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جهاد کشــاورزی اســتان، مشــاور 
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تکریم و کرسی مدیریت این مجموعه به  
ساسان صادقی سپرده شد.

 به گزارش خبرنگار دریا ، در این مراسم 
از زحمات »عبدالرسول دریایی« به عنوان 

مدیرکل سابق شیالت هرمزگان تقدیر و 
»ساسان صادقی« به عنوان سرپرست این 
اداره کل از سوی رئیس سازمان شیالت 

ایران منصوب شد.
 دکتر ساســان صادقــی، دارای دکتری 
تخصصی شیالت است و عضویت در دفتر 
نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر کشور، 
سابقه فعالیت استانی و ملی در حوزه های 
تکثیر و پرورش آبزیان و صید وصیادی 

و... در کارنامه خود دارد.
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 لزوم فرهنگ سازی استاندارد 

در مدارس و مهدها

معاون بسیج و امور استان های پدافند غیرعامل کشور
 در بازدید از آب شیرین کن بندرعباس:

مباحث پدافندی در تاسیسات حیاتی 
2بسیار مهم است

گروه خبر //  جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح های پیشران استان به ریاست مهندس مهدی دوستی 
استاندار هرمزگان و با حضور مدیران مرتبط در سالن جلسات استانداری برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوستی در این جلسه با تاکید بر اینکه باید در اجرای طرح های پیشران تسریع 
کرد گفت: طرح های پیشران سبب توسعه اقتصادی استان هرمزگان و افزایش اشتغال در استان می شوند. وی توسعه 
متوازن استان را نیز هدفگذاری دیگر اجرای این طرح ها برشمرد و افزود:اجرای طرح های پیشران در نهایت سبب 
تمرکز زدایی از مرکز و توسعه هر چه بیشتر شرق و غرب استان نیز خواهند شد. استاندار هرمزگان به برنامه ریزی 
صورت گرفته برای دســت یابی هرمزگان به رتبه نخســت تولید فوالد کشور گفت: در حوزه فوالدی دو سیاست 
کالن دنبال می شود که یکی از سیاست ها توسعه واحدهای فوالدی فعال و در مرحله بعد نیز پیگیری احداث سایر 
واحدهای فوالدی در استان است. مهدی دوستی با تاکید بر چشم انداز تولید فوالد کشور تصریح کرد: با راه اندازی 
شهر فوالد هرمزگان و احداث چند واحد فوالدی دیگر، هرمزگان می تواند کمک مهمی برای دستیابی کشور به افق 

معین شده در حوزه فوالد باشد.مهندس دوستی در خصوص ایجاد شهرهای مختلفی از جمله شهر فوالد و نساجی 
گفت:  تنها به دنبال احداث چند کارخانه نیستیم بلکه در این شهرها باید با زیرساخت های مشترک زنجیره تولید در 
شــهر مورد نظر تکمیل شود. استاندار هرمزگان هدف از تعریف پروژه های پیشران را بهره وری کامل از مزیت های 
نسبی استان دانست و ادامه داد: با توجه به موقعیت خاص استراتژیک استان و جانمایی درست طرح ها می توان تحول 
مناسبی در حوزه اقتصادی ایجاد کرد. استاندار هرمزگان شهر شیشه را با ظرفیت ایجاد اشتغال حدود 3 هزار نفر از 
جمله طرح های مهم اســتان برشمرد و تاکید کرد برای اجرایی شدن این طرح از فعاالن این حوزه برای حضور در 
استان و شرکت در یک همایش معرفی شهر شیشه دعوت خواهد شد تا بطورکامل با مزیت های این طرح آشنا شوند و 
نسبت به سرمایه گذاری در این شهر اقدام کنند.گفتنی است در این جلسه آخرین وضعیت شهر فوالد، شهر شیشه، شهر 
کود و شهر نساجی بررسی شد و درخصوص صادرات کاالهای یخچالی، بانکرینگ سوخت، توسعه معادن مختلف 
به ویژه معادن هماتیت و کرومیت  همچنین درباره  کمک به فعال شدن واحدهای صنعتی راکد بحث و تبادل نظر شد.

استاندار هرمزگان خبر داد 

ایجاد شهر شیشه ای
 با اشتغال 3 هزار نفر درهرمزگان

 برای اجرایی شدن این طرح از فعاالن این حوزه برای حضور در استان و شرکت در یک همایش معرفی شهر شیشه دعوت خواهد شد

 فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در اين مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی يک مرحـله ای شماره  م م/01/0080 مربوط به  انجام خدمات مورد نياز تعميرات ساختمان شهرك نفت 
الف- شرح مختصر خدمات: انجام  کليه خدمات مربوط به تعمير و نگهداری در ساختمان شهرك نفت،طبق تشخيص کارفرما با 72واحد کاری.   تهيه، تامين مواد مصرفی و وسايل موردنياز به عهده و هزينه 

پيمانكار می باشد.   ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج می گردد.   ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/223,449,476,952ريال  مي باشد     د-شرايط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 

- توانايي 10% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات-فهرست سوابق کاري مفيد، معتبر در زمينه تعميرات ساختمان با ارائه قراردادهاي منعقده و ذکر مبالغ و همچنين گواهي 
پايان کار،ارزشيابي و مفاصا حساب کارهاي انجام شده-ارائه يک نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده  سال 1399 يا 1400 که توسط شرکتهای مندرج در سامانه پرديس انجام شده باشد  
الزاميست--شرکت هايی که صالحيت ايمنی آنها در حال بررسی می باشد بايستی در سامانه مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی قابل رويت باشد در غير اينصورت ارائه هر مدرکی قابل قبول نخواهد بود. 
)مبنای پذيرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طريق سايت جامع حسابداران رسمی ايران)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابليت مشاهده 
در سامانه پرديس می باشد( -ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ايمنی HSE      -کليه مدارك ذکر شده می بايست بصورت برابر اصل ارائه گردد.-ضمنأ حداقل امتياز ارزيابی کيفی قابل قبول 60 از 100 
خواهد بود.- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانايي ارائه تضمين شرکت در 
فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/10,468,989,539ريال  همچنين ) 10% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات می باشد(-ارائه يک نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی 
شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست.مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است 

بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
www. هـ-محل و  مهلت دريافت اسناد: از کليه متقاضـيان واجد شرايط دعـوت بهعمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني  

setadIran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزيابي کيفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بهعمل آيد.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونيكی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاريخ  1401/08/10 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1401/08/15

www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ  1,428,000ريال از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بايستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارك ارزيابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزيابی کيفی از طريق سامانه ستاد بارگذاری نمايند. بديهی است کارفرما اين حق 
را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شرايط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزيابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.    محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها : متقاضيان واجد الشرايط در 
مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  يكشنبه مورخ  1401/10/04 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز 
چهارشنبه مورخ  1401/10/07 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر بالمانع است.همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الكترونيكی 
تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز يكشنبه مورخ 1401/10/04 اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيكی به کميسيون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در 

آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوك دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه يک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
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نوبت دوم

   گروه خبر // مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
با اعالم »در زمان حاضر استان هرمزگان به لحاظ ذخایر 
منابع آبی نسبت به ســایر استان های کشور در رتبه 
نخست قرار دارد«، گفت : ذخیره و آبگیری سد جگین 
که در شرق اســتان هرمزگان قرار دارد به ۹۲درصد 

رسیده است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ جمشــید عیدانی، مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار داشت: با توجه به 
بارندگی های سال گذشته و همچنین بارندگی هایی که در 
تابستان امسال در شرق استان هرمزگان و به خصوص در 

منطقه بشــاگرد رخ داد آبگیری سد جگین که در منطقه 
بشاگرد و جاسک قرار دارد در وضعیت مطلوبی است.

وی ادامه داد: در زمان حاضر اســتان هرمزگان به لحاظ 
ذخایر منابع آبی نســبت به سایر استان های کشور رتبه 
نخست را به خودش اختصاص داده است و سدهای استان 

هرمزگان نیز در وضعیت مطلوب قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای هرمــزگان گفت: 
خوشــبختانه تأمین آب شــرب، کشــاورزی و صنعت 
به شــکلی پایدار در حال تأمین اســت و در آینده نیز با 
مشکل جدی روبه رو نخواهیم شد.وی با اشاره به وضعیت 

مطلوب آبگیری سدها تأکید کرد: هرچند استان هرمزگان 
در زمان حاضر از لحاظ ذخایــر آبی جایگاه خوبی را 
دارد، ولی مشکل کم آبی، موضوعی جدی است، لذا توجه 
به عدم اسراف در اســتفاده از منابع آب، اصالح الگوی 
مصرف در بخش خانگی و تغییر الگوهای کشت در بخش 
کشاورزی و صنعت باید در اولویت های همه شهروندان، 
کشاورزان و صنعتگران عزیز باشد.عیدانی گفت: در زمان 
حاضر در سد جگین 92 درصد، سد استقالل میناب 63 
درصد، ســد سرنی 50 درصد و سد شمیل و نیان نیز 44 

درصد آب مورد نیاز استان را در خود ذخیره کرده اند.

هرمزگان در رتبه نخست ذخایر منابع آبی کشور 

هرمزگان در رتبه نخست ذخایر منابع آبی کشور 
صفحه 1 را بخوانید

 عکس /دريا



پشت پرده سیاست 

  
واکنش کرباسچی و رحمانیان درباره 2خبرنگاربازداشتی 

غالمحسین کرباســچی، فعال سیاسی و مدیرمســئول روزنامه هم میهن، درباره  
بازداشت خبرنگار این روزنامه و اطالعیه اخیر وزارت اطالعات و اطالعات سپاه 
دراین باره به خبرگــزاری ایلنا گفت: من اطالعات خاصی ندارم، تا آن جایی که 
پرســیدیم به ما گفتند هیچ ارتباطی به مسائل روزنامه نگاری و خبرنگاری ندارد. 
امــا آن چیزی هم که در اطالعیه آمــده مربوط به همین فعالیت روزنامه نگاری و 
تهیه گزارش درباره ماجرای اخیر بوده است. حاال منتظر هستیم تا ببینیم مقام های 
قضایی چه قضاوت و مدارکی دارند.وی افزود: تا آن جا که ما پرسیدیم چیزی به ما 
اعالم نشده و کاری هم که خانم الهه محمدی انجام دادند این بود که رفتند گزارشی 
برای روزنامه تهیه کردند و مشابه آن گزارش نیز در خبرگزاری های فارس و دیگر 
خبرگزاری ها به تفصیل و با جزئیات بیشتر تهیه شده است. از لحاظ کاری چیزی 
که ما دیدیم همین تهیه گزارش بود. اما غیر از این اگر موضوع دیگری است، باید 
اســناد و مدارک آن به دادگاه و مراجع قضایی ارائه شود. بعد از آن منتظر باشیم و 
ببینیم این ادعاهایی که مطرح شده به چه نتایجی خواهد رسید.وی تصریح کرد: اگر 
مرجع خبری با هر ســلیقه سیاسی در داخل کشور باشد، بیشتر به نفع کشور است 
تا این که منبع و مرجع بخش اخبار به بیرون از کشــور منتقل شود. ما باید تالش 
کنیم تا جو سالم برای اطالع رسانی درست به مردم در داخل کشور را تقویت کنیم. 
تالش همه خبرنگارانی که در داخل کشــور کار می کنند در همین زمینه است. این 
بســتگی به نگاه مسئوالن دارد که این نگاه را چطور درک کنند.دراین بین، مهدی 
رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق نیز  درباره بیانیه مشترک نهاد های امنیتی کشور 
و اتهام جاسوسی و آموزش نیلوفر حامدی )خبرنگار شرق( در خارج از کشور به 
نیت اغتشاش، گفت: این ها خبرنگار هستند و کار خبری خود را کرده اند. می گویند 
این خبرنگاران توسط بیگانگان آموزش دیده اند که بروند خبر تهیه کنند! خب چرا 
بیگانگان آن ها را آموزش بدهند؟وی در پاســخ به این پرسش که نیلوفر حامدی 
برای انتشار خبر و گزارش سقز با شــما هماهنگ بوده است، اظهار کرد: هر چه 
درباره او می گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده 
و قبل از او عکس هایی منتشر شده بود. نیلوفر حامدی از ابتدا تا انتهای این موضوع 
با من هماهنگ بود. انتشــار عکس و خبر توسط خبرنگار، رسالت یک خبرنگار 
است و اگر کسی این کار را انجام داده وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده است.
مدیر مسئول موسسه خبری شرق درباره ادعایی مبنی بر این که این خبرنگاران در 
خارج از کشور آموزش دیده اند به سایت دیدارنیوز گفت: مگر برای آموختن کار 
خبر حتما باید به خارج بروند؟ در همین کشور هم امکانات آموزشی فراوان است. 

نمایش جدید ضد ایرانی آمریکا 
ایران در واکنش به تالش آمریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت: 
واشنگتن متهم ردیف اول اغتشاشات است. همزمان با اوج گرفتن موج محکومیت 
علیه حمله تروریســتی به حرم شاهچراغ  در کشور  و درحالی که  ناآرامی های 
جســته گریخته ای نیز در برخی مناطق به چشــم می خورد  ، آمریکا در اقدامی 
خصمانه در تالش است تا نشست شورای امنیت را با موضوع اغتشاشات در ایران 
برگزار کند . نمایندگی دایم ایران در ســازمان ملل نیز در واکنش به تالش آمریکا 
برای برگزاری نشســت غیررسمی شورای امنیت ، ادعاهای این کشور در حمایت 
از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد حسن نیت خواند. آمریکا در راستای سیاست خود 
برای جلوگیری از خاموش شدن آتش اغتشاشات در ایران قصد دارد در یک جلسه 
غیررسمی شورای امنیت، تحوالت اخیر ایران را بررسی کند. خبرگزاری رویترز در 
یک خبر اختصاصی نوشت ایاالت متحده هفته آینده )میالدی(توجه سازمان ملل 
را به سمت »اعتراضات در ایران« معطوف خواهد کرد.این خبرگزاری در توضیح 
بیشتر با استناد به یادداشتی درباره این جلسه نوشته آمریکا و آلبانی چهارشنبه  یک

تحلیل متفاوت سلیمی نمین از ناآرامی های اخیر 
علی مطهری ،بهزاد نبوی و مرعشی، متوجه خطای خود شدند، اعالم برائت کردند، 
البته قدری دیر عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی در اظهارات اخیر خود 
»گفت و گو «  حتی با مخالفان را یک ضرورت بیان کرده و تاکید می کند که این مهم 
هزینه ساز است و باید هزینه آن را پرداخت کرد. وی  همچنین از فحاشی دانشجویان 
انتقاد ،  آن را در تاریخ جنبش های دانشــجویی بی سابقه توصیف کرد و در بخش 
دیگری از ســخنان خود موضع گیری های اردوگاه اصالح طلبی و اصولگرایی در 
قبال یکدیگر را ارزیابی کرد.  در ادامه بخش های مهم ســخنان سلیمی نمین را به 
گزارش شــفقنا  ودیده بان ایران می خوانید: *قطعًا گفت وگو بر سر اشتراکات با 
کسانی که دلشان برای ایران می تپد ضروری است. حتی ما با کسانی که در موضع 
مخالف هم قرار دارند باید گفت وگو کنیم. * آن چه مایه تأسف است، این که برخی 
از افراد حاضر نیســتند، هزینه گفت وگو را بپردازند. اصالح یک ســری از روابط، 
هزینه دارد یعنی گفت وگو برای کسانی که تالش کردند بین ملت ایران در هر اتفاقی 
ایجاد اختالف کنند و در این وادی همچنان تالش می کنند، هزینه دارد و همین افراد 
اجازه شکل گیری فضای گفت وگو را نمی دهند. *طبیعتًا در اداره جامعه، سالیق 
و دیدگاه های مختلفی داریم که باید یاد بگیریم با هم مســائل را حل کنیم، اگر هم 
نتوانستیم، دیدگاه خود را به ملت عرضه می کنیم، هر یک از دیدگاه ها که ملت آن 
را بــه منافع کالن جامعه نزدیک تر یافت، آن دیــدگاه را در چارچوب قانون و در 
جایگاه های مهم اجرایی قرار می دهیم. *کسانی که مدعی داشتن نسخه بهتری برای 
اداره جامعه هســتند، هرگز نباید با هم دشمنی کنند بلکه باید با هم رقابت عاقالنه 
داشته باشند*نپذیرفتن انتقاد از جمله دالیل تضعیف گفت وگوست. در عرصه سیاسی 
غرور و منّیت بسیار به سراغ انســان می آید. اگر دچار خودپرستی و خودستایی 
نباشید طبیعتًا برای پذیرش انتقاد آمادگی دارید. * یکی از مسائلی که برای من بسیار 
نگران کننده هست این است که در ایام اخیر در یکی از فرهیخته ترین دانشگاه های 
ما با این که رئیس دانشگاه تریبون آزاد را در اختیار دانشجویان قرار داد تا هر یک با 
تفکرات مختلف حرف هایشان را بزنند، در مقابل از سوی برخی از دانشجویان از این 
فضای گفت وگو استقبال نشد و واکنشی را از سوی این دانشجویان شاهد بودیم که 
بسیار نگران کننده است. برخی از دانشجویان به جای این که اندیشه خود را مطرح 
کنند و حتی با بیان استدالل ها و منطق خود دیگر دانشجویان را همراه کنند، فحاشی 
کردند! فحاشــی و به کار بردن تعابیر زشتی که در تاریخ حرکت های اجتماعی و 
جنبش های دانشجویی بی سابقه بوده است.*اصالح طلبان در بیانیه هایی که صادر 
کردند، دشمن را ندیدند. شخصیتی مثل نوه حضرت امام خمینی)س( دشمن را دید، 
اما بسیاری از سران اصالحات چشم خود را به روی دشمن بستند.*اصالح طلبان 
در ابتدای امر نوعی همصدایی با عناصر دشمن داشتند و بعد هم وقتی دشمن را در 
صفوف مردم مشــاهده کردند، سکوت کردند. آن ها خیلی زودتر از این باید موضع 
می گرفتند تا بســتر و زمینه را از دشمن بگیرند اما بسیار تأخیر کردند. خوشبختانه 
دیدم برخی افراد متوجه این خطا شده اند. آقای علی  مطهری اعالم برائت کرده است، 
آقای نبوی و آقای مرعشــی همین طور. این ها خوب است اما همان طور که گفتم 
قدری دیر. با وجود این نظام نشان داده است فرصت می دهد. همان طور که این افراد 
در گذشته هم اشتباه کرده  بودند اما دیدیم نظام این فرصت را داد که مجدد به قدرت 
برسند؛ مشخصا در سال 92 که آن ها توانستند آقای روحانی را به ریاست جمهوری 
برســانند.*برای شکل گیری گفت وگوی ملی، »پایبندی به مصالح ملی« ضروری 
است، همه ما باید به مصالح ملی در هر شرایطی پایبند باشیم، این طور نیست که اگر 
دشمن فضا را آلوده کرد، ساکت باشیم، اگر مصالح ملی را در خطر دیدیم از خودمان 
سرمایه بگذاریم و هزینه کنیم چرا که نسل جوان ،تجربه سیاسی و مطالعات تاریخی 
ندارد و به دلیل جوان بودن هیجان دارد و از برخی نامهربانی ها و باندبازی ها لطمه 

خورده است.

همایش غیررســمی درباره این موضوع برگزار خواهند کرد. در یادداشتی که 
رویترز به آن اســتناد کرده، آمده جلسه شــورای امنیت روی آن چه »استفاده 
غیرقانونی از زور علیه معترضان« و تالش ایران برای »ربودن یا ترور مخالفان 
در خارج از کشور« تمرکز خواهد کرد.  نمایندگی دایم جمهوری اسالمی ایران 
نزد ســازمان ملل متحد در نیویورک در واکنش به اخبار منتشرشــده مبنی بر 
تالش آمریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت این سازمان درباره 
مسائل داخلی ایران اعالم کرد: با توجه به ریاکاری، استفاده از استاندارد دوگانه 
و اعمال گزینشــی حقوق بشــر، ادعاهای آمریکا در حمایت از زنان ایرانی را 
فریبنده و فاقد حسن نیت می دانیم.نمایندگی ایران تصریح کرد: براساس گزارش 
جامعه اطالعاتی ایران، آمریکا متهم ردیف اول اغتشاشــات اســت و ایاالت 
متحده و متحدانش به طور مداوم از چنین بســتری )سازمان ملل( برای پیشبرد 
برنامه سیاســی خود حتی به قیمت نقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد 
سوءاســتفاده کرده اند،گفتنی است، خبرگزاری رویترز بخش مربوط به ارزیابی 
جامعه اطالعاتی ایران از نقش آمریکا در اغتشاشات اخیر در جوابیه نمایندگی 

ایران را حذف کرده است.
تازه های مطبوعات

شرق-اعتراضات اخیر در کشور تأثیر مستقیم خود را بر اقتصاد ایران نمایان کرده 
است، به طور معین با ادامه این اعتراضات جریان انتقال مواد اولیه به مبادی تولید 
با وقفه مواجه می شــود و به سبب آن تولید داخلی کاهش می یابد که درنتیجه، 
فروش نیز با کاهش محسوس روبه رو می شود.درباره آثار بلندمدت اعتراضات 
به وجودآمده باید یادآوری کرد که ادامه دار بودن آن و بی توجهی به خواسته های 
مردم در بخش اقتصادی سبب ایجاد جو روانی و ناامیدی در بخش سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی و مرددشدن سرمایه گذاران می شود.
 کیهان -  موضع گیری فرافکنانه)سیدمحمد خاتمی( در حالی است که او و برخی 
هم طیفانش، شریک همه جنایت ها و خسارت هایی هستند که در 40 روز گذشته 
در قالب اغتشاش و تخریب و ترور به مردم و نیروهای امنیتی و اقتصاد کشور 
وارد شده و به ویژه خون شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ- به  دلیل فرصت 

فراهم کردن برای ترور و جنایت- سنگینی می کند.
اعتماد- احمد میدری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
در تفسیر پیام خاتمی می نویسد: آخرین پیام سید محمد خاتمی دعوتی ریشه 
دار برای پرهیز از خشونت و ایجاد راهی برای حل بحران کنونی است. اشکال 
مختلف خشونت از حرم شــاهچراغ تا زاهدان و دیگر خشونت های خیابانی 
نتیجه دور شدن حکومت و مردم از راهبردی است که اصالح طلبان بیش از یک 
ربع قرن بر آن مصرند. در ناتمامی و نافرجامی راهبرد اصالح طلبان علل مختلفی 
وجود داشته است، اما راهی جز تداوم آن با اندکی تجدیدنظر و اصالح آن برای 

دستیابی به آرمان ها نمی شناسیم.
 اطالعات-مقامات و مسئوالن کشور و بزرگان نظام و حکومت و دولت مراقبت 
کنند که این حادثه تروریســتی تلخ در شــیراز  لزوم ایجاد زمینه های اصالح 
رویکردها و روش های نامناسبی که حکمرانی مطلوب را در محاق فرو برده، از 
بین نبرد و ضرورت انجام اصالحات ساختاری و گفت وگوی ملی و مفاهمه را 
به مخاطره نیندازد و بر دامنه یک سونگری و تصلب نیفزاید و از هرگونه تقلیل 
گرایی منتقدان و دوقطبی سازی جامعه و کوچک شمردن آن ها که به روش های 
حکومتی در سیاست های فرهنگی، اجتماعی امنیتی، رسانه ای و به ویژه اقتصادی 

انتقاد دارند بپرهیزند.

گروه خبــر // مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس 
گفت: روزانه بیش از ۲ تن پسماند های 
عفونی از مراکز بهداشتی و درمانی طرف 

قرارداد جمع آوری و دفن می شود.
به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛حمید 
جمالی رییس سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری بندرعباس امروز بیان داشت: 
با توجه بــه میزان بــاالی آلودگی و 
خطرناک بــودن زباله هــای عفونی، 
تعــداد 95 مراکز بهداشــتی و درمانی، 

بیمارســتان ها و آزمایشگاه ها در نیمه 
اول ســال جاری ضمن عقد قرارداد با 
سازمان پسماند، زباله های آنها روزانه 
در زمان مشخص جمع آوری شد. وی 
با بیان اینکه به اســتناد قانون مدیریت 
پســماند، مدیریت پسماندهای عفونی 
بر عهده تولید کننده اســت و شهرداری 
وظیفه ای برای جمع آوری آنها ندارد، 
افزود: رهاســازی پسماندهای عفونی 

تهدیدی جدی برای ســالمت جامعه و 
محیط زیست است چه بسا که موجب 
شــیوع بیماری های عفونــی خواهد 
شــد بنابراین به جهت حفظ بهداشت و 
سالمت عمومی، سازمان پسماند نسبت 
به جمع آوری و دفن اصولی آنها اقدام 
می کند. رییس سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری بندرعبــاس در ادامه این 
خبر، عنوان کرد: طبق آمار اخذ شــده 

در بندرعبــاس روزانه بیــش از 2 تن 
پسماندهای عفونی از مراکز بهداشتی و 
درمانی که با سازمان مدیریت پسماند 
قــرارداد دارند جمع آوری می شــود. 
جمالی ادامه داد: این نوع پســماند از 
بندی شده  پسماندهای خطرناک طبقه 
اســت که دفن آن ها هم دارای شرایط 
ویژه است و با ماشین، نیرو و تجهیزات 
مجزا از پســماندهای دیگر حمل شده 

و در محل مجزا بــه همراه آهک دفن 
می گردد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
هزینه باالی جمع آوری و دفن پسماند، 
تعدادی از مراکز بهداشــتی و درمانی 
طرف قرارداد نسبت به پرداخت هزینه 
به این سازمان اقدام نمی نمایند و از این 
جهت مشکالتی را برای جمع آوری به 
وجود مــی آورند که چنانچه این روند 
ادامه داشته باشد دیگر  سازمان قادر به 
جمع آوری و دفن پسماندهای این مراکز 

نخواهد بود.

دفن روزانه 2 تُن پسماند عفونی در بندرعباس 

رییس اداره جنگل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان خبر داد 

 تولید 200هزار اصله نهال در نهالستان باغو 
بندرعباس 

 گروه خبــر // رئیس اداره جنگلــکاری منابع طبیعی و 
آبخیزداری هرمزگان گفت:200 هزار اصله نهال از 40 گونه 
گیاهی در نهالستان باغو بندرعباس تولید می شود. به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ عبدالعزیز کرد گفت: گونه های موجود در این 
نهالستان  شامل گونه های جنگلی، فضای سبز از جمله تور 
تلیس، آکاسیا چتری، تج، مغیر، کرت ،کهور ایرانی، سالیسینا، 
گل ابریشم، حرا ، سپستان، تا کاما ، حنا، جم، اکالیپتوس ، ختمی 
چینی، چریش درمان عقرب، گارم زنگی ،کنار شیشه شور، گل 
کاغذی، آکاسیا و... می باشد. رییس اداره جنگل منابع طبیعی 
و آبخیزداری هرمزگان بااشاره به روند روبه رشد این نهالستان 
از نظرکمی و کیفی در سال جاری افزود:  پروژه تولید نهال در 
نهالستان باغو در سال جاری ، مشتمل بر 200 هزار اصله نهال 
میباشد که  پروژه تولید کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا در 
خورها و سواحل استان هرمزگان در شهرستان های ساحلی 
هرمزگان  شامل هفت شهرستان ساحلی : بندرعباس، میناب، 
جاسک، قشم ، بندر خمیر ، بندر لنگه در سطح 800 هکتار 
اســت که  از اوایل آذرماه اقدام به کشت می شود. وی ادامه 
داد: نهالستان باغو در ۱5 کیلومتری شهر بندرعباس واقع شده 
و بزرگترین نهالستان جنوب کشور از سال ۱354 محسوب 
می شود که ساالنه ظرفیت تولید یک میلیون نهال با تنوع 50 
گونه گیاه گرمســیری بومی و غیر بومی را دارد. وی اظهار 
داشت: نهال هایی که در نیمه دوم سال جاری با شرایط اقلیمی 
مناســب تر تولید می شود، عالوه بر تأمین نهال شهرستان ها 
مــی تواند در مدارس، دانشــگاه ها، مراکز صنعتی و نظامی، 
پاالیشگاه ها و شهرک های صنعتی نیز توزیع شود. رئیس اداره 
جنگلکاری منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اضافه کرد: در 
صورت دریافت اعتبارات بیشتر، می توان تولید نهال را با تنوع 
گونه ای زیادی افزایش داد به طوری که در گذشته نیز بخشی 
از نیاز استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان 

تأمین می شد
فراخوان جذب پزشک عمومی

 در پی شیوع آنفلوآنزا در بندرعباس!
 گروه خبر // دانشــگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با 
صدور اطالعیه ای از جذب پزشــک عمومی در بیمارستان 
کودکان بندرعباس خبرداد. در این فراخوان آمده اســت: »با 
توجه به افزایش بیماران در بخش اورژانس و کلینیک سرپایی 
بیمارســتان کودکان بندرعباس، همکاران پزشک عمومی که 
عالقه مند به همکاری با این مرکز درمانی هستند، می توانند 
جهت هماهنگی الزم با شــماره موبایل 09۱۷2۱0268۱ و 
09۱۷3686۷۷2 تماس بگیرند.« به گزارش ایسنا، از چهارم 
آبان ماه به علت شــیوع ویروس آنفلوآنزا، ظرفیت پذیرش 
بیماران ســرپایی و بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس 

تکمیل شد.

خبر

خبری
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سرمقاله

  همه می دانیم که فرهنگ سازی را بایستی از کودکی و نوجوانی 
آغازکرد، وگرنه اگر در این سنین انجام نداد و در جوانی و بزرگسالی 
بخواهیم اقدام کنیم، بازدهی الزم را نخواهد داشــت و دیر اســت. 
متاســفانه در بسیاری از حوزه ها به این موضوع توجه نمی شود و 
به همین دلیل کشور و مردم گاهی در بعضی بخش ها با خسارات 
زیادی وگاهی غیرقابل جبران مواجه می شوند و بایستی به حوزه 
فرهنگ و فرهنگ سازی توجه بیشتری شود و برنامه ریزی عملیاتی 
و بودجه ریزی مناسبی در این بخش داشت و از شکست هایی که در 
گذشته بدلیل اقدام نامناسب در این حوزه داشته ایم، عبرت بگیریم و 
راه ومسیر گذشته را اصالح کنیم . در حوزه رانندگی که اگرچه طرح 
همیار پلیس بصورت محدود اجرا شــد، اما فراگیر نشد و بایستی 
تمام دانش آموزان ایران همیار پلیس می شدند و آموزش های الزم 
و مرتب را فرامی گرفتند تا اینکه همچنان بدلیل عدم رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی شاهد تصادفات باالی جرحی و فوتی در کشور 
نباشــم. وقتی می خواهیم فقط با برگزاری چند جلسه آموزش و 
مطالعه یک کتاب در چند ســاعت، راننده تربیت کنیم و بعد از اخذ 
گواهینامه، رهایش کنیم و آموزش ها قطع شود، بطور حتم راننده ای 
نمی شود که به رعایت قوانین بطور کامل پایبند باشد که این موضوع 
نشــان می دهد روند تربیت راننده بایستی از کودکی و نوجوانی با 
آشنایی با قوانین راهنمایی ورانندگی و لزوم رعایت آنها آغاز شود.  
طرح های همیار طبیعت و فضای سبز، محیط زیست و... بصورت 
بســیار محدود اجرا شده اســت وبه همین دلیل می بینیم همچنان 
فرهنگ توجه و حفاظت از محیط زیست و طبیعت در جامعه نهادینه 
نشده اســت. در حوزه استاندارد هم بایستی بگونه ای برنامه ریزی 
شود که تمام دانش آموزان با استاندارد آشنا شده و فرهنگ استاندارد 
در جامعه نهادینه شــود و هر شهروندی در زمان خرید هر کاال به 
نشان استاندارد توجه کند و هرنوع خدماتی را که دریافت می کند، 
از استاندارد بودن آن اطمینان کسب کند که کمتر به این موضوع در 
جامعه توجه می شود. حتی بایســتی بازی ها و انیمیشن ها و.... 
برای آموزش استاندارد به تمامی اقشار ساخته شود و نقش واهمیت 
اســتاندارد در جامعه نهادینه شود و همگان این استاندارد ورعایت 
شــان را به نفع خود ودیگران بداننــد و آن را اضافه و تحمیلی و 
هزینه بردار ندانند. آموزش استاندارد هم بایستی از مهدکودک ها و 
مدارس شروع شود و بین آموزش و پرورش و بهزیستی و استاندارد 
ارتباط عمیقی وجود داشته باشــد و چتر استاندارد بر سر تمامی 
کودکان و نوجوانان گســترده شود وحتی از ظرفیت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان هم می توان در این حوزه اســتفاده کرد 
تا هیچ کودک و نوجوان شــهری و روســتایی از آشنایی با نشان 
استاندارد و اهمیت آن محروم نشود. در سال ها گذشته برنامه هایی 
هرچند محدود در استان توســط اداره کل استاندارد هرمزگان در 
برخی مدارس برای آشنایی دانش آموزان با استاندارد اجرا می شد 
و دانش آموزان برخی از مدارس نیز به استاندارد هرمزگان می رفتند 
و آزمایشگاه ها و... را مشاهده می کردند و اطالعات شان افزایش 
می یافت و می دانســتند که متخصصان فعال در آزمایشگاه ها و... 
در چه رشته هایی تحصیل کرده اند که برای انتخاب رشته خودشان 
در مدرسه و دانشگاه شاید بی تاثیر نبود که با شیوع کرونا و مجازی 
شدن مدارس، این روند متوقف شد. امسال که مدارس حضوری شده 
است، انتظار می رود برنامه های گذشته وبا وسعت بیشتری اجرایی 
شــود تا فرهنگ سازی در حوزه استاندارد از کودکی و نوجوانی و 
دانش آموزی آغاز شود. از طرفی دیگر از ظرفیت رسانه ها بایستی 
بیش از پیش برای نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در جامعه استفاده 
شود. با توجه به اینکه بیشترین درآمد کشور در حوزه استاندارد از 
هرمزگان اســت، ضرورت دارد به این استان توجه بیشتری شود و 
ساختمان در حال ساخت آزمایشگاه ها و... استاندارد هرمزگان که 
سال ها نیمه تمام مانده است، هم بایستی با تزریق اعتبارات مورد 
نیاز سریعتر تکمیل شده و بخشی از درآمد استاندارد هرمزگان نیز 
به خود اســتان اختصاص یابد و اعتباراتی نیز برای فرهنگ سازی 
استاندارد از طریق مدارس، رسانه ها و... نیز بایستی اختصاص یابد 
و انتظار نداشته باشیم با دستان خالی بتوانیم فرهنگ سازی کنیم که 
این نقیصه در برخی بخش ها مشــاهده می شود و نتیجه اش را هم 
در جامعه می بینیم. رهبر معظم انقالب نیز بارها بر فرهنگ سازی و 
انجام کار فرهنگی در حوزه های مختلف تاکید داشته اند که متولیان 
اســتاندارد نیز نباید از فرهنگ ســازی در حوزه استاندارد غفلت 
کنند تا قانون جدید استاندارد با عنوان قانون تقویت و توسعه نظام 
استاندارددر تمامی ابعاد اجرایی شود. حتی این قانون نیز بایستی از 
طریق رســانه ها بخوبی اطالع رسانی شود تا دستگاه های اجرایی 
و... بخوبی با وظایف شــان آشنا شوند و بطور کامل اجرایی کنند. 
نباید از فرهنگ وفرهنگ سازی در حوزه های مختلف غافل شد 
و به موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی بایستی بیش از پیش توجه 
نمود. بخشــی از مشکالت امروز جامعه بدلیل غفلت از فرهنگ و 
فرهنگ ســازی در بخش های مختلف و یا دیــر اقدام کردن برای 
فرهنگ ســازی و یا محدود عمل کردن است. به همین دلیل تاکید 
داریم در حوزه های مختلف بایستی توجه به فرهنگ و فرهنگ سازی 
از کودکی و مدارس و.... آغاز شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد 
و از آن طــرف چندوجهی باشــد و از ظرفیت متخصصین و افراد 
مجرب در حوزه های مختلف استفاده شود.  رهبر معظم انقالب در 
بیاناتی درخصوص فرهنگ فرموده اند:فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر 
اســت. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفس می 
کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفس می کنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ 
اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف 
باشــد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشــور مثل هوا است؛ اگر 
درست باشد، آثاری دارد. االن درباره ی تولید داخلی حرف میزدیم؛ 
اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا 
کند، باید فرهنگ ]مصرف[ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد؛ اگر 
بخواهیم مردم اسراف نکنند، بایستی این باور مردم بشود؛ این یعنی 
فرهنگ. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن 
چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و 
الهام بخش مردم در حرکات و اعمال آنها است؛ فرهنگ این است؛ 
این پس خیلی اهمیت دارد. مثاًل در حوزه ی اجتماعی، قانون گرایی 
ـ یک فرهنگ اســت؛ تعاون  ــ که مردم به قانون احترام بگذارندـ 
اجتماعی یک فرهنگ است؛ تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ 
اســت؛ تعداد فرزندان یک فرهنگ است؛ اگر در این چیزها بینش 
مردم و جهت گیری مردم جهت گیری درستی باشد، زندگی در جامعه 
جوری خواهد شد؛ اگر خدای ناکرده جهت گیری غلط باشد، زندگی 
جوری دیگری خواهد شد؛ خدای ناکرده به همان بالیی مبتال خواهیم 
شد که امروز کشــورهایی که خانواده را و بنیان خانواده را ویران 
َهواِت فََسوَف یَلَقوَن  ـ َواتَّبِعُوا الشَّ کردند و شهوات را به راه انداختندـ 

ـ به آن سرنوشت دچار شدند. َغیّاـ 
  علی زارعی

لزوم فرهنگ سازی استاندارد
 در مدارس و مهدها

گروه خبر // استاندار هرمزگان در نشست شورای 
پدافند غیر عامل استان الزامات پدافندی استان را 
تشریح و خواستار نگاه ویژه به استان هرمزگان در 

این حوزه شد.
به گزارش خبرنگار دریا ، در جلسه شورای پدافند 
غیرعامل اســتان هرمزگان که با حضور ســردار 
رسول رحیمی معاون امور استانهای سازمان پدافند 
غیرعامل کشور و رئیس کارگروه بازرسی و نظارت 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا برگزار شد حکم 
ریاست مهندس مهدی دوستی بر شورای پدافند غیر 
عامل استان هرمزگان که از سوی سرلشکر پاسدار 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس 
دائمی شــورای پدافند غیرعامل کشور صادر شده 
اســت اعطا شد. مهندس دوستی استاندار هرمزگان 
در این نشست ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی 
در حمله به حرم حضرت احمد بن موسی علیه السالم 
با اشاره به تالش دشمن در برهم زدن امنیت و نظم 
عمومی، اظهارداشت: در استان به دلیل وحدت بسیار 
مثال زدنی که بین برادران شــیعه و سنی وجود دارد 

آرامش و امنیت باالیی حاکم اســت و این مسئله 
نیز از مولفه های پدافند غیرعامل به شــمار می آید 
چرا که ما اهل ســنت را برادر و امین خود می دانیم 
و بسیاری از پست  های حســاس استان در دست 
برادران اهل ســنت است. وی با اشاره به حساسیت 
اســتان  هرمزگان برای کشــور و با تاکید بر اینکه 
تهدیدات در حوزه های مختلف در حال تغییر هستند، 
افزود: پویایی تهدیدات ایجاب می کند که آمادگی  ما 
نیز برای مقابله با تهدیدات ارتقا پیدا کند و بیشتر به 
سوی استفاده از ابزارهای پدافندی نوین و الکترونیک 
گام برداریم. رئیس شورای پدافند غیرعامل استان 
هرمزگان، تاکید کرد: با توجه به حضور صهیونیست ها 
در کشورهای همسایه و تفاوتی که تامین امنیت در 
حوزه مرزهای دریایی با سایر مرزها دارد درخواست 
ما تامین تجهیزات نوین امنیت در حوزه های پدافند 
غیرعامل برای استان اســت چرا که عدم توجه به 
پدافند غیرعامل می تواند یک زیرساخت حیاتی را 
به انباری از ضایعات تبدیل کند. مهندس دوســتی 
با اشاره به ترانشــه محور حاجی آباد، تصریح کرد: 

مدت ها اســت که درگیر این پروژه هستیم که یکی 
از مسیرهای مبادالتی حیاتی کشور به شمار می آید 
اما وزارت راه و شهرســازی آن را در ذیل ســایر 
پروژه های عمرانی قــرار داده  از این رو با توجه به 
لزوم اصالح و ساماندهی این پروژه درخواست داریم 
که از سوی سازمان پدافند غیرعامل اولویت ویژه ای 
برای این طرح تعریف شود و اعتباراتی نیز در اختیار 
استان قرار گیرد. استاندار هرمزگان با بیان اینکه دپوی 
برخی از مواد خاص در بنادر به دلیل وجود خألهای 
قانونی، خطراتی را ایجاد می کند، عنوان کرد: هیچ ماده 
و فرآورده ای نباید بــدون تعیین ماهیت وارد خاک 
کشور شود چرا که دپوی آن ها ممکن است موجب 
رقم خوردن اتفاقاتی مانند انفجار انبار مواد شیمیایی 
و محترقه در بندربیروت شود و خسارت های جبران 
ناپذیری را به دنبال داشته باشد بر همین مبنا بایستی 
خال هــای قانونی آن برطرف شــوند. نماینده عالی 
دولت در اســتان هرمزگان با اشــاره به تاکید مقام 
معظم رهبری بر مسکونی شــدن سواحل و جزایر 
گفت:باتوجه به برداشت آب از خلیج فارس و دریای 

عمان و پروژه های انتقال آب شیرین ســازی شده به 
فالت مرکزی ایران باید الزاماتی در استان های مبدا 
و محل استقرار آبشیرین کن ها دیده شود چرا که این 
آبشیرین کن ها تبعات زیست محیطی ایجاد می کنند و 
این امر می تواند زندگی حدود 50 هزار صیاد را تهدید 
کند و همین سیاست های ما در حوزه آبشیرین کن ها 
با امر مسکونی شدن جزایر و سواحل همخوانی ندارد 
و ممکن اســت صدمه به صیدگاه ها بخشی از مردم 

ساحل نشین را مجبور به مهاجرت کند. 

استاندار هرمزگان: 

تبعات زیست محیطی آبشیرین کن ها باید در حوزه پدافند غیرعامل دیده شود

گروه خبر // معاون بسیج و امور استان 
های پدافند غیرعامل کشور به همراه 
احمد شــاکری معاون بهره برداری و 
توســعه آب از روند تامین آب شهر 
بندرعباس از طریق آب شــیرین کن 
یکصد هزار متــر مکعبی بندرعباس 

بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛سردار رحیمی 
در این بازدید با بیان اینکه، آب شیرین کن 

یکصد هزار متــر مکعبی یک مجموعه 
کارآمد و کامل در تامین نیاز آبی شــهر 
بندرعباس است، تصریح کرد، مجموعه 
امکانات فراهم شده در این سایت نشان 
دهنده کار عظیم برای تامین نیازهای آب 
شرب مردم است.به گفته وی، بهره برداری 
و نگهــداری از این مجموعه نیز وظیفه 
سنگینی است و هزینه باالیی می طلبد.

معاون بســیج و امور استان های پدافند 

غیرعامل کشور، مسئولیت پدافند زیستی 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: مباحث 
پدافندی در تاسیسات حیاتی بسیار مهم 
اســت از این رو بحث پدافند زیستی به 
دلیل جنگ ترکیبی دشــمن مورد توجه 
اســت و باید نســبت به آن توجه ویژه 
داشت تا دشمن نتواند آسیبی به ما وارد 
کند.گفتنی اســت، وی در این بازدید که 
محمد رادمهر مدیرکل پدافند غیرعامل 
استان حضور داشت، روند شیرین سازی 
آب دریا و انتقال آن به شهر بندرعباس 

را مورد بازدید قرار داد.

معاون بسیج و امور استان های پدافند غیرعامل کشور در بازدید از آب شیرین کن بندرعباس:
مباحث پدافندی در تاسیسات حیاتی بسیار مهم است



آرزو توکلی سرویس اســتان ها // وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی گفت: معتقدیم که سیستم 
ناکارآمد اداری ســال ها به دســت و پای سرمایه گذاران 
زنجیر بسته است لذا باید این سیستم را از بین ببریم و در 
این زمینه بخش زیادی از ماموریت ها را به استان ها تفویض 

کردیم. 
به گزارش خبرنگار دریا ، عزت اهلل ضرغامی در جریان دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان افزود: سیاست 
ما این اســت که باید زیر میز بسیاری از موانع سرمایه گذاری 
کشور زد.وی ابراز داشت: اکنون حرکتی در کشور آغاز شده که 
بر اساس نگاه تحولی رهبر معظم انقالب پایه ریزی شده است 
که ایشان به صراحت فرمودند با سیستم ناکارآمد باید برخورد 
شود.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: 
سیستم اداری پوسیده و شبکه عنکبوتی همه جا را فرا گرفته و 
هر کاری بخواهیم انجام دهیم، این سیستم جلوی ما را گرفته 
اســت، کاری که در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی آغاز شده، برهم زدن این سیستم نامیمون است.
وی با اشاره به وجود شخصیت های فرهیخته و برجسته در 
استان کرمان اظهار داشت: کرمان در اوج توانمندی و ظرفیت 
خــود قرار گرفته و برای سیاســت تفویض اختیار می تواند 
الگویی برای سایر استان ها باشــد. ضرغامی افزود: هر جا 
زمین و موقعیت خوبی باشــد باید با همکاری سایر ارگان ها 
ظرفیت ها را فعال کنیم و در این زمینه با سازمان های مختلف 
تفاهمنامه های خوبی منعقد شده اســت.وی ادامه داد: استان 
کرمان همکاری خیلی خوبی در زمینه سرمایه گذاری در بخشی 
های مختلف گردشگری و میراث فرهنگی دارد که می تواند 
الگویی برای تمام کشور شود.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی بیان کرد: کرمان استان برخورداری است و 
شــخصیت های مختلفی از این اســتان در سال های پس از 
انقالب اسالمی زحمات زیادی برای کشور و انقالب کشیده اند.

وی گفــت: با توجه به توانمندی های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و اختصاص تسهیالت بویژه 
تسهیالت تبصره ۱8، می توانیم به سرمایه گذاران کمک و موانع 

را برطرف کنیم.

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها// استاندار بوشهر 
ســاخت کتابخانه مرکزی در استان با استانداردهای نوین و 
پیشرفته را مورد تأکید قرار داد و گفت: تالش شود عملیات 

اجرایی کتابخانه مرکزی بوشهر در سال جاری آغاز شود.
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در نشســت با 
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشــور جایگاه این استان در 
عرصه فرهنگی، علمی، تألیف، تدویــن و چاپ کتاب را مورد 
اشاره قرار داد و اظهار کرد: استان بوشهر با داشتن افراد فرهیخته، 
علما، شخصیت ها و دانش پژوه از جایگاه مهمی در ادوار مختلف 
تاریخی برخوردار است.وی بوشهر را یک استان فرهنگی دارای 
سابقه درخشان دانســت و بیان کرد: با بررسی تاریخ استان در 
قرون مختلف و آثار تاریخی در عرصه فرهنگ و آموزش نشان 
از ظرفیت این استان در این حوزه است.استاندار بوشهر تقویت 
زیرساخت های عمرانی و تجهیزاتی در عرصه کتابخانه را مورد 
تأکید قرار داد و تصریح کرد: تجهیز کتابخانه ها به امکانات مورد 
نیاز جوانان و نوجوانان از جمله سالن های مطالعه مجهز و نوین 
یک ضرورت است.محمدی زاده ســاخت کتابخانه مرکزی در 
استان بوشهر با اســتانداردهای نوین و پیشرفته را مورد تأکید 
قرار داد و خاطر نشان کرد: تالش شود عملیات اجرایی کتابخانه 
مرکزی بوشــهر در ســال جاری آغاز گردد. وی مجهز شدن 
مدارس و مســاجد به کتابخانه را یک ضرورت دانست و اضافه 
کرد: ترویج فرهنگ مطالعه با تجهیز مدارس و مساجد استان به 
کتابخانه تقویت می شود.استاندار بوشهر با اشاره به اینکه فضای 
مجازی فرهنگ جامعه را متحول کرده اســت افزود: در مقایسه 
استان بوشهر نسبت به گذشته نشان از تحول در عرصه فرهنگی 
است که بیشتر آن از طریق فضای مجازی و اینترنتی بوده است.
محمدی زاده باتأکید بر توسعه زیرساخت های فرهنگی از جمله 
کتابخانه های عمومی گفت: کتابخانه ها و سالن های فرسوده در 

سطح استان بوشهر باید نوسازی، تجهیز و تقویت شود.
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علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // 
استاندار یزد گفت: انرژی خورشیدی از الزامات 
و بایدهای استان اســت و با توجه به تکلیف 
قانونی که مشخص شــده باید ۲ هزار مگاوات 
برق در این بخش با سرمایه گذاری جدید تامین 

گردد.
به گزارش خبرنگار دریا  ، مهران فاطمی در نشست 
اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان  کارگروه 
یزد گفت: به همین منظور و برای سرمایه گذاری های 
جدید و بخصوص در زمینه انرژی های خورشیدی، 
ستاد پیشرانان پیشرفت استان یزد تشکیل خواهد 
شــد. وی ادامه داد: این ســتاد با حضور شخص 
مدیران واحدهای بزرگ و مدیران دســتگاههای 
مرتبط تشکیل و احصاء پروژه ها و همچنین جهت 
دهی به تسهیالت و حتی تا پروژه های عمرانی را به 
منظور تامین زیر ساخت های مورد نیاز برنامه ریزی 

خواهد نمود.
اســتاندار یزد گفت: برش اقتصاد مقاومتی مد نظر 
مــا ،درون زا و برون نگر اســت  و مانع زدایی از 
پروژه های پیشران باید انجام شود و در کوتاه ترین 
زمان ممکن برطرف شود. فاطمی افزود: همچنین 
این ستاد، نظارت و پایش و بررسی درصد پیشرفت 
برنامه ها را داشــته باشــد و پروژه های پیشران 
مصوب شــده باید نظارت میدانی و پایش شود و 

مشــکالت آن رفع گردد تا در زمان بندی خود به 
نتیجه برسد. وی ادامه داد: دانش بنیان شدن صنایع 
بزرگ و رسوخ حوزه فناوری در صنایع استان به 
منظور افزایش بهره وری و کیفیت تولید و کاهش 
قیمت تمام شده و همچنین حمایت از شرکت های 
فناور و دانش بنیان نیز از اولویت های مهم ما در 
کالن طراحی اقتصادی استان  است که حداقل در 

یک افق 20 ساله باید مد نظر ستاد قرار گیرد.
حمایت از شــرکت های فنــاور و دانش بنیان از 
اولویت های مهــم در کالن طراحــی اقتصادی 
استان یزد اســت که حداقل در یک افق 20 ساله 
باید مد نظر قرار گیرداســتاندار یزد گفت: عدالت 
در ســرمایه گذاری هم باید در نظر باشد و بعنوان 
مثال در یک شهرستان تا سال ۱386 با  ارز هفت 
تومانی ، بیش از ســه هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری شــده در حالیکه در همان سالها ، این عدد 
و رقم برای یکی دیگر از شهرستانهای استان فقط 
50 میلیون تومان بــوده و  نتیجه این عدم توازن 
در سرمایه گذاری این شده است که در خود شهر 
یزد االن بیش از ۱50 هزار حاشــیه نشین برآورد 
می شود و در همان شهرستان نسبت جمعیتی بالغ 
بر عدد ۱30 شــده یعنی به ازای هر صد زن تعداد 
۱3۷ مرد در آن شهرستان است در حالیکه باید صد 

به ۱04 باشد . فاطمی یادآور شد: همچنین بافت 
فرهنگی و اجتماعی آن شهرستان به شدت تحت 
تاثیر قرار گرفته و زیر ساخت سالمت و آموزشی 
پاسخگوی این جمعیت نیست در حالیکه می شد با 
توزیع مناسب سرمایه گذاری در کل استان ، از این 

معضالت و مشکالت جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه باید توزیع متوازن سرمایه در 
دستور کار ستاد پیشران پیشرفت استان یزد باشد، 
ادامه داد:  یکی از راهبردی های اســتان ،عدالت 
و توزیع متوازن اســت و بایــد برنامه ریزی های 

سرمایه گذاری نیز به این سمت باشد .
استاندار یزد گفت: حجم سنگین نقدینگی در دست 
مردم است و برای هدایت نقدینگی باید برنامه ریزی 
شود و مدل تامین مالی نباید همیشه وابسته به بانک 
ها باشد و این ستاد  می تواند در قالب  مدل های 
تعریف شده برای طرح های توسعه از این نقدینگی 

مردمی استفاده نماید .
فاطمی اظهار داشــت: این ســتاد اتاق مشــاوره 
اقتصادی برای اســتان یزد و برای سرمایه گذاری 
ها و تسهیالت و اعتبارات عمرانی برای تامین زیر 
ساخت ها است و ما نســبت به آینده یزد وظیفه 
داریم و بخش دولتی و  خصوصی ندارد و همه ما 
نسبت به آینده استان یزد و مردمان استان تکلیف و 

مسئولیت شرعی و قانونی داریم و باید نسبت به این 
مسئولیت عمل کنیم . وی تصریح کرد: حرکت کردن 
به سمت صنایع سبز  و کمتر آالینده و حفظ محیط 
زیست باید در دستور کار همه واحدهای صنعتی 
استان باشد و نسبت به نسل آینده و آیندگان یزد نیز 
مدیون هستیم و تصمیمات امروز ما بر آینده استان 
نیز تاثیر گذار است . استاندار یزد گفت: متاسفانه در 
سالهای گذشته آنچنان که باید در حوزه صنایع پاک 
و انرژی پاک ســرمایه گذاری نشد و در تابستان 
و زمستان مشکل انرژی داریم و برق خورشیدی 
یکی از الزامات جامعه و فعالیت های امروز ماست.

ســید مســعود عظیمی معاون هماهنگــی امور 
اقتصادی استانداری یزد نیز در این نشست گفت: 
مطالعات نشــان می دهد استان یزد و بویژه برخی 
از شهرستانهای استان پتانسیل بسیار خوبی برای 
انرژی خورشــیدی دارد و طبــق تکلیف دولت 
ســیزدهم باید 2 هزار مگاوات برق خورشیدی و 
۱500 مگاوات برق ترکیبی را وارد مدار کنیم که از 
صنایع بزرگ درخواست داریم در این زمینه ورود 
کرده و عالوه بر تامین بخشی از انرژی مورد نیاز 
خود ، نســبت به فروش مازاد آن به دولت که 20 

ساله تضمین شده است اقدام کنند.
مدیرعامل برق منطقه ای اســتان یزد نیز در این 

نشســت گفت: طبق برآوردهای انجام شــده، در 
ســال ۱402 نیاز مصرف از تولید باالتر خواهد 
رفت و باید فکری برای این افزایش مصرف داشته 
باشــیم و در برنامه یزد نوین نیز توسعه و حمایت 
از انرژی های تجدیدپذیر پیش بینی شده چون در 
استان یزد بیش از 330 روز آفتابی و بخش زیادی 
از سال نیز شدت مورد نیاز خورشید وجود دارد و 

در حوزه نیروگاهی پتانسیل بسیار خوبی هست.
ابوالفضل اســدی اظهار داشــت : تامین دو هزار 
مگاوات انرژی خورشــیدی برای استان یزد یک 
شعار نیست و بررسی کامل علمی و فنی انجام شده 
است و هشت ساختگاه نیز در مناطق مختلف استان 
یزد تحویل سرمایه گذاران شده  و  تا کنون بیش از 
دو هزار و صد مگاوات مجوز تجدید پذیر صنایع 
برای کل کشور صادر شده و 680 مگاوات در حال 
صدور است ولی هنوز جای صنایع استان یزد در 

این لیست خالی است .

استاندار یزد:

انرژی خورشیدی از الزامات و بایدهای آینده استان یزد است 

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: یکی از عواملی که باعث تقویت 
سیستم ایمنی بچه ها می شود همین 
ابتالســت. در دو سال اپیدمی کرونا و 
ضعیف  افراد  ایمنی  سیستم  تعطیلی، 
شــده بود و به همین دلیل شاید یک 
انفجار ابتالیی در دانش آموزان داشتیم 
اما اکنون اینقدر وضعیت بد نیســت 

بخواهیم مدارس را تعطیل کنیم.
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ دکترمهدی 
احمدی نــژاد در گفــت و گویی درباره 
آخرین وضعیت بیماری هــای کرونا و 

آنفلوآنزا اظهار کرد: خداروشــکر پیک 
کرونــا را علی رغم همه مشــکالت، با 
کمترین تلفات پشــت سر گذاشتیم و در 
حال حاضر هشت شهر استان کرمان در 
وضعیت آبی، ۱4 شهر در وضعیت زرد و 
یک شهر نارنجی در استان داریم اما نباید 
فکر کنیم کرونا تمام شده زیرا کرونا همیشه 
وجود دارد. وی در ادامه بیان کرد: ویروس 
آنفلوانزا امسال خیلی از کشورهای دنیا را 
زودتر از موعد غافلگیر کرد و اکنون کل 
کشــور ما و بسیاری از کشــورها با این 
بیماری دست به گریبان هستند اما خیلی 

جای نگرانی نیســت و مستلزم این است 
مردم رعایت کرده و پیشگیری را مدنظر 
قرار بدهند. احمدی نــژاد افزود: عالئم 
بالینی کرونا و آنفلوانزا خیلی شبیه هستند 
و عالئــم اولیه از جملــه آبریزش بینی، 
بی حالی و خستگی مفرط مانند هم است 
و افتراق از هم سخت است اما همکاران 
مــا از تعدادی بیماران نمونه گیری کردند 
که در موارد، سویه غالب و تعداد زیادی 
آنفلوانزا است و تست های کرونا به حد 
بسیار پائین رسیده و یک درصد از کسانی 
که بستری هستند، تست کرونای آنها مثبت 
می شود و اغلب بیماران مبتال به آنفلوانزا 
هســتند.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمان با بیان اینکه در ابتال به آنفلوانزا نیاز 
به انجام تست نیست، تصریح کرد: شرایط 
فعلی به گونه ای نیست بخواهیم مدارس را 
تعطیل کنیم. وی ادامه داد: یکی از عواملی 

که باعث تقویت سیستم ایمنی بچه ها می 
شــود همین ابتالست. در دو سال اپیدمی 
کرونا و تعطیلی، سیستم ایمنی افراد ضعیف 
شده بود و به همین دلیل شاید یک انفجار 
ابتالیی در دانش آموزان داشتیم اما اکنون 
اینقدر وضعیت بد نیست بخواهیم مدارس 
را تعطیل کنیم. احمدی نژاد درباره واکسن 
آنفلوانزا گفت: کسانی که در معرض خطر 
هســتند از جمله بیمــاران ریوی مزمن، 
قلبــی، چاقی مفرط، خانم هــای باردار 
و افراد دارای نارســائی ارگانی و نقص 
سیستم ایمنی حتما با نظر پزشک معالج 
واکسن بزنند و زمانی که واکسن را تزریق 
کردند زدن ماســک و فاصلــه دو متر را 
رعایت کنند. وی بیان کرد: واکسن های 
چهار ظرفیتی برای آنفلوانزا مدنظر است 
و واکســن ایرانی داریم؛ ضمن اینکه فرد 
ممکن است با زدن واکسن عالئم آنفلوانزا 

را پیدا کند که می تواند استامینوفن ساده 
مصــرف کند تا عالئم رفع شــود.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
واکسن بسیار موثر است و اگر برای همه 
در دسترس نباشد، افراد پرخطر می توانند 
اســتفاده کنند، گفت: در پیک قبلی کرونا 
به دلیل ســهل انگاری ها و فرض اینکه 
کرونا تمام شــده، با پیک مواجه شدیم و 
اکنون این شرایط را داریم و عدم استفاده 
از ماسک و رعایت فاصله می تواند زمینه 
ســاز بروز بیماری های مختلف از جمله 
آنفلوانزا باشــد. وی اظهار کرد: آنفلوانزا 
بیماری ویروسی است و در موارد خاص 
از داروهای ضدویروس استفاد می شود 
اما درمان معمول استراحت، مصرف حجم 
زیاد مایعات گرم، مصرف میوه )مرکبات، 
خرمالو و ...( و سبزیجات تازه است و اگر 
بیماری موجب عارضه شــود، داروهای 

خاص برای عوارض تجویز می شــود و 
در غیر این صورت همان موارد گفته شده، 

برای درمان آنفلوانزا کافی است.
احمدی نژاد تصریح کرد: در پیک کنونی 
آنفلوانزا درگیری های شدید را نمی بینیم 
اما بیمارانی که نارســائی قلبی یا بیماری 
تنفســی مزمن دارند و بیماران زمینه ای 
موجب رفتن بیماری به سمت خطرناک 
می شود و باید به پزشک مراجعه نمایند 
و عمدتا کسانی که بستری می شوند، در 
این طیف قرار دارند. وی با تاکید بر لزوم 
خودداری از مصرف بی رویه دارو افزود: 
باید این فرهنگ را جا بیندازیم تا کســی 
با هر تب آنتــی بیوتیک مصرف نکند و 
مقاومت به دارو ایجاد نکنیم چراکه مصرف 
خودسرانه موجب مقاومت به آنتی بیوتیک 
می شود و در زمان ابتال به بیماری عفونی، 
دارو جواب نمی دهد و تاکید داریم مردم 
زیر نظر پزشک آنتی بیوتیک استفاده کنند.
احمدی نــژاد در پایان توصیه کرد: مردم 
همــکاری و رعایت کنند تــا این موج 

آنفلوانزا را نیز پشت سر بگذاریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد

انفجار ابتالیی به آنفلوآنزا در بین دانش آموزان

کتاب

مسکن غیر اصولی

به قطر سفر  می کنیم 
در اوایل هفته ای که گذشت، انتشار بوی نامطبوع در 
بعضی از نقاط جهان، نگاه فعاالن محیط زیســتی را 
برانگیخت. به گزارش واحد زیست محیطی خبرگزاری 
ایناش ناش، هفته ی گذشته، با شدت گرفتن جمع آوری 
امضا در کارزارهای حــذف و تحریم فوتبال ایران، 
عــده ای خود را به بوی کباب وعده می دادند که بوی 
خر داغ شده، همه کباب ها را در هفته ی جدید رشته 

کرد.
روز شنبه، جلسه نشســت فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا( در نیوزیلند برگزار شــد و هیچ بحثی درباره 
حذف ایران از جام جهانی 2022 و تحریم آن توسط 
برخی نهادها در آن مطرح نشد. از همین رو، سازمان 
جهانی بهداشــت، اول هفته را هفتــه ای پر از بوهای 
ســوختگی اقصی نقاط بدن از جمله دماِغ برخی ها 
خواند و با اعالم  نگرانی، حتی از سازمان ملل متحد 
هم خواست که اعالم  نگرانی کند. گفتنی است در پایان 
متن نگرانی نامه ی ابالغ شده، پیشنهاد شده است که آب 

را بریزند بر آن اندام هایی مشتعل.
 عليرضا عبدی 

حسن سیالوی سرویس استان ها // معاون 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز از پیگیری برای تامین آنتی 

بیوتیک مورد نیاز خوزستان خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر رضا 
گنجی ، با اشــاره به وضعیــت کمبود آنتی 
بیوتیک اظهارکرد: نیاز دارویی آنتی بیوتیک 
خوزستان را به ســازمان غذا و دارو اعالم 
کرده ایم و مدیر غذا و داروی دانشــگاه نیز 
بــرای پیگیری تامین آنتــی بیوتیک برای 

خوزستان، در تهران حضور دارد.

وی افزود: امروز یک محموله آنتی بیوتیک 
وارد خوزســتان شده اما میزان آن نسبت به 
جمعیت کم اســت و پیگیری ها برای تامین 
بیشــتر آنتی بیوتیک در حال انجام است. 
اینکه چه میزان از محمولــه 50 تنی آنتی 
بیوتیک که امروز )۷ آبان ماه( به کشور وارد 
شده است، به خوزستان اختصاص داده شود 
نیاز به رایزنی دارد که در حال رایزنی هستیم 
که تا حد امکان نیاز خوزستان برطرف شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شــاپور اهواز گفت: بر اساس اعالم 

رئیس سازمان غذا و دارو تا حدود ۱0 روز 
دیگر وضعیت تامین آنتی بیوتیک به حالت 

عادی برمی گردد.
گنجی با اشــاره به کمبود مقطعی سرم نیز 
بیان کرد: کمی با کمبود سرم مواجه هستیم 
که امیدواریم تا ۱5 روز آینده این مساله نیز 

حل شود.
وی افزود: هر چه سرم وارد خوزستان شود 
اولویت توزیع با بیمارستان ها است و مشکلی 
خاصی در تامین ســرم بیمارستان ها وجود 

ندارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد

رایزنی برای تامین آنتی بیوتیک مورد نیاز خوزستان

وزیر میراث فرهنگی: 
سیستم ناکارآمد اداری حذف می شود

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار 
کرمان گفت: هر چنــد کارهای خوبی در 
حوزه گردشــگری این استان انجام شده، 
اما این حوزه در کرمان مغفول واقع شده 

است.
به گزارش خبرنگار دریا ، محمدمهدی فداکار 
در آیین افتتاح هتل کاروانسرای وکیل کرمان 
افزود: گردشــگری در کرمان در زیر سقف 
معادن، صنعت و کشاورزی گم شده که امید 
می رود این صنعت در این اســتان از غربت 
بیــرون بیاید.وی تاکید کــرد: کرمان دارای 

پنج فرودگاه در مناطق مختلف این اســتان 
است که از وزیر میراث فرهنگی درخواست 
داریم از ظرفیت های این مناطق بازدید کند. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: با توجه به محدودیت های 
مالی و بودجه ای دولت یکی از هدف گذاری 
ها این اســت که اشــتغال با کمترین میزان 
سرمایه گذاری ایجاد شود و در همین راستا 
گردشگری و صنایع دستی با کمترین میزان 
ســرمایه گذاری می تواند بیشترین اشتغال را 
فراهم کنــد، اما کم کاری هایی در این حوزه 

صورت گرفته است.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: ســال آینده 
20 هزار میلیارد تومان امکان جذب اعتبار 
تبصره ۱8 وجود دارد و درخواســت داریم 
هر اســتان که امکان دارد سهم بیشتری از 
تسهیالت جذب کند. وی با اشاره به افتتاح 

هتل کاروانســرای وکیل کرمان تاکید کرد: 
مشــابه مجموعه بنای کاروانســرای وکیل 
در این اســتان زیاد وجــود دارد که امکان 
کاروانسرای  اســت.هتل  فراهم  آنها  مرمت 
وکیل کرمان مکان مناســبی برای برگزاری 
کنســرت، همایــش، جشــنواره و غیره با 
گنجایش هزار نفر اســت ضمن اینکه زمینه 
اشــتغال 60 نفر به صورت مستقیم و ۱5۷ 
نفر را به طور غیرمســتقیم فراهم کرده است. 
هتل کاروانسرای وکیل کرمان با ۱۱ هزار متر 
مربع مساحت و چهار هزار متر مربع زیربنا 

۱52 تخت ظرفیت پذیرش مسافر دارد.
کاروانســرای وکیل کرمان در سال ۱2۷۷، 
توسط محمد اســماعیل خان وکیل الملک 
والی وقت کرمان ســاخته شده که جزئی از 
مجموعه بزرگ شامل حمام، مسجد و بازار 

است.

استاندار کرمان:

صنعت گردشگری این استان مغفول مانده است

استاندار بوشهر:

عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی 
بوشهر امسال آغاز می شود 

***

پروانه کسب بنام احمد مشایخی قشمی به 
شماره پروانه ۰۰/ص ب ک/۱۷۲۶۳به تاریخ 
۱۴۰۰/۴/۱۲کدملی ۳۴۵۰۰۷۲۹۸۶ آدرس 
قشم  روستایی دفاری جنب رستوران شبهای 
دفاری هایپر استار دفاری واحد صنفی فروش 

مواد غذایی وبهداشتی  مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد

سند و برگ سبز موتورسیکلت انژکتوری بنام  
امیر حسین مختاریان سیستم دینو تیپ ۱۵۰ 
مدل ۱۳۹۷ سوخت بنزین - انژکتوری ، رنگ 

 ۰۱۴۹NBY۰۰۲۸۹۵مشکی ، به شماره موتور
شماره تنه  NBYADAKFDJ۱D۰۶۶۳۸ و 
به شماره انتظامی ۹۱۱۹۶ ایران ۵۵۵ مفقود و 

از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی مفقودی



4
دوشنبه 9  آبان 1401

5 ربيع الثانی 1444

سال بيست و يکم شماره 4015

اطالع رسانی

خبری
پیشنهادی برای انتخاب مقصد سفر در پاییز؛

لمس پاییز در گلستان هزار رنگ

 گروه گردشگری // استان گلستان به دلیل تنوع آب و هوایی و جاذبه های 
متنوع اش همیشه می تواند مقصد سفر باشد اما این روزها فصل پاییز، جنگل 
های تاریخی هیرکانی اش را درخشــان تر از همیشه کرده است. ماندن در 
خانه آن هم در فصل پاییز؟ امکان ندارد. پاییز هزار رنگ فصلی اســت که 
در آن سفرها باید به مناطقی از کشور باشد که بتوان این هزار رنگ بودن را 
درک کرد. قطعاً جایی که می تواند هم شــرایط سفر را برای خانواده ها داشته 
باشد هم هیجان سفر دوستانه را تأمین کند و امکاناتی داشته باشد که نیاز همه 
اقشار جامعه را تأمین کند بهترین مقصد خواهد بود.  استانی که جنگل های 
40 میلیون ساله هیرکانی را دارد. این جنگل ها در فهرست میراث طبیعی و 
جهانی یونسکو ثبت شده و حاال در روزهایی از فصل پاییز درختانش هزار 
رنگ شــده اند. جنگل النگدره، پارک ملی گلستان، چشمه رامیان و جاده 
ناهارخوران این روزها دیدنی تر از همیشه شده اند و گردشگران زیادی را به 
سمت خود می کشانند. برای رفتن به گلستان از هر شهر می توانید خود را به 
مرکز استان برسانید. گرگان فرودگاه بین المللی دارد که بین شهرهای گرگان و 
آق قال قرار گرفته است. هر هفته از این فرودگاه پروازهای روزانه به تهران و 
مشهد انجام می شود. اهواز، کیش، زاهدان، زابل، قشم، تبریز، شیراز و عسلویه 
از جمله مقاصد دیگر پروازی آن است. سفر با قطار برای رفتن به گلستان یکی 
از جذاب ترین انتخاب هاست چون در چند ایستگاه می توانید توقف داشته 
باشــید از جمله در بندر گز، گلوگاه، گرگان، بندر ترکمن. قیمت بلیت قطار 
برای این مسیر در حال حاضر مناسب است به عنوان مثال تهران به گرگان از 
۱۱۱ تا ۱50 هزار تومان نرخ دارد. حیف آن که قطار در این مسیر بیشتر در 
ساعات تاریک شب حرکت می کند و جاذبه های مسیر از داخل واگن قطار 
قابل مشاهده نیست. جالب اینجاست که راه آهن سراسری ایران در فهرست 
جهانی یونسکو ثبت شده است و در این استان نیز خط راه آهن از بندر ترکمن 
در شمالی ترین نقطه آغاز می شود و از بندر گز عبور می کند. سفر با اتوبوس 
با آنکه ممکن است برای برخی از افراد به واسطه 8 ساعت نشستن روی یک 
صندلی آزار دهنده باشد اما می توان با پرداخت ۱50 هزار تومان در هر ساعت 
شبانه روز به سمت گلستان حرکت کرد. قطعاً ساعت، هزینه و مسافت از هر 
شهر دیگر تا گرگان متفاوت خواهد بود. استان گلستان برای همه سلیقه ها 
جاذبه دارد. جنگل نوردها و طبیعتگردها از رفتن به سمت جنگل النگدره و 
پارک ملی گلستان لذت می برند. شرکت در مراسم و آئین های مذهبی و سنتی 
نیز از دیگر جاذبه های این اســتان است که در برخی از روزهای سال برای 
آن جشنواره برگزار می شــود و مخاطبان خود را دارد. دیدن بافت تاریخی 
شهر گرگان برای همه آنهایی که شهرگردی را می پسندند خوشایند است به 
خصوص که خانه های تاریخی بزرگ و مرمت شده ای در بافت مرکزی وجود 
دارد که می تواند شمایل یک خانه سنتی در گرگان را به بازدیدکننده نشان دهد. 
بازار تاریخی گرگان را از دست ندهید. در این بازار سنتی می توان مردم را با 
لباس ســنتی شأن در حال خرید دید یا سوغات و خوراکی های جذاب این 
استان را از همین بازار تهیه کرد. ولی اگر اهل خرید هستید اینچه برون بازارچه 
مرزی استان گلستان است. برای رفتن به آنجا در برخی روزها قطار محلی 
هم وجود دارد و شما را تا بازارچه مرزی می برد. از ترکمنستان اجناس زیادی 
به اینجا آورده می شود و ترکمن ها در این بازارچه تبادل کاالی زیادی دارند. 
جاذبه های تاریخی استان گلستان در هر شهری از آن قابل بازدید و جذاب 
است مانند گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس که یکی از بلندترین برج های 
آجری جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 
ایــن بنای تاریخی که از زمین ۷0 متری ارتفــاع دارد با وجود دو بار زمین 
لرزه شــدید همچنان استوار مانده است. گورستان و آرامگاه خالد نبی گویا 
به نماد اســتان تبدیل شده است چون هر زمان بخواهند استان گلستان را با 
تصویری نمایش دهند از تصویر آن استفاده می کنند نمای بنای بقعه چوپان آتا 
و کوهستان های پیرامونی آن جاذبه زیبای مراوه تپه و روستای گچی سو است 
که در هر فصلی زیباست به خصوص اگر فصل بهار به آنجا بروید می توانید 
در مســیر مزرعه های متعدد را ببینید و کوهستانهای سرسبز را از باالی تپه 
مشاهده کنید. اما در فصل پاییز هم جاذبه های آن زیباست به خصوص اگر 
هنوز زمین های کشاورزی زرد باشند و وقتی به باالی آرامگاه می رسید کمی 
باران ببارد. آن وقت است که رنگین کمان به جذابیت های این کوهستان اضافه 
می کند. مسیر رفتن به خالد نبی کوتاه نیست باید خود را به کالله برسانید و 
پس از آن مسیری را سرباال با ماشین بروید. معموالً تاکسی برای همه ساعت 
و همه روز در آنجا پیدا نمی شود و بیشتر وقت ها اگر خودروی شخصی ندارید 
باید ماشین دربست بگیرید. همچنین در کنار آرامگاه خالد نبی، بقعه پوپان آتا و 
عالم بابا و گورستان مرموزش اتاقک هایی برای استراحت زائران ساخته شده 
که امکانات زیادی ندارد اما برای یک شــب استراحت بد نیست هر چند که 
متولیان آن خیلی به تمیزی این اقامتگاه ها اهمیتی نمی دهند. اگر ساحل و دریا 
را دوست دارید به خلیج گرگان سری بزنید. بندر ترکمن، بندر گز و گمیش 
تپه هم از شهرها و بندرهای ساحلی هستند ولی بدانید که در اینجا نمی توان 
شنا کرد اما برای ماهیگیری گزینه مناسبی است. حتی کسانی که آبشار دوست 
دارند و از دریا دوری می کنند نیز آبشار کبودوال در علی آباد کتول هم برایشان 
دیدنی است. استان گلستان به دلیل همجواری اش با کشور ترکمنستان، دارای 
فرهنگ های متعدد است که در شهرهای نزدیک به ترکمنستان این فرهنگ 
متفاوت از شهرهای نزدیک به استان مازندران است. به عنوان مثال اگر کسی 
بخواهد عروسی ترکمنی ببیند به گمیشان و کردکوی و مراوه تپه می رود و اگر 
می خواهد این فرهنگ با فرهنگ مازنی همخوانی داشته باشد به سمت گلوگاه 
حرکت می کند. غذاهای این اســتان آنقدر تنــوع دارد که هر ذائقه ای با آن 
ارتباط بگیرد. از غذاهای ترکمنی رستوران معروفی رو به روی گنبد کاووس 
که همه نوع غذای محلی دارد تا ماهی کباب های گمیشان. شما می توانید به 
رستوران هایی بروید که گردشگر بیشتری می پذیرند در آن صورت می توانید با 
تنوع غذایی زیادی در منو رو به رو شوید. اگر به این استان رفتید »چکدرمه« 
یادتان نرود. این غذا به عنوان غذای نذری در شهرهای مختلف استان گلستان 
از جمله بندرترکمن تهیه می شــود. همچنین محبوبیت باالی این غذا سبب 
شده است تا در مراسم رسمی مانند مراسم عروسی به عنوان یکی از غذاهای 
اصلی تهیه شود.ماش پلو هم غذایی با اصالت گلستانی است که به خاطر طعم 
بی نظیرش در سایر استان های کشور ایران هم طبخ می شود. انواع »بروک« را 
می توانید در این استان با طعم های مختلف بچشید. این استان تنوع غذایی زیاد 
خود را مدیون تنوع گیاهی است که در سرتاسر استان دارد.گلستان به دلیل 
تنوع آب و هوا و داشتن روستاهای متعدد، نه تنها هتل های بزرگ و پر ستاره 
زیاد به خصوص در مرکز استان دارد بلکه در بیشتر روستا و دهکده هایش 

می توان در انواع مختلف مراکز اقامتی از جمله بوم گردی ها اقامت کرد.

 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

در اجراي مفاد مندرج در تبصره ماده 13قانون تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد 
سند رسمي تحديد حدود امالك ذيل در روزسه شنبه مورخه 1401/9/1ساعت 9صبح در محل 
وقوع ملك بعمل خواهد آمد لذا به اطالع تمامي مالكين ومجاورين ميرساند كه در ساعت وروز 
مقرر در آگهي در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند وبدهي است در صورت عدم حضور 
تحديد حدود بامعرفي مالك يا نماينده قانوني وي انجام خواهد شد در نتيجه در اجراي ماده 
20قانون ثبت مجاوري كه نسبت به حدود ياحقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند 
ظرف مدت سي روز ار تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود بوسيله اداره ثبت به مرجع 
صالحيتدار عرض حال دهد .همچنين طبق ماده 86ايين نامه قانون ثبت اعتراض بايد كتبي 
ومستقيماً به اين اداره تسليم گردد ومعترض بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
مرجع ثبتي دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي تقديم وگواهي ان را به واحد ثبتي ارائه نمايد در 
غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم 
تقديم دادخواست رادريافت وبه اداره ثبت محل تسليم نمايد كه در اين صورت نسبت به ادامه 

عمليات ثبتي وصدور سند ماليت بنام متقاضي برابر مقررات اقدام خواهد شد 
1- آقای پيمان مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 1817237284 صادره از ابادان  به 
نسبت ده مميز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه پالك مزبور 
بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحديد 
حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت صادر وتسليم 
گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده است 
وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان واداره جهاد كشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالكيت بنام متقاضی 
با كاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه مساحت 67366 متر مربع مطابق 
كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 22 متر از مساحت ملك در حريم مسيل 

واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود 
2- مريم مجنون  جهرمی فرزند حسين به شماره ملی 2471154816 صادره از جهرم به نسبت 
شش مميز  هفتاد و پنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه پالك مزبور 
بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحديد 
حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت صادر وتسليم 
گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده است 
وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان واداره جهاد كشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالكيت بنام متقاضی 
با كاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه مساحت 67366 متر مربع مطابق 
كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 22 متر از مساحت ملك در حريم مسيل 

واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود 
3- خانم پگاه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470976618 صادره از جهرم به 
نسبت پنج مميز بيست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به 
مساحت 67366مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه 
پالك مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  بنام 
دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت صادر 
وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه 
سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  
اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده است 
وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان واداره جهاد كشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالكيت بنام متقاضی 
با كاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه مساحت 67366 متر مربع مطابق 
كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 22 متر از مساحت ملك در حريم مسيل 

واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود 
4- آقای پوريا مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470885663 صادره از جهرم به 
نسبت ده مميز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه پالك مزبور 
بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحديد 
حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت صادر وتسليم 
گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده است 
وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان واداره جهاد كشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالكيت بنام متقاضی 
با كاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه مساحت 67366 متر مربع مطابق 
كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 22 متر از مساحت ملك در حريم مسيل 

واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود 
5- آقای پيام مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470923311 صادره از جهرم  به 
نسبت  ده مميز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به مساحت 
67366مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه پالك مزبور 
بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحديد 
حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت صادر وتسليم 
گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  اول 
دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده است 
وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان واداره جهاد كشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالكيت بنام متقاضی 
با كاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  

مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه مساحت 67366 متر مربع مطابق 
كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 22 متر از مساحت ملك در حريم مسيل 

واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود 
6- خانم پريزاد مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2471052495 صادره از جهرم  به 
نسبت پنج مميز بيست وپنج صدم  سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به 
مساحت 67366مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه 
پالك مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت 
صادر وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان 
واداره جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه 
مساحت 67366 متر مربع مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 22 متر 
از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود 
7- خانم پيمانه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470871697 صادره جهرم  به 
نسبت پنج مميز بيست وپنج صدم  سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به 
مساحت 67366مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه 
پالك مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  بنام 
دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت صادر 
وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه 
سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  
اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گرديده است 
وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان واداره جهاد كشاورزی 
برابر نامه شماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالكيت بنام متقاضی 
با كاربری باغی به مساحت 67366 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره 166/28/56/1401  
مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه مساحت 67366 متر مربع مطابق 
كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 22 متر از مساحت ملك در حريم مسيل 

واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود 
**************************************************

8- آقای پيمان مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 1817237284 صادره از ابادان  به 
نسبت ده مميز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به مساحت 
74679/36مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه پالك 
مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت 
صادر وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان 
واداره جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه 
مساحت 117144 متر مربع مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 9883 
متر از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق 
ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تيرهای برق از مورد تقاضا وهمچنين 
مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسيمی  نقشه بردار منتخب  هيات برابر نامه ونقشه ارائه شده منابع 
آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حريم مسيل واقع شده است كه الزم است مقدار 

حريم پيشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود .
9- خانم مريم مجنون جهرمی فرزند حسين به شماره ملی 2471154816 صادره از جهرم  به 
نسبت شش مميز هفتاد وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار  سهم  از ششدانگ   يك قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه 
پالك مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت 
صادر وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان 
واداره جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده كه 
مساحت 117144 متر مربع مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 9883 
متر از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق 
ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تيرهای برق از مورد تقاضا وهمچنين 
مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسيمی  نقشه بردار منتخب  هيات برابر نامه ونقشه ارائه شده منابع 
آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حريم مسيل واقع شده است كه الزم است مقدار 

حريم پيشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود .
10- خانم پگاه  مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470976618 صادره از جهرم  به 
نسبت پنج مميز بيست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم  از ششدانگ   يك قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه 
پالك مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  بنام 
دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت صادر 
وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 شعبه 
سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شعبه  
اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد 
تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 مورخ 
97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز 
گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات 
متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان واداره 
جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند 
مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه 

شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای 
استان هرمزگان  اعالم نموده كه مساحت 117144 متر مربع 
مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 
9883 متر از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم 
است مقدار حريم پيشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو 
منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تيرهای برق از مورد 

تقاضا وهمچنين مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسيمی  نقشه بردار منتخب  هيات برابر نامه ونقشه 
ارائه شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حريم مسيل واقع شده است كه 

الزم است مقدار حريم پيشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود .
11- آقای پوريا مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470885663صادره از جهرم   به 
نسبت ده مميز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به مساحت 
74679/36مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه پالك 
مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت 
صادر وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان 
واداره جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
كه مساحت 117144 متر مربع مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 
9883 متر از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تيرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنين مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسيمی  نقشه بردار منتخب  هيات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حريم مسيل واقع شده است كه الزم 

است مقدار حريم پيشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود .
12- آقای پيام مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470923311 صادره از جهرم  به 
نسبت ده مميز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به مساحت 
74679/36مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه پالك 
مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت 
صادر وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان 
واداره جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
كه مساحت 117144 متر مربع مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 
9883 متر از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تيرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنين مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسيمی  نقشه بردار منتخب  هيات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حريم مسيل واقع شده است كه الزم 

است مقدار حريم پيشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود .
13- خانم پريزاد مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2471052495 صادره ازجهرم   به 
نسبت پنج مميز بيست وپنج صدم سهم  از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه 
پالك مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت 
صادر وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان 
واداره جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
كه مساحت 117144 متر مربع مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 
9883 متر از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تيرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنين مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسيمی  نقشه بردار منتخب  هيات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حريم مسيل واقع شده است كه الزم 

است مقدار حريم پيشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود .
14- خانم پيمانه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 2470871697 صادره از جهرم  
به نسبت پنج مميز بيست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   يك قطعه باغ  به 
مساحت 74679/36مترمربع واقع در جغين شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالك 22-اصلی  كه 
پالك مزبور بنام خانم حكيمه مهيمی پذيرش ثبت گرديده است  ليكن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحديد حدود بعمل نيامده وقسمتهايی از آن تحت پالك 2فرعی از 22-اصلی  سند مالكيت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی از سازمان جنگلها ومراتع كشور سند مالكيت 
صادر وتسليم گرديده است  كه برابر دادنامه شماره 9709977610300194 مورخ 1397/02/18 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس كه دادنامه شماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 
شعبه  اول دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان نيز آن  را تاييد نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبيعی رودان نيز كه برابر نامه شماره 9709977610300194 
مورخ 97/2/18  پرسش گرديده است كه مستثنيات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گرديده است وبررسی های محلی كارشناسان كه حكايت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبيعی رودان 
واداره جهاد كشاورزی برابر نامه شماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
سند مالكيت بنام متقاضی با كاربری باغی به مساحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
كه مساحت 117144 متر مربع مطابق كروكی خارج از حريم بستر رودخانه می باشد ميزان 
9883 متر از مساحت ملك در حريم مسيل واقع شده كه الزم است مقدار حريم پيشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تيرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنين مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسيمی  نقشه بردار منتخب  هيات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حريم مسيل واقع شده است كه الزم 

است مقدار حريم پيشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نيرو منظور شود . 31/م/الف
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یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

اگهي تحديد حدود اختصاصي



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

مصرف ماهي و میگو از بروز افسردگي جلوگیري مي کند

حوادث جهان

هالووین مرگبار کره ای ها !
 در ازدحام جشن شبانه سئول، 120 تن کشته 

و 100 نفر مصدوم شدند
  با برداشــته شــدن محدودیت های مربوط به کووید در 
سئول، جمعیت کثیری به مناســبت هالووین به سمت یک 
کلوپ شبانه محبوب در پایتخت کره جنوبی هجوم بردند که 
در این رویداد دســت کم ۱20 نفر کشته و ۱00 نفر زخمی 
شدند. مسئوالن کره جنوبی اعالم کردند در جشن هالووین 
در منطقه تفریحی ایتاوون )Itaewon( شهر سئول دست 
کم ۱20 نفر بر اثر ازدحام کشــته و ۱00 نفر زخمی شدند. 
گفته می شود بســیاری از افراد دچار حمله قلبی شدند. به 
گزارش بی بی سی، به گفته مسئوالن اورژانس شهر سئول، 
بیش از 8۱ نفر از افرادی که در جشــن شرکت کرده بودند 
با مشکل تنفســی به بیمارستان منتقل شــدند. ویدئوهای 
تکان دهنده ای از این رویداد مردم را نشــان می دهد که در 
پیاده روها روی زمیــن افتاده اند در حالی که افراد حاضر و 
کارکنان خدمــات اورژانس تالش می کنند تا آن ها را احیا 
کنند. حدود ۱00 هزار نفر در این مراسم حاضر شده بودند 
که علت تلفات زیاد این حادثه، تراکم جمعیت و زیر دست 
و پا ماندن آن ها اعالم شــده است.این اتفاق پس از آن رخ 
داد که زمزمه حضور یک خواننده مشهور از گروه موسیقی 
بی تی اس )BtS( در کافه ای در منطقه ایتائه وون ســئول 
به جمعیت حاضر رسید و ازدحام مرگباری مقابل این کافه 
در پایتخت کره جنوبی شکل گرفت. این در حالی است که 
فیلم های منتشر شده از حادثه تلخ در جشن هالووین سئول 
پایتخت کره جنوبی در پی احتمال حضور یکی از خوانندگان 
مشــهور گروه بی تی اس بازتاب گسترده ای در اینستاگرام 
داشته است.بر اســاس گزارش و تصاویر روزنامه انگلیسی 
مترو، نیروهای اورژانــس به صورت همزمان روی 50 نفر 
عملیات CPR )احیای قلبی( را انجام می  دادند و با توجه 
به ازدحام جمعیت انتظار می رود که بر تعداد کشته شدگان و 
مصدومان این حادثه افزوده شود.دفتر ریاست جمهوری کره 
اعالم کرد  که یون ســوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی 
دستور رسیدگی فوری به مجروحان را صادر کرده است. در 
همین حال کاربری نوشت:»از فردا باید منتظر موج استعفای 
مسئوالن کره ای به خاطر این فاجعه باشیم . چیزی که  در 

این کشور سابقه دارد«.

 5
دوشنبه  9 آبان 1401

5 ربيع الثانی 1444

سال بيست و يکم شماره 4015

حوادث
  

    

هنوز همسرم زن مطلقه ای را که قبل از ازدواج با او ارتباط داشت از یاد نبرده بود و از طریق فضای 
 مجازی برایش پیام می فرســتاد. همین ماجرا موجب بروز اختالفات شدیدی در زندگی ما شد به 

گونه ای که همسرم مرا کتک می زد تا از او طالق بگیرم و... .
    زن 20 ساله که به اتهام ضرب و جرح از همسرش شکایت کرده بود، درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت: ۱5 ساله بودم که با میانجیگری یکی از خاله هایم 
»سلیمان« به خواستگاری ام آمد. آن زمان من تا کالس هفتم درس خوانده بودم و دیگر دوست نداشتم 
ادامه تحصیل بدهم چرا که پدرم فردی عصبانی و بداخالق بود و رفتارهایش در خانه من و خواهرانم را 
به شدت آزار می داد به طوری که وقتی برای کار در یک کارگاه مبل سازی عازم تهران شد، همه خانواده 
خوشحال شدیم که برای مدتی از تندخویی های او در امان هستیم، به همین دلیل من سعی می کردم بیشتر 
اوقات را به خانه خاله گوهر بروم. خاله ام همسایه ای داشت که خواهر سلیمان بود و مرا برای برادرش 
خواستگاری کرد. پدر سلیمان مشهدی و مادرش اهل کرمان بود. بنا به تقاضای خاله و خواست خواهر 
ســلیمان، ما چند بار همدیگر را در منزل خاله ام دیدیم و با یکدیگر درباره آینده و اخالق و رفتارمان 
سخن گفتیم. سلیمان تک فرزند خانواده بود و خانواده اش سعی می کردند دختر خوبی برای او انتخاب 
کنند اما من از عشق قبلی سلیمان خبر نداشتم و کسی هم در این باره چیزی به من نگفت. خالصه مراسم 
عقدکنان ما در حالی برگزار شد که سلیمان در مغازه خواربار فروشی پدرش کار می کرد چرا که آن ها 
دوست نداشتند فرزندشان از آن ها دور شود. دو سال بعد زمانی که من به ۱۷ سالگی رسیده بودم زندگی 
مشــترکمان را در نزدیکی منزل پدر شــوهرم آغاز کردیم. اگرچه در اوایل زندگی مشاجره های لفظی 
کوتاهی مانند بسیاری از زوج های جوان داشتیم اما از زندگی مادی و خوبی برخوردار بودیم تا این که 
یک روز که به طور اتفاقی به خواربارفروشی )سوپرمارکت( پدر شوهرم رفته بودم، متوجه رفتار صمیمانه 
و غیرمتعارف سلیمان با یکی از مشتریانش شدم ولی به موضوع اهمیت ندادم و این گونه برخوردها را 
برای جذب مشتری عادی تلقی کردم. در همین حال رفتارهای همسرم در منزل نیز به طور ناگهانی تغییر 
کرد. حاال دیگر چشمان همسرم فقط به گوشی تلفن همراه دوخته شده بود و اصال به من توجهی نداشت 
به گونه ای که حتی غذایش را در بیرون از خانه می خورد و کمتر به منزل می آمد. وقتی موضوع را با 
 مادرشوهرم در میان گذاشتم مرا نصیحت کرد که بیشتر هوای همسرم را داشته باشم چرا که او زیاد کار

 می کند و خسته می شود! با وجود این به من قول داد با سلیمان در این باره صحبت کند ولی چند شب 
بعد همسرم به خانه آمد و با این بهانه که به او بلند سالم نکرده ام مرا زیر مشت و لگد گرفت و بدنم را سیاه 
و کبود کرد سپس مرا به داخل اتاق انداخت و در خانه را نیز قفل کرد. روز بعد زمانی که مادرشوهرم به 
منزل ما آمده بود، مرا بیهوش در گوشه اتاق پیدا کرد و بالفاصله به بیمارستان رساند. او وقتی اوضاع را این 
گونه دید، در این باره با پسرش صحبت کرد و سلیمان هم به او قول داد تا دست از این رفتارهای خشن 
بردارد و به قول معروف سر به راه شد. من هم برای حفظ زندگی ام چیزی به مادرم نگفتم و برای آن که 
مادرم سر و صورت کبودم را نبیند به او گفتم برای یک هفته به اتفاق همسرم به کرمان می رویم! ولی هنوز 
یک هفته بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که سلیمان به بهانه این که چای سرد مقابلش گذاشته ام، دوباره 
مرا به شدت کتک زد. این بار وقتی مادرشوهرم به خانه ما آمد بدون رودربایستی به او گفتم که سلیمان با 
زن دیگری ارتباط دارد! اما مادرشوهرم بسیار خود را متعجب نشان داد که باور این موضوع برایش بسیار 
سخت است، سلیمان هم سوگند خورد که هیچ کس در زندگی او نیست. خالصه روزهای زندگی مشترک 
به گونه ای برایم تلخ شده بود که در طول یک ماه چهار بار به شدت کتک خوردم و دم بر نیاوردم تا این 
که باالخره یک روز زمانی مادرشوهرم وارد خانه ما شد که سلیمان موهایم را می کشید و با کوبیدن مشت 
به سرم مرا مجبور می کرد تا به زنی که در آن سوی خط تلفن بود بگویم »من سلیمان را دوست ندارم و از 
او طالق می گیرم!« در این شرایط مادر شوهرم تالش کرد تا مرا از زیر مشت و لگدهای او برهاند سپس 
به من توصیه کرد چند روز به خانه پدرم بروم تا با سلیمان صحبت کند! من هم با مادرم تماس گرفتم و در 
حالی به خانه پدرم رفتم که آن ها تا آن لحظه از زندگی وحشتناک من خبر نداشتند. آن جا بود که فهمیدم 
سلیمان قبل از ازدواج با من با زن مطلقه ای به نام »فریماه« در ارتباط بوده و قصد ازدواج با او را داشته 
است اما مادر و خواهرش به شدت مخالف این ازدواج بوده اند و به همین دلیل به خواستگاری من آمدند 
تا سلیمان آن زن مطلقه را فراموش کند اما اکنون که شش ماه از ماجرای آخرین کتک کاری می گذرد 
سلیمان و مادرش در حالی پاسخ تلفن های مرا نمی دهند که همسرم مدعی است هیچ مدرکی برای کتک 

کاری هایش ندارم و باید بی سروصدا از او طالق بگیرم و..

زنی مرموز در آن سوی خط! 
در امتداد تاريکی

مرزبانی  فرمانده   // حــوادث  گروه 
 انتظامــی کشــور از کشــف ۴۳ 
مرزبانان  توسط  قبضه سالح جنگی 
استان های کرمانشــاه و ایالم خبر 

داد . 
   ســردار احمدعلی گودرزی در این 

باره اظهار کرد: مرزبانان هوشیار هنگ 
مرزی قصرشیرین با انجام گشت و کمین 
هدفمند و با استفاده از تجهیزات اپتیکی 
در نوار مرزی، توانستند یک باند سالح 
و مهمات را حین ورود به خاک کشور 
شناسایی کنند.وی افزود: مرزبانان در 

عملیاتی مقتدرانه و با اســتفاده از چتر 
اطالعاتی 38 قبضه سالح جنگی کلت، 
۷6 تیغه خشــاب مربوطه، یک قبضه 
شمشــیر و یک عدد ســر نیزه سالح 
کردند.فرمانده  کشــف  را  کالشینکف 
مرزبانی انتظامــی با بیان اینکه در این 
رابطه دو قاچاقچی دستگیر شدند، اظهار 
کرد: از قاچاقچیان دو دستگاه خودرو 
که قصد جا به جایی سالح ها را با آنها 
داشتند نیز توقیف شده است.بر اساس 
گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی 
با اشاره به کشف سالح و مهمات جنگی 
از سوی مرزبانان هنگ مرزی دهلران 
گفت: مرزبانان هنگ مرزی دهلران با 
همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج( 
با اشراف و تســلط اطالعاتی از قصد 
قاچاقچیان مبنی بر قاچاق سالح جنگی 

به داخل کشور مطلع شدند و بالفاصله 
توانستند  کنترلی  اقدامات  با تشــدید 
ضمن ناکام کردن قاچاقچیان، پنج  قبضه 
سالح جنگی از نوع کالشینکف و کلت 
به همــراه مقادیر قابل توجهی مهمات 
مربوطه را از آنان کشف کنند.به گزارش 
ایســنا ؛ وی در پایان گفت: اشــرار، 
و  قاچاقچیان سالح  مرگ،  سوداگران 
مهمات و تمامی سودجویانی که برای 
کسب منفعت نامشروع قصد تجاوز به 
حریم امنیتی مرزهای کشورمان را دارند 
بایستی بدانند که مرزنشینان و مرزداران 
با وحدت و اعتقاد قلبی به حفظ حریم 
امنیتی مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
می پردازند و مقتدرانه با هرگونه تحرک 
و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و 

برخورد خواهند کرد .

تالش خانواده یک زندانی برای آزادی هم سلولی
گروه حوادث//  دانشجوی دکترا که به اتهام قتل 
دوستش به زندان افتاده بود زمانی که متوجه شد 
هم سلولی اش می تواند با پرداخت ۲۳۳ میلیون 
تومان از زندان آزاد شــود، از مادرش خواست تا 

با تهیه این پول مقدمات آزادی او را فراهم کند .
  زن میانسال هفته گذشته در حالی که برگه ای به دست 
داشت وارد شعبه سوم اجرای احکام دادسرای امور 
جنایی تهران شد و در مقابل دادیار حسین گودرزی 
قرار گرفــت. این اولین باری نبود که به دادســرا 
می آمد، اما این بار با دفعات قبل فرق داشت. آمده 
بود تا با پرداخت دیه هم سلولی پسرش را آزاد کند. 
پسرش سامان، دانشجوی نخبه مقطع دکترای یکی 
از دانشگاه های دولتی ایران بوده که خرداد سال 99 
به اتهام قتل دوســتش بازداشت شد. پسر جوان به 
بازپرس جنایی گفته بود از دوران دبیرســتان زیاد 
به آزمایشگاه می رفته و محلول های شیمیایی را با 
هم ترکیب می کرده بعــد از مدت ها با ترکیب مواد 
به یک محلول شیمیایی رسیده که اعتیادآور بود و 
خودش از آن استفاده می کرد. آخرین بار هم آن را با 
آبمیوه مخلوط کرده و در یخچال خانه گذاشته بود 
اما دوستش شهاب که مهمان خانه اش بوده ناغافل 
آن را سر کشــیده و حالش بد شده و سپس فوت 
کرده است.سامان به اتهام قتل عمدی محاکمه شد اما 
قضات دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده 
او را از اتهام قتل عمدی تبرئه و به دلیل قتل شبه عمد 
به پرداخت دیه محکوم کردند.با صدور رأی از سوی 
دادگاه کیفری یک استان تهران، اولیای دم به حکم 
اعتراض داده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال 
شــد. قضات دیوان عالی با اعتراض اولیای دم، با 
اعالم نقص در حکم پرونده را برای رسیدگی دوباره 
به دادگاه بازگرداندند. در ادامه بررســی ها، این بار 
قضات دادگاه حکم بر قتل عمد ســامان دادند. اما 
او به رأی اعتراض کرد و پرونده باردیگر به دیوان 
عالی کشور رفت. در این مدت، سامان که در زندان 
رجایی شهر به سر می برد با مرد 5۱ ساله ای به نام 
خسرو که چوپان بود آشنا شد. خسرو هم سلولی 
ســامان بود که از 9 دی ســال 89 به زندان افتاده 
است. خسرو تعریف کرده بود که دخترش به خاطر 

اختالف با همســرش به خانه وی رفته بود اما از 
ســویی داماد خسرو به نام میثم و خانواده اش مدام 
او را تهدید می کردند که باید دخترش را به خانه آنها 
برگرداند و جواب خســرو این بود که از راه قانونی 

وارد عمل شوید.
* دفاع مشروع

   در این میان اما یک شب دو برادر میثم در حالی 
که چوب و چاقو به دست داشتند راهی خانه خسرو 
در آبسرد دماوند شدند. آنها قبل از ورود به خانه برق 
را قطع کردند و با خسرو درگیر شدند. مرد میانسال 
هم در این درگیری برای دفاع از خود و خانواده اش 
دست به چاقو شــد. این درگیری با مرگ یکی از 
برادران میثم و قطع نخاع برادر دیگرش پایان یافت.

مرد چوپان بالفاصله بازداشت شد اما قضات دادگاه 
کیفری باتوجه به مــدارک موجود در صحنه؛ قطع 
شدن برق توسط مقتول و برادرش، دفاع خسرو از 
خانواده اش، حکم را دفاع مشروع اعالم کردند. بدین 
ترتیب مرد میانسال به پرداخت دیه مقتول و ۱0 سال 
حبس و به یک میلیــارد و 300 میلیون تومان )به 
مبلغ دیه امسال( و 5 سال حبس در حق برادر میثم 

که قطع نخاع شده بود، محکوم شد.
*  کمک برای نجات هم سلولی

پس از چند سال همسر و دختر مقتول از سهم دیه 
خود گذشت کردند اما مادر مقتول همچنان خواهان 
دریافت سهم دیه خود بود. سهمی که طبق محاسبات 
ساالنه ۱33 میلیون تومان بود. از طرفی خسرو در 
مورد پرداخت دیه مردی که دچار قطع نخاع شده 
بود درخواســت اعســار داد و دادگاه این مبلغ را 
تقسیط کرده اما خسرو باید ۱00 میلیون تومان در 
ابتدا پرداخت می کرد. بدین ترتیب با گذشت بیش 
از ۱0 سال از جنایت و تحمل سال های حبسی که 
دادگاه برای خسرو در نظر گرفته بود، مرد میانسال 
باید از زندان آزاد می شد. اما چون توانایی پرداخت 
233 میلیون تومان، مبلغ دیه مادرمقتول و مردی را 
که قطع نخاع شــده بود نداشت، همچنان در زندان 
به سر می برد.ســامان وقتی از داستان زندگی هم 
سلولی اش با خبر شد و شــرط آزادی او از زندان 
پس از ۱2 سال را 233 میلیون تومان می دید، ماجرا 

را با مادرش در میان گذاشــت تا برای مرد زندانی 
کاری انجام دهد. زن میانسال نیز با کمک نیکوکاران، 
این مبلــغ را فراهم کرده و با پرداخت آن، مقدمات 

آزادی هم سلولی پسرش را فراهم کرد.
*  آزادی بعد از 12 سال

  زن میانسال به خبرنگار »ایران« گفت: زمانی که 
پســرم با من تماس گرفت و از من خواســت اگر 
می توانم این مبلغ را فراهم کنم، ماجرا را به دوست 
و آشنا گفتم. من دو پسر دارم و پسر دیگرم هم مثل 
ســامان نخبه است و در یک شرکت کار می کند. با 
کمک او این مبلغ را فراهم کردیم و حاال اینجا آمده ام 
تا فیش های واریزی را بدهم تا خسرو آزاد شود.او 
ادامه داد: فقط برای رضای خدا این کار را انجام دادم 
و امیدوارم خداوند به پســر خودم هم کمک کند تا 
آزاد شــود. به من اجازه دیدن خسرو را نمی دهند، 
اما دوست دارم بعد از آزادی او را ببینم. دوست دارم 
خوشحالی را در چهره انسان ها ببینم. ما بعد از آزادی 
هم خسرو را رها نمی کنیم. چون مدت زیادی است 
که در زندان بوده اســت، پولی د ر اختیارش قرار 
می دهیم تا کمک خرجش باشــد. شوهرم نیز قرار 
است او را به شرکتش ببرد تا در آنجا مشغول به کار 
شود. امیدوارم خداوند دل مرا هم شاد کند و پسرم 
آزاد شود.بدین ترتیب با پرداخت دیه از سوی زن 
میانسال، خسرو بعد از ۱2 سال حبس روز پنجشنبه 

گذشته از زندان آزاد شد .

انهدام دو باند قاچاق سالح و مهمات در مرزهای غرب کشور

آگهی مناقصه عمومی 
بدون اخذ سپرده

درخواست شماره : 

موضوع آگهی : 

خرید ولتمتر
برای کسب اطالعات بيشتر به سايت اين شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم
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گروه حوادث//  کشــف جسد سوخته مرد جوان در 
حریق عمدی آپارتمان طبقه هفتم، دو فرضیه را پیش 

روی بازپرس جنایی قرار داد .
   ســاعت 4:3۷ بامداد شــنبه ۷ آبــان گزارش 
آتش سوزی یک ساختمان ۷ طبقه در خیابان اشرفی 
اصفهانی، خیابان خجسته پور به آتش نشانی اعالم 
شد. با حضور سه ایستگاه آتش نشانی، امدادگران 
دریافتند واحد طبقه هفتم در حال سوختن است و 

شعله از پنجره های شکسته به بیرون زبانه می کشد.
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
گفت: در طبقه هفتم این ســاختمان یک واحد 90 
متری بود که آتش ســوزی در آن رخ داده بود، با 

توجه به شکستن شیشه ها احتمال می رفت انفجار 
کوچکی نیز رخ داده باشــد. پس از اطفای حریق 
با جسد مردی حدوداً 45 ســاله مواجه شدیم که 

موضوع به پلیس و اورژانس اعالم شد.
  با گزارش کشف جسد سوخته از سوی مأموران 
کالنتــری ۱40 باغ فیض بــه بازپرس محمدرضا 
صاحب جمعی تحقیقات تیم جنایی شــروع شد. 
بررســی های اولیــه حکایت از آن داشــت مرد 
جوان روی تختی در اتاق نشــیمن بوده که بر اثر 

آتش ســوزی جان خود را از دســت داده است.
همســایه ها در تحقیقات مدعی شدند مرد جوان با 
برادرش اختالف شــدیدی داشــته و بارها صدای 
درگیری آنها را شنیده اند. این در حالی بود که متوفی 
سابقه خودکشی نیز در پرونده خود داشت.  باتوجه 
به اینکه کارشناسان آتش نشــانی اعالم کردند که 
حریق عمدی بوده است، دو فرضیه از سوی بازپرس 
شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران مطرح شد؛ 
نخستین فرضیه قتل مرد جوان و حریق عمدی بوده 
و دومین فرضیه خودکشی است.بنابراین تحقیقات 
برای برمالیی راز مرگ مرموز مرد تنها به دســتور 

بازپرس جنایی ادامه دارد.

مرگ مرموز در آتش

گروه حوادث// مرد جوانی که بعد از درگیری با برادرش اقدام به خودسوزی کرده 
بود باعث مرگ مادرش و یک کارگر گچکار شد .

   حدود یک هفته قبل مردی 3۷ ساله در تالش که با برادرش اختالف خانوادگی 
داشت با او درگیر شد و سپس در اقدامی هولناک وارد حمام خانه شد و با ریختن 
بنزین خودســوزی کرد. در همین هنگام مادرش که شاهد ماجرا بود شروع به داد 
و فریاد کرد و در حالی که از کارگری 3۱ ســاله که در منزلشان گچکاری می کرد 
کمک می خواست، همراه کارگر برای کمک به پسرش وارد حمام شدند اما ناگهان 
آبگرمکنی که در حمام بود منفجر شد و مادر و کارگر گچکار هم دچار سوختگی 

شدید شــدند.با اعالم موضوع به آتش نشــانی و اورژانس هر 3 نفر به سرعت با 
آمبوالنس بخش اورژانس بیمارستان نورانی تالش به بیمارستان تخصصی سوانح 
و سوختگی والیت رشت منتقل شدند تا تحت درمان قرار بگیرند اما مرد جوان که 
اقدام به خودســوزی کرده بود صبح روز بعد از حادثه جان خود را از دســت داد. 
مادر وی و مرد گچکار نیز که دچار ســوختگی 92 درصدی شده بودند با وجود 
تالش پزشکان یک هفته بعد از حادثه جان خود را از دست دادند.کارگر گچکار، 
پدر یک دختر9 ســاله و یک پسر ۱4 ساله بود که برای کمک به این خانواده جان 

خود را از دست داد .

خودســوزی پسر ، جان مادرش و یک کارگر را گرفت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره 1401/021

موضوع آگهی :
طراحی ، تهیه ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم نمک زدایی واحد ۰۳

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

برای کسب اطالعات بيشتر به سايت اين شرکت  WWW.BAORCO.IR و  يا خبرگزاری شانا
    WWW.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نماييد .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول
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خبری

شهرستان

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم خبر داد
جابجایی 4 میلیون تن 

انواع کاالهای نفتی و غیرنفتی از بنادر قشم
  سعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // مدیر اداره بنادر و 
دریانوردی قشم گفت: 4 میلیون و 22۷ هزارو 286 تن انواع 
کاالهای نفتی و غیرنفتی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 
امسال در بندرهای جزیره قشم تخلیه و بارگیری شده است. 
به گزارش خبرنگار دریا ، »علی اشــتری« اظهار داشت: از 
ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه امسال از مجموع 4 میلیون 
و 22۷ هزارو 286 تن عملیات تخلیه و بارگیری انواع کاالها 
از طریق بنادر این شهرســتان،2 میلیون و ۱60 هزار و 420 
تن کاال تخلیه و 2 میلیون و 66 هزار و 866 تن نیز بارگیری 
شده اســت. وی  با اشاره به افزایش 34 درصدی جابجایی 
کاال در بنادر جزیره قشــم ادامــه داد: این مجموع کاالهای 
تخلیه و بارگیری شــده در این مدت، 3 میلیون و ۷۷5 هزار 
و 406 تن مربوط به کاالی غیرنفتی و 455هزار و 39۱ تن 
نیــز به فرآورده های نفتی اختصاص دارد. مدیر اداره بنادر و 
دریانوردی قشم، میزان کاالهای وارداتی به بنادر قشم را 69 
هزار و ۱۱6 تن اعالم کرد و ادامه داد: در همین مدت  250 
هزار و 2۱0 تن کاالی صادراتی در بندرهای قشــم جابه جا 
شده است که در همســنجی با مدت مشابه سال قبل قریب 
به 3 برابر افزایش را نشــان می دهد.به گفته اشــتری؛ حجم 
عملیــات کابوتاژ)کران بری( کاالهای غیرنفتی در این مدت 
نیز رقمــی افزون بر 3 میلیون و 893هــزار و 28 تن بوده 
اســت. مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم افزود: از ابتدای 
 teU ۱6۷ ســال جاری تا پایان مهرماه نیز، یک هزار و
کانتینر با افزایش 64 درصدی در بنادر بهمن و کاوه تخلیه و 
بارگیری شد. شایان ذکر است؛ جزیره قشم با برخورداری از 
۱2 بندر تجاری، صنعتی، نفتی و مسافری تحت نظارت بنادر 

و دریانوردی قشم اداره می شود .
برداشت شمام از زمین های کشاورزی بندر خمیر 

  گروه شهرستان// برداشت شمام از 30 هکتار از زمین های 
کشاورزی تنگ داالن شهرســتان بندرخمیر آغاز شد.مدیر 
جهاد کشاورزی شهرســتان بندرخمیر پیش بینی کرد حدود 
450 تن محصول برداشت شود.برداشت پاییزه شمام از اواخر 
مهر ماه آغاز شــده و تا 20 آبان ماه ادامه دارد.رشید زامیران 
افزود: مهم ترین ارقام کشــت شده در این مزارع جانا و ملون 
اســت.به گزارش  مرکز خلیج فارس؛ وی گفت: محصوالت 
برداشت شده عالوه بر تامین نیاز بازار به استان هرمزگان به 

شهر های تهران، تبریز و مشهد ارسال می شود .

  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزيز ، كشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگيری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع يادمان باشد :

گروه شهرستان // رئیس جمعیت هالل 
فرهنگ  فراگیر شدن  گفت:  قشم  احمر 
پدافند غیرعامل به عنوان مقوله ای برای 
دفاع و مقابله با هر گونه تهدید احتمالی در 
حوزه زیرساخت های حساس و حیاتی این 
 جزیره دارای اهمیت راهبردی دیده بانی و 
دروازه بانی خلیج فارس ضروری و حائز 

اهمیت است .
   احمدنور سرودی اظهار داشت: جزیره 
قشم بزرگترین و پرجمعیت ترین جزیره 
تنگــه هرمز و خلیج فارس اســت که 
به علت همجــواری این جزیره با تنگه 
هرمز که گذرگاه 60 درصد نفت مصرفی 
 دنیاســت از موقعیت ســوق الجیشی 
خاصــی برخــوردار اســت.وی ادامه 
داد: ایــن جزیره به جهت قرار داشــتن 
 در تنگــه هرمــز و همجــواری بــا 
جزیره هــای هرمــز، الرک، هنگام، 

تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی 
از دورترین اعصــار تاریخ تا به امروز 
از یک موقعیت ویژه برخــوردار بوده 
و دارای اهمیــت راهبــردی در حوزه 
 پدافنــد و پدافند غیرعامــل در منطقه 
خلیج فــارس اســت.رئیس جمعیت 
هالل احمر قشــم توضیــح داد: طبق 
موجود  شــده  ارزیابــی  اطالعــات 
جزیره قشــم پهنه برخورد ساختاری 
 بســیار مهمی اســت  کــه از  ظرفیت 
لرزه  خیزی بسیار باالیی برخوردار است.
سرودی اضافه کرد: این جزیره در زمان 
حاضر با داشتن ۱۷ میدان نفتی، اماکن 
ذخیره ســازی و ترمینــال نفت، بنادر 
صیادی و مسافری، فرودگاه بین الملی، 
تجهیزات فراســاحلی و برخورداری از 
 تسهیالت بندری برای کشتی های بزرگ، 

نیروگاه های برقی، خطوط انتقال آب و 
گاز و امکان ایجاد و احداث واحدهای 
باال دســتی و پایین دستی پتروشیمی 
نیازمند توجه بیشتر مسوولین و متولین 
امر در حــوزه فراگیر شــدن فرهنگ 
 پدافنــد غیرعامــل اســت.وی بحث 
فراگیر شدن پدافند غیرعامل را بستری 
مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار 
و افزایش توان ایــن جزیره راهبردی 
در تمامی حــوزه ها به ویژه نفت، گاز، 
پتروشــیمی و انرژی عنوان کرد.رئیس 
جمعیت هالل احمر قشــم با اشاره به 
حلقه ها و اهداف کلیدی موثر در پدافند 
غیرعامل، گفت: اقدامــات الزم برای 
 بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری، تداوم 
فعالیت های ضروری، ارتقا پایداری و 
تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات 

و اقدامات نظامی دشمن برخی از اهداف 
این نوع دفاع بدون ســالح است.وی 
افزود: با توجه به اهداف یادشده تمامی 
مسئولین و مدیران این شهرستان مرزی 
باید با روش های مقابله با آسیب های 
احتمالی و اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش 
و به حداقل رســاندن آسیب پذیری ها 
در حوزه پدافند غیرعامل بیش از پیش 
آشنا شوند.به گزارش ایرنا ؛ سرودی از 
آمادگی هالل احمر این شهرستان برای 
ارائه آمــوزش های امداد و کمک های 
اولیه و پدافند غیرعامل در راستای ایجاد 
آمادگی های الزم قشموندان و مسوولین 
برای رویارویی و مقابله با انواع حوادث 
احتمالی و داشتن یک جزیره آماده در 
حوزه امداد و نجات و پدافند غیرعامل 

خبر داد .

رئیس جمعیت هالل احمر قشم تاکید کرد

ضرورت فراگیر شدن فرهنگ پدافند غیرعامل در قشم
آگهی مناقصه عمومی 

بدون اخذ سپرده
درخواست شماره : 

موضوع آگهی : 
ABB خرید قطعات

برای کسب اطالعات بيشتر به سايت اين شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد .
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آگهی مناقصه عمومی 
بدون اخذ سپرده

درخواست شماره : 

موضوع آگهی : 
خرید انواع تسمه 

برای کسب اطالعات بيشتر به سايت اين شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد .
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رد پای برخی گردشگران ناآگاه، چالش جدی طوالنی ترین غار نمکی دنیا در قشم
 گروه شهرستان // مواریث طبیعی و فرهنگی 
باید به عنوان نهاد همبســتگی معنوی در 
اجتماعات تلقی شــوند و انســان ها باید 
بپذیرند که با انهدام و تخریب محیط طبیعی 
و ویرانی این میراث ها، زندگی بشر به خطر 
می افتد همانگونه که این روزها رّدپای برخی 
گردشــگران ناآگاه چالش جدی در تخریب 
طوالنی ترین غار نمکی دنیا در جزیره قشم 

شده است . 
  حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل 
بخشیدن به حیات انسان ها و دستیابی به توسعه 
پایدار و ســازمان یافته، که روند تکامل تمدن 
بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی 
برخوردار است که یک بسیج عمومی، جهانی 
و مردمی را می طلبد.ایران بهترین و بیشــترین 
 گنبدهــا و غارهای نمکــی را در دنیا دارد و 
تا کنون بیش از 200 نوع از آنها در این سرزمین 
کهن و افسانه ای شناسایی شده اند که بخشی از 
این گنبدهای نمکی در جزیره زیبای قشم واقع 
شده است.حفاظت از این میراث های طبیعی و 
فرهنگی که برای ایران و جزیره قشم گنجینه ای 
بی همتاست وظیفه ژئوپارک جهانی قشم است، 
 چرا که اساس وجود ژئوپارک وجود این گونه 
 پدیــده هــای طبیعــی اســت و اگــر این 
پدیده ها آسیب ببیند وجود ژئوپارک زیر سوال 
خواهد رفت.برای حفاظت از گنبدهای نمکی 
قشــم باید بر ضرورت آموزش به گردشگران 
ناآگاه و بومیان محلــی تاکید کرد تا عالوه بر 
گردشــگران ورودی به جزیره قشم ساکن این 
جزیره نیز آگاه شــوند کــه در محل زندگی و 
سکونت آنان چه گنجینه ارزشمندی واقع شده 
و به آنها باید گفته شــود که به طبیعت احترام 
بگذارند چرا که با کوچکترین بی احترامی آنها 
طبیعت آسیب می بیند.میراث جهانی یونسکو 
عهدنامه ای بین المللی اســت که در تاریخ ۱6 
نوامبــر ۱9۷2 میالدی بــه تصویب کنفرانس 
عمومی یونسکو رسید و موضوع آن حفظ آثار 
تاریخی، طبیعی و فرهنگی بشر است که اهمیت 
جهانی دارند و متعلق به تمام انسان های زمین، 
فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاص است و تمام 
انســان در حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند 
مسئول هستند.برپایه این کنوانسیون کشورهای 
عضو یونسکو می توانند آثار، تاریخی، طبیعی 
و فرهنگی کشــور خود را نامزد ثبت به عنوان 
میراث جهانی کنند.اما امروزه شــاهد افراد یا 

 گردشگران ناآگاهی هســتیم که در جزیره راه 
می روند و اموال سرزمین آب و آفتاب و میراث 
ارزشمند فرهنگی، تاریخی و طبیعی؛ از جمله 
 آثار ثبت شــده جهانی را مانند موریانه نابود 
می کنند و یا بر روی آنها یادگاری می نویسند، اما 
سوال اینجاست که انگیزه این افراد برای نابودی 
اموالی که متعلق به خودشــان است، چیست؟   
اینها به چه گروه و طبقه اجتماعی تعلق دارند 
و راه جلوگیــری از اقدامات آنها چه می تواند 
باشد؟ از طرفی ساالنه در رسانه های جمعی نیز 
خبرهای مبنی بر تخریب یا تهدید هویت تاریخی 
بناها و آثار طبیعی در ایران منتشر می شود.از 
دالیل مهم اینگونه تخریب ها می توان به کمبود 
بودجه حفاظتی و همچنین بی توجهی به برخی 
از گردشگران ناآگاه اشاره کرد. آثاری که قدمت 
طوالنی داشــته و از ارزش باالی بسیار باالیی 
حتی در ابعاد جهانی »یونسکو« برخوردار است 
و نشانگر تاریخ و پیشــینه ایران کهن است و 
مرمت آنها شاید ناممکن به نظر برسد و اینچنین 
مورد تخریب واقع می شــود.باید خاطرنشان 
کــرد یکی از آثــار طبیعی کــه از این قاعده 
مستثنی بوده نیز مدتی است که شاهد تخریب 
 آن توســط برخی از گردشگران ناآگاه هستیم. 
غار نمکی نمکدان، بزرگترین غار نمکی دنیا است 
 که به ثبت جهانی رسیده است، اما اکنون دچار 
آسیب های جدی شــده و با یادگاری های به 
جا مانده از سوی برخی از این دسته گردشگران 
زینت داده شــده است! نکته غم انگیز تر اینکه 
بعضی از این افراد قندیل هایی را که سالیان دراز 
 در این غار زیبا ایجاد شــده از جای می َکنند
 و با خــود می برند.غــار نمکــدان یکی از 
ژئوسایت های بســیار حساس جزیره زیبای 
قشــم اســت که در محدوده ژئوپارک جهانی 
قشم واقع شده و اکنون مورد تخریب برخی از 
گردشگران ناآگاه قرار گرفته است.در حدود 6 
هزار سال قبل یک الیه خاک حاصلخیز سطحی 
تحت تاثیر نیروهای درونی زمین و فشارهایی 
که از طریق زاگرس اصلی و زاگرس رورانده به 
بخش انتهایی رشته کوه زاگرس و به تبع آن به 
جزیره قشم وارد می شده است، باعث تشکیل 
منطقه نمکدان شــده و هر ساله باعث افزایش 
2 تا سه سانتی متر ارتفاع منطقه نمکدان شده 
است.سن نمک منطقه نمکدان 5۷0 میلیون سال 
اســت که مربوط به دوران پره کامبرین قبل از 

دوران اول زمین شناســی است و شکل گیری 
این غار و پدیــده های گوناگون درون آن دهها 
هزار سال طول کشیده است.  هر قطعه از اشکال 
زیبای نمکِی ســقف یا دیواره های که اگر کنده 
شــود به دهها و صدها سال زمان برای تشکیل 
دوباره نیاز دارند و این به آن معناست که بازدید 
از این پدیده کم نظیر و استثنایی نیازمند احتیاط 
و دقّــت زیاد برای حفظ زیبایی ها آن اســت. 
یک زیبایی طبیعی، که میــراث برای آیندگان، 
از جملــه فرزندان و نــوادگان بازدیدکنندگان 
امروزی آن است.نوشته هایی که توسط بعضی 
 از افراد ناآگاه با استفاده از زغال چوب بر روی 
نمک های دیــواره های غارهــا و دیگر آثار 
تاریخــی و طبیعی پس از قــرار گرفتن روی 
نمک، زیبایی و ســفیدی آن را به زشتی تبدیل 
می کند حتی پس از چند سال با رشد نمک به 
خورد نمک و یک رده ســیاه رنگ در دل نمک 
به وجــود می آورد.نکته بســیار مهم آموزش 
 و مشــارکت جامعه محلی بــرای حفاظت از 
 غــار نمکــدان و بــه دنبــال آن مبحــث

 اطالع رســانی به گردشــگران که می توانند 
جایگاهی در جذب گردشــگر در بحث نمک 
درمانی ایفا کنند.یکــی از اهداف اصلی در این 
خصوص می بایســت مشــارکت دادن جامعه 
محلی در معرفی ارزش میراث و لزوم حفاظت 
از آن باشد.از طرفی دیگر باید شناخت و دانش 
گردشگر از میراثشــان و احترام گذاردن به آن 
ترویج شــود تا آنها به مراقب و حفاظت از آن 
عالقمند شــوند، از این رو شایسته است تدابیر 
اندیشه شود که نقش و مشارکت جامعه محلی 
مردم بومی در حفاظت از این میراث ارزشــمند 

پر رنگ تر شــده و جامعه محلی با دلســوزی 
 بیشــتر با ایــن مدیریت، بــرای جلوگیری از 
آســیب های جدی به این اثر طبیعی، همکاری 
کنند.آنچه روشن است این عملکرد 2 جنبه مثبت 
خواهد داشت؛ نخست اینکه باعث اشتغال زایی 
جامعه محلی بومیان می شود و از طرفی دیگر از 
تخریب این غار زیبا جلوگیری خواهد کرد، امید 
به اینکه در حفظ این میراث ارزشمند دلسوزانه 
تر بکوشــیم و از این سرمایه ارزشمند حفاظت 
کنیم. غار نمکدان با طــول 6 هزار و 850 متر، 
بزرگترین غار نمکی جهان است.سقف این غار 
از قندیل های مرمرین نمک در اشکال مختلف 
پوشیده شده اســت و رطوبت هوای جزیره و 
نفوذ آب در غار ســبب چکیــدن آب نمک بر 
بدنه قندیل ها و همچنین تغییر شکل دائمی آنها 
می شود.این غار دارای چندین تاالر کوچک و 
بزرگ است که نخســتین تاالر در فاصله 6۷0 
متری ورودی آن می باشــد و در فاصله ۱60 
متری دهانه ورودی نیــز یک دریاچه نمک به 
عمق یک متر وجــود دارد.طوالنی ترین غار 
در میان غارهای نمکی جهان در بخش جنوب 
شرقی گنبد نمکی نمکدان واقع در قسمت غربی 
جزیره قشم قرار دارد.غار نمکدان نه تنها از نظر 
طول بلکه به واسطه برخورداری از چند ویژگی 
دیگر، در میان غارهای نمکی و حتی از برخی 
جنبه ها در میان تمامی غارهای جهان منحصر 
به فرد است.نخستین ویژگی آن وجود ریز اقلیم 
)MICRo ClIMate( شگفت انگیر )هوای راکد 
با دمای 30 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 
80 درصدی( است.وجود 2 پدیده مخروط افکنه 
)allUvIal fan( و بــه دنبال آن کانال های 

مارپیــچ )MeandeRIng( رودخانه ای از 
دیگر ویژگی های منحصر به فرد این غار است. 
در واقع وجود این 2 پدیده در زیر زمین، امری 
بی نظیر اســت.همچنین تشکیل یک حوضچه 
و یک دریاچه نســبتا بزرگ)به طول 300 متر 
و حداکثــر عمق یک متر( در داخل این غار در 
پشت سدهای طبیعی، جاذبه و زیبایی غار را صد 
چندان کرده است.شنا در این حوضچه و دریاچه، 
 BUoyanCy(به دلیل وجود نیروی شــناوری
foRCe( ناشی از غلظت باالی نمک )350 گرم 

در لیتر( همانند »بحرالمیت« و »دریاچه ارومیه«، 
از جذابیــت خاصی برخوردار اســت.وجود 
فضاهای وسیع که از پایداری مناسب برخوردار 
بــوده و در طول زمان به طور نســبی محفوظ 
مانده و توسعه یافته از دیگر شگفتی های دور 
از انتظاری است که در این غار نمکی تحقق یافته 
است.از جمله این موارد، تاالر »بزرگ آشیان« - 
)HangaR( به ابعاد 35 در 20 متر و ارتفاع ۱6 
 CollaPSe( متر و توسعه چندین گنبد ریزشی
doMeS( که ابعاد آنها تــا 40 در 20 در ۱5 

 متر می رسد، 2 هال وســیع )به ابعاد 200 در
 - »اَبَرگنبدهــا«  نیــز  و  متــر(    ۱00  
بــه عنوان جلــوه هایی   )MegadoMeS(
دیگــر از جذابیــت های شــگفت انگیز این 
غــار، قابل برشــمردن اســت.طوالنی ترین 
 غار نمکی جهان اســت و به عنــوان یکی از 
ظرفیت های گردشگری قشم در منطقه ژئوپارک، 
ساالنه میزبان خیل عظیمی از گردشگران داخلی 
و خارجی به ویژه غارنوردان است.مســاحت 
میانگین جزیره قشم )محدوده بین جزر و مد( 
هزار و 565 کیلومتر مربع و مساحت محدوده 
ژئوپارک مشتمل بر منطقه جنگل حرا، جزیره 
هنگام و خلیج دلفین ها 2 هزار و 63 کیلومتر 
مربع است.طول جزیره نزدیک به ۱30 کیلومتر 
و عرض آن حداکثر 30 کیلومتر است در حالی 
 که عرض متوســط آن برابر ۱0 کیلومتر است.

مرتفع ترین نقطه این جزیره به ارتفاع 39۷ متر، 
قله کوه نمکدان است که در جنوب غربی جزیره 
واقع شده است.دماغه جزیره قشم در فاصله 22 
کیلومتری بندرعباس و نزدیک ترین فاصله تا 
سرزمین اصلی ۱.8 کیلومتر، حد فاصل الفت 
قدیم و بندر پهل است و حرفه اصلی افراد ساکن 
در جزیره قشــم و محدوده ژئوپارک تجارت و 

ماهیگیری است./ ایرنا

ســعیده دبیری نژاد -گروه شهرســتان // مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
گفت: تا پایان ســال جاری 10 مرکز صنایع دستی در 

استان تجهیز می شوند .
  به گــزارش خبرنگار دریا ، ســهراب بناوند با بیان 
این مطلب گفت: مراکز صنایع دستی در شهرستان های 
بندرعباس، بستک، بندرلنگه و جاسک بااعتباری بالغ بر 
5 میلیارد ریال تجهیز می شوند.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان افزود: در مراکز 
صنایع دستی خدماتی ازجمله آموزش، آزمون، صدور 
مجوز و... انجام می شــود.او با اشاره به اینکه هنرمندان 
صنایع دســتی دارای کارت مهــارت می تواننــد برای 
بهره مندی از خدمات بیمه صنایع دستی اقدام کنند، افزود: 
هنرمندان و صنعتگران می توانند در بندرعباس به معاونت 
صنایع دستی و در شهرستان ها به ادارات و نمایندگی های 
اداره کل مراجعه نمایند. بناوند ادامه داد: یکی از مهم ترین 
شرایط ثبت نام داشتن هر دو کارت شناسایی صنایع دستی 
و فنی و حرفه ای در یک رشــته مشــابه است.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان 

تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار 
مجوز صنایع دستی در استان صادرشده و این در حالی 

است که این اداره کل تمام تکالیف خود در بخش صدور 
مجوزها را در نیمه اول سال محقق کرده است .

تجهیز ۱۰ مرکز صنایع دستی در هرمزگان 
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امین درساره - گروه ورزشی  //  مسابقه شنای آزاد به مناسبت 
 هفته تربیت بدنی و ورزش در دو بخش دختر و پسر به مدت 

دو روز در استخر شهرداری بندرخمیر برگزار شد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ این مسابقات با حضور ۱02 
شــناگر در 3 رده نونهاالن ، نوجوانان و جوانان برگزار و 
شناگران مسافت 25 متر را با یکدیگر به رقابت پرداختند 
که در پایاِن رشــته دختران و رده ســنی نونهاالن، اسرا 
بازماندگان اول شــد ، آوینا مهرورز دوم و آیسا طاهری 
به مقام ســوم رســید. در رده نوجوانان نگار اوبندیاول ، 
مژده ســلیمانپور دوم و یسنا نیکخو سوم شدند و در رده 
جوانان نیز فاطمه صحراگرد ، حدیث پوینده و نیکتا نیکخو 
به ترتیب مقــام های اول تا ســوم را از آن خود کردند.

همچنین در رشــته پســران و در رده سنی نونهاالن امیر 
محمد ساحلی زادگان اول ،صالح صالحی نیا دوم و حمزه 
وجدانی و محمد بامشــاد به صورت مشترک در جایگاه 
سوم قرار گرفتند.در رده سنی نوجوانان سعید بازماندگان 
و امیررضا دهقان به ترتیب اول و دوم و ســامیار سرداره 
و صهیب آسمنه مشترکاً سوم شدند و در رده سنی جوانان 
اَرمیا مهرورز ، اَرشان مهرورز و محمدامین قانع به ترتیب 
مقام های اول، دوم و ســوم را کسب کردند.در پایان این 
مسابقات بصورت جداگانه با اهدای لوح ،مدال قهرمانی 
و جوایز نقدی از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد.فرماندار 
خمیر در مراسم اهدای جوایز و در جمع ورزشکاران این 
رشته ورزشی، به ضرورت یادگیری رشته شنا اشاره کرد 
و گفت: با توجه به تاثیرپذیری ورزش شــنا در سالمت 

و تقویت جســم ، این ورزش از جمله رشته هایی است 
که باید انســان به ویژه از سنین کوچکی آن را فرا گیرند 
در این راســتا مربیان شنا می توانند نقش مهمی در رشد 
و توســعه این رشته ورزشــی را در شهرستان ایفا کنند.

میرهاشم خواستار وجود زیرساخت مناسب را از دیگر 
فاکتورها در موفقیت ورزشــکاران در این رشته ورزشی 
عنوان کرد و تصریح نمود:خوشــبختانه زیرساخت های 
شــنا در شهرستان خمیر فراهم است و مطمئن هستم اگر 
برنامه ریزی مناسبی در این رشته ورزشی صورت گیرد، 
این شهرستان می تواند پیشرفت چشمگیری در ورزش شنا 
داشته باشد و به عنوان قطب در این رشته ورزشی مطرح 
شود.این مقام مسئول همچنین مشارکت حامیان مالی در 
ورزش را نیز از دیگر فاکتورهای مهم در توسعه ورزش و 
کسب موفقیت های بیشتر ورزشکاران در شهرستان عنوان 
کرد و ادامه داد: داشــتن اسپانسرینگ و حامیان مالی در 
برگزاری برنامه های ورزشی می تواند عالوه بر ایجاد انگیزه 
در بین ورزشکاران، باعث ارتقاء کیفی سطح مسابقات شود.

فرماندار همچنین گفت: البته بخش خصوصی در شهرستان 
 خمیر در توســعه زیرســاخت ها و حمایــت از برخی 
رشته ها همکاری خوبی داشته و امیدواریم با حمایت ها 
از همه رشــته ها، شاهد توسعه و رشد ورزش شهرستان 
باشیم.اسماعیل جیبا رئیس هیأت شنای شهرستان خمیر 
پس از پایان این دوره از مسابقات ضمن تقدیر از حامیان 
 و برگزار کنندگان این مســابقات اظهــار کرد:این دوره، 

ابزار آالِت موج بندرخمیر به عنوان حامی ورزشکاران این 
رشته ورزشی شرکت داشته که جا دارد از آقای امید شکری 
مدیریت این فروشگاه تشکر نمایم.وی اضافه کرد: از واحد 
تربیت بدنی آموزش و پرورش و ناجیان و همچنین مربیان 
و ناجیان اســتخرهای شنا بابت همکاری در برگزاری این 
مسابقات قدردانی می کنم.جیبا در ادامه با بیان اینکه توجه به 
آموزش یکی از مهم ترین اولویت ها در این رشته ورزشی 
است ، افزود:پس از بازگشایی استخرهای شنا در بندرخمیر 
پس از دوران پساکرونایی ، آموزش شناگران در استخرهای 
شهرداری و سیمان بندرخمیر از سر گرفته شده و در حال 
حاضر قریب به یکصد ورزشکار دختر و پسر که اکثر آنان 
در رده سنی خردسال و نونهال هستند ، در این رشته ورزشی 
مشغوِل فراگیری شنا می باشند که قطعا می توانند در آینده 
حرف های زیادی برای گفتن داشــته باشند.رئیس هیأت 
شنا شهرستان خمیر همچنین گفت:توسعه و ترویج شنا و 
کشف اســتعداد  نیز از دیگر اهداف در این رشته ورزشی 
است ؛ در این راستا در ماه گذشته یک دوره مسابقه شنای 
دریایی در ساحل بندرپل برگزار شد که عالوه بر مشارکت 
زیاد شناگران در این مســابقه ، جمعیت زیادی را از تمام 
نقاط شهرســتان جهت دیدن این مسابقه به محل برگزاری 
 کشاند. امروز نیز شاهد مسابقات شنا با حضور زیاد شناگران
  در بندرخمیــر بودیــم و قطعاً در ماه هــای آینده نیز به

 مناسبت های مختلف در تمامی رده های سنی این مسابقات 
را برگزار خواهیم کرد.وی در پایان ابراز داشت: با توجه به 
اهداف ترسیمی برای رشته شنا و همچنین استعدادهایی که 
در این رشته ورزشی وجود دارد، امیدواریم بتوانیم جایگاه 

ورزش شنای شهرستان را ارتقاء دهیم .

تجلیل از نفرات برتر مسابقات شنا در بندرخمیر

مفقودی
قرارداد واگذاری موقت زمین بشماره ۷/۹۰/۳۲۶۵ و به 
تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳ بنام محمود بردبار فرزند محمد به 
آدرس قشم روستایی رمکان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد

 گروه ورزشی // سرمربی تیم فوتسال صنایع هرمزگان 
گفت: از لحاظ روحی و روانی در وضعیت داغونی بســر 

می بریم . 
  هادی بزوال در نشست با استاندار هرمزگان و نمایندگان 
بندرعباس در مجلس شــورای اســالمی، افزود: این تیم 
فوتسال صنایع که امروز در لیگ برتر حضور دارد زحمات 
چندین ساله مان در باشگاه آیندگان و پس از آن باشگاه 
صنایع هرمزگان است که از محالت بندرعباس شکل گرفت 

و امروز به اعتبار هرمزگان در سطح کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه از رده های پایه تا بزرگساالن در کشور 
درخشیدیم و برای اولین بار موفق شدیم یک ملی پوش در 
مسابقات جام ملت های آسیا داشته باشیم، اظهار کرد: در 
فصل اول حضورمان در باشگاه صنایع هرمزگان برادری مان 
را اثبات کردیم و با بودجه 2 میلیارد و 600 میلیون تومانی 
نیز از بین 26 تیم راهی لیگ برتر شــدیم اما در حالی که 
رقیب مان تیم گهر زمین سیرجان برای صعود به لیگ برتر 

پاداش نفری ۱00 میلیون تومانی پرداخت کرد، بازیکنان 
 و کادرفنی صنایع هنوز پــاداش حداقلی خود را دریافت 
نکرده اند!بزوال با اشــاره به اینکه ۱0 درصد قراردادهای 
فصل گذشته پرداخت نشــده و در فصل جاری تنها ۱5 
درصد به بازیکنان و 5 درصد به کادرفنی پرداخت شــده 
است، تصریح کرد: کل بودجه فوتسال در فصل جاری ۱۱ 
میلیارد تومان است در حالی که تیم قندکاترین آمل با بودجه 
۱۷ میلیارد تومانی راهی لیگ برتر شده است.وی با بیان 
اینکه از بی پولی و مشکالت فراوان به خصوص در بخش 
عدم پرداخت مطالبات بازیکنان ضربه خوردیم، خاطرنشان 
کرد: سه دیدار سرنوشت ساز هفته های گذشته را به دلیل 
مشکالت روحی و روانی نیز از دست دادیم وگرنه همگان 
 کیفیت تیم صنایع را قبل از تعطیلی مسابقات لیگ مشاهده 

کرده اند.سرمربی تیم فوتسال صنایع هرمزگان با بیان اینکه 
از لحاظ روحی و روانی در وضعیت داغونی بسر می بریم، 
عنوان کرد: کاپیتان تیم فوتسال صنایع هرمزگان برای آنکه 
هزینه کرایه ۱00 هزار تومانی جابجایی یخ روزانه نیز را 
دریافت کند، خودش اقدام به جابجایی یخ می کند که این 
موضوع نشان دهنده عمق فاجعه در تیم صنایع هرمزگان 
اســت.به گزارش ایســنا ؛ وی در پایان با اشاره به اینکه 
اکنون بازیکن ملی پوش مان با پیشنهاد یک میلیارد تومانی 
خارجی رو به رو اســت، چگونه او را در نیم فصل حفظ 
کنیم، اضافه کرد: پس از این اتفاقات ســه بازیکن مان از 
جمع تیم صنایع هرمزگان جدا شده و بندرعباس را ترک 
کرده اند و امیدوارم هرچه زودتر فکری به حال تیم فوتسال 

صنایع هرمزگان شود .

شهرداری رودان در نظــر دارد اجرای بتن ريزی و زيرسازی پياده رو ها 
و نوار حفاری سطح شهر را از طريق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی 
واجد الشــرايط واگذار نمايد.لذا متقاضيان ميتوانند جهت دريافت فرم و 
اسناد مناقصه تا تاريخ 1401/08/11 به آدرس سامانه تدارکات دولت به 

نشانی setadiran.ir مراجعه نمايند .
1- برآورد اوليه به مبلغ 23199800000 ريال می باشد .

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به 1159990000 ريال ميباشد که به 
صورت واريز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 917498448 
نزد بانک کشاورزی ويا ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی دارای حداقل سه ماه 

اعتبار ميباشد .
2- هزينه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه ميباشد .

3- چنانچه برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
4- شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .

5- پيشنهاد دهندگان بايستی با مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی 
setadiran.ir تا ساعت 19روز دوشنبه مورخ 1401/08/23نسبت به 
ثبت پيشــنهادات خود را که از حيث مبلغ مشخص ، معين و بدون ابهام 
بوده به شــرح شرايط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايند .در غير اين 
صورت هيچ ترتيب اثری به درخواست آنها داده نخواهد شد و فاقد اعتبار 

می باشد .
6- پيشــنهادات رسيده ساعت 14 روز سه شــنبه 1401/08/24در 
کميســيون معامالت که در محل شــهرداری رودان تشــكيل ميگردد 

بازگشايی و قرائت ميشود .
7- حضور شــرکت کنندگان در روز برگزاری کميسيون مجاز می باشد 
بديهی اســت عدم حضور مانع از تشــكيل و تصميم گيری کميسيون 

نخواهد بود .
8- در صورت بروز هرگونه تعارض در موارد مندرج در آگهی با سامانه 

ستاد مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود .
9- ساير شرايط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج ميباشد . 

آگهي مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری رودان

سرمربی تیم فوتسال صنایع هرمزگان :

از عدم پرداخت مطالبات ضربه خوردیم

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
04:35:26 اذان صبح

05:54:11
11:29:12
1۷:02:40
1۷:18:4۷

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:0۷:58 اذان صبح
06:29:56
11:59:38
1۷:2۷:45

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:58:04 اذان صبح
06:18:06
11:50:55
1۷:22:10
1۷:38:33

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:18:15 اذان صبح
05:38:41
11:10:50
16:41:26
16:5۷:54

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:51:35 اذان صبح
06:12:09
11:44:04
1۷:14:26
1۷:30:56

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:33:49 اذان صبح
05:54:56
11:26:00
16:55:29
1۷:12:06

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:56:03 اذان صبح
06:1۷:30
11:48:00
1۷:16:54
1۷:33:36

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:45:24 اذان صبح
06:0۷:53
11:36:48
1۷:04:0۷
1۷:21:01

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب1۷:44:32 اذان مغرب اذان مغرب

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره  1401-35
شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خريد لباس کار پرسنل معاونت بهره برداری ازطريق برگزاري مناقصه عمومی يک مرحله ای اقدام نمايد. 
لذا از متقاضيان شرکت دراين مناقصه دعوت بعمل مي آيد، جهت دريافت اسنادمناقصه به سامانه تدارکات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
ونسبت به واريزمبلغ 500،000ريال بصورت الكترونيكی به شماره حســاب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسايردرآمدها ازتاريخ 
1401/08/09 لغايت 1401/08/12 اقدام ويک نسخه ازاسناد مناقصه را دريافت نمايند. با توجه به اينكه کليه مراحل برگزاری مناقصه ازدريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد 
ازطريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت برگزارمی گردد؛ الزم است درصورت عدم عضويت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسايت مذکور انجام ونسبت 
به دريافت گواهی امضاء الكترونيكی اقدام نمايند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 6-33313774 داخلی2079 ودرخصوص سامانه با 

داخلی 3000 تماس حاصل فرمايند.ثبت شماره تلفن،فكس وايميل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد.
الزامات : 1- شــرکت درجلســه توجيهی که روز يكشنبه مورخ1401/08/15 رأس ســاعت 8 صبح درمحل امورتدارکات و قراردادها برگزارمی گردد و بارگذاری 
صورتجلسه تنظيمی در سامانه ستاد الزامی می باشد. 2- ارائه مستندات قرارداد حداقل يک کارمشابه موضوع مناقصه دررابطه با تأمين لباس کارحداقل200نفرپرسنل 

همراه با گواهی حسن انجام کار ازکارفرمای مربوطه الزامی می باشد. 
3- شرکتهای تأمين کننده می بايست ازطريق کارگاهها و توليديهای مجاز موجود دراستان هرمزگان نسبت به تهيه البسه اقدام و مستندات آن را ارائه نمايند.

توضیحات :  1.مبلغ تضمين شرکت درفرآيند ارجاع کار 1،108،198،000ريال است که بايد به صورت ضمانتنامه معتبربانكي و يا واريز نقدی به نفع خريدار درروز 
برگزاري مناقصه تسليم گردد.

2.دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری/ دفترفنی انتقال شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان می باشد. شرکتهاي متقاضي مي توانند درخصوص سؤاالت فني خود 
با آقای مهندس عرب با شماره همراه 09171615094 تماس حاصل فرمايند.

3.حداکثرمهلت تحويل اسناد به دبيرخانه اين شرکت تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 و بازگشايي پاکات رأس ساعت 10 صبح همان روزدرمحل 
امورتدارکات وقراردادها مي باشد.

5.به پيشنهادات مشروط مبهم مخدوش و فاقد سپرده وپيشنهاداتي که بعد ازموعد مقرربه دبيرخانه اين شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6.آگهی ما درسامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفايل تأمين کننده/مناقصه گر ، قابل مشاهده می باشد .

  شناسه آگهی : 1400951

کسب ۱۳ مدال رنگارنگ 
توسط دختران قهرمان قشمی در مسابقات بین المللی

گروه ورزشی //معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از کسب 11 مدال طال و ۲ 
نقره توسط دختران قهرمان تیم نبرد ستارگان سازمان منطقه آزاد قشم در مسابقات بین المللی کیوکوشین 

کاراته دختران خبر داد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم سعید آخوندی با اعالم این خبر گفت: این مسابقات با حضور600 
شرکت کننده از کشورهای ایران، ارمنستان، ترکیه، عراق، لبنان، افغانستان برگزار شد و تیم ایران رتبه اول را 
کسب کرد.وی ادامه داد: در این مسابقات ۱3 کاراته کا به مربیگری خانم دادآفرید خوش درخشیدند و موفق 
به کسب مدال طال شدند.به گفته حجت االسالم آخوندی تیم نبرد ستارگان منطقه آزاد قشم پس از کسب این 
موفقیت و بازگشت به جزیره مورد استقبال و قدردانی رسمی مسوولین سازمان قرار گرفت.معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: در این مسابقات هدی خنجی قشمی و ترنم فاضلی 
موفق به کسب مدال نقره شدند.وی ادامه داد: راحیل صالحی، احالم صادقی، یسرا قادری، محیا عبدلی، مریم 
نظری، ســیده عایشه رضادوست، آوینا ایالنی، ویونا ایالنی، نیلرام مقیمیان، سیده مریم رضادوست و مهین 
زاهدی نیز ورزشکارانی بودند که مدال طال به دست آورند.بنابراین گزارش، مسابقات بین المللی کیوکوشین 

کاراته با شرکت بیش از ۱500 شرکت کننده در بخش مردان و زنان به میزبانی اهواز انجام شد .

 گروه ورزشــی // عضو هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال گفت: تا دو هفته آینده خبر خوبی در زمینه 

ورود VAR به ایران اعالم کنیم . 
   میرشاد ماجدی در حاشیه سفر به بندرعباس، در گفت 
و گو با ایســنا، افزود: کمیته داوران نیز مسئول مستقیم 
پیگیری موضوع vaR در فوتبال کشورمان شد.وی با 
بیان اینکه دو شرکت در این زمینه معیارهای الزم برای 
ورود vaR به کشــورمان را دارا هستند، اظهار کرد: 
قرار اســت کمیته داوران نیز در این خصوص جلسات 
و پیگیری هــای الزم را انجام دهد و تا دو هفته آینده 
خبر خوبی در این زمینه اعالم کنیم.ماجدی در خصوص 
تغییرات در ســازمان لیگ فوتسال کشور، عنوان کرد: 
باالخره رئیس فدراسیون در چینش افراد مختار است 
و تصمیم در تغییرات برعهده رئیس فدراسیون است.وی 
با بیان اینکه در اساسنامه ای که بنده مطالعه کردم رئیس 
کمیته فوتسال خودش ریاست سازمان لیگ فوتسال هم 

عهده دار است، خاطرنشان کرد: حال باید ببینیم تصمیم 
برای ریاست کمیته فوتسال چگونه و چه کسی عهده دار 

آن خواهد شد.
  ماجدی با تمجید از عملکرد شــاگردان شمسایی در 
مسابقات جام ملت های آسیا، اظهار کرد: با بدشانسی 
بازی را به ژاپــن واگذار کردیم وگرنه از هر لحاظ تیم 
ملی کشورمان ســرتر از حریف بود و در آینده از این 
تیم بیشــتر خواهیم شــنید.وی در خصوص تیم ملی 
فوتبال کشورمان و شــرایط آماده سازی، عنوان کرد: 
در دو دیدار دوستانه ای که هماهنگ کرده بودیم نتایج 
خوبی گرفتیم و تیم ملی ما را به مسابقات جام جهانی و 
گرفتن نتیجه مورد انتظار خوشبین کرد هرچند در برنامه 
اسکوچیچ پیش از جام جهانی دیدار دوستانه ای نبود 
اما اکنون کی روش دو دیدار دوستانه تدارک دیده شده 
اســت و امیدوارم با بهترین آمادگی راهی جام جهانی 
شویم.عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص 
صحبت هایی مبنی بر تمایلش به برکناری اسکوچیچ در 
گذشته، تصریح کرد: به هیچ وجه تمایلی به تغییر مربی 
نداشته و ندارم و نباید به شایعات توجهی شود زیرا نباید 
فراموش کنیم اسکوچیچ بود که در بدترین زمان تیم ملی 
کشــورمان را تحویل گرفت و سریعترین صعود تاریخ 

فوتبال کشورمان به جام جهانی را رقم زد.وی ادامه داد: 
نظر شخصی بنده عدم تغییر در نیمکت تیم ملی کشورمان 
بود اما همیشــه تابع جمع بوده و وقتی جمع تصمیم به 

تغییر سرمربی گرفت.
   ماجدی در خصوص برخی تالش ها برای حذف تیم 
ملی کشــورمان از جام جهانی اظهار کرد: فوتبال یک 
محیط ورزشی اســت و نباید دخالت های سیاسی در 
آن تأثیر گذار باشــد و انصاف نیست تیم کشورمان که 
بدون یــک دالر کمک فیفا به دلیل تحریم ها و تحمل 
فشارهای اقتصادی با اقتدار در آسیا به جام جهانی راه 
یافت از جام جهانی حذف شود بلکه جوانان ملی پوش 
کشــورمان نشان خواهند داد که یک ملت پشت آن ها 
ایستاده تا بتوانند خوشحالی را برای کشورمان به ارمغان 
بیاورند و کمترین حق مان حضور در جام جهانی است.

رییس کمیته جوانان فدراســیون فوتبال کشورمان در 
پایان شرایط بندرعباس را برای برپایی اردوی تدارکاتی 
یکی از تیم های جوانان یا نوجوانان پیش از شرکت در 
مسابقات انتخابی جام جهانی مناسب دانست و عنوان 
کرد: امروز در ســفر به بندرعباس تمامی شرایط الزم 
را پیش بینی و ارزیابی می کنیم و امیدوارم بزودی این 

اردوی تدارکاتی را برگزار کنیم .

فروردین :  
ایده های بزرگی را كه مدت هاست در ذهن تان 
داشته اید، بیرون آورده و آنها را عملی می سازید 
و این باعث می شود كه ذهن مغشوش شما، كمی  
آرام شــود. حاال دیگر به جای نگرانی درباره جزییات امور، به 
دنبال یادگیری  بروید و ســعی كنید كه هر روز چیز جدیدی یاد 
بگیرید و پیشرفت كنید. به یاد داشته باشید كه با بررسی بی طرفانه 
اســت كه همه چیز به دست می آید و سعی كنید كه راهی را پیدا 

كنید كه در سطوح بنیادی نیز پیشرفت كنید .
    اردیبهشت :  

عطارد منطقی، ارتباط نزدیك را در طی هفته های 
آینده به شما نوید می دهد. اگر چه االن شما بسیار 
مشتاق هستید كه الیه های زیرین سطوح ظاهری 
را حفر كنید تا بتوانید پی به عمیق ترین احساسات خود ببرید، 
اما ممكن است كه حقیقت باز هم بوسیله احساسات شما پنهان 
شده باشد. هر چیزی را در دل تان نگه ندارید. یك دوست مورد 
اعتماد پیدا كنید،  موقعیت را بسنجید و بعد احساسات خود را با 
او در میان بگذارید. اما قبل از آن مطمئن شوید كه او یك دوست 

واقعی برای شماست .
     خرداد : 

عطارد، این سیاره نشان می دهد كه شما نیاز دارید 
كه درباره روابط تان با كسی صحبت كنید، اگر چه 
ممكن است شریك شما )همسر، دوست و...( مایل 
باشد كه این حرف ها را بشنود، اما ممكن است شما به آن چیزی 
كه مد نظرتان است نرسید و این صحبت ها برای شما ثمربخش 
نباشد، اما حداقل می توانید یكدیگر را بیشتر بشناسید و در این 

بین به هم نزدیك تر شوید .
      تیر :

زمانیكه شما درباره احساسات تان صحبت می كنید 
اغرق آمیز نیستند، سیاره حاكم شما عطارد شما را 
به طور زیركانه ای متقاعــد می كند كه بیش از آن 
چیزی كه معمول اســت سخن بگویید. ممكن است شما در طی 
هفته های آتی، طرح ها و برنامه های واقعا عالی داشته باشید،  اما 
به وسیله یك استراتژی مناسب است كه می توانید آنها را عملی 
كنید. اكنون فقط كارهای روزانه تان را مدیریت كنید كه همان كافی 

خواهد بود .
     مرداد :

اخبار خوبی درباره شــما شنیده می شود كه همان 
بازگشتن شما به زندگی عادی است. اگر چه هنوز 
هم الزم است كه به ســختی كار كنید، اما مطمئن 
باشید كه از سخت ترین قســمت آن گذشته اید. از كارهایی كه 
مجبور به انجام دادن آن هستید غرولند و شكایت نكنید كه این كار 
وضع شما را بدتر خواهد كرد. شما زمانی می توانید از زندگی تان 
حداكثر لذت را ببرید كه تمام تعهدات تان را انجام داده باشــید.
موفقیت بیشتر را تالش بیشتر برای شما به ارمغان خواهد آورد .

     شهریور : 
ممكن است شــما ایده های بزرگی درباره محیط 
اطراف خانه تان داشــته باشــید، اما مراحل مهم 
دیگری هم هســتند كه باید آنها را قبل از شروع 
كارتان پشت سر گذاشته باشید. امروز راه حل های آسان تر برای 
شما وجود ندارد، پس انتظار نداشته باشید كه قبل از انجام مراحل 

مقدماتی كار بتوانید پروژه خود را آغاز كنید .
     مهر : 

عطارد شــما را ترغیب می كند كــه تفریح را بعد 
از پایداری و ثبــات انتخاب كنیــد. مطمئنا این 
عاقالنه تریــن كاری نیســت كه شــما بخواهید 
انجام دهید، این بهای زیادی برای پرداختن اســت، اگر قبل از 
اینكــه تعهدات تان را انجام دهید با دوســتان تان از زیر كار در 
 بروید. ممكن است شما ســزاوار یك روز استراحت باشید اما 
كمك نكردن دیگران به شــما می تواند این روز را به یك روز 

ناخوشایند تبدیل كند .
      آبان : 

عطارد امروز به شــما احســاس اعتماد به نفس 
می دهد. ممكن اســت شــما یك درگیری مهم با 
احساسات ناراحت كننده خود داشته باشید، اما بهتر 
اســت كه آنها را همین االن جارو كرده و زیر قالیچه پنهان كنید. 
شــما می توانید دیگران را با نظرات روحیه بخش خود دلگرم و 
مشــتاق كنید. اما اجازه ندهید كه گفتن كلمات زیادی شما را از 

گفتن حقیقت باز دارد .
     آذر :  

عطارد شــجاعت شــما را افزایش می دهد. شما 
می توانید در مهمانی هایی كه در آخر هفته شركت 
خواهید كرد، شــمع مجلس باشید. به خاطر همین 
است كه شما می توانید ساده تر از همیشه روی مثبت زندگی را 
ببینید حتی اگر در یك موقعیت سخت و پیچیده باشید. در تمام 
طول امروز به استعداد های خود اطمینان كرده و به خودتان هم 

خوش بگذرانید .
      دی : 

با وجود همــه نامالیمات روحی كه دارید، در این 
تعطیالت آرام بگیرید و راحت زندگی كنید و ذهن 
آشفته خود را سازماندهی كنید. خیال پردازی های 
شــما درباره زندگی اكنون بســیار زیاد است، اما هنوز آنقدر ها 
هم ترسناك و وحشتناك نشــده و جای امیدواری وجود دارد. 
چشم انداز رویاهایتان را از دست ندهید، آنها می توانند در طول 
این روزها كه یك تغییر اساسی در پیش رو دارید شما را از نظر 

روحی تغذیه و تامین كنند .
  بهمن : 

دوستانی ثابت دارید كه نشان می دهد چقدر روابط 
بــا دیگران و وجود آنها برای شــما اهمیت دارد. 
 اما بعضی اوقات هم دوســت دارید كه تنها باشید. 
گم شدن در گروه همسن و سال هایتان ممكن است بسیار جالب 
باشد، این گمنامی  می تواند از انزوا و گوشه نشینی كه شما دارید 
بهتر باشــد. وقتی كه در انزوا بــه نگرانی هایتان فكرمی كنید،  از 

حضور و معاشرت با دیگران باز می مانید .
اسفند : 

توجهات بسیاری بر تعهدات دولتی شما متمركز شده، 
اگر چه ممكن است امروز بستگی به این داشته باشد 
كه در كجای تقویم وجود داشــته باشد،  اما مهم این 
است كه شــما در یك دوران پر هیجان از زندگی خود هستید 
 و هیجان شــما باال رفته و هر اتفاق قشنگی ممكن است برای 
 شــما اتفاق بیفتد. ممكن اســت به خواب رفتــن و فقط یك

مشاهده گر بودن جالب باشد اما جالب تر این است كه شما یك 
شركت كننده فعال باشید و خود اتفاقات اطراف تان را بسازید .

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال :

تا دو هفته آینده خبر خوبی در خصوص VAR خواهید شنید
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گروه گزارش// ســازمان تامین اجتماعی یکی از 
ســازمان های بیمه گر در کشور است که عالوه بر 
خدمات بیمــه ای، خدمات درمانی به جامعه هدف 

خود ارائه می کند .
   این ســازمان به منظور تســهیل در ارائه خدمات 
 درمانــی، بــه دو صورت ایــن خدمــات را ارائه 
می نمایــد. اول به صورت خدمات مســتقیم که در 
 مراکز درمانی ملکی این سازمان به بیمه شدگان ارائه 
می شود و دوم غیرمستقیم که با خرید خدمت از طریق 
انعقاد قرارداد با بیمارســتان ها، درمانگاه ها، مطب ها، 
مراکز کلینیک و پاراکلینیک درمانی در سطح کشور 
صورت می گیرد. ارائه خدمات مستقیم توسط سازمان 
تامین اجتماعی در مراکز ملکی شامل بیمارستان ها، 
درمانگاه ها، کلینیک ها، پلی کلینیک ها و سایر مراکز 
انجام می گیرد. این امر سبب شده، بیمه شدگان بتوانند 
خدمات درمانی را به آســانی و ســهولت دریافت 
نمایند و این موضوع رضایت بیمه شدگان را به همراه 
داشته است. در اســتان هرمزگان که بیش از نیمی از 
جمعیت آن تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارند، خدمات درمانی را می توانند در مراکز درمانی 
ســازمان تأمین اجتماعی دریافت نمایند. این مراکز 
شامل بیمارستان، درمانگاه ها، کلینیک ها و پلی کلینیک 
می باشد. تنها بیمارستان ملکی سازمان تأمین اجتماعی 
در استان هرمزگان، بیمارستان خلیج فارس است که 
در بندرعباس قرار دارد. این بیمارســتان که پذیرش 
بیماران بیمه شــده و غیربیمه شده را انجام می دهد، 
عالوه بر خدمات بســتری، با دارا بودن بخش های 
پاراکلینیک و درمانــگاه، روزانه به تعــداد زیادی 
از هرمزگانی هــا ارائه خدمت می کند. بیمارســتان 
خلیج فارس یکی از مجهزترین مراکز درمانی استان 
محسوب می شود که در آن بخش هایی مانند اطفال، 
زنان و زایمان، مردان، زایشگاه، اتاق عمل و ... می باشد 
و خدمات درمانی مختلفی را به مراجعه کنندگان ارائه 
می کند. کادر درمانی دلسوز و متعهد در این بیمارستان 
باعث شده است که مراجعه کنندگان به بیمارستان، از 
خدمات ارائه شــده در آن رضایت داشته باشند. این 
بیمارستان از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، در 

کنار مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان قرار 
گرفت و کادر درمانی آن بــه مقابله و مبارزه با این 
بیماری پرداختند و توانســتند جان تعداد زیادی از 
بیماران را با ارائه خدمات درمانی مناسب و به موقع 
نجات دهند. برای آشنایی و عملکرد این بیمارستان، 
با دکتر فرشــته بستان رئیس بیمارستان خلیج فارس 
گفتگویی انجام شده است که از نظر می گذرد.رئیس 
بیمارستان خلیج فارس گفت: بیمارستان خلیج فارس با 
268 تخت در حال ارائه خدمات به عموم مردم شامل 
بیمه شدگان و غیر بیمه شده می باشد.دکتر فرشته بستان 
افزود: این بیمارستان با دارا بودن درمانگاه تخصصی، 
دندانپزشــکی، بخش های پاراکلینیکی و بســتری 
مختلف، هــر روز به تعداد زیادی از مراجعه کنندگان 

ارائه خدمت می کند.
   بستان خاطرنشان کرد: یکی از بخش های مهمی که 
هــر روز تعداد زیادی از مردم به آن مراجعه می کنند، 
درمانگاه تخصصی این بیمارستان است و تخصص های 
مختلفــی در آن به مردم خدمــت ارائه می کنند.وی 

ادامه داد: تخصص هایی مانند کودکان، زنان و زایمان، 
ارتوپدی، داخلی، قلب و عروق، چشم، گوش و حلق 
و بینی و ... در کنار پزشکان عمومی، در درمانگاه به 
نیازهای درمانی مراجعه کنندگان پاسخ می دهند.بستان 
اظهارداشت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش 
از ۱50هزار و 650 مراجعه به درمانگاه بیمارســتان 
خلیج فارس انجام شده است که می توان گفت روزانه 
بیش از هزار نفر از خدمــات درمانی درمانگاه این 
بیمارستان اســتفاده می کنند.وی اضافه کرد: در شش 

ماهه اول سال جاری، مراجعه به درمانگاه بیمارستان 
خلیج فارس نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از 
رشــد 24درصدی برخوردار بوده است.این مسئول 
 عنوان کرد: یکی دیگر از خدماتی که در بیمارســتان 
خلیج فارس به مراجعه کنندگان ارائه می شود خدمات 
بستری در بخش های مختلف این بیمارستان است و 
در ایــن مدت نیز 9هزار و 9۱2 نفر در بیمارســتان 
خلیج فارس بستری شده اند.   بستان خاطرنشان کرد: 
بیمارستان خلیج فارس یکی از بیمارستان های شهر 
بندرعباس اســت که در آن خدمات زنان و زایمان 
انجام می شود. مدیر بیمارستان خلیج فارس ادامه داد: 
این بیمارستان در زمان تعمیرات بیمارستان شریعتی، به 
عنوان بیمارستان مرجع در بندرعباس فعالیت می کرد 
و توانســت خدمات بسیار خوبی به مراجعه کنندگان 

ارائه نماید. 
   وی اضافه کرد: با تالش کادر درمانی این بیمارستان، 
در شش ماهه ابتدایی سال ۱40۱، هزار و 638 مورد 

زایمان در بیمارستان خلیج فارس انجام شده است.این 
مســئول اظهار داشت: انجام عمل های جراحی یکی 
دیگر از خدمات بیمارستان خلیج فارس به بیماران و 
مراجعه کنندگان اســت. بوستان افزود: در شش ماهه 
نخست امســال، چهار هزار و 899 عمل جراحی در 
بیمارستان خلیج فارس انجام شــده است که از این 
تعداد، 88۱ عمل جراحی بــزرگ و 2 هزار و 388 

عمل جراحی کوچک بوده است.
   بســتان بیان کــرد: یکی دیگــر از خدماتی که در 
بیمارســتان خلیج فــارس ارائه می شــود، خدمات 
پاراکلینیکی مانند آزمایش، سونوگرافی، سی تی اسکن، 
ام آرآی، داروخانه، فیزیوتراپی، دیالیز، سنگ شــکن 
و ... می باشــد که در شــش ماه اول امسال بیش از 
3۱3هزار نفــر خدمات پاراکلینیکی دریافت کرده اند 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد رشد 
داشته است.وی به بخشــی از عملکرد پاراکلینیکی 
بیمارستان خلیج فارس اشــاره و عنوان کرد: در این 

مدت 296هزار و 2۱ مورد آزمایش، سه هزار و ۱50 
مورد ســونوگرافی، هشت هزار و 8۱مورد ام آرآی و 
554 مورد سنگ شــکن در بیمارستان خلیج فارس 
انجام شده است.بستان خاطرنشان کرد: این تنها بخشی 
از عملکرد بیمارستان خلیج فارس می باشد که سعی 
شده خدمات درمانی قابل قبولی در اختیار بیماران و 
دیگر مراجعه کنندگان به این بیمارستان قرار بگیرد. وی 
در پایان گفت: بیمارستان خلیج فارس تنها بیمارستان 
سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان می باشد به 
همین دلیل تمام تالش کادر درمانی و دیگر مسئوالن 
این بیمارســتان این است که بتوانند خدمات درمانی 

مناسبی را به مراجعه کنندگان ارائه نمایند .

رئیس بیمارستان خلیج فارس : 

روزانه هزار مراجعه به بیمارستان خلیج فارس صورت می گیرد 
          امین زارعی/ دریا

Amin.zch2011 @                        gmail.com

از  یکــی  خلیج فــارس  بیمارســتان 
مجهزتریــن مراکــز درمانی اســتان 
آن  در  کــه  می شــود  محســوب 
بخش هایــی ماننــد اطفــال، زنان و 
 زایمــان، مــردان، زایشــگاه، اتــاق 
عمل و ... می باشد و خدمات درمانی 
مختلفی را به مراجعه  کنندگان ارائه 

می  کند

,,

بندرعباس  نام  یونسکو  گزارش//  گروه 
را بــه عنوان یکی از شــهرهای خالق 
جهان در حــوزه صنایع دســتی در 
ســال ۹8 ثبت کرده و ایــن رویداد 
و  ملی  موفقیــت  یــک  عنــوان   به 
بین المللــی آن قدر اهمیت داشــت 
که عــالوه بر مســئوالن شــهری و 
استانی،سخنگوی وزارت امور خارجه نیز 
آن را به عنوان خبری مستقل اعالم کرد . 
  امــا روند کار تــا محقق شــدن این 
 عنوان ؛ پروســه ای را طی کرد ، پس از 
حضور مدیران شــهرداری بندرعباس در 
نشست های مرتبط ، جلسه ای با حضور 
همه ذینفعان شــامل نهادهــا ی دولتی ، 
گروههای مردمی ، دانشــگاهها و مراکز 
آموزشی ، صنعتگران خالق ، کارشناسان 
 کمیســیون ملــی یونســکو، اعضــای 
شورای شــهر بندرعباس برگزار و زمینه 
»صنایع دستی و هنرهای محلی« انتخاب 
شد . تأســیس مرکز خالقیت و فناوری 
هــای نوین شــهرداری بندرعباس اقدام 
بعدی بود که در گام اول بررســی اسناد 
مرتبط از جمله راهنمای تکمیل کاربرگ، 
دســتور کار ســازمان ملل برای توسعه 
بارگذاری  مستندات  و  گزارشات  پایدار، 
شــده بر روی ســایت اینترنتی شــبکه 
شهرهای خالق یونسکو، گزارشات چهار 
ساله شهرهای عضو شبکه بررسی شد .در 
گام بعدی یک برنامه کاری زمانبندی شده 
برای مشارکت نظام مند گروههای مردمی 
تهیه شد پس از تکمیل تقاضانامه ، با نظر 
همــه ذینفعان ، صنایع دســتی کاربردی 
و دریایــی ، تزئینات لباس زنان ، صنایع 
مرتبط بــا آئین های محلی به عنوان زیر 
شاخه های صنایع دستی و هنرهای محلی 
انتخاب و ســه کمیته تخصصی مشورتی 
ایجاد شد. سپس ابعاد سه گانه توسعه برای 
کمیته ها تشــریح و ا ز طریق مشارکت 
مستمر آنها پروپزال شهر بندرعباس تدوین 
، ترجمه و به کمیسیون ملی یونسکو ارسال 
شد . پس از بررسی پروپزال های ارسالی 
از شهرهای مختلف ایران توسط کمیسیون 
ملی یونسکو ، پروپزال 4 شهر مورد تائید 

 این کمیســیون قرار گرفت و به سازمان 
بین المللی یونسکو معرفی شدند که پس 
از بررســی و کارشناسی های انجام شده 
که چندین ماه به طول انجامید در نهایت 
شــهرهای بندرعباس و سنندج با توجه 
به مدارک ارائه شده و فعالیتهای صورت 
گرفته در تاریخ ۱0 آبانماه 98 به زنجیره 
شهرهای خالق دنیا پیوستند .هرچند به 
دست آوردن این عنوان آسان نبوده و در 
فرآیندی طوالنــی و پیچیده با محوریت 
شهرداری، به بندرعباس رسیده، اما باید 
توجه داشــت بهره برداری درست از این 
عنوان و نگاهداشــت عنوان شهر خالق، 
خالقیتی به مراتب بیشــتر از کسب آن را 
 طلب می کرد.تجربه نشــان داده مجامع 
بین المللــی و به ویژه یونســکو همان 
قدر کــه در دادن عناوین مختلف دقیق 
و سختگیر هســتند، در پایش پایداری 
 و استمرار شــرایط عنوان داده  شده نیز 
ذره ای از اســتانداردهای تعریف شــده 
 خود کوتاه نمی آیند و همیشــه برای باز
 پس گیری عنوان اعطا شده آماده هستند.

نزدیک ترین نمونه  از این دست ژئوپارک 
قشم در همســایگی بندرعباس است که 
ســال ۱385به مجموعه ژئوپارک های 
تحت حمایت یونســکو افزوده شد، اما 
سال ۱39۱به دلیل ناتوانی در نگاهداشت 
و تحقق استانداردها، کارت قرمز گرفت 
 و از فهرست خارج شــد.البته ژئوپارک 
 قشــم پنج ســال بعــد ، )۱396( و با 
سختگیری های بیشتر به فهرست یونسکو 
بازگشت .نمونه ای دیگر شهر رشت است 
که چهارسال قبل عنوان شهرهای  خالق 
یونسکو در رشته تنوع غذایی قرار گرفت، 
اما چند سال بعد، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گیالن از تهدید 
یونســکو برای بازپس گیری این عنوان 
 خبر داد.شهرداری بندرعباس نیز ضمن به 
دســت آوردن فرصتی ارزشمند باید از 
2تجربه ژئوپارک قشــم و شهر رشت به 
عنوان یک هشــدار جدی، عبرت گرفته 
و از هم اکنون ســایه تهدید را از عنوان 
کسب شده دور کند.انتظار می رود با قرار 
گرفتن نام بندرعباس در فهرســت شبکه 
شهرهای خالق یونسکو، پژوهشکده ها و 

آموزشگاه های صنایع دستی راه اندازی 
می شد.در ســال های گذشته که انتظار 
داشتیم که با کســب این عنوان خالقیت 
بیشــتری در زمینه صنایع دستی در شهر 
بندرعباس دیده می شــد، اما هیچ گونه 
فعالیــت خاصی از مرکز خالقیت شــهر 
بندرعباس که عهده دار این عنوان اســت 
دیده نشده است.همچنین بدیهی است هر 
 مسافر و گردشــگر ایرانی و خارجی و 
 چه بســا شــهروندان بندرعبــاس  در 
گشت و گذارهای خود به دنبال نمودها و 
نمادها و ردپای شهر خالق صنایع دستی 
باشند و اگر اثر و مصداقی برای خواسته 
خود نیابند، اندک انــدک حس غرور و 
افتخار جای خــود را در مرحله اول به 
تردید و بعد ســرزنش مسئوالن شهری 
بدهد.نباید فراموش کرد شــناخته شدن 
یک شهر با شاخصه ای برجسته یا به قول 
خارجی ها »برندینگ شــهری«، یکی از 
پیش زمینه ها و تســهیل کننده های مهم 
جذب گردشگر و ســرمایه گذار است و 
غفلت از این فرصت از نگاه افکار عمومی 
نابخشودنی است.بعد از گذشت چند سال 
از کسب این عنوان اولین کاری که انتظار 
می رفت نهادهای مربوطــه انجام دهند 
 ایجاد فروشگاهی جامع و کامل با اصول 
بین المللی از صنایع دستی هرمزگان بود 
که جای خالی اش دیده می شود.برگزاری 

جشنواره ها و نمایشگاه هایی که خالقیت 
هنرمندان صنایع دستی را به عرصه نمایش 
هنرمندان صنایع دســتی  بگذارد.معرفی 
بویژه هنرمندان خالقی که در حال فعالیت 
هســتند و یا حتی هنرمندان شــاخصی 
که در حال فراموشی هســتند.برگزاری 
کالس های صنایع دستی برای همه اقشار 
مختلف جامعه ، در رشــته هایی که در 
حال فراموشــی هستند و یا امکان تلفیق 
آن هــا وجود دارد بــرای ارائه و فروش 
در بازارهای جهانی ، دعوت از هنرمندان 
صنایع دستی از استان های دیگر و آشنای 
آن هــا با هنرمندان بومــی و هنر آنان ، 
برگزاری جشنواره و سمینارهای مختلف 
در سطح ملی و بین المللی ، چاپ کتاب 
و مقاالت متعدد در زمینه صنایع دستی و 
حفظ و نگهــداری و معرفی آن از جمله 
مواردی بود که در سال های گذشته انتظار 
می رفت که مرکز خالقیت شهر بندرعباس 
برای حفظ نام شــهر خالق صنایع دستی 
انجام می داد . اما بعد از گذشــت چندین 
سال از کسب این عنوان کم ترین فعالیتی 
در این زمینه رخ نداده است. امید داشتیم 
که مسولین مربوطه به خصوص شهرداری 
و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در این زمینه و برای حفظ و 
نگهداری این عنوان فعالیت های بیشتری 

را داشتند .

ماندگاری عنوان  شهر خالق
 برای بندرعباس خالقیت می خواهد 

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

گروه خبر // طی مراســمی در مدرســه شــهدای 
 بانک مسکن منطقه ســندرک هرمزگان، بسته های 

نوشت افزار میان دانش آموزان توزیع شد .
   به گزارش خبرنگار دریا؛ عبدالحمید جهانگیری مدیر 
آموزش و پرورش منطقه سندرک در این مراسم، ضمن 
قدردانی از مجموعه بانک مسکن در احداث مدرسه 
شهدای بانک مسکن شهرستان سندرک گفت : دبستان 
۱0کالسه شهدای بانک مسکن با اعتبارات بانک مسکن 
احداث شده و هرساله مسئوالن این بانک باحضور در 
منطقه با اهدای بســته های تحصیلی به دانش آموزان، 
 بخشــی از دغدغه و مشــکالت آنها در زمینه تهیه 
نوشت افزار را برطرف می کنند.موسی رحیمی معاون 
مدیریت شعب بانک مسکن هرمزگان نیز در این مراسم 

گفت : بانک مسکن در راستای رسالت اجتماعی خود، 
حمایت از عرصه تعلیم و تربیت را به عنوان یک فرض 
بر خود واجب دانسته و در همین راستا اقدام به ساخت 
مدرسه در نقاط محروم کشور کرده است که به حمدا... 
در اســتان هرمزگان هم ما شاهد این اتفاق خوب در 
شهر سندرک بودیم.معاون مدیریت در ادامه به تشریح 
برخی محصوالت و خدمات بانک مسکن پرداخت و 
خطاب به دانش آموزان گفت : بانک مسکن برای همه 
مردم کشور محصوالت و خدماتی را طراحی کرده و 
حساب پس انداز مسکن جوانان محصولی است که 
 مناسب شــما دانش آموزان عزیز است تا بتوانید با 
پس انداز کردن، شــرایط خانه دار شــدن خود را با 
استفاده از تســهیالت بانک مسکن در آینده تسهیل 

کنید .

توزیع نوشت افزار در مدرسه شهدای بانک مسکن سندرک 


