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اعطای مجوز بهره برداری از سه پست 
اسکله در منطقه ویژه پارسیان

گروه خبر// رئیس جمهور خدمتگزاری به مردمی که دشمن را در توطئه اخیر هم ناکام گذاشتند 
افتخاری برای دولت دانست و تأکید کرد: دشمن انواع توطئه ها را علیه ملت ایران به کار بست اما 
این ملت از همه این توطئه ها سربلند بیرون آمد و امروز به همه عالم اعالم می کند که همچنان بر 

آرمان های بلند انقالب شکوهمند اسالمی مان تأکید داریم.
به گزارش خبرنگار دریا،  آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی که دیروز به منظور بازدید از رژه یگان های 
نمونه نیروی دریای ارتش به جاســک سفر کرده بود، پس از سان دیدن از این مراسم در اجتماع پرشور 
مردم شهرســتان ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند نیروهای مسلح به ویژه بسیجیان دالور، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نیروی دریایی ارتش، فعالیت تجاری و اقتصادی و اقتصاد دریا را از محوری ترین مسائل 

این منطقه عنوان کرد و گفت: در کنار برخی مشکالت زیرساختی نظیر احداث جاده و تامین آب شرب 
روســتایی، بحث تجارت و داد و ستد و صید و صیادی از مسائل مهم و محوری در زمینه درآمدزایی و 
ایجاد اشتغال برای مردم این منطقه اســت که باید به آن توجه جدی داشت. رئیس جمهور افزود: امروز 
یکی از اولویت های دولت جبران عقب ماندگی ها در این منطقه و تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی و 
تجاری نه فقط برای استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، بلکه برای سراسر کشور است. دکتر رئیسی با 
بیان اینکه ظرفیت های این منطقه می تواند این سواحل را به نقطه بسیار مهم و راهبردی اقتصادی، تجاری، 
گردشگری و تولیدی در کشور تبدیل کند، تصریح کرد: دولت خدمتگزار بنا دارد با کمک شما مردم عزیز، 

با انگیزه و پرتالش برای آبادانی این منطقه تالش کند.

آیت اهلل رئیسی در اجتماع مردم جاسک: 

تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی 
و تجاری برای همه کشور از اولویت های دولت است

سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند که سرمایه گذاری در جاسک تضمین سرمایه و سود را به همراه دارد

آیت اهلل رئیسی در اجتماع مردم جاسک: 

تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی
 و تجاری برای همه کشور از اولویت های دولت است

ادامه از تیتر یک//
رئیس جمهور صنایع دستی تولید شده 
به دست بانوان این منطقه را از دیگر 
ظرفیت های مهم اقتصادی جاســک 
برشمرد و افزود: به همه مسئوالن و 
همچنین کارآفرینان و سرمایه گذاران 
اطمینان می دهم که جاسک از جمله 
مناطقی است که سرمایه گذاری در آن 
هم تضمین سرمایه و هم تضمین سود 

را به همراه دارد.
آیت اهلل رئیسی همچنین فرهنگ غنی و 
صدق و صفای مردم جاسک را ستود 
و تصریح کرد: این منطقه همچنین از 
جمله مناطقی در کشور است که جلوه 
انسجام ملی و همزیستی شیعه و سنی 
بوده و مردمان آن با فرهنگ و باصفا 
ســال ها در کنار هم به خوبی زندگی 

کرده اند.
رئیس جمهــور در ادامه با یادآوری 
اجتماعی  مســئولیت های  قانــون 
شــرکت های بزرگ صنعتی از جمله 
کرد:  تصریــح  نفت،  ملی  شــرکت 
شرکت های فعال منطقه باید در کنار 

فعالیت های اقتصادی و تولیدی حتمًا 
مسئولیت های اجتماعی خود از جمله 
احداث جاده، تأمین آب آشــامیدنی 
و ایجاد مراکز درمانی و آموزشــی را 
در اولویت قرار دهند تا ان شاءاهلل بار 
دیگر که بــه این منطقه و برای دیدار 
با مردم عزیز جاســک به این شهر 
ساحلی ســفر می کنیم، شاهد مرتفع 

شدن مشکالت آنها باشیم.
دکتر رئیســی با بیــان اینکه حضور 
در این منطقه و در اجتماع پرشــور 
مسئولیت  دولت  برای  مردم جاسک 
مضاعفی در راســتای حل مشکالت 
آنها ایجاد کرده اســت، اظهار داشت: 
به تعبیر رهبر عظیم الشأن انقالب هیچ 
مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود 
ندارد، اما راه حل این مشکالت نه در 
خارج از مرزها بلکه در دست و بسته 
به همت جوانان، نخبگان و متخصصان 
کشورمان است، چرا که سلطه گران تا 
به حال از مشکل هیچ کشور و ملتی 

گره گشایی نکردند.
رئیس جمهور اتکال به خدای متعال 

و اعتماد به داشــته ها را رمز موفقیت 
ملت ایران در مسیر توسعه و پیشرفت 
عنــوان کرد و افزود: بــا اتکا به این 
دو عنصر امیدبخــش، این منطقه و 
بلکه سراسر کشــور می تواند شاهد 

جلوه های پیشرفت و آبادانی باشد.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به هفته بسیج، 
مسئوالن را به بهره گیری از روحیه و 
از  گره گشایی  برای  بسیجی  فرهنگ 
مشکالت مردم و پیشبرد امور کشور 
توصیه کرد و گفت: روحیه و فرهنگ 
بسیجی یعنی کار و فعالیت پرتالش و 
پرامید برای خدا و بدون چشم داشت 
از مردم در جهت گشایش مشکالت 
کشــور و انتظار داریم همه مدیران و 
مسئوالن در همه سطوح با این روحیه 
و فرهنگ در جهت حل مشــکالت 

مردم قدم بردارند.
رئیس جمهور تصریــح کرد: دولت 
مردمی گره گشایی از مشکالت مردم 
را وظیفه خود می داند و هیچ منتی بر 
مردم ندارد و تا زمانی که مشــکالت 
مردم این منطقه و دیگر نقاط کشور به 

طور کامل رفع نشده باشد، باز هم به 
این سفرها ادامه خواهیم داد.

دکتر رئیســی با بیان اینکه نوکری و 
خدمتگزاری برای مردمی که از جان و 
مال و همه چیز خود گذشتند و دشمن 
را در توطئه اخیر هم ناکام گذاشــتند 
تأکید  اســت،  دولت  برای  افتخاری 
کرد: دشمن در طول ۴۳ سال گذشته 
از جنگ تحمیلی و غائله منافقین و 
ترورهــای پی در پی در ســال های 
آغازیــن پیروزی انقــالب گرفته تا 
تحریم و تهدیــد و فتنه های متعددی 
را علیه ملت ایران بکار بست تا این 
ملت را از مسیری که در پیش گرفته 
پشــیمان کند اما ملت بزرگ ایران از 
همه این توطئه ها سربلند بیرون آمد 
و امروز به عنوان یک ملت پرافتخار 
در دنیا به همه عالم اعالم می دارد که 
۴۳ سال تهدید، تحریم، فتنه، فشار و 
جنگ نظامی نتوانست ما را از رسیدن 
به اهدافمــان مأیوس کند و همچنان 
بر آرمان های بلند انقالب شکوهمند 

اسالمی مان تأکید داریم. 

گروه خبر//اســتاندار هرمزگان با تبیین عملکرد 
دولت سیزدهم در استان هرمزگان گفت: احداث 
۵ سد بزرگ، تســهیل صدور مجوزهای صیادی 
و تجارت پیله وری و تســریع در احداث کرویدور 
جنوب کشــور مهم ترین مطالبات مردم شــرق 

هرمزگان است. 
به گزارش خبرنگار دریا،  دوستی استاندار هرمزگان 
در آیین دیدار رئیس جمهور با اقشــار مختلف مردم 
جاسک ضمن خیر مقدم  حضور آیت اهلل رئیسی در 
استان هرمزگان، جاسک را مروارید دریای عمان و 
کانون وحدت و برادری خواند و هفته بســیج و روز 

نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت. 
وی اظهارداشت: آغاز دولت سیزدهم و دستور رئیس 
جمهور مبنی بر توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و 
تذکرات مکرر مبنی بر توجــه به محرومین، اقتصاد 
دریاپایه و سواحل مکران، نور امیدی را در دل مردم 

شریف ایران و هرمزگان روشن کرده است.
اســتاندار هرمزگان تاکید کرد: حجم باالی اعتبارات 

و تســهیالت تخصیص یافته به استان هرمزگان در 
سفر پیشین ریاســت جمهوری، تشکیل ستاد ویژه 
توسعه بشــاگرد، تمرکز بر توســعه شهرستان های 
سواحل مکران، آغاز پروژه های راهبردی نظیر فوالد، 
پتروپاالیشــگاه ها، مراکز تقویــت ذخایر صیادی و 
شهر نســاجی از نقاط امیدبخش عملکرد دولت در 

شهرستان جاسک و منطقه شرق استان است.
مهندس دوستی تصریح کرد: مهم ترین مسئله این منطقه 
آبرسانی است که با دستور رئیس جمهور بخشی از 
پروژه هــای این حوزه در هفته دولت افتتاح و بخش 
دیگری نیز در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد 

رسید. 
وی بــا تاکید بر ضرورت مهار آب های مرزی گفت: 
طرح احداث ۵ سد بزرگ در شرق هرمزگان، تسریع و 
تسهیل صدور مجوزهای صیادی، تجارت پیله وری و 
سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی کرویدور ساحلی 
جنوب کشور با هدف اتصال خرمشهر به بندرچابهار  
جزو خواســته های اصلی مردم منطقه است. نماینده 

عالی دولت در اســتان هرمزگان خاطرنشــان کرد: 
اقدامات درخشان رئیس جمهور محترم در ایستادگی 
در برابــر زیاده خواهان و زورگویــان بین المللی و 
اصالحات اقتصادی به نفع مردم، توجه به محرومین 
و گســترش چند برابری ترانزیت، توسعه و پیشرفت 

مطلوبی را برای مردم به همراه داشته است. 

با نهایت تاسف و تالم درگذشت والده مکرمه تان را به حضرتعالی و خانواده 
محترمتان  تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و رحمت واســعه و برای بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل 

مسالت دارد.

اتاق بازرگانی، صنایع
 معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی
 جناب آقای آهنگ
عضو محترم اتاق بازرگانی

 صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

ادامه در همین صفحه

 استاندار هرمزگان در جمع مردم جاسک؛

عملکرد دولت سیزدهم نور امید در دل مردم روشن کرده است



پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

کیهان- حســین شریعتمداری در این روزنامه که باز هم تیتر جنجالی: »ایران 
2 - ولز، اســرائیل، آل سعود و وطن فروشان داخلی و خارجی صفر« زده بود 
با اشــاره به روتیتر این روزنامه در فــردای بازی ایران و انگلیس در انتقاد از 
همخوانی نکردن سرود ملی از سوی برخی بازیکنان و بی غیرت دانستن برخی 
از آنان نوشــت: در بازی قبلی با انگلیس، سکوت برخی از اعضای تیم ملی 
کشورمان به هنگام پخش سرود ملی ایران ناشی از غفلت بوده است و نه هیچ 
علت دیگری. چرا که اگر غیر از این بود، در بازی با ولز، سرود ملی کشورمان 
را با شور و حالی افتخار آمیز و دشمن شکن زمزمه نمی کردند. از این روی، بر 
خود الزم می دانیم که آن چه را به گالیه در »روتیتر « تیتر یک کیهان سه شنبه 
اول آذرمــاه آورده بودیم، اصالح کنیم و تقدیر فراوان خود از تیم ملی فوتبال 

کشورمان را ابراز داریم.
 اعتماد - محمد رضا تاجیک نوشت : امروز، جامعه ما با پدیده ای رخدادگون 
)پدیده ای غیرقابل پیش بینی که از هیچ کجا و همه کجا می آید( مواجه است. در 
گستره مواجهه با این رخداد، آن چه به  نمایش درآمده، نشانه ها و ره نشانه هایی 
هســتند که تدبیرگران و اهالی منزل ما، در مسیر تاریخی خود ندیده اند و از 
کنارشان  سهل و بی خیال گذشته اند. این رخداد، با خود انبوهی از نشانه های 
پیشــگویانه را همراه دارد: نشــانه هایی که با وضوح تمام از تداوم و گشت و 
بازگشت سخن می گویند و زیر لب زمزمه می کنند: تاریخ قبرستان کسانی است 

که از نشانه ها یی به سیالبی راه نمی برند و قایقی نمی سازند.
 جام جم - نشســت سازمانی شورای حقوق بشر برای تصویب قطعنامه علیه 
ایران به درخواســت آلمان درحالی تشکیل شد که آلمان با فروش تسلیحات 
شیمیایی به صدام موجب شهادت۱۳هزار و جراحت۱۰۰هزار مرد، زن و کودک 

ایرانی شد، اما همین آلمان، اکنون با ژست حقوق  بشری مدعی اول است.
انعکاس

انتخاب خبرداد: فارس نوشــت: در حمله اخیر سایبری به خبرگزاری فارس، 
هکرها فقط توانســته اند اطالعات و اخبار روز جمعه را از بین ببرند و دیگر 
اطالعات و دیتابیس های خبرگزاری در دســترس است. همچنین ادعاهای 
مربوط بــه حذف 2۵۰ ترابایت اطالعات یا پخش فیلمی به نام دوربین مدار 

بسته، صحت نداشته و مربوط به خبرگزاری فارس نیست.
 اعتماد آنالین نوشــت: محمدعلی ابطحی رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت 
اصالحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، از نامه سیدمحمد خاتمی به رهبر 

انقالب خبر داد.
 فردانیوز نوشــت: با انتقال ماشین های پیشــرفته IR-6 به فردو و افزایش این 
ماشین ها در آینده، ظرفیت و توان تولید اورانیوم 6۰ درصدی یا ۳.۵ درصدی 
۱۰ برابر بیشتر از قبل خواهد شد که ظرفیت ذخیره مواد هسته ای برای ایران در 

کوتاه ترین زمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.
تابناک نوشــت : غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشــخیص نظام گفت: 
ساختار سیاســی ما هم اکنون پارلمانی - ریاستی است. معتقدم در بازنگری 
می توان آن را به ســاختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به 
عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می شود و رئیس جمهور هم 
نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. این ســاختار برای کشور و شرایط 
امروز مناسب تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این 

کار مناسب نیست و به درد این کار نمی خورد.

تاکید سران قوا بر اجرای قانون مولدسازی دارایی های مازاد دستگاه ها
سران قوا فعال شدن شورای مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دستگاه ها و سازمان ها 
را ضروری خواندند و تســریع در اجرای این قانون را خواستار شدند. به گزارش ایرنا، 
در نشست امروز سران سه قوه که در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مهم ترین محورها و 

موضوعات مورد توجه در همکاری قوای سه گانه مطرح و بررسی شد.
سران قوا در نشست عصر شــنبه با تجلیل از نقش آفرینی مقتدرانه بسیجیان دالور و 
جان برکف در حوزه امنیت ملی، بر ضرورت اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری 
در زمینه حفظ هوشیاری، تقویت آمادگی و ترویج و توسعه روحیه و فرهنگ بسیجی 
در جامعه تاکید کردند. ســران سه قوه همچنین فعال شدن شورای مولدسازی اموال و 
دارایی های مازاد دســتگاه ها و سازمان ها را ضروری خواندند و تسریع در اجرای این 
قانون را خواستار شدند.  در این نشست، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف 
و حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای بر لزوم همکاری هر چه بیشتر 

دولت و مجلس برای سرعت بخشیدن به تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کردند.
در پی پیروزی تیم ملی فوتبال کشــورمان انجام شد دستور اژه ای برای ارائه ارفاقات قانونی 

به زندانیان 
رئیس قوه قضاییه به مراجع مربوط قضایی برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی و 

بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده دستور ویژه صادر کرد.
 به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، در پی پیروزی شــورانگیز و بازی غیرتمندانه 
ملی پوشــان تیم ملی فوتبال کشــورمان در برابر تیم ملی فوتبال کشور ولز و شعف و 
شادمانی پدید آمده در سراســر ایران اسالمی و تجلی و تبلور روح جمعی و اتحاد و 
همبستگی ملی، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به مراجع 
و مراکز مربوط قضایی دســتور داد به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی 
حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اســالمی ایران، به آن دسته از زندانیان 
که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام و 
مقدمات آزادی و بازگشت آن ها به آغوش گرم خانواده های شان در اولین فرصت ممکن 
فراهم شــود.البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح شده که بدیهی است کسانی که 
در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند 
و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و 
تاکید ما این است که برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق 

وجود ندارد.
وریا غفوری و حسین رونقی آزاد شدند

وریا غفوری و حسین رونقی با تبدیل قرار بازداشت موقت و سپردن وثیقه از زندان آزاد 
شدند. به گزارش  تسنیم،  بود که دستورالعمل محسنی اژه ای در پی پیروزی شورانگیز 
و بازی غیرتمندانه ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشورمان و شعف و شادمانی پدیدآمده 
در سراسر ایران اسالمی خطاب به مراجع و مراکز ذی ربط قضایی صادر شد. در دستور 
رئیس دســتگاه قضا خطاب به مراجع و مراکز ذی ربط قضایی آمده بود: »نســبت به 
آن دسته از زندانیان که شــرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا می باشند، نهایت 
مســاعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آن ها به آغوش گرم 
خانواده های شــان در اولین فرصت ممکن فراهم شود.« گفتنی است، در دستور رئیس 
دستگاه قضا تصریح شده است: »بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت 
شده اند و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند 
و قرآن را ســوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و برای عناصر و مسببان اصلی 
اغتشاشــات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.« در همین حال تسنیم نوشت: وریا 
غفوری و حسین رونقی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند با تبدیل قرار بازداشت 

موقت و سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند.

اعتماد آنالین نوشــت: در پی مسمومیت بیش از 2۰۰ دانشجوی دانشگاه 
صنعتی اصفهان، اعتراض گسترده و وسیعی در این دانشگاه شکل گرفته 
است و دانشــجویان دست به اعتصاب غذا زدند. رئیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان در این باره گفت: از صبح چهارشنبه، تعدادی از دانشجویان بیمار 
شدند و دلیل آن نامشخص است، هنوز مشخص نشده که علت این اتفاق 
بیماری ویروسی است یا مسمومیت غذایی. بر اساس آزمایش های انجام 
شده، منشــأ این بیماری از آب نیست و تا روز دوشنبه یا سه شنبه نتایج 

آزمایش ها و منشأ این اتفاق مشخص می شود.
با اشــاره به رای قاطع مجلس به الیحه الحاق ایران به ســازمان 

همکاری شانگهای 
وزیر خارجه: رویکرد چند جانبه گرایی، واقعیت قرن حاضر است 

 وزیــر خارجه کشــورمان رأی قاطع مجلس به الیحه الحــاق ایران به 
سازمان همکاری شانگهای را نشانگر عزم و جدیت کشورمان برای توسعه 
همکاری های منطقه ای ، بین المللی و اقتصادی و تقویت نگاه به آسیا دانست. 
جام جم آنالین، حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: رأی قاطع مجلس 
شورای اسالمی به الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به سازمان همکاری 
شــانگهای نشانگر عزم و جدیت کشــورمان برای توسعه همکاری های 
منطقه ای، بین المللی و اقتصادی و تقویت نگاه به آسیاست. رویکرد چند جانبه 

گرایی ، واقعیت قرن حاضر است.
کلیات و جزییات الیحه الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای با 2۰۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از 

مجموع 2۳۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
آلمانی ها جدیدترین دشمنان تیم ملی

پس از ناکامی رسانه های رژیم صهیونیستی و دیگر رسانه های ضدایرانی 
در گرفتن مصاحبه های حاشیه ساز و فضاسازی، پیش و پس از بازی های 
تیم ملی ایران در جام جهانی، گویا رسانه های آلمانی حاضر شده اند نقش 
پادویی را برای این رسانه ها ایفا کنند. در مصاحبه های کارلوس کی روش 
سرمربی و سیدحسین حسینی دروازه بان تیم ملی در حاشیه بازی با ولز، 
خبرنگاران برخی رسانه های آلمانی تالش کردند با طرح سؤاالت حاشیه ای 
و فرعی، سمت و سوی غیرفوتبالی و سیاسی به این گفت و گوهای خبری 
بدهند. این خبرنگاران با طرح سؤاالتی مرتبط با اغتشاشات، عماًل تالش 
کردند همان کاری را با گفت وگوهای خبری اعضای تیم ملی ایران بکنند 
که رســانه های رژیم صهیونیستی یا BBC و اینترنشنال موفق به انجام آن 
نشده اند. این عملکرد نیابتی، شائبه هماهنگی قبلی در زمینه حاشیه سازی 
برای تیم ملی فوتبال ایران از ســوی این رسانه ها به هر قیمتی را پررنگ 

می کند.  
وحشت خبرنگار اسرائیلی از نفرت ایرانی ها از رژیم صهیونیستی

 شنیدیم که، خبرنگاران رژیم صهیونیستی که در دوحه به سر می برند وضعیت 
دشواری را سپری می کنند و همواره از خشم مسلمانان منطقه نسبت به خود 
گزارش می دهند. صهیونیســت ها که جام جهانی را در راستای دیپلماسی 
عمومی و برای بهبود روابط با مردم کشورهای مختلف می دیدند از اتفاقات رخ 
داده شوکه شده اند. یکی از این خبرنگاران با بیان اینکه ابتدا فکر می کرده فقط 
دولت ها با اسرائیل مشکل دارند اما در قطر متوجه نفرت ملت ها شده نوشته 
است: »اوضاع در حال خطرناک شدن است حتی زنان بی حجاب ایرانی هم 

با ما مصاحبه نمی کنند زیرا ما احتماالً اسرائیلی هستیم، ما دو بار خودمان را

روزنامه نگاران اکوادوری معرفی کردیم تا وارد درگیری فیزیکی نشویم! ابتدا سعی کردیم 
خود را اسرائیلی معرفی کنیم، اما برای ما روشن شد که هیچ راهی وجود ندارد که با ما 

صحبت کنند!«
وی با اشــاره به یکی از ایرانیان که با خشم از او می پرسد نظرت را در مورد جمهوری 
اسالمی ایران بگو و خبرنگار اسرائیلی با ترس و استرس فراوان صحنه را ترک می کند 
نوشــته است: »کلیپ فیلمبرداری شده توسط یکی از آنها در فضای مجازی منتشر شد 
و در رسانه های عربی ظاهر شد تا نشان دهد اسرائیلی ها ترسو هستند و البته ذره ای از 

حقیقت را نشان می دهد.«
این خبرنگار رژیم صهیونیستی در خصوص ترس خبرنگاران این رژیم از شادی ایرانی ها 
پس از بازی با ولز می نویســد: »استادیوم با صدای طبل و سوت منفجر شد و هزاران 
ایرانی برای جشن به بیرون رفتند. برای برخی از خبرنگاران اسرائیلی، راهپیمایی عظیم 
ایرانی ها منظره وحشــتناکی بود، آنها فقط می خواستند پایان یابد تا بتوانند با آرامش به 

خانه برگردند.«
روایت یک مستندساز از سفر به بوکان و مهاباد

 با خبر شــدیم که، مســعود دهنوی در صفحه مجازی خود از سفر به شهرهای استان 
کردستان خبر داد و اینگونه روایت کرد: »ما دیروز بوکان بودیم و پریروز مهاباد؛ شهر کاماًل 
آرام و زندگی در جریان است، با ورود نیروی زمینی سپاه تحرکات کومله و دموکرات و 
پاک و ... کاماًل تمام شده. جالب اینجاست که تمام مسائلی که در فضای مجازی در مورد 
شهرهای کرد نشین می شنوید برای مسئولین شهر اینجا و فرماندهانشون خنده داره. چون 
اینجا در چند روز قبل جنگ مسلحانه شهری بوده و همگی میدونستن با کی طرفن«این 
مستندساز همچنین از تجربه حمله به خانه های مردم سخن گفت و اظهار داشت:»حاال 
مردم این شهرها از ترس تهدیدهای این گروهک ها بعضاً شب ها خونشون نمیمونن و جا به 
جا میشن.روزانه چندین تماس و پیغام تهدید از حزب برای بعضی مردم میاد؛ چندین خونه 
بسیجی و طرفدار نظام که اینجا بهشون میگن ) جاش ( رو در بدترین شرایط آتیش زدن 
و شکل ترورها و خشونت هاشون شبیه دهه شصت هست. متأسفانه هنوز در بوکان مردم 
از ترس مغازه هاشون رو باز نمیکنن«وی همچنین با انتشار تصویری از یک مرزبان کرد، 
روایت خود را اینگونه خاتمه داد: »این مرد وقتی به ما و دوربین مون رسید گفت: شما از 
تهران اومدید؟ گفتیم آره، از روایت فتح. گفت سالم منو به آقا برسونید ، بگید نگران نباشه، 

ما بسیجی های کرد تا آخرین قطره خونمون پای این انقالب هستیم.«
هک دوربین های امنیتی رژیم صهیونیستی توسط هکرهای ایرانی

 ،)SeCeuRIty InfoRmatIon newSpapeR( به نوشته روزنامه سکیوریتی اینفورمیشن 
هکرهای ایرانی توانسته اند دوربین های نظارتی یک سازمان امنیتی مهم اسرائیلی را در 
جریان دو انفجار روز چهارشنبه در قدس هک و سپس ویدیوی به دست  آمده از یکی از 
این انفجارها را منتشر کنند. به گزارش ایسنا، مقام های امنیتی صهیونیستی نیز تأیید کردند 
که تصاویر منتشر شده متعلق به دوربین های مداربسته این سازمان بوده اما در تالش برای 
کوچک جلوه دادن این ماجرا گفتند که هیچ مورد امنیتی نقض نشده است.به نوشته این 
روزنامه که اخبار سایبری و مرتبط با هک در جهان را منتشر می کند، گروه عصای موسی 
مسئول حمله اخیر به این سازمان اسرائیلی است که روز پنجشنبه فیلم یکی از انفجارهای 
هفته گذشته در قدس را در کانال تلگرامی خود منتشر و اعالم کرد، دوربین های امنیتی را 
که در ابتدا گمان می رفت در اختیار پلیس قرار دارد، هک کرده است. مقامات امنیتی تأیید 
کردند که دوربین مورد بحث متعلق به یک سازمان امنیتی معتبر است، اما مشخص نکردند 
کدام سازمان.گروه عصای موسی اوایل سال جاری نیز فیلمی از ده ها دوربین مداربسته 
در سراســر قدس و برخی از دوربین های تل آویو منتشر کرد. این گروه متهم به سرقت 
اطالعات وزارت جنگ اسرائیل و انتشار آنالین آن در سال گذشته نیز هست. این مطالب 

حاوی اطالعات حساس در مورد اعضای نیروهای نظامی اسرائیل بوده است. 

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد
اردوهای راهیان پیشرفت 

برای ده هزار دانش آموز هرمزگانی
 گــروه خبر// محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
هرمزگان از امضای تفاهم نامه ســه جانبه بیــن اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان،  بسیج دانش آموزی ســپاه هرمزگان ،نفت ستاره 
خلیج فارس و پاالیشــگاه نفت بندرعباس به منظور انجام اردوهای 
پیشــرفت برای دانش آموزان صــورت ، و مقرر گردید ده هزار نفر 
ازدانش آموزان استان در راستای اجرای دستور ریاست محترم جمهور 
و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر زمینه ســازی شناخت و افزایش 
آگاهی فرهنگیان و دانش آموزان از پیشــرفت ها و دســتاوردهای 
انقالب اسالمی و ایجاد امید خودباوری و تقویت اراده در آنان برای 
ساخت ایران قوی با برگزاری سفرهای تربیتی راهیان پیشرفت طی 
تفاهم نامه سه جانبه میان اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان 
بســیج دانش آموزی سپاه استان و شرکت ملی پاالیش نفت و نفت 
ستاره خلیج فارس در این اردوها شرکت و از دستاوردها و افتخارات 
ملی کشور بازدید نمایند. به گزارش خبرنگار دریا،برای این بازدیدها  
مطابق دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی تعداد ده هزار نفر 
از دانش آموزان متوسطه اول و دوم و ۱۰۰ نفر از همکاران فرهنگی 
در بازه زمانی اول تا 2۳ آذر ماه سال جاری از پاالیشگاه نفت ستاره 
بازدید به عمل می آورند. وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان نیز طی 
تفاهم نامه از سوی شرکت پاالیش نفت تامین، و در روزهای یکشنبه 

و سه شنبه برای دانش آموز و همکار فرهنگی صورت پذیرد.
کاشت ۵۰۰ درخت مثمر 

در آرامستان بندرعباس در هفته بسیج
 گروه خبر// رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس 
از کاشت درختان مثمر در محیط بهشت زهرا)س( به مناسبت هفته 
بسیج خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا؛ حمیدرضا حیدری پوری 
در این ارتباط اظهار کرد: یکی از اولویت های این مجموعه اهمیت 
به درختان مثمر و بومی با تاکید شــورای اسالمی شهر بندرعباس، 
شهردار بندرعباس و معاونت خدمات شهری شهرداری بندرعباس 
برای توسعه فضای سبز محیط آرامستان است. حیدری پوری با اشاره 
به اینکه کاشــت ۵۰۰ اصله درختان مثمر با نام و یاد شهدا صورت 
گرفته؛ افزود: ان شاءاهلل سایه درختان کاشته شده که توسط کارکنان 
پرتالش سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس انجام شد 
با نام شــهدا اســتوار و صدقه جاری باشد. رئیس سازمان مدیریت 
آرامســتان شــهرداری بندرعباس تاکید کرد: در آینده نزدیک این 
محیط ها با نام شــهدا مزین و هدف از این طرح اول فرهنگ سازی 
برای اینکه یاد شهدا همیشه در دلها ایجاد شود و دوم شهروندان گرامی 
به سمت کاشتن درختان مثمر و بومی حرکت کنند و سوم یک حرکت 
خداپسندانه برای استفاده از محصول این درختان به افراد کم درآمد 
است. رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس یادآور 
شد: این درختان در میدان ورودی بهشت زهرا)س(، جنب گلخانه و 
جنب ساختمان غسالخانه کاشته و از شهروندان گرامی تقاضا داریم با 
خدمتگذاران خود در مجموعه آرامستان همکاری و همیاری الزم در 
توسعه و نگهداری فضای سبز داشته و از حمایت های اعضای شورای 

اسالمی شهر بندرعباس و شهردار بندرعباس قدردانی نمود.

خبر

خبری
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سرمقاله

  کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان در ماه های اخیرهمواره 
با حاشــیه هایی نظیرواگذاری به نهاد کتابخانه های عمومی و اخیرا هم 
انتقال مربیان کانون به آموزش و پرورش مواجه بوده که تحقق آن باعث 
افزایش کمبود نیروی انســانی در استانی مانند هرمزگان خواهد شد و 
بایستی تصمیمات مناسبی در این حوزه اتخاذ گردد تا دغدغه ای برای 
اعضای کانون و خانواده های شان و مربیان و کارکنان کانون ایجاد نشود. 
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در مصاحبه ای  
گفت: کانون با گســتره ۳۱ استان حتی در روستاها و مناطق عشایری، 
6۰ نوع فعالیت فرهنگی، ادبی و هنری را در بســتر کتاب خوانی انجام 
می دهد. وی درباره طرح واگذاری کتابخانه های کانون به نهاد کتابخانه های 
عمومی که مدتی پیش مطرح شده بود، گفت: این موضوع یک پیشنهاد 
بود که ثبت شد ، ولی تأیید و تصویب نشد. در ادامه کارشناسان نظرات 
کارشناســی دادند، ما و وزیر آموزش و پرورش مخالفت خود را اعالم 
کردیم و رایزنی ها انجام شــد. درحال حاضر هم در مسیر منتفی شدن 
است. کانون در جهت ارتقای فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان با قوت 
کارش را ادامه خواهد داد. به مربیان و کارشناسان کانون در بیش از هزار 
مرکز خدا قوت عرض می کنم. عالمتی درباره تبدیل وضعیت نیروهای 
کانون به نیروی رســمی وزارت آموزش و پرورش گفت: اساساً کانون 
پرورش فکری مربی محور و مخاطب محور اســت.  کودکان و نوجوانان 
که به مرکز مراجعه می کنند، مربیان نقش رهبر را ایفا می کنند. مثل اینکه 
مربی با فرزندش ارتباط برقرار می کند. والدین برای مربیان ما ارزش قائل 
هستند و این موضوع کار ما را برتر می کند. از طرفی کانون مخاطب محور 
است و بر اساس ذائقه مخاطب کار را پیش می برد. وی ادامه داد: چندهفته 
پیش رئیس جمهوری در آموزش و پرورش حاضر شدند و یکی از موارد 
مهمی که اشاره کردند اهمیت و توجه دادن به کانون بود. کانون پرورش 
فکری برای نظام جمهوری اســالمی مهم است و سیاست دولت بر این 
اســت که فعالیت این مجموعه ارتقا پیدا کند. مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان گفت: در رایزنی هایی که با وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان اداری استخدامی صورت گرفت قرار شد این مربیان 
قراردادی کانون در راســتای ارتقای شغلی، پیمانی شوند و شرطش این 
است که به وزارت آموزش و پرورش بروند. درواقع از یک نهاد فرهنگی 
به نهاد فرهنگی دیگری منتقل می شوند. با انجام مراحل سنجش و پایش 
نیروهایی که تخصص حوزه کــودک و نوجوان را دارند وارد آموزش و 
پرورش می شوند و در گام دوم، مربیان پاره وقت، نیروی تمام وقت کانون 
خواهند شــد و این خواسته تمام مربیان است. وی ادامه داد: این فرصت 
برای ما مغتنم اســت که بتوانیم از اول سال ۱۴۰2 هیچ مربی پاره وقتی 
نداشته باشــیم. بعد از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، این مهم برای 
پاره وقت ها اتفاق خواهد افتاد. عالمتی به طرح کانون مدرسه اشاره داشت 
و گفت: این طرح به کمک مربیان انجام خواهد شد. مدارسی را که پیرامون 
مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هســتند 
تحت پوشش قرار خواهیم داد و مربیان در مدارس حاضر خواهند شد و 

در معرفی کتاب و سفرهای تربیتی در خدمت دانش آموزان خواهند بود.
  علی زارعی

حاشیه های کانون پرورش فکری

گروه خبر//رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از اجرای پروژه تسهیل تجارت با نظرخواهی 
از فعــاالن این حــوزه به منظــور حذف 
فرآیندهای معیوب، زمان بر، فسادزا و زائد 
در چرخــه واردات و صادرات کاال و اصالح 

فرآیندهای مرتبط با تجارت خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ رئیس کل 
دادگستری هرمزگان با هدف تسهیل تجارت 
با تعدادی از مسئوالن ادارات متولی صادرات 
و واردات و تجــار و فعالین حوزه تجارت به 

دیدار و گفتگو پرداخت.
در ایــن دیدار بر لزوم ثبــت اطالعات دقیق 
محموله ها در سامانه های موجود، به منظور 
تسریع و تسهیل دسترســی به اطالعات این 

حوزه، تأکید شد.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان در 
حاشــیه این دیدار، اظهار داشت: در راستای 
تأکیــدات ریاســت محترم قــوه قضاییه در 
موضوع تســهیل تجارت، ضمن حضور در 
جمع فعــاالن حوزه تجــارت و صادرات و 
واردات، نقطه نظــرات و درد دلها و انتقادات 

آنها را شنیدیم. وی در ادامه افزود: در نتیجه 
این دیدار مقــرر گردید؛ با توجه به تأکیدات 
ریاست قوه قضاییه مبنی بر حذف فرآیندهای 
معیوب، زمان بر، فســادزا و زائد در چرخه 
واردات و صادرات کاال و اصالح فرآیندهای 
مرتبــط با تجــارت و همچنین بــا توجه به 
بازدیدهای مستمر از حوزه بنادر و گمرکات 
اســتان هرمزگان و مشــاهده برخی معایب 
و ایــرادات در فرآیندهای جاری که ســبب 
نارضایتی فعاالن این حوزه و بروز مشکالتی 
در تأمین برخــی از اقــالم و ضروریات و 
مایحتاج مردم در کشــور شده بود، پروژه ای 
با اخذ نظریات فعاالن حوزه تجارت طراحی 
خواهد شــد و پس از شناسایی و دسته بندی 
مسائل و چالش های این حوزه، خروجی ها 
به نفع تســهیل تجارت در اســتان هرمزگان 

عملیاتی می گردد.
قهرمانی یادآور شد: بر این اساس، در گام اول 
فرم های نظرخواهی تهیه شــده و در اختیار 
ادارات و دســتگاه های متولی امر صادرات و 
واردات و فعالیــن عرصه تجارت قرار گرفته 
و از آنها خواســته شــده اســت که نظرات، 
پیشنهادات و مشکالت خود را مطرح نمایند.

وی با بیــان اینکه در این پــروژه از ادارات 
گمرگ، بنادر و دریانوردی، راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، اســتاندارد، جهاد کشاورزی، 
پشتیبانی امور دام، اداره غله و اتاق بازرگانی، 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه 
کارگزاران گمرکی استان نظرسنجی شده است، 
خاطرنشان کرد: از نظرات و پیشنهادات فعاالن 
حوزه تجارت به منظور تسهیل در فرآیند های 

این حوزه استفاده خواهد شد.

توسط دادگستری استان هرمزگان انجام شد

اجرای پروژه تسهیل تجارت با نظرخواهی از فعاالن این حوزه 

نیروگاه  گــروه خبر//مدیرعامل 
بندرعبــاس از آغــاز تعمیرات 
این  بخار   ۴ شماره  واحد  اساسی 

نیروگاه خبر داد. 
بــه گــزارش خبرنــگار دریــا،  
»داریــوش محمودی«، مدیرعامل 
تعمیرات   بندرعباس هدف  نیروگاه 
اساســی این واحــد را رفع موانع 
تولید در جهت باال بردن راندمان و 
افزایش تولید و آمادگی برای پیک 
تابســتان آینده عنوان کرد و گفت: 
طبق برنامــه زمان بندی مدت زمان 
انجام این عملیات ۱2۰ روز است 
که پس از به مدار آمدن این واحد، 
به  انرژی  ســاعت  مگاوات   2۸۰
شبکه سراسری افزوده خواهد شد.

بندرعباس  نیــروگاه  مدیرعامــل 
اضافه کرد: در برنامه عملیاتی واحد 
چهار  بخار نیروگاه بندرعباس، در 
بخــش بویلر تعویــض لوله های 
معیوب مربوط به گوشــه مشــعل 
D۴،قلیاشویی اکونومایزر، تعمیرات 
هدرباکس،تست های  سیل بندی  و 
باندل های  هیدروتســت   .NDT
تخریب  هات ریهیت،  و  کلدریهیت 
و بتن ریزی ســطح درام، تعمیرات 

اساســی، ســرویس و روان کاری 
والوهــای  پکینگ گــذاری  و 
توربوســیکل، والوهــای بویلر و 
سیستم سوخت و مشعل ها، سوت 
و  النگســتروم  و  کوره  بلوئرهای 
خرید متریــال و تعمیر دیفیوزرها. 
تعویض ورق های دیواره النگستروم 
و G.R.FAN و بازســازی بدنه 
بویلر،  اکسپنشــن های  تعویض  و 
تعمیرات  و  تجهیــزات  ســاخت 
۱و2  شــماره  النگســتروم های 
اساسی  تعمیرات  بسکتها،  تعویض 
پمپ ها و فن های ســیکل و بویلر 
 B.C.PUMP و تعویض قطعات
و بابیــت ریزی یاتاقان موتورهای 

الکتریکی بویلر انجام می شود.
در بخــش توربیــن و ژنراتور در 
بخش توربین و ژنراتور نیز براساس 
تعمیرات  شــده  زمان بندی  برنامه 
اساسی توربین و ژنراتور، والوهای 
توربین، تست های NDT توربین 
تعمیرات اصالحــی روتورهای  و 
بابیت ریزی  توربین و ژنراتــور و 
یاتاقان های توربین بخار و ساخت 

و تعویض ســیل بابیتی هیدروژن 
ژنراتور  در صورت نیاز، رســوب 
زدایــی  شــیمیایی از لوله هــای 
کندانســور و عملیــات جت زنی، 
رفع نشــتی از هیترهــا  و ترمیم 
تیوب شــیت و پالگ کردن تیوب 
های معیوب هیترهای فشــارقوی  
با اشاره  انجام می شود. محمودی 
به تعمیرات تکمیلی بخش توربین 
تعمیراتی  اقدامــات  ژنراتــور،  و 
تاسیســات کنار دریا را برشمرد و 
ساخت  و  استابالگ گذاری  افزود: 
و تعویــض قطعــات 2 دســتگاه 
C.W.PUMP، تعمیرات اساسی 
)2دســتگاه اســکرین متحرک، 2 
اینچ،  باترفالی والو 6۰  دســتگاه 
اســکرین ثابت بــرای 2 الین، 2 
دستگاه پمپ واشینگ، یک دستگاه 
والو  دستگاه  یک  اگزیالری،  پمپ 
موتوری مسیر اگزیالری(  طی این 

۱2۰ روز انجام می شود.
بندرعباس  نیــروگاه  مدیرعامــل 
فعالیت هــای تعمیراتــی بخــش  
را  دقیــق  ابــزار  و  الکتریــک 

شــامل تســت رله های ژنراتور و 
ترانسفورماتورها، تعمیرات اساسی 
) سیســتم تحریــک، ســرویس 
ولــت،   ۳۸۰ الکتروموتورهــاي 
ادوات جانبی ژنراتــور و ترانس،  
کیلوولــت   6 الکتروموتورهــای 
افقــی،  الکتروموتورهای شــش 
کیلو ولت عمــودی، بریکرهای 6 
کیلوولت واحــد، بریکرهای ۳۸۰ 
ولت شــارژ موتوری و کشــویی،  
ترانسفورماتور های اصلی و یونیت 
واحد(، سرویس ژنراتور ، تعمیرات 
اساسی) ســوت بلوئرهای کوره و 
الکتریکال  النگســتروم در بخش 

، سیســتم  AEG و دیتاالگــر، 
تســت ترانس یونیت( ، سرویس 
تجهیزات  اساسی  UPS،تعمیرات 
ابزاردقیقی در بخش های نئوماتیک، 
آنالوگ و دیجیتال توربین و بویلر 
و بخــش دوم ابزار دقیق را )پروژه 
تامین دمپرهــاي اصلي و کمکي( 
رنگ آمیزی تجهیــزات توربین و 
بویلر واحد عنوان کرد. الزم به ذکر 
دارا  با  بندرعباس  نیروگاه  اســت 
بودن ۴ واحد بخار و 2 واحد گازی 
به ظرفیــت  ۱۳2۰ مگاوات نقش 
مهمی در پایداری شبکه سراسری 

برق ایفا می کند.

تعمیرات اساسی واحد شماره ۴ بخار نیروگاه بندرعباس آغاز شد
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // جانشین 
معاونت بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با اشــاره به تاکید مقام معظم 
رهبری بر نقش بســیجیان در رسوایی فریب و 
جنگ روانی دشمن، وظیفه اصلی امروز بسیجیان 

را جهاد تبیین و امیدآفرینی خواند. 
بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛  ســردار »رضا 
پورشمسی« در اجتماع بزرگ بسیجیان استان یزد 
که همرمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در 
استادیوم ورزشی شــهید نصیری شهر یزد برگزار 
شد، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: هفته بسیج 
یادآور روزهای بزرگ حادثه انقالب اســالمی و 
حوادث تلخ و شیرین ۴۳ سال گذشته از پیروزی 

انقالب اسالمی است.
وی همچنین بســیج را عامل حیات بخش ابدی 

بوستان اســالم و انقالب اســالمی خواند و ابراز 
امیدواری کرد که این پرچم پرافتخار به دست مقام 
معظم رهبری، به دست صاحب اصلی آن حضرت 

ولی عصر)عج( تحویل دهند.
پورشمسی در ادامه با با اشاره به درخشش بسیجیان 
در کوران دفاع مقدس مانند همه ماموریتهای واگذر 
شــده به آنها، گفت: امام راحــل)ره(  در جریان 
گزارش فرماندهان جنگ از موفقیتهای بسیجیان، 

آنان را مصداق اولیای خاص الهی نامیدند.
وی با اشــاره به تفکرات باستان گرایی و مدرنیته 
گرایــی حکومت منحوس پهلــوی در دوران ۵۰ 
ســاله خود و خیانتهای زیاد آنها به مردم این مرز 
و بوم، گفت: امام راحــل با مدل الهی و جکومت 
اسالمی مبتنی بر والیت فقیه توانستند غیرممکن ها 
را ممکن کنند.جانشــین بازرسی کل سپاه با بیان 

این که امروز دشــمن جنگ احزاب را با استفاده 
از ظرفیت های ورشکسته مدرنیته خود، پادشاهی 
منحوس گذشــته و منافقین علیه کشــورمان راه 
انداخته است،  خاطرنشان کرد: امروز آمریکایی ها 
تنها راه غلبه بر کشــور مقتدر ایران اسالمی را در 
این دیده است عامل مشکالت امروز کشورمان را 
اسالم و انقالب در اذهان جای دهد و خودآگاهی 
را از ایران اسالمی گرفته و  ایران را به میدانی به نفع 
خود تبدیل کند.وی از مدعیان این روزها خواست 
تا جنگ هشت ساله پس از انقالب که ۳۹ کشور 
دنیا به طور مستقیم را رو در روی ایران قرار داده 
بودند را با تلفات میلیونی جنگهای جهانی اول و 
دوم در کشورمان مقایسه کنند تا متوجه ناکارامدی 
رژیم منحوس پهلوی شوند.وی با طرح این سئوال 
که چرا امــروز همانهایی که ادعای مدرنیته دارند، 

با انرژی هســته ای و باشگاه هسته ای و فعالیتهای 
فضایی کشورمان مخالف هستند، از مردم کشورمان 
خواست تا تاریخ 2۰۰ ســال اخیر کشورمان را 
مطالعه کنند و ناکامی هــای قبل و افتخارات پس 
از انقالب اســالمی را با هم مقایســه کنند.سردار 
پورشمســی در پایان به اهتمام مقام معظم رهبری 
به ویژه در سالجاری به موضوع بسیج و بسیجیان، 
اظهار کرد: معظم له در سخنرانی چهاردهم خردادماه 
فرمودند؛ نگذارید ضد انقالب از انقالب شما هویت 
زدایــی کنند، نگذارید حقیقت انقــالب را وارونه 
نشان دهند و نگذارید رده های ارتجاع در کشور 
جایگزین شــوند و دروغ و فریب و جنگ زوانی 
دشمن را رسوا کنید لذا بسیجیان باید به خوبی در 
فضای مجازی و جنگ شــناختی فریب و جنگ 
زوانی دشمن را رسوا کنند و در یک کالم جهادتبیین 

و امیدآفرینی وظیفه اصلی امروز بسیجیان است.
سردار »حسین زارع کمالی« فرمانده سپاه الغدیر 
اســتان یزد نیز در این مراسم که با حضور عزیزی 
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار، آیت اهلل 
مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد و فرماندهان 
سپاه و بسیج استان برگزار شد، با بیان این که بسیج 
نه تنها برای دفاع از مرزهای ایران اســالمی بلکه 
برای تحقق هدف خلقت بشــریت تشــکیل شده 
است، تصریج کرد: بســیج تشکلی است که تمام 
آموزه های خود را امام حسین)علیه اسالم( دارد لذا 
فرهنگ بســیجی نه فرهنگ غلبه بر دیگران بلکه 
فرهنگ خداجویی و دفاع همه جانبه از انسانیت 
و عزت و شرفی انسانیت اســت.وی با تشکر از 
اقدامات ارزشمند بســیجیان و فرماندهان استان، 
گفت: امیدواریم بســیجیان کشور و استان همانند 
سالهای گذشته، کارنامه قابل قبولی را از خود در 
جنگ ترکیبی امروز دشــمن بر جای گذارند و باز 
هم دشــمنان اسالم و انقالب را در حربه های خود 

مایوس کنند.

جانشین بازرسی کل سپاه در اجتماع بسیجیان یزد:

جهادتبیین و امیدآفرینی وظیفه اصلی امروز بسیجیان است

تک فرزندی

حقوق کارگر

اگر خبرنگار ایران اینترنشنال و بی بی سی 

هستید ... 
تئوری مال نصرالدین 

همان طــور که می دانیــد خبرنگاران شــبکه های ایران 
اینترنشنال از طرف ایران تروریست شناخته شده اند و قطر 
به جام جهانی راهشــان نداده. خبرنگاران بی بی سی هم نه 
این که بترسند فقط از بعضی چیزها )مثال گونی( چندششان 
می شود و ترجیح داده اند آنها هم نیایند. اصال کی حوصله 
داشت این همه راه بیاید قطر توی این سرما؟ وقت امتحانات 
بچه ها هم هست… بله متوجهیم. منتها این توصیه ها را هم 
به خبرنگاران فوق الذکر ارائه می دهیم شاید یک وقتی در 

این ایام الزمشان شد.
 مشروعیت جام جهانی را زیر سوال ببرید: هرجا نشستید 
بگویید می رفتیم جام جهانی چی را گزارش کنیم، آخر این 
هم شد جام؟ جام جهانی که ایتالیا در آن نباشد اصال جام 
جهانی نیست . یا مثال جام جهانی بدون زالتان و کریم بنزما 

یعنی کشک.
 بــه عیادت قــوم و خویش بروید: فصل، فصل شــیوع 
آنفلوآنزاست و کم وبیش کرونا هم هنوز اتفاق می افتد. همین 
که شــنیدید یکی از نزدیکان مبتال شده فوری به عیادتش 
بروید ، روبوســی گرمی بکنید و اگر شــد با لیوان او آب 
بنوشــید. اینجوری ممکن است شما هم بیماری را از آنها 
بگیرید و بیفتید گوشــه خانه و بعدش با خودتان بگویید 
اگر اجازه شرکت در جام جهانی را هم داشتم با این حالم 

نمی توانستم بروم.
 کلید اســرار ببینید: تماشای این سریال باعث می شود به 
این فکر بیفتید که محرومیت از حضور در جام جهانی هر 
چند در ظاهر غم انگیز است ولی حتما خیریتی در آن بوده 
و بالیی از سرتان رد شــده و اصال شاید پاداش کارهای 
خوبتان بوده )حاال گیر ندهیــد کدام کار خوب، خودمان 
می دانیم از شــما این چیزها بعید است، ولی ممکن است 
ناخواسته از دست دررفته باشد. حاال نگران نشوید. ان شاهلل 
که چیز مهمی نبوده(. ممکن بود هواپیمایتان سقوط کند، در 
مسیر هتل تصادف کنید و اگر خدای نکرده هیچ یک از این 
اتفاقات نیفتاد، جلوی در هتل کسی با گونی منتظرتان باشد.

 از کارت خبرنگاری دوستان استفاده کنید: بگردید ببینید 
شاید بین دوستان قدیمی تان کسی خبرنگار جاهای دیگر 
باشد و کارتش را به شما قرض بدهد. فرقی نمی کند کجا. 
خبرنگار هفته نامه محلی روســتای پدری تان، خبرنگار 
روزنامه دیواری زمان مدرسه، حتی اقدس خانم همسایه 
مادرتان اینها که اخبار کل اهالی محل دســتش بود االن 

شانسشان برای حضور در قطر بیشتر از شماست.
 تئوری مالنصرالدین را ســرلوحه قرار دهید: می گویند 
مالنصرالدین الکی به مردم می گفت فالن جا نذری می دهند، 
بعد خودش هم همراه آنها به طرف محل مورد نظر می دوید 

و می گفت از کجا معلوم شاید واقعا بدهند!
همین ماجرا را مهندسی معکوس کنید و بنشینید راجع به 
قطر اخبار فیک بزنید. بنویســید اتوبوس خبرنگاران جام 
جهانی را آتش زده اند، توی غذای هتلشــان سوســک و 
وزغ پیدا شده و روی صندلی هایشان پونز کار گذاشته اند. 
اینطوری می توانید با خودتان بگویید از کجا معلوم، شاید 
واقعا هم این اتفاقات افتاده باشــد و چه خوب که ما آنجا 
نیستیم. نگران دروغ بودن قضیه هم نباشید. مخاطب امروز 
تشنه ی اخبار تخیلی است. البته فقط مخاطبان رسانه شما.

 بازی را به هم بزنید: به تماشاگران جام جهانی خط بدهید 
تا با خود کوکتل مولوتف، نارنجک و ترقه به استادیوم ببرند 
و در صورت لزوم خرج بازیکنان تیم حریف کنند. این مورد 
مستقیما به خودتان کمکی نمی کند، اما کسی را که به حرفتان 
گوش کرده باشــد همان جلوی در ورزشگاه می گیرند و 
دستبند قپانی می زنند. اینجوری تعداد بیشتری از تماشای 

مستقیم بازی محروم می شوند و شما تنها نخواهید بود.

 فرزانه صنیعی 
***
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آرزو توکلی سرویس اســتان ها //  رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
گفت: براساس بند "ز" تبصره 19 یک میلیارد 
دالر از محل افزایش ســطح برداشــت از 
صندوق توسعه ملی، برای 86 طرح عمرانی 
در نظر گرفته شــده که دو مورد مربوط به 
استان کرمان اســت؛ یک مورد آبرسانی به 
شهر کرمان و 1000 میلیارد تومان مربوط به 
شرکت آبفا برای تنش آبی است و باید دنبال 
شود تا سهم مناســبی برای استان داشته 

باشیم. 
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ جعفر رودری بعد 
از ظهر امروز پنجم آذرماه در جلســه شورای 
توســعه و برنامه ریزی اســتان کرمان درباره 

آخرین وضعیت بودجه اســتان در سال جاری 
اظهار کرد: در بودجه هزینه ای ســال جاری 
آخرین ابالغ به اســتان ۱26۴ میلیارد تومان 
برای ۳2 دســتگاه مشــمول نظام بودجه ای 
استان بوده و ۸۴۸ میلیارد معادل 66.۷ درصد 

تخصیص داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه اخیرا در زمینه هزینه های 
مربوط به سیل 26 میلیارد تومان به استان ابالغ 
شده، افزود: ابالغ تخصیص و تنخواه متفاوت 
است که مشــکالتی برای دستگاه های ایجاد 
کرده اســت. رودری بــا مبادله ۱۰۰ درصدی 
موافقتنامه های مربوط به بودجه امســال در 
استان کرمان بیان کرد: مدیران شهرستانی باید 
توجیه شــوند زیرا بعضا مصوباتی در شورای 
برنامه ریزی شهرســتان ها داریم اما همکاران 
در مرکز اســتان با آن مخالفت می کنند و این 
موارد چالش ایجاد می کند لذا باید به این موارد 
دقت شود. رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان کرمان درباره ظرفیت های بودجه 
امسال گفت: براساس بند "ز" تبصره ۱۹ یک 
میلیارد دالر از محل افزایش سطح برداشت از 
صندوق توسعه ملی، برای ۸6 طرح عمرانی در 
نظر گرفته شــده که دو مورد مربوط به استان 
کرمان است؛ یک مورد آبرسانی به شهر کرمان 

و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت آبفا برای 
تنش آبی است و باید دنبال شود تا سهم مناسبی 

برای استان داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
تدوین برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: رویکرد 
برنامه هفتم توسعه به سمت مسئله محوری رفته 
و یکسری مســائل کلیدی در نظر گرفته شده؛ 
نقش و کارکرد استان ها و توجه به آمایش یکی 

از مسائل مورد تاکید واقع شده است.
رودری با اشاره به در نظر گرفتن شرایط خاص 
کشــور به لحاظ کاهش صادرات نفت، بحران 
آب، تشــدید چالش های اقتصادی اجتماعی 
و ... در برنامــه هفتم افزود: تغییر رویکردهای 
برنامه ریزی باعث شد بازنگری در نظام برنامه 
ریزی در محتوا و فرآیند نظارت و اجرا داشته 
باشیم. وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم رشد 
دانش بنیان همــراه با ثبات اقتصادی مبتنی بر 
آمایش ســرزمین و موضوع عدالت محوری 
دنبال می شود، تصریح کرد: برنامه محوری به 
جای حکم محوری، تمرکز بر هسته های اصلی 
و ابرپروژه ها، تمرکززدایی و تبدیل نقش استان 
ها، مشارکت بخش غیردولتی و ذینفعان در امر 
توســعه و ... از جمله رویکردهای برنامه هفتم 

توسعه است.

// رییس  استان ها  حسن سیالوی سرویس 
اتحادیه گل فروشان اهواز گفت: در حال حاضر 
قیمت گل در اهواز ثابت است و نسبت به سال 

گذشته تغییری نکرده است. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ مصطفی پناباد در 
خصوص وضعیت بازار گل در اهواز اظهار کرد: 
در حال حاضر قیمت گل ثابت اســت و نسبت 
به سال گذشــته تغییر نکرده است و قیمت گل 
تنها در آستانه روز مادر و مناسبت های خاص 
افزایش پیدا می کند. وی افزود: گل فروشی یک 
شــغل تخصصی و پرهزینه اســت و هر کسی 
وارد این صنف نمی شود و اکثرا شاگردان همان 
مغازه داران گل فروش مغازه می زنند و به این کار 
مشغول می شوند. بنابراین ابتدا همه جوانب را در 
نظر می گیرند و سپس وارد این صنف می شوند 
به این جهت واحدهای گل فروشــی که تعطیل 
شــده اند و یا تغیر شــغل داده اند در شهرستان 
وجود ندارد. رییس اتحادیه گل فروشان اهواز با 
بیان اینکه 6۵ واحد گل فروشی دارای ۵۵ نوع 
گیاه ریشه در گلدان در شهرستان وجود دارد، 
تصریح کرد: در این واحدهای صنفی نرخنامه 

وجود دارد که اگر اصناف از این نرخنامه تخطی 
کنند جریمه می شوند. به این دلیل تخلفات بسیار 
کم است و تخلفی در زمینه گران فروشی وجود 
نداشته است. پناباد تصریح کرد: بیشترین تخلفی 
که از ابتدای سال تاکنون در این واحدهای صنفی 
انجام شده است بیشتر در زمینه عدم تطابق بسته 
سفارشی ارسالی با چیزی که سفارش داده شده 

است که با متخلفان برخورد شده است.
پناباد با اشــاره به اینکه گل کشور از بازار گل 
تهران تامین می شــود، عنــوان کرد: اگر قیمت 
گل افزایــش پیدا کند مردم به جای خرید یک 
دسته گل، یک جعبه شیرینی خرید می کنند و با 
توجه به اینکه در چند روز اخیر قیمت شیرینی 
افزایش پیدا کرد مردم به سمت خرید گل روی 
آوردند. بنابراین ما سعی می کنیم مبلغ گل را زیاد 
افزایش ندهیم تا به این واحدهای صنفی آسیب 
وارد نشــود و همچنان فرهنگ خرید گل در 

جامعه و بین مردم وجود داشته باشد.
وی افزود: در همه شــغل ها توان خرید مردم 
پایین آمده است و ما نمی توانیم بگوییم وضعیت 
خرید مردم خوب است اما در صنف ما مشکل 

جدی در این زمینه وجود ندارد و هیچ واحدی 
تعطیل نشده و یا تغییر شغل نداده است. ممکن 
است کاهش قدرت خرید مردم درآمد فروشنده 
را نصف کرده باشــد اما در حدی نیست که به 
این واحدهــای صنفی آســیب وارد کند و یا 
موجب تعطیلی آن ها شود. رییس اتحادیه گل 
فروشان اهواز در خصوص قیمت انواع گل رز 
در بازار اهواز عنوان کرد: قیمت هر شاخه گل 
رز هلندی ۳۵ هزار تومان اســت و در کل شهر 
اهواز تنها چهار واحد گل فروشی این نوع گل 
را می فروشــند. هر گل رز از لحاظ کیفیت ۵ 
درجه دارد که درجه ۵ آن در محل بهشت آباد 
فروخته می شود. پناباد با اشاره به اینکه ۵ نوع 
گل تولیدی در استان وجود دارد، گفت: قیمت 
هر شــاخه گل گالیل 2۰ هزار تومان است و 
تولید گل نرگس از آذرماه و گل شب بو در عید 
نوروز آغاز می شود. همچنین گل مریم به دلیل 
گرمای هوا در جاهــای خنک تر مانند دزفول 
تولید می شود اگرچه کیفیت آن کم تر از کیفیت 
گل مریم تهران اســت اما بــا قیمت کمتری به 

فروش می رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان اعالم کرد

اختصاص 1000 میلیارد تومان برای رفع تنش آبی کرمان

رییس اتحادیه گل فروشان اهواز: 

تعطیلی و تغییر شغل نداشته ایم

آرزو توکلی ســرویس استان ها // فرمانده 
ســپاه ثاراهلل اســتان، کرمان را پیشرو در 
آزادســازی زندانیان دانســت و بیان کرد: 
در اســتان کرمان از ســال 1388 این امر 
خیرخواهانه آغاز شده و تاکنون حدود ۴200 
مددجوی زندانی استان با اعتبار بالغ بر 1100 

میلیارد تومان آزاد شده اند. 
به گزارش خبرنگار دریا؛ ســردار محمدعلی 
نظری در آئین آزادسازی زندانیان معسر استان 
کرمان به مناســبت هفته بســیج گفت: مردم 
یاری، مردم مــداری و مردم یاوری از جمله 

منش های سردارحاج قاسم سلیمانی بود.
طبق اعالم فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان، 
امروز 2۱ مددجــوی زندانی جرائم غیرعمد 
اســتان کرمان آزاد می شــوند و در مجموع 
بدهی ایــن افراد ۴ میلیــارد و ۷۵۰ میلیون 
تومان بوده که 2 میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان 
آن در قالب صلح و ســازش و ۴۰۰ میلیون 
تومان از محل کمک خیرین، بسیجیان و بسیج 
حقوقدانان و مابقی آن نیز از طریق تسهیالت 
قرض الحسنه و ستاد دیه پرداخت شده است.

او می افزاید: پویش آزادســازی زندانیان از 
اولین ســالگرد شهادت ســردار دل ها آغاز 
شــده و در اولین سالگرد این شهید واال مقام 
به مناسبت 6۳ سالگی ایشان زمینه آزادسازی 
6۳ زندانی فراهم شــد و در سال قبل ۳۷۰ 

زندانی معســر جرائم غیرعمد نیز در استان 
کرمان آزاد شدند.

نظری ادامه می دهد: از ابتدای امسال تاکنون 
۴۷ نفر مددجوی زندان های استان کرمان آزاد 
شدند و امروز نیز 2۱ نفر دیگر به آغوش گرم 

خانواده خود برمی گردند.
او کرمان را پیشــرو در آزادسازی زندانیان 
دانســت و بیان کرد: در کرمان از سال ۱۳۸۸ 
این امر خیرخواهانه آغاز شده و تاکنون حدود 
۴2۰۰ مددجوی زندانی استان با اعتبار بالغ بر 

۱۱۰۰ میلیارد تومان آزاد شده اند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان از رهایی سه 
نفر از محکومین قصاص نفس با پرداخت دیه 

به شکات خبر داد.
او معرفی وکیل رایگان به زندانیان و پیگیری 
تحصیل فرزندان زندانیان، توزیع بســته های 
حمایتی بــه خانواده مددجویــان و ... را از 
جمله اقدامات بسیجیان در هفته بسیج امسال 
برشمرد و عنوان کرد: در هفته مقاومت در دی 
ماه امسال نیز 6۳ مددجوی جرائم غیرعمد از 

زندان های استان آزاد خواهند شد.
همچنین حجــت االســالم ابراهیم حمیدی 
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان در این 
آئین فرمایشات مقام معظم رهبری را بسیار 
ارزشمند دانســت و گفت: فرمایشات امروز 
مقام معظم رهبری فتح بــاب جدیدی برای 

پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و نظام در کشور 
خواهد بود. »کاهش جمعیت کیفری، توسعه 
صلح و سازش و اجرای سیاست های مانع از 
زندانی شدن افراد معسر از جمله برنامه های 
سند تحول قضایی اســت و همچنین ترویج 
فــر هنگ صلح و ســازش در جامعه امروز 
یکی از اهداف قوه قضائیه اســت و ستاد دیه 
در آزادســازی زندانیان معسر نقش آفرینی 
می کند.« این مطلب بخشی دیگر از سخنان 
حمیدی در گلزار شهدا و در جوار مرقد سردار 
دلها بود. او کمک به مردم و رفع مشــکالت 
آنها را از جمله خصوصیات سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی برشــمرد و اظهار کرد: بخش 
زیادی از بدهی 2۱ زندانی که امروز آزاد می 
شوند، از طریق صلح و سازش به اخذ رضایت 

شکات منتهی شده است.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان اعالم کرد

بنیاد کرمان پیشرو در آزادسازی زندانیان معسر آرزو توکلی سرویس اســتان ها // مدیرکل 
مسکن انقالب اسالمی اســتان کرمان گفت: تامین 
زمین یا کســری زمین در اکثر شــهرهای استان، 
های  در سایت  زیربنایی  نداشتن شــبکه خدمات 
نهضت ملی مسکن، سود باالی تسهیالت بانکی و ... 
از جمله مشکالت طرح نهضت ملی مسکن در استان 

است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی اکبر ســلطانی نژاد در 
جلسه شورای توســعه و برنامه ریزی استان کرمان با 
اشــاره به عملکرد حوزه عمران روستائی اظهار کرد: 
کرمان استان دوم در تعداد روستاهاست و در 6۰ بخش 
و ۵6۰۰ روستا خدمت ارائه می شود و نهاده های تولید 
مسکن در بخش روســتائی را آماده می کنیم.، وی با 
اشــاره به اینکه ۴2 درصد جمعیت اســتان کرمان در 
روستاها اســت، افزود: 2۷۹۹ روستا در استان کرمان 
داریم که تا پایان برنامه پنجم توســعه طرح هادی آنها 
تهیه شــده و در برنامه ۱۰ ســاله قرار است بازنگری 
طرح هــا در دســتور کار قرار بگیرد و 226 روســتا 

بازنگری شده است.
ســلطانی نژاد با اشاره به اینکه بســیاری از جمعیت 
روســتائی ما در حاشیه شــهرها و در روستاهایی با 
جمعیت قابل توجه در شــرق و جنوب استان ساکن 
هستند، بیان کرد: شاخص توزیع اعتبارات استانی مبتنی 
بر ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه است و در بودجه 
سال قبل در تهیه و اجرای طرح هادی ۷۰۰۱ میلیون 

ریال جذب کردیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان با اشاره به اینکه برای 

۱۱ هزار و ۴۹۵ مسکن در شهرهای استان تامین زمین 
کرده ایم، افزود: تامین زمین یا کســری زمین در اکثر 
شهرهای استان، نداشــتن شبکه خدمات زیربنایی در 
سایت های نهضت ملی مسکن، سود باالی تسهیالت 
بانکی و ... از جمله مشکالت طرح نهضت ملی مسکن 

در استان است.
وی اظهار کرد: در بحث مسکن محرومین 6۰۰۰ واحد 
در استان اجرا شده و در حوزه عمرانی و سوانح، چند 
روســتای بحرانی داریم و درخواست تخصیص اعتبار 

برای ساخت منازل مردم در این روستاها را داریم.
سلطانی نژاد گفت: 66۸۴ واحد مسکن حمایتی)برای 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از جمله خانواده های 
دارای دو معلول و بیشتر( داریم که همه باید در صدور 

مجوزها و خدمات این واحدها همکاری کنند.
وی بیــان کــرد: 66 درصد از واحدهای مســکونی 
روســتائی استان کرمان مقاوم سازی شده در حالی که 

میانگین کشوری ۵۱ درصد است.
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این جلسه با 
تاکید بر توجه به کاهش آسیب های اجتماعی و پدافند 
غیرعامل در تدوین برنامه هفتم توســعه گفت: مدیران 
استان کرمان باید به موضوعات آب، صنعت و معدن، 
کشاورزی، مالیات و حقوق دولتی معادن توجه داشته 
و تا شنبه هفته آینده موارد را به سازمان مدیریت استان 

ارسال کنند تا نهایی شده و به تهران برود.
وی در پایان تاکید کرد: دســتگاه های خدماتی برای 
احداث مسکن خانواده های دارای معلول کمک کنند تا 

کارها زودتر پیش برود.

موانع طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان چیست؟



گــروه گردشــگری// جیرفت در 
جنوب اســتان کرمان در حالی که 
بیشتر ماه های ســال ایامی گرم را 
تجربه می کند اما در برخی مناطقش 
از آب و هوایی ســرد و کوهستانی 
زمستانه  های  ورزش  برای  مستعد 
مثل اسکی روی برف نیز برخوردار 
اســت به طوری که که حاال اجرای 
طرح تله ســیژ در آن کلید خورده 

است. 
مناطقی کامال زمســتانی در جیرفت 
که طعنه به برخی مناطق شمال کشور 
می زند ماننــد زیبایی های دلفارد و 
سربیژن یا ســاردوئیه در حالی است 
که فاصله این مناطق با شهر جیرفت 
که در تابســتان دمایی گاه باالی ۵۰ 
درجــه را نیز تجربه می کند به 2۰ تا 
۳۰ کیلومتر هم نمی رسد و این اعجاز 
طبیعت، زیبایی های طبیعی منحصربه 
فردی را پیش چشــم گردشــگران 

گذاشته است.
حال اینکه از این ظرفیت های بدیع 
خداوندی تاکنون چرا آنچنان که باید 
یا تکمیل  برای توسعه گردشــگری 
زیرساخت های جاده ای آن استفاده 
نشده خود پرســش مهمی است اما 
حاال مســئوالن می گویند که طرح 
ایجاد زیرســاخت های گردشگری 
این شهرستان  ارتفاعات  در  زمستانه 
کلیــد خورده اســت و امید می رود 
که روز به روز بیشــتر توسعه یابد و 
به  نیز  این منطقه  زیرســاخت جاده 

سرانجام الزم برسد.
 جزییات طرح

نماینــده مردم جیرفــت و عنبرآباد 

در مجلس شــورای اسالمی در این 
زمینه بــا بیان اینکه بــرای احداث 
تله ســیژ جانمایی در منطقه سربیژن 
انتخاب شــده  نیز  پیمانکار  انجام و 
کــه کار مطالعه برای برآورد هزینه ها 
و چگونگــی اجــرای طــرح های 
ورزش های زمســتانه را آغاز کرده 
است گفت: مطالعات مربوط به اجرای 
طرح تله سیژ برای جابه جایی عالقه 
مندان به طبیعت و اسکی به ارتفاعات 
سربیژن بخش ساردوئیه آغاز شده و 
پیمانکار آن بســیار تالش دارد که با 
سرعت این مهم به ســرانجام برسد.
به گــزارش ایرنا، ذبیــح اهلل اعظمی 
توضیح داد: با توجه به بررسی های 
میدانی، منطقه سربیژن ساردوئیه یکی 
از نقاط بسیار خوب برای ایجاد تله 
ســیژ و پیست اسکی است از این رو 
با توجه به رایزنی های انجام شــده 
شــرکتی بخش خصوصــی آمادگی 
خود را برای اجرای این طرح اعالم 
کرد. به گزارش ایرنا تله ســیژ نوعی 
وســیله جابه جایی یا باالبر است که 
معموال در پیست های اسکی و برخی 
پارک هــای منطقه ای به کار می رود. 
این باالبر از یک حلقه کابل فوالدی 
پیوسته بین 2 ایستگاه تشکیل شده که 
مجموعــه ای از صندلی ها را جابه جا 
می کنــد و معموال تعدادی دکل میانی 

کابل را نگه می  دارند.
نماینــده مردم جیرفــت و عنبرآباد 
با بیان اینکــه، این منطقه با توجه به 
ارتفاع و برف خیز بودن منطقه خوبی 
بــرای ایجاد طرح هــای تفریحی و 
گردشگری اســت یادآور شد: طرح 

گردشگری سربیژن ساردوئیه در چند 
فاز برنامه ریزی شــده که شامل تله 
سیژ، پیست اسکی و پاراگالیدر است.
وی بسیار امیدوار است که با اجرایی 
شــدن طــرح هــای ورزش های 
زمستانه، گردشگری جیرفت از تحول 

بسیار بزرگی برخوردار شود.
 مختصات ســه طــرح تفریحی 

برای مناطق گردشگری جیرفت 
نماینده مــردم جیرفت و عنبرآباد در 
از در دست  مجلس شورای اسالمی 
پیگیری بودن ســه طرح تفریحی در 
منطقه دلفارد، بخش جبالبارز و منطقه 
سربیژن ساردوئیه خبر داد و این طرح 
ها را شــامل طرح زیپ الین و تله 
کابین بخش جبالبارز، پل معلق دلفارد 
و تله سیژ سربیژن ساردوئیه خبر داد.

وی اظهار داشت: طی چندسال اخیر 
جذب سرمایه گذار برای شکوفا شدن 
استعدادهای منطقه را به صورت ویژه 

در دستور کار قرار دادیم.
 حمایت از سرمایه گذاران بومی 

و عالقه مند 
اعظمی از حمایت ســرمایه گذاران 
بومی و عالقه مند برای مشارکت در 
طرح های گردشگری و تفریحی خبر 
داد و گفت: منطقه جنوب کرمان بویژه 
شهرســتان های جیرفت و عنبرآباد 
ظرفیت های بسیار زیادی در بخش 
گردشگری، معادن و کشاورزی دارد 
که نیازمند ســرمایه گــذاری بخش 

خصوصی است.
وی افزود: از ســرمایه گذاران بویژه 
بومیان با ارایه تســهیالت با نرخ کم 
حمایت می کنیم تا بتوانیم استعدادهای 

منطقه را شکوفا کنیم.
 جذب ســرمایه گذار برای ایجاد 

هتل پنج ستاره جیرفت
نماینده مــردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شــورای اسالمی همچنین با 
اشــاره به تالش ها برای ایجاد هتل 
پنج ستاره اظهار داشت: یک سرمایه 
گذار هم برای ایجاد هتل پنج ستاره 
اعالم آمادگی کرده است و امیدواریم 

بزودی کار شروع شود.
وی از پیگیری طرح های گردشگری 
کوه فجر، قلعه ســموران و آبشــار 
رودفرق در شهرستان عنبرآباد نیز خبر 
داد و گفت: طرح های گردشگری کوه 
فجر شامل هتل و قهوه خانه در باالی 
کوه فجر دارای پیشرفت ۵۰ درصدی 
افزود: این طرح در  اســت. اعظمی 
یکی از نقاط بســیار خوب و مشرف 
بر باغات کشــت و صنعت در حال 
احداث است که گردشگران زیادی را 

جذب می کند.
نماینده مــردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ایجاد جاده کرور در بخش مردهک 
شهرســتان عنبرآباد نیز در دســت 
پیگیری است ادامه داد: با ایجاد این 
راه، بخشی از مسیر ارتباطی به قلعه 

سموران ایجاد می شود.
وی همچنین از مطالعات مسیر آبشار 
رودفرق عنبرآباد خبــر داد و گفت: 
پیگیــری ایجاد راه آســفالته پس از 
مطالعــات این محور به صورت ویژه 

در دستور کار است.
جیرفــت در 2۳۸ کیلومتری جنوب 

مرکز استان کرمان قرار دارد.
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گردشگری

خبری
وزیر میراث فرهنگی:

 حوزه های تفریحی و سرگرمی، نیازمند 
سرمایه گذاری بیشتر است

  گروه گردشــگری// وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری با بیان اینکه در گردشگری و بویژه حوزه های 
تفریحی و ســرگرمی برای مردم، دچار عقب ماندگی و کم کاری 
هستیم به سرمایه گذاران توصیه کرد به این بخش ورود کرده و 
از مشوق های آن مثل وام و زمین بهره مند شوند . سید عزت اهلل 
ضرغامی در جریان بازدید از ظرفیت های گردشگری شهر تفت 
استان یزد افزود: تفریح، سرگرمی و ظرفیت های شادآفرین در 
تقویت گردشگری بسیار موثر است که متاسفانه در کشور ما به 
این موضوع کم توجهی شده است. وی تاکید کرد: سرمایه گذارانی 
که در حوزه های گردشــگری و بویژه تفریحی و ســرگرمی 
سرمایه گذاری کنند مشــوق ها و تسهیالت خوبی دریافت می 
کنند تا فعال شوند. وی ظرفیت یزد را به لحاظ فرهنگی، تمدنی 
و اخالقی ارزشمند توصیف کرد و با بیان اینکه هر کس در این 
استان سرمایه گذاری کند پشیمان نمیشود، تصریح کرد: یزد به 
لحاظ سابقه تمدنی و دینی الگوی ایرانی است و ما به این استان 
در مورد تسهیالت و تشویقات در حوزه گردشگری توجه ویژه 
داریم. به گزارش ایرنا ، وزیر میراث فرهنگی با اشــاره به ثبت 
جهانی بافت تاریخی یزد گفت: در این استان در کنار ارزش های 
معمــاری، ویژگی های رفتاری و زندگی مســالمت آمیز ادیان 
مذهبی هم زبانزد است. وی باغشهر تفت را در زمره باغشهرهای 
خوب کشــور دانست و یادآور شد: یکی از محیط هایی که می 
تواند مقصد گردشگران باشد همین کوچه باغها و باغشهرهاست 
که گردشگران از این مناظر طبیعی دیدن و لذت ببرند. در آینده، 
گردشــگری جایگزین خیلی از حوزه هایی میشود که ممکن 
اســت بنا به دالیلی مثل محدودیت هــای جغرافیایی، طبیعی 
یا کشــاورزی دچار رکود شــوندضرغامی ادامه داد: در آینده، 
گردشــگری جایگزین خیلی از حوزه هایی میشود که ممکن 
اســت بنا به دالیلی مثل محدودیت هــای جغرافیایی، طبیعی 
یا کشاورزی دچار رکود شــوند. وی بیان کرد: وزارت میراث 
فرهنگی، مشوق های خوبی را برای داوطلبان سرمایه گذاری در 
حوزه مختلف میراث فرهنگی در نظر گرفته است که مهمترین آن 
اعطای تسهیالت بانکی است و محدودیتی در این زمینه نداریم. 
بازدید از خانه های تاریخی، قلعه ها، تکیه ها، حسینیه، زورخانه 
و کوچه باغهای تفت از دیگر برنامه های وزیر میراث فرهنگی در 
سفر یکروزه به استان یزد است.سید عزت اهلل ضرغامی همچنین 
از شهرک ســفال، کارگاه زیلوبافی، نارین قلعه و مجموعه شاه 
عباسی شهرستان میبد هم بازدید می کند. تفت در 2۰ کیلومتری 

شهر یزد واقع شده است. 

 گروه گردشــگری//  قطار گردشگری شمال 
که بــه عنوان ایده و فصلی تــازه در صنعت 
گردشگری خطه ســبز مازندران پا به عرصه 
سفر گذاشته بود، این روزها برای رونق بخشی 
نیازمند توجه و بازبینی جدی برای رفع بعضی 

از محدودیت هاست. 
مســیر ریلی راه آهن شمال ۳۸2 کیلومتر طول 
دارد که با ۹۵ پل و بیش از ۱۴۰۰ آبرو از مناطق 
جلگه ای گلســتان و همچنین مناطق جنگلی و 
کوهســتانی مازندران می گذرد. این خط ریلی 
به خاطر جاذبه های فراوان گردشــگری به طور 
معمــول مورد توجه گردشــگران خارجی قرار 
می گیرد. قطار گردشــگری یکی از پروژه های 
بومی بود که برای تحول و تنوع در سفره صنعت 
توریســم مازندران در ســال ۱۳۹۷ به حرکت 
درآمد. این پروژه که طی ســال نخست خود با 
فــراز و فرودهایی مواجه بود و برای مقطعی نیز 
متوقف شد، به گفته قاطبه مسئوالن و متولیان با 
اســتقبال خوبی از سوی گردشگران و همچنین 

ساکنان محلی مسیر قطار قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد قطار گردشگری مازندران 
بر روی مســیر ریلی راه آهن شــمال یکی از 
جاذبه های نوظهور گردشــگری اســتان بود که 
توانسته در مدت کوتاه اجرا، عالقه مندان بسیاری 
بــه خود جذب کند و خانواده های بســیاری از 
سراسر کشــور را در دل رشته کوه های البرز به 

گشت و گذار بکشاند.
به گزارش ایرنا،  قطار گردشــگری شمال ابتدا 
در 2 مسیر ساری به سوادکوه و ساری به اینچه 
برون در استان گلستان انجام می شد که از نوروز 
۹۸ مسیر تهران به سوادکوه نیز به آن اضافه شد، 
مسیری که به گفته شــاهدان عینی و مسئوالن 
گردشــگری و راه آهن استان، از استقبال خوبی 

برخوردار شد.
تورهای قطار گردشگری مازندران یک روزه بود 
که هر بار قابلیت جابجایی و گشت و گذار ۳۷۰ 
گردشگر را داشته و دارد تا آنها را از جاذبه های 
طبیعی خطه سبز و بکر مازندران بهره مند کند. اگر 
چه آماری دقیقی از میزان جابجایی گردشگر از 
طریق قطار گردشگری مازندران وجود ندارد اما 
به گفته مسئوالن راه آهن شمال، استقبال از طرح 
قطار گردشگری تا اندازه ای چشمگیر بوده است 
که سازمان ها و نهادهای زیادی در استان متقاضی 
اســتفاده از تــور یک روزه قطار گردشــگری 

مازندران برای نیروهای خود شدند.
بــا این حال چنــد صباحی اســت که حرکت 
این پروژه که قرار بود نگینی برای گردشــگری 

مازندران باشکوه باشــد آهسته شده است و در 
برخی مواقع نیز متوقف شــد. طبــق اظهارات 
مسئوالن راه آهن مازندران در حال حاضر بهره 
برداری از قطار گردشــگری به صورت پراکنده 
شــده و به طور تقریبای شــاهد کم فروغی این 

پدیده گردشگری هستیم.
 جای خالی شرکت های متنوع گردشگری

همانطور که گفته شد این روزها قطار گردشگری 
مازندران به طور تقریبی متوقف شــده و گذشته 
از کم شدن ترددها، باید اظهار کرد که در آستانه 

خاموش قرار گرفته است.
متولیان حوزه راه آهن آسیب شناسی این مساله 
را مربوط به مدیریت گردشــگری می دانند اما 
در عین حال معتقد هســتند که فقدان تنوع در 
شرکت هایی گردشــگری بزرگترین چالش این 

پروژه محسوب می شود.
سرپرست اداره کل راه آهن شمال در همین باره 
به خبرنــگار ایرنا گفت: بهره بــرداری از قطار 
گردشگری دارای چند ضعف است که می توان به 
ارتباط ضعیف بین راه آهن و مدیریت گردشگری 
بــرای برنامه ریــزی مدون و ارائــه راهکار و 

طرح های موردنیاز اشاره کرد.
رحمان معصومی ادامه داد: متاسفانه تاکنون این 
ارتباط برقرار نشده است و شاید تقسیر بر دوش 

هردو باشد و الزم است نسبت به این مساله تغییر 
رویه را شاهد باشیم و گام هایی به سمت یکدیگر 

برداریم.
وی همچنیــن با تاکید بر ظرفیت کافی و کیفیت 
مطلوب قطار گرشــگری در دوســوی راه آهن 
شــمال گفت: از دیگر ضعف هــای مهم در این 
حوزه باید به فقدان شــرکت های گردشــگری 
بهره بردار و تنوع این شرکت ها اشاره کرد. نباید 
این ظرفیت)قطار گردشــگری( به یک مجموعه 
متمســک باشــد و الزم اســت مجموعه های 
مجموعه های متعدد گردشــگری در قالب یک 

شرکت و یا شرکت های مختلف پای کار باشند.
سرپرســت اداره کل راه آهن شمال اظهار داشت: 
راه آهن نهادی خدماتی است و ارتباط چندانی 
با فعاالن حوزه گردشــگری ندارد و باید گفت 
کــه این بخــش در حیطه مســئولیت مدیریت 
گردشگری اســت اما با این حال راه آهن شمال 
از هرگونه پروژه و مجموعه ای برای استفاده از 
قطار گردشگری استقبال می کند و آمادگی کامل 

برای ارائه خدمات دارد.
 تغییر مسیر به دالیل نامعلوم

باید به این نکته اشاره شود که قطار گردشگری 
طرحی نوپاست و باید از گردنه های آزمودنی های 
بسیاری عبور کند. البته نباید این مساله را نیز از 

ذهن دور کرد که امروز صنعت گردشــگری به 
سرعت در حال توسعه است به طوری که نه تنها 
عرصه رقابت در بین کشورها داغ شده بلکه در 
داخل هر سرزمین نیز گرمای رقابت گردشگری 
به اســتانها نیز رسیده و کوچک ترین غفلت می 
تواند به تغییر مسیر ذایقه گردشگر منجر شود و 

مازندران را به سمت نقاطی دیگر متمایل شود.
در گــواه این ادعا معاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مازندران در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت که 
در زمان حاضر نیمی از قطارهای گردشگری که 
پیشتر مازندران را مقصد سفر می پیمودند اکنون 

به سمت استان های دیگر در حرکت هستند.
مهران حســنی با اشــاره به نامنظم شدن بهره 
برداری از قطارهای گردشگری مازندران افزود: 
طبق تازه تریــن اطالعات اکنون تنها بهره بردار 
این پروژه که آژانس مســافرتی مستقر در تهران 
اســت، نیمی از سفرهای خود را به سمت استان 
لرستان تغییر داده اســت. به گفته او، این مساله 
نیازمند برخی آسیب شناسی های داخلی است 
که می تواند طیف گســترده ای از عوامل چه در 
حوزه خدمات ســفر و چه در عوامل اجرایی و 
دستگاه های متولی را شامل شود. در گذشته نیز 
قطار گردشگری مازندران بارها با چالش های 

متعددی مواجه شده است که در مقطعی دلسردی 
گردشگران و مجموعه های مسافرتی فعال در این 

حوزه را به همراه داشت.
معاون گردشگری اشاره ای به این مشکالت نکرد 
اما در گذشــته در برخی مناطق مانند شهرستان 
ســوادکوه که مهمترین مقصد قطار گردشگری 
بود، شــاهد اتفاقاتی از قبیل مخالف دادستانی و 
نهادهای انتظامی با تردد این قطار و گردشگران 
آن بودیم. اما اکنــون همانطور که در گفته های 
معاونت گردشــگری پیداســت عامل دلسردی 

ممکن است یکی از عوامل باشد.
 سنگینی محدودیت ها بر ظرفیت

حسنی در ادامه به برخی دیگر از موانع به عبارتی 
محدودیت های قطار گردشــگری در مازندران 
اشاره کرد و گفت: متاســفانه قطار گردشگری 
برخالف ســفر به صورت مینــی َون ها، دارای 
محدودیت هایی است که می توان به محدودیت 
در توقــف، گردشــگر، طوالنی بــودن زمان 
جابجایی)رفت و برگشــت( و کوتاه بودن مدت 

سفر و اقامت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه قطارها مسیری مشخص دارند، 
افزود: برخالف قطارها اتوبوس ها و مینی ون ها 
دارای انعطاف پذیری بیشتری هستند که مقاصد 
متنوعی را در ســبد تورهای گردشگری برای 
بازدید قرار می دهد. معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی مازندران همچنین به کوتاه بودن 
مدت یکروزه تورهای قطار گردشگری اشاره کرد 
و گفت: سفر یکروزه با قطاری که به طور تقریبای 
هشت ساعت رفت و هشت ساعت بازگشت در 
مســیر قرار دارد، ســفری کوتاه و خسته کننده 

محسوب می شود.
البته حسنی این مســائل را تنها عامل و عوامل 
قطعی ندانســت و اظهارداشت: باید با بهره بردار 
صحبت شود تا علت های کاهش حرکت قطار 
گردشــگری مازندران و شمال بررسی شود. به 
طور حتم در سریع ترین زمان این مساله بررسی 

خواهد شد و اطالع رسانی می شود.
وی در ادامه بر ناپختگی این طرح اشاره و اضافه 
کرد : باید برای رســیدن به بلوغ برخی موانع و 
محدودیت ها برداشته شود و این اتفاق هم فقط با 
همراهی بین دستگاهی و یاری گرفتن از نظرات 

بهره برداران و گردشگران میسر است.
با این تفاسیر اکنون قطار گردشگری مازندران و 
شــمال باید یا در ایستگاه باقی بماند یا حرکتی 
گذری بر این خطه ســبز گردشگر پذیر داشته 
باشد. مســاله ای که می طلبد مسئوالن ورودی 

جدی، حساس و سریع به آن داشته باشند.

راه آهن شمال،فرصت ناب
 برای رونق گردشگری داخلی و خارجی 

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه ســید علی/ هاشمی فرزند ســید ابوطالب  به استناد دو فقره استشهادیه محلی بشــماره 140162655756000363 مورخ 1401/09/01 
ارسالی دفترخانه 29 بندرعباس در خصوص ثبتی پالک 22 فرعی از 2313 اصلی واقع در بخش 01 حوزه ثبت ملک ناحیه یک بندرعباس مدعیست 
که ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه آپارتمان بشماره چاپی 652172 سری ج سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 
140020323136003201 که بنام سید علی/ هاشمی فرزند سید ابوطالب شماره شناسنامه 331 تاریخ تولد 1348 صادره از بندرلنگه دارای شماره ملی 
6499746932 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که سند مذکور به علت جابجایی مفقود شده، لذا نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده؛ لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل 

سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود راضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر اینصورت 
وفق  مقررات اقدام می گردد.1401/286 م الف
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ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه گردشگری//معاون گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: کاوش الزمه پاسخ به 
سوال های شهر تاریخی حریره این جزیره و 
گام نهادن در مسیر توسعه نیش آن در بخش 

گردشگری است. 
مرتضی رمضانی گالشی با اشاره به اینکه شهر 
تاریخی حریره جزیره کیش یکی از آثار ثبت 
شده در فهرست ملی است اظهار کرد: پیش از 
این دوره هــای مختلف در کمتر از پنج درصد 
از این شــهر تاریخ کاوش های باستان شناسی 

انجام شده است.
وی اضافه کرد: در نتیجه این کاوش ها آثاری 
بدســت آمده تاریخ آن حدود یک هزار سال 
تخمین زده و در نظر داریم برای تقویت حدس 
و گمان ها بررســی های دقیق تــری در این 

محوطه تاریخی انجام شود.
معاون گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش 
یادآور شــد: برای رســیدن به ایــن اهداف 
بایــد کاوش مجددی در شــهر حریــره برای 
ظاهرسازی و احصا آثار و بناهایی مدفون شده 
و پاسخگویی به سواالت بی جواب انجام شود.
وی افزود: کاوش های باستان شناسی اطالعات 
دقیق تری را در خصوص سوال هایی همچون 
اینکه آیا مراودات تجاری مطابق کیش با جاده 
ابریشــم بوده و یا قبل از آن به عنوان زیستگاه 
مورد اســتفاده قرار گرفته و یا اینکه تاریخ آن 
به صده های چهارم تا ششم هجری قمری باز 
می گردد و یا اینکه تاریخی ماقبل از این ها دارد 

را به ما می دهد.
رمضانی گالشــی گفت: در این راستا به زودی 
تفاهــم نامه ای با پژوهشــگاه میراث، وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

برای انجــام کاوش ها، مطالعــات تاریخی و 
مســایل حفاری منعقد می شود تا این اقدامات 

تا پایان ماه جاری آغاز شود.
به گزارش ایرنا، وی یادآور شــد: عالوه بر آن 
قرار است در کنار این اقدامات پژوهشی، مرکز 
کاوش های باستان شناسی سواحل مکران در 
کیش نیز ایجاد شــود که بــر غنای تاریخی و 

میراثی این جزیره افزوده خواهد شد.
معاون گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش 
اضافه کرد: کاوش در جزیره هندورابی، بســتر 
دریا در بخشــی از بندرگاه تاریخی حریره و 
یکی از محوطه هــای تاریخی جزیره از دیگر 
اهداف تفاهم نامه بین این سازمان و پژوهشکده 

میراث کشور است.
شهر تاریخی هزار ساله حریره به وسعت ۱2۰ 
هکتار در شمال کیش واقع شده و از چند بخش 
شــامل عمارت اعیانی، مسجد تاریخی، حمام، 
قنات های قدیمی و بندرتاریخی تشکیل شده 
و یافته های تاریخی نشــان از شکوه و عظمت 

آن است.
این شهر باســتانی مربوط به سده پنجم تا دهم 
هجری قمری ) دوره ساســانیان و اوایل دوره 
اسالمی ( است که در سال ۱۳۷6 به عنوان یکی 

از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
مطالعات، پژو هش ها و کاوش های باســتان 
شناسی در این شهر که از سال ۱۳۵۰ با حضور 
باستان شناســان داخلی و خارجی و از سال 
۱۳۷۰ انجام شــده اســت زوایایی از معماری 
اســالمی یک کالن شهر دوره اسالمی را نشان 
می دهد که به مدت ۵۰۰ سال و از قرن چهارم 
هجری تا قرن دهم هجری مسکونی و آباد بوده 

است.

با توجه به گستردگی این شهر در ساحل دریا 
، به عنوان یک بندر شــهر مهم نیز شناخته می 
شودکه بخش زیادی از معماری آن اسکله های 

قدیمی و بندرگاه تجاری آن بوده است.
شــاید کمتر کسی باور کند که این شهر در اوج 
شــکوفایی خود یکی از مراکز اصلی مبادالت 
تجار میان چین ، اروپا و شمال آفریقا بوده که با 
توجه محصور بودن جزیره در نوع خود منحصر 

بفرد است.
طی کاوش های انجام شده در این جزیره خانه 
اعیانــی در نتیجه کاوش های یکی از تپه های 
شهر حریره بیرون آمده که حکایت اجتماع در 
آن است و اشیا سفالی، تزئینات دیوارها با گچ 
بری و کاشــی های لعابدار مربوط به قرن های 

۱۳ و ۱۴ میالدی بدست آمده است.
آثار به جا مانده از حمام حریره نیز در فاصله 
کمی از خانه اعیانی قرار داشته و دارای قسمت 
هایی مانند سربینه ، گرمخانه و تون حمام است 
که با صحن های متعدد و حصار آن در مجموع 

۵۰۰ متر مربع وسعت داشته است.
در کرانه شــمالی شهر تاریخی حریره، بر روی 
صخره ای بلند تاسیســات کارگاهی با بقایای 
بندرگاه تاریخی وجود دارد که با مجموعه کانال 
های افقی وزیرزمینــی و چاه هایی که در دل 
الیه های مرجانی و کانال هایی که رو به دریا 
حفر شده ارتباط شهر را به دریا برقرار می کرده 
است. در شرق این شهر تاریخی در سال ۱۳۷۸ 
طی کاوش های باستان شناسی بقایای مسجدی 
بزرگ به وســعت 2 هزار متر مربع در شــهر 
تاریخی حریره پیدا شــد که به خاطر موقعیت 
قرار گیری دقیقا در مرکز این شــهر و در واقع 

مسجد جامع آن به حساب می آید.

کاوش، الزمه پاسخ به سوال های تاریخی »حریره« کیش است جهش جیرفت برای گردشگری ورزش های زمستانه با طرح تله سیژ کلیدخورد



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف ماهي  ومیگو  سالمتي را به خانواده خود هدیه دهید

حوادث جهان

کشته  شدن 8 ایتالیایی در رانش زمین 
  بر اثر رانش زمین در جزیره ایسکیا )در شمال شهر ناپل( در 
ایتالیا دستکم ۸ نفر کشته و  ۱۳ نفر ناپدید شدند.رسانه ها به نقل 
از پلیس محلی اعالم کردند: در پی وقوع رانش زمین ناشــی از 
بارش شــدید تعدادی خانه دچار خسارت شد و ۱۳ نفر ناپدید 
 شدند.آتش نشــانی ایتالیا اعالم کرد: بارش شدید باران موجب 
جاری شــدن ســیل و رانش زمین در این جزیره شد. همچنین 
تالش ها برای یافتن مفقودین این حادثه ادامه دارد.آتش نشانی 
جزئیاتی در مورد تعداد مفقود شــدگان این حادثه ارائه نکرده و 
اعالم کرده است به دلیل بدی آب و هوا حضور در محل حادثه با 

قایق های موتوری و بالگرد مشکل است . 
سقوط بالگرد در کره جنوبی ۲ کشته بر جای گذاشت

  در پی سقوط یک بالگرد در مناطق شرقی کره جنوبی، دو 
نفر کشته شدند و عملیات امدادی برای یافتن افراد نجات یافته 
از این حادثه در جریان است.رسانه های کره جنوبی از سقوط 
یک فروند بالگرد در شرق این کشور خبر می دهند.خبرگزاری 
یونهاپ به نقل از مقامات آتش نشــانی گــزارش داد که یک 
بالگرد در شهرستان ساحلی یانگ یانگ در استان گانگووون 
در شــرق کره جنوبی ســقوط کرده و در پی آن دو نفر کشته 
انفجارهای  شــدند.مقامات آتش نشــانی می گویند به علت 
احتمالی نزدیک شدن به محل حادثه سخت شده است.یونهاپ 
بدون اشاره به اینکه که سرنشینان این بالگرد چند نفر بوده اند 
افزود: عملیــات امدادونجات برای یافتن افراد نجات یافته در 

جریان است .
 خطرناک ترین شبکه  جنایتکار اروپا منهدم شد 

  در جریــان بزرگترین عملیات پلیســی بین المللی یکی از 
خطرناک ترین و بزرگترین شبکه های تبهکار اروپا منهدم شد.در 
این عملیات بی سابقه که با شرکت نیروهای ۱۱ کشور انجام شد، 
۴۴ عضو این شــبکه که یکی از خطرناکترین گروه های اروپا به 
شمار می رفتند بازداشت شدند.به گفته پلیس اروپا چندین سازمان 
جنایتکار در این شبکه حضور داشتند و فعالیت های غیرقانونی 
خــود را در اروپا و خــارج از آن هدایت و مدیریت می کردند.

عمده ترین فعالیت این شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی بود 
و بــه گفته مقامات اروپا اعضای شــبکه در ۳ قاره فعال بودند 
و حجم مبادالت آنها »عظیم« بوده اســت.این عملیات به طور 
همزمان در چندین کشور اروپایی انجام شد و در جریان نیروهای 
امنیتی به بیــش از ۱۰۰ هدف که عمدتا محل اقامت یا فعالیت 
سرکردگان شبکه بود هجوم بردند.این افراد عمدتا در کشورهای 
لیتوانی، لتونی، فرانسه، آلمان، جمهوری چک اسلونی و لهستان 
فعالیت داشتند و با سایر گروه ها و شبکه های تبهکار در خارج 
از اروپا در ارتباط بودند.در جریان بازرسی از محل دستگیری 
سرگردگان شبکه مقادیر زیادی حشیش، کوکایین، متامفتامین و 

ماری جوانا کشف شد .
عملیات پلیس علیه قاچاقچیان مواد مخدر در برزیل

  ۱۰ نفر در برزیل در نتیجه عملیات پلیس علیه قاچاقچیان 
مواد مخدر کشته شــدند.نیروهای امنیتی برزیل عملیاتی علیه 
ســازمان های جنایتکار در مناطق فقیر نشــین ماره، مورو دو 
ژورامنتو و نیتــروی در ایالت ریودوژانیرو این کشــور انجام 
دادنــد که منجر به درگیری شــده است.دســت کم ۱۰ نفر در 
نتیجــه عملیات پلیس برزیل علیه قاچاقچیــان مواد مخدر و 
سازمان های جنایتکار کشته و ۱۰ نفر از جمله 2 مامور پلیس 
 »Fogo Cruzado« نیز زخمی شدند.بر اســاس گزارش
که بر درگیری های مســلحانه در برزیل نظارت دارد، از ســال 
2۰۱۷ تاکنــون بیش از هزار نفــر در 2۵۰ عملیات پلیس در 
ریودوژانیرو کشته شد اند.از طرف دیگر بسیاری از سازمان های 
حقوق بشری خواســتار تحقیق برای بررسی تخلفات احتمالی 

پلیس در عملیات مختلف هستند .
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حوادث

محموله سنگین سوخت توقیف شد
گروه حوادث// فرمانده انتظامی اســتان از توقیف یک 
دســتگاه تریلی تانکردار و کشف 32 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال در شهرســتان عسلویه 

خبر داد .
   بــه گــزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس ، ســردار 
»حیدر سوســنی« بیان داشت: ماموران ایست و بازرسی 
شــهید مصطفی خمینی شهرستان عســلویه با همکاری 
ماموران پاســگاه انتظامی چاه مبارک در راستای طرح 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز و با هدف جلوگیری از هدر 
رفت ســرمایه ملی، در پی اخبار واصله مبنی بر قاچاق 
گازوئیل توســط یک دستگاه تریلی تانکردار، مراتب در 
دســتور کار قرار گرفت.وی افزود: با رصد و کنترل دقیق 
محور هــای مواصالتی خودرو مورد نظر در ایســتگاه 
بازرسی شهید مصطفی خمینی شناسایی وبالفاصله متوقف 
شد. ســردار سوسنی در ادامه بیان داشــت: ماموران در 
بازرســی از خودروی توقیف شده ۳2 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق کشف کردند.فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان 
اینکه کارشناســان ارزش محموله مکشوفه را ۱۰میلیارد 
 ریال بــرآورد کرده انــد، تصریح کرد: پرونــده در این 
خصوص تشــکیل و یک نفر دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایی شد .

  
    

من وخواهرو برادرم از همان دوران کودکی همواره قربانی اختالفات شدید خانوادگی 
و زندگی آشفته و بی سروسامان پدر و مادرم بوده ایم تا حدی که پدر معتادم برای 
تامین هزینه های اعتیادش مرا با کمربند سیاه و کبود کرد و مادرم نیز به همین دلیل 
به دادگاه رفت و او را به جرم کودک آزاری محکوم کرد اما این  کینه عجیب به جایی 

رسید که ...
   زن 2۳ ساله ای که مدعی بود زندگی اش در آستانه فروپاشی قرار دارد، با بیان این 
که تقدیر سیاه من به زندگی آشفته پدر و مادرم گره خورده است، درباره سرگذشت 
خود به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: هنوز به مدرســه نمی رفتم که 
متوجه شدم پدرم مردی معتاد است و ساعت های زیادی را پای بساط مواد مخدر 
می گذراند.به همین دلیل او و مادرم مدام با یکدیگر مشــاجره می کردند و درگیری 
داشتند چرا که مادرم در یک شــرکت خصوصی کار می کرد و پدرم انتظار داشت 
درآمدش را به او بدهد. با آن که پدرم خیاط بود اما به دلیل اعتیادش نمی توانست 
کار کند و همواره مادرم او را از پاتوق های اســتعمال مواد مخدر بیرون می کشید. 
او شب ها نیز به خانه نمی آمد و هیچ پولی برای مخارج زندگی نمی داد. او، من و 
خواهر و برادر کوچک ترم را به شدت کتک می زد تا مادرم را مجبور کند مقداری 

از درآمدش را به او بدهد!
  پدرم آرام آرام به سرقت رو آورد و به اموال مردم دستبرد می زد تا بتواند مخارج 
اعتیــادش را تامین کند. مادرم برای حفظ آبــروی خودش، چند بار او را در مراکز 
 ترک اعتیاد بستری کرد تا زندگی اش از این بی سر و سامانی نجات یابد ولی هیچ 
فایده ای نداشت. روزگار تلخ ما به همین ترتیب سپری می شد تا این که روزی پدرم 
برای گرفتن پول از مادرم، کمربند را برداشت و به جان من افتاد. آن قدر کتکم زد که 
همه پیکرم سیاه و کبود شده بود. مادرم با  دیدن این کبودی ها، دیگر طاقت نیاورد 
و در حالی که من ۱۵ ساله بودم، شکایت به قانون برد و دادگاه هم پدرم را به جرم 
کــودک آزاری محکوم کرد اما این ماجرا کینه عجیبی را در دل پدرم به وجود آورد 
تا جایی که مدعی شد من دیگر دختر او نیستم و سپس به اولین خواستگارم پاسخ 
مثبت داد.»حسینعلی« تک پسر یک خانواده ۷ نفره بود که از همسرش در دوران عقد 
طالق گرفته و بعد از مرگ پدرش نان آور خانواده شان بود. خالصه پدرم در حالی 
مرا پای ســفره عقد نشاند که خودش در هیچ مراسمی بعد از خواستگاری، شرکت 
نکرد و این گونه ســرزنش های نامزدم و خانواده اش آغاز شد. این درحالی بود که 
پــدر و مادرم نیز طالق عاطفی گرفته بودند و جدا از هم زندگی می کردند. باالخره 
من زندگی مشــترکم را در منزل مادرشوهرم شروع کردم ولی همواره نگران پدر و 
مادرم بودم. در این میان یک روز به خاطر دعوای خواهر و برادرم در منزل، مادرم 
که با چاقو در حال تهیه غذا بود، به سمت برادرم رفته تا او را از کتک زدن خواهرم 
بازدارد اما این موضوع بهانه ای به دست پدرم داد تا از مادرم به خاطر چاقوکشی و 
تهدید برادرم شکایت کند. از آن روز به بعد دیگر ارتباط پدر و مادرم با یکدیگر به 
طور کلی قطع شد و در کشاکش طالق بودند. این رفتارها موجب شده بود تا خانواده 
همسرم هیچ ارزش و اعتباری برای من و خانواده ام قائل نباشند. آن ها همواره مرا 
سرزنش می کردند و با نیش و کنایه های تلخ، آزارم می دادند. خانواده ام به شدت 
موجب سرشکســتگی ام بودند و من چاره ای جز تحمل نداشــتم تا این که روزی 
خواهر شــوهرم از او مقداری پول خواست. با آن که ما در تنگنای شدید اقتصادی 
بودیم ولی همســرم از دوستانش پول قرض کرد و به خواهرش داد. زمانی که به او 
اعتراض کردم، دوباره به خانواده ام توهین کرد و مرا که باردار هم بودم زیر مشــت 
و لگد گرفت و فریاد زد: »کسی اعتراض می کند که خانواده درستی داشته باشد! نه 
 تو که ...« حاال هم وقتی به گذشــته می اندیشم به این نتیجه می رسم که اگر پدر و
  مــادرم کمی به فکر من و خواهر و برادرم بودند، شــاید امــروز این گونه تحقیر 

نمی شدم .

کینه عجیب کودک آزار! 
در امتداد تاریکی

گروه حــوادث// با هوشــیاری و تالش ماموران 
انتظامی ایســتگاه بازرســی شــهید میرزایی 
بندرعباس در یک عملیات ضربتی پلیســی 10 
دســتگاه کامیون تانکر جامل سوخت قاچاق با 
260 هزار لیتر گازوئیل قاچاق شناسایی و توقیف 

شدند . 

   بــه گزارش خبرنگار دریــا، فرمانده انتظامی 
اســتان هرمزگان در تشــریح این خبر گفت : 
ماموران انتظامی مســتقر در ایســتگاه بازرسی 
شهید میرزایی بندرعباس در ادامه طرح مقابله با 
قاچاق کاال و ارز حین کنترل خودروهای عبوری 
محور حاجــی آباد - بندر عبــاس و همچنین 

 گشــت زنی در حوزه اســتحفاظی ۱۰ دستگاه 
 کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق را شناسایی و 

توقیف کردند .
از  بازرســی  در  مامــوران   : افــزود  وی      
کامیــون های توقیفــی جمعا 26۰ هــزار لیتر 
گازوئیل قاچاق کشــف و در این رابطه ۱۰ نفر 
از عوامل قاچاق ســوخت دستگیر و با تشکیل 
پرونــده به مرجع قضایی معرفی کردند.ســردار 
غالمرضا جعفری ارزش این محموله های قاچاق 
 کشف شــده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی 
کــرد. عنــوان  ریــال   ۷۰۰ و  میلیــارد   ۸

 فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان با بیان این 
که تالش های پلیس بی وقفه و بصورت شــبانه 
روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کاال ، سوخت 
و مواد مخدر در جای جای استان ادامه دارد ، از 
عموم شهروندان و مردم قدرشناس استان خواست 
در صورت مشاهده و یا اطالع از هرگونه دپو و یا 
قاچاق کاال و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند تا در 
کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری 

مجرمان اقدام شود .

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خبر داد

 توقیف 10 کامیون حامل سوخت قاچاق در بندرعباس 

انتظامی  فرمانده  حوادث//  گروه 
شهرســتان قشــم از اجــرای 
امنیــت اجتماعی و  ارتقاء   طرح 
جمع آوری 32 معتاد متجاهر د ر 

این شهرستان خبر داد  . 
  به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ 
تشــریح  در  کاظمی«  »مهــراب 
نارضایتی  درپــی  گفت:  خبر   این 
مردمی از تــردد معتادین متجاهر 
وخدشــه دار شــدن چهره زیبای 
شــهر قشــم و همچنین با هدف 
پیشــگیری از ســرقت و کاهش 
جرائم، بــا هماهنگی قضایی طرح 
 ضربتی ارتقــاء امنیت اجتماعی و 
جمــع آوری معتادیــن متجاهر با 
آزاد  منطقــه  ســازمان  همکاری 
در سطح  بهزیســتی  و  ،شهرداری 
شهرســتان قشــم اجرا شــد.وی 
افــزود: در اجرای ایــن طرح با 

تــالش های همــه جانبه صورت 
گرفته ۳2 معتاد متجاهر و بالمکان 
جمــع آوری و جهت درمان مراکز 

داده شدند.این  اعتیاد تحویل  ترک 
 مسئول انتظامی با تاکید بر استمرار 
طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و 

آلوده  مناطق  پاکسازی  های  طرح 
اظهار داشــت :پلیس همواره سعی 
در ارتقاء احســاس امنیت عمومی 
شهروندان داشــته و در این راستا 
تمام توان و تــالش خود را بکار 

می گیرد .
   فرمانده انتظامی شهرســتان قشم 
و  از مشــارکت  قدردانی  ضمــن 
همکاری شــهروندان با پلیس در 
شناسایی و کشــف جرایم و تولید 
امنیت در ســطح شهرستان از آنان 
خواســت در صورت مشــاهده و 
مورد مشکوک  هرگونه  با  برخورد 
از طریق تلفــن مرکز فوریت های 
۱۱۰ به پلیس اطــالع دهند تا در 
کمتریــن زمان ممکن نســبت به 
شناسایی جرم و دستگیری مجرمان 

اقدام گردد .

دستگیری 32 معتاد متجاهر در قشم 

    
رهایی گروگان جوان از چنگال آدم ربایان خشن 

گــروه حوادث// مــرد جوان وقتی از ســوی 
پلیس دستگیر شد به علت نامعلومی دست به 

خودکشی زد و در بیمارستان جان باخت .
    مــردی در تماس با پلیــس گفت:  به همراه 
همسرم برای خرید از خانه خارج شدیم، زمانی 
که به خانه برگشــتیم، با صحنه عجیبی مواجه 
شــدیم. خودروی پرایدی که شــماره پالکش 

پوشانده شده بود در مقابل خانه ای توقف 
کرده بــود که ناگهان مــردی از آن 

خانه بیرون آمد و هراســان سوار 
خودروی پراید شده و راننده به 

راه افتاد.
  مرد جوان  تا زمان رســیدن 
مأمــوران تصمیــم گرفت با 
همسرش ســوار بر خودروی 

پژوی خود به تعقیب نامحسوس 
پراید سواران بپردازد. اما لحظاتی از 

این تعقیب نگذشته بود که مردان پراید 
سوار متوجه آنها شدند.  چند دقیقه تعقیب 

و گریز ادامه یافــت و درنهایت راننده پراید که 

راهی برای فرار نمی دیــد توقف کرد. با توقف 
او همدســتش از ماشــین پیاده شد و در حالی 
که چاقویی بدســت داشت به سمت سرنشینان 
خودروی پژو رفت و با تهدید از آنها خواســت 

ند دست از تعقیب  ر ا د بر
اما 

همزمان همدســتش با خودرو از محل متواری 
شد.مرد جوان پس از تهدید زوج جوان به سمت 
خودروهای عبوری رفت و با تهدید سعی داشت 
آنها را متوقف کند. او مقابل ۴ خودرو را گرفت 
اما هیچ کدام او را ســوار نکردند در این هنگام، 
مأموران پلیس از راه رسیده و مرد جوان را خلع 
ســالح و او را سوار بر خودروشــان کردند اما 
هنوز چند لحظه ای نگذشــته بود که وی مدعی 
شــد قرص برنج خورده است . حال بد متهم 
، مأمــوران را به جــای کالنتری به 
بیمارستان کشاند و تالش کادر 
درمان بــرای نجات جان او 
و وی جان  ماند  بی نتیجه 
باخت.مــرگ مرد جوان 
قتل  بازپرس کشیک  به 
به  و  اعالم شد  پایتخت 
جنایی  بازپرس  دستور 
شناسایی  برای  تحقیقات 
هویــت او و  شناســایی 
همدستش و علت خودکشی از 
سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت ادامه دارد .

معمای خودکشی مرد جوان بعد از دستگیری

گروه حوادث// جوان 20ســاله ای  که 
۴۴ روز در اســارت آدم ربایان  بی رحم 
وخشــن بود،با تالش کارآگاهان پلیس 

آگاهی در  جنوب کرمان  آزاد شد .  
انتظامی رودبار جنوب    جانشین فرمانده 
در تشــریح جزئیات این خبر  بیان کرد: 
اواخر مهر امســال در پــی گزارش یک 
فقره آدم ربایی در این  شهرستان جنوبی 
کرمــان، بالفاصله  گروهــی با تجربه  از 
نیروهای پلیس آگاهی وارد عمل شــدند.
سرهنگ  بژندی ادامه داد: در بررسی های 
اولیه  کارآگاهان  پلیس مشــخص شد، 
فردی 2۰ســاله توسط پنج  سرنشین یک 
 دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه 
موتور ســیکلت در کوچه منتهی به منزل 
شخصی اش  پس از ضرب و شتم ربوده 
شده اســت. وی تصریح کرد: کارآگاهان 

اقدامات تخصصی،  از  پلیس آگاهی پس 
هویــت آدم ربایان را شناســایی کردند 
و  دونفــر از عوامل گــروگان گیری را  
در اســتان هرمزگان بــه دام انداختند که 
 در اعترافات این دو متهم مشــخص شد 
آن ها  با  درخواست دریافت ۱۱میلیارد 
تومان وجه نقد در کشــور ایاالت متحده 
عربی )دبی( این فرد را ربوده و  به سیستان 

و بلوچستان  منتقل کردند.
   این مسئول  انتظامی اظهار کرد: سرانجام 
با تالش شــبانه روزی کارآگاهان پلیس 
آگاهی »رودبارجنوب« آدم ربایان بدون 
دریافت هیچ گونه وجهی فرد ربوده شده 
را پــس از۴۴ روز آزاد کردند.وی خاطر 
نشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای 
دستگیری متهمان متواری این پرونده ادامه 

دارد .

اصالحیه
در آگهی دعوت بــه تجدید ارزیابی کیفی فراخوان 
عمومی مناقصه شــماره 4-45-1401 مربوط به 
اداره کل راه آهن هرمزگان منتشره در روزنامه 4035 
 مــورخ 1401/9/2 صفحه 5 نوبــت دوم صحیح 

می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد .

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای آرش باغی فرزند محمد به موجب معرفی نامه ۱/992۷به مورخ ۱۴۰۱/۴/29 از طرف شرکت تعاونی مسکن مهر ۶۰۰ دستگاه شمالی 
به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره ۱۴۰۱2۱۷2۳۱۳۶۰۱۷2۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/29 ارسالی دفترخانه 2۵ بندرعباس در خصوص پالک ۷29 
فرعی از ۳۳۸۰ اصلی واقع در بخش ۰۱ ناحیه یک بندرعباس مدعیست که سند مالکیت ششدانگ اعیان یک قطعه آپارتمان بشماره چاپی 2۸99۴9 سری 
د سال 9۱ که در صفحه ۱۰۴ دفتر امالک جلد ۴۴۳ ذیل شماره ۸9۰۵۰ بنام شرکت تعاونی مسکن مهر ۶۰۰ دستگاه شمالی شماره ثبت 9۰۸۱ تاریخ 
ثبت ۱۳۸۶/۰۶/2۸ دارای شماره ملی ۱۰۸۰۰۱۱۸۸۴۴۸ ثبت گردیده و همزمان به موجب اسناد رهنی شماره ۳9۴22 مورخ ۱۳9۰/۱2/۰۴ دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 2۵ شهر بندرعباس استان هرمزگان بنفع بانک تجارت استان هرمزگان به مبلغ ۵۰92۰۰۰۰۰۰۰ریال به مدت ۶ماه و اجاره شماره ۴۳۳۵۵ 
مورخ ۱۳9۱/۱2/۱۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره 2۵ شهر بندرعباس استان هرمزگان که بنفع بانک تجارت استان هرمزگان به مبلغ ۱۶9۷۷۵۱99 ریال 

به مدت ۵ سال و متمم رهن شماره ۴2۰۷۸ مورخ ۱۳92/۰۷/2۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره 2۵ شهر بندرعباس بنفع بانک تجارت استان هرمزگان به مبلغ2۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 
مدت ۱2 ماه و مشارکت مدنی شماره 2۵۳۴۴ مورخ ۱۳۸۷/۱2/2۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره 2۵ شهر بندرعباس بنفع بانک تجارت استان هرمزگان متمم رهن شماره ۳۶2۷۶ مورخ 
۱۳9۰/۰۴/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره 2۵ شهر بندرعباس که بنفع بانک تجارت استان هرمزگان به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مدت ۶ماه و متمم رهن شماره ۳۴۳۶2 مورخ 
۱۳۸9/۱۰/2۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره 2۵ شهر بندرعباس بنفع بانک تجارت استان هرمزگان در رهن و اجاره قرار گرفته است که سند مذکور بعلت اسباب کشی مفقود شده 
است ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ لذا استناد ماده ۱2۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور 
و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 

در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد . 2۸۵ م/الف - تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰9/۰۷
     ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  بندرعباس 
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خبری

شهرستان

نمایشگاه کتاب در مدارس قشم برگزار شد
  زهرا غفوری عباسی گروه شهرستان// همزمان با هفته کتاب 
نمایشگاه کتاب با همکاری اداره آموزش و پرورش و توسط 
موسسه فرهنگی قرآن وعترت فاطمه الزهرا قشم در مدارس 
این جزیره برگــزار گردید.به گزارش خبرنگار دریا، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم مهدی سالمتی گفت: 
به مناســبت هفته کتاب  در ۵ مدرسه ابتدایی نمایشگاه کتاب 
کودک  با ۳۰۰ عنوان کتاب برگــزار گردید.این کار که برای 
اولین بار توسط موسسه فرهنگی قرآن وعترت فاطمه الزهرا 
و با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ وارشــاد 
اسالمی  در مدارس شاهد پسرانه، شکوفه های انقالب، فاطمیه، 
فرهنگ، ســما برگزار گردید که مورد استقبال دانش آموزان 

قرار گرفت .
بررسی مشکل کشاورزان میناب اولویت کمیسیون کشاورزی 
 گروه شهرستان// در نشست بررسی مشکالت کشاورزان 
شهرســتان میناب، تامین تراکتور مورد نیاز و برداشتن تعرفه 
صادراتی محصوالت مصوب شد.رئیس کمیسیون کشاورزی 
آب و منابع طبیعی گفت: رفع مشکالت گلخانه های هرمزگان 
در اولویت کاری این کمیســیون است.محمد جواد عسکری، 
هرمزگان را به عنوان پایلوت اجــرای طرح ها عنوان کرد و 
گفت: باید همه طرح های آبخیزداری در اســتان عملیاتی و 
اجرایی شــود.رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی 
گفت: اعتبار الزم برای تامین برق مزارع پرورش میگو هم در 
استان مشخص شده است تا در بودجه سال ۱۴۰2 اختصاص 
یابد.به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خلیج فارس؛ 
عســکری با اشــاره به طرح پرورش ماهی در قفس افزود: 
سازمان شیالت برای افزایش پرورش ماهی در قفس در این 

منطقه، باید نقشه راه تهیه کند .
اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم بشاگرد 

  گروه شهرســتان// به مناسبت هفته بسیج ۳ تیم پزشکی 
بسیج به مناطق محروم بشــاگرد اعزام شد.جانشین فرمانده 
ناحیه مقاومت سپاه بشاگرد گفت: این گروه ها شامل ۳ پزشک 
عمومی، 2 بهورز، یک ماما و ۳ داروساز بودند.سرهنگ پاسدار 
حســن پیروی منش افزود: به ۵۰۰ نفر از اهالی روستا های 
گوروی، کارگنجی و پاکوه ســیاه خدمات دارویی و پزشکی 
 رایگان ارائه شــد.به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز 
خلیج فارس؛ وی هدف از اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم 
و ویزیت و تجویز دارو رایگان توسط تیم پزشکی را کمک به 
اقشار نیازمند جامعه که دسترسی آسان به خدمات بهداشتی 

ودرمانی ندارند عنوان کرد .

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
شماره 1401/025

موضوع آگهی :
مدیریت پسماندهای پشم سنگ و سند بالست

شرکت پاالیش نفت بندرعباس
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 

تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1۴01/09/22
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا

    WWW.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

  

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
 نظر به اینکه فریبرز / توفیقی فرزند محمدجالل به استناد دو فقره استشهادیه محلی شماره ۱۴۰۱۶2۶۵۵۷۵۶۰۰۰۳۶2 مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱ارسالی دفترخانه 
 29 بندرعباس در خصوص ثبتی پالک 22 فرعی از 2۳۱۳ اصلی واقع در بخش ۰۱ حوزه ثبت ملک ناحیه یک بندرعباس مدعیســت که ســند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه آپارتمان بشماره چاپی ۶۵2۱۷۱ سری ج سال 99 با شماره دفترالکترونیکی   ۱۴۰۰2۰۳2۳۱۳۶۰۰۳2۰۰ 
که بنام فریبرز / توفیقی فرزند محمدجالل شماره شناسنامه 2۰9۳۰ تاریخ تولد ۱۳۴۸/۱۰/۱۴ صادره از بندرعباس دارای شماره ملی ۳۳9۰۱9۸۳۵۰ ثبت 
وسند مالکیت صادر و تسلیم گردیده ؛  که سند مذکور به علت جابجایی مفقود شده ؛ لذا نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛  لذا استناد ماده 
۱2۰آئین نامه  اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله  اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد  خود 

میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می 
گردد .۱۴۰۰/2۸۷ م/الف - انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰9/۰۷ 
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سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// مجوز بهره برداری 
از سه پست اسکله بندر انرژی بر پارسیان به نمایندگی 
از سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان توسعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( اعطا شد .
  به گزارش خبرنگار دریا، »مرتضی ساالری« در 
نشستی با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارسیان، مجوز بهره برداری اسکله های شماره ۵، ۷ 
و ۸ بندر انرژی بر پارسیان به نمایندگی از سازمان 
بنادر و دریانوردی به ســازمان توسعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنــی ایران)ایمیدرو( را به وی 
اعطا کرد.مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان 
با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان 
نزدیک ترین منطقه به پایتخت انرژی ایران، پارس 
جنوبی به منظور قرار گرفتن صنایع انرژی بر اعم 
از فوالد و پتروشیمی است، بیان کرد: اعطای مجوز 
بهره برداری از این سه اسکله توسط سازمان بنادر 
و دریانوردی در راســتای کمک به توســعه بنادر 

خصوصی در ایجاد اشــتغال و توسعه صادرات و 
رونق بیشــتر منطقه صورت گرفت که با توجه به 
اتمام الزامات فنی و ایمنی ســاخت و بهره برداری 
توسط متقاضی می تواند نقش مهمی در منطقه غرب 
استان ایفا نماید. وی در بیان دیگر مزیت های این 
مجوز گفت: منطقه ویژه  انرژی بر پارسیان با وسعت 
۱۰هزار هکتار با اعطای این مجوز می تواند میزبان 
شــرکت های دانش بنیان در حوزه ی پتروشیمی و 

فوالد و صنایع پایین دســت در جهت جلوگیری 
از خام فروشی و تحقق اهداف مدنظر اقتصاد دریا 

محور باشد.
  ســاالری با اشــاره به افزایش صادرات در این 
منطقه اقتصادی ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری 
از این سه پست اسکله و افزایش صادرات در این 
مجتمع اقتصادی، بحث آمایش سرزمینی و توزیع 
متناســب بنگاه های اقتصادی در این نوار ساحلی 

در هرمزگان رونق پیدا کند.مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی بر پارســیان نیز در این نشست با 
اشاره به کسب مجوز بهره برداری از این سه پست 
اســکله، گفت: این بندر می تواند بر روند صادرات 
یا واردات تجهیزات پتروشــیمی موثر و می تواند 
به صادرات غیر نفتی نیز در شــرایط کنونی کمک 

شایانی نماید.
  »سیدعلی اصغر عالمه«اضافه کرد: اسکله شماره 
۳ منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان در سال 
آینده پــس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزات 
الزم به بهره برداری می رسد که با ظرفیت ۳ میلیون 
تن زمینه اشتغال زایی مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر را 

نیز فراهم می کند . 

از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفت؛

اعطای مجوز بهره برداری از سه پست اسکله در منطقه ویژه پارسیان

گروه شهرستان// بندر ســیریک می تواند سهم باالیی در 
توســعه ترانزیت و صادرات و واردات کاال به ویژه در حوزه 
خودرو داشته باشد و از همین رو چشم انداز استراتژیک ایران 

محسوب می شود  . 
   شرق هرمزگان همواره به عنوان یکی از مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته استان هرمزگان برشمرده می شود؛ اگر 
از بندرعباس در نوار ساحلی به سمت شرق حرکت کنیم 
شهرستان های میناب، ســیریک و جاسک را پشت سر 
خواهیم گذاشت و در پس کرانه این شهرستان های جوار 
ســاحلی، شهرستان های رودان و بشــاگرد را خواهیم 
دیــد که هر کدام از آن ها نوعــی از محرومیت را یدک 
می کشند که طی سالیان اخیر به دلیل حرکت الک پشتی 
توسعه و نامتوازن بودن ابعاد آن، محرومیت فزاینده ای با 
تفاوت چهره ای بزک کرده تر را تجربه کرده اند.ابربرنامه ای 
که در این حوزه حاکمیت بــا تدبیر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در ابتدا به نیرو های مسلح و نیروی دریایی 
ارتش و سپس با گسترده تر شدن ابعاد به دولت جمهوری 
اسالمی ایران ابالغ شد »طرح توسعه سواحل مکران« بود 
طرحی که تاکنون از زیر دست چندین دولت گذشته است، 
اما برآیندی که از تالش این دولت ها به دست می آید این 
است که عزمی جدی برای توسعه در مکران وجود نداشته 
و دبیرخانه شورای راهبردی توسعه سواحل مکران نیز به 
مانند سایر نهاد های زیر نظر ریاست جمهوری و معاونت 
اول تنها حیاط خلوتی برای جمع مریدان و رفیقان و هر 
از گاهی بازدید هایی در فصل خوش آب و هوای ســال 
بوده اســت، رویکرد غلط و ساختار اشتباهی که دولت 
سیزدهم برای اصالح آن پای کار آمد و در مناطق آزاد به 
ویژه منطقه آزاد قشم نشان داد که دیگر قائل بر رویکرد 
حیاط خلوتانه این مناطق نیست و سعی کرد دوگانگی 
حاکمیت را در این مناطق اصالح کند.وجه تمایز بزرگ 
نگاه دولت سیزدهم به توسعه در سواحل مکران، دیدن 
توسعه پس کرانه های مکران در کنار سواحل بود و در این 
مهم با وجود اینکه در گذشته توسعه سواحل مکران در 

هرمزگان تنها به جاسک محدود می شد، میناب، سیریک 
و حتی بشاگرد نیز در این طرح دیده شد، البته شهرستان 
سیریک یکی اصلی ترین بنادر سواحل مکران است که 
ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجهی دارد و، چون ُدری 
در انگشتری مکران می درخشد، اما به دلیل نگاه تک بعدی 
دولت های گذشته به مکران و تمرکزشان بر صادرات نفت، 
این شهرستان برای توسعه در انزوا قرار گرفته بود بر همین 
اساس اگر امروز شهرستان های استان را با یکدیگر بسنجیم 
بدون هیچ شکی سیریک جزو کم بهره ترین شهرستان ها از 
توسعه بوده اند و قرار گرفتن در بین دو کانون بزرگ توجه 
یعنی جاسک به عنوان نقطه ثقل مکران در هرمزگان و 
بشــاگرد به عنوان نقطه پایلوت محرومیت زدایی کشور 
این شهرستان را از میدان دید خارج کرده است.اما شعار 
دولت سیزدهم در استان هرمزگان تحقق »ایران قوی با 
پیشرفت توام با عدالت« بود بر همین اساس گرد و خاک 
نشینان توسعه نیز در بطن توسعه دیده شدند و طرح هایی 
جامع برای آن ها تعریف شــد. توســعه بنادر شهرستان 
سیریک جزو برنامه های اصلی دولت برای این شهرستان 
است.همانطور که می دانید امارات متحده عربی یکی از 
بارانداز های بزرگ خودرویــی را در اختیار دارد که بر 
اساس آن صادرات و واردات خودرو به کشور هایی که 
فاقد دسترســی به دریا هستند انجام می شد، در این بین 
به عنوان مثال کشور های همسایه شرقی ایران همچون 
افغانســتان اگر بخواهند خــودرو وارد کنند باید بعد از 
بارانداز خــودرو در امارات، آن را به بندرلنگه که قطب 
ترانزیت خودرو و کانتینر های یخچالی ایران است منتقل 
دهند و بعــد از آن از طریق زمینی خودرو های خود را 
با صرف مســاحتی در خاک ایران که از شرق هرمزگان 
می گذرد به کشــور خود ببرند، در حالی که ما در شرق 
هرمزگان بندری دارای ظرفیت تحت عنوان بندر سیریک 
داریم که در فاصله نزدیکی با امارات متحده عربی قرار 
گرفته اســت و در صورتی که زیرساخت های این بندر 
برای ترانزیت خودرو مهیا شود صرفه جویی در زمان و 

طی مسافت بسیار باال خواهد رفت و الزم نیست فواصل 
باالی ۳۰۰ کیلومتری طی شود، اما اگر بارانداز خودرویی 
در خود سیریک احداث شود مزیت بزرگ این بندر برای 
واردکنندگان خودرو این اســت که این بندر به سرزمین 
اصلی قرار دارد و در مســیر کریدور غرب به شــرق و 
نزدیکی کریدور بین المللی شمال به جنوب قرار گرفته 
است و این یعنی عقل سلیم؛ هیچ کشوری حکم نمی کند 
که خودرو را در امارات تخلیه کند، دوباره بارگیری کند، 
دوباره تخلیه و در ایران بارگیری کند و به مقصد ببرد بر 
همین اساس طبق اعالم مهدی دوستی استاندار هرمزگان، 
زمینه های توسعه بنادر سیریک برای استفاده از این مزیت 
در حال فراهم شدن است و مجوز های آن نیز اخذ شده 
است.دوستی با اشاره به خأل بندرگاه مهم و بزرگ در حد 
فاصل بندرعباس تا چابهار گفت: تقویت بندرگاه سیریک 
برای جبران این کمبــود در عرصه تجارت دریایی یک 
ضرورت است و افزایش رویه های شبه رویه ملوانی این 
بندرگاه که تجارت خرد محســوب می شد آغاز تحول 
بندری سیریک است.وی افزود: با احصاء این مشکل، در 
حال حاضر برای بندرگاه سیریک برای رویه های مختلفی 
همچون ترانزیت، واردات و صادرات مجوز صادر شده و 
در مرحله فراخوان جذب سرمایه گذار است که پیشنهاد 
میکنیم سرمایه گذاران با توجه به انعطاف پذیری بسیار 
مناسبی که برای این حوزه وجود دارد به این بندرگاه توجه 
 کنند.استاندار هرمزگان گفت: بندرگاه سیریک پتانسیل
 بی نظیری دارد، حجم زیادی از کاال که از سایر بنادر به 
کشور های همسایه شرقی و شمال شرقی به ویژه کشور 
افغانستان صادر می شود می تواند از مبدأ سیریک انجام 
شــود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی تصریح 
کرد: در حال حاضر برخی از طرح های توسعه در حال 
انجام با توجه به اعتبارات تامین شــده تا 6 ماهه آینده 
تکمیل خواهند شد تا این بندرگاه مهم از حالت موقتی 
خارج شود و امیدوارم با انجام این طرح ها شاهد افزایش 

چند ده درصدی ترانزیت، واردات و صادرات باشیم .
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مفقودی نوبت دوم

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
۱- آمــوزش وپرورش رودان دبســتان شــهید حســین فهمیده  به شــماره شناســه 
ملی۱۴۰۰۰29۰۱9۵ در ششدانگ یک باب مدرسه  به مساحت ۱۱۵۱/۰۷مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده ۱-اصلی واقع در قریه برنطین رودان-هرمزگان  

حقوق ارتفاقی  ندارد
2- خانم مهرناز معتمدی دهبارز   فرزند  عبدالمهدی  به شماره ملی ۳۳9۱۴۸۳۴۱۵صادره 
ازبندرعباس نســبت به  سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یک  یک قطعه باغ  به مساحت 
2۵۰2۱/۳۸مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک باقیمانده ۴-اصلی  واقع در 

کهنشوئیه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
۳- خانم رفعت  معتمدی دهبارز   فرزند   عبدالمهدی  به شماره ملی ۴۶99۰۶۵۸۳۱صادره 
ازرودان نســبت به ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک  یک قطعه باغ  به مساحت 
2۵۰2۱/۳۸مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک باقیمانده  ۴-اصلی  واقع در 

کهنشوئیه  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
۴- حســن نصرتی فرزند  حســین به شــماره ملی ۴۶99۸۰۴۶۳2صادره از رودان در 
ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت ۱۱۸۰2/۷۱مترمربع ملکی متصالحین رودان  قسمتی 
از باقیمانده ۵- اصلی واقع در  روستای سکل رودان  حقوق ارتفاقی مقدار ۱۷۸۷متر مربع 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان 

حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
۵- حسین ساالری فرزند غالم  به شماره ملی۴۶99۱۱۰۰۴۵صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 2۰۰مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک ۱۸۷فرعی 
از۷ -اصلی واقع در محله سنگی  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک ۱۸۷فرعی 

از ۷-اصلی به نام سید نعمت اله سجادی  وسید کاظم هاشمی معرفی گردیده است 
۶- فرشید مهدی زاده دهبارزفرزند حسین به شماره ملی ۴۶99۰9۵۴۰2صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷2/۸۶مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 

پالک باقیمانده ۷ -اصلی واقع در باالشهر دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
۷- ربابه داوری فرزند عبداله به شــماره ملی۴۶99۰۶۸۸۴۷صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت ۳9۱/92مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده ۷ 

-اصلی واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
۸- پرویزکریمی زاده فرزند احمد به شــماره ملی۴۶99۷۵2۱۷9صــادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۸9/۰۳مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 

از باقیمانده ۷ -اصلی واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 

9- محمــد عبــاس زاده فرزنــد غــالم   بــه شــماره 
ملی۱۸۱۷۷۱۸۸۰۰صادره ازمرکزی در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 2۸۵/۳۴مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک ۱22۸فرعی از ۷ -اصلی واقع درزنگزان 
رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک ۱22۸فرعی 

از ۷-اصلی  بنام محمد فرخ نژاد معرفی گردیده است
۱۰- غالم عبداهلل زاده فرزندرضابه شــماره ملی ۴۶99۰۷۵۰29صــادره ازرودان  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۸۳/۷9مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از 

پالک ۷-اصلی  واقع  در  کلبر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
۱۱- فریده مریدی فرزند برزوبه شماره ملی۴۶99۵۸۸۰۵۰صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت ۱9۷/۸۷مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
۱۱29فرعی از  ۷ -اصلی واقع درجمال اباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 

پالک ۱۱29فرعی از ۷-اصلی  بنام محمد علی معتمدی  معرفی گردیده است
۱2- محمــد دالوری  فرزند غالم به شــماره ملی۴۶99۵۳9۷۷۷صــادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۴۱۰/۸۴مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک ۱2۵۱فرعی از  ۷ -اصلی واقع درزنگزان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 

پالک ۱2۵۱فرعی از ۷-اصلی  بنام غالم دالوری  معرفی گردیده است
۱۳- نصرت بلکامه فرزند شنبه به شماره ملی۳۴2۰۱۰۰۱۸۳صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت ۴۸/22مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
۴۷۱فرعی از  ۸ -اصلی واقع درباالشهرمعزاباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 

پالک ۴۷۱فرعی از ۸-اصلی  بنام ابراهیم بهرامی  معرفی گردیده است
۱۴- معصومه گلستانی رودان فرزند علی  به شماره ملی۴۶9۰۱۳۶۷۳۴صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۸۳/۵۴مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک ۸۷فرعی از  ۸ -اصلی واقع درمحله گلستان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک ۸۷فرعی از ۸-اصلی  بنام حسین گلستانی  معرفی گردیده است
۱۵- عباس رحیمی معزاباد فرزند علی به شماره ملی۴۶9۰2۴۰۷۸۷صادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۱2/۰۶مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک ۱۳۳۶فرعی از  ۸ -اصلی واقع در پشته معزابادرودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد 
۱۶- ســعید ناصحی گشوئیه  فرزند مرتضی به شــماره ملی ۴۶99۷۶۶2۴2صادره از 
رودان   در ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 9۷۳۳/۰۳مترمربع مالکیت متصالحین 
رودان  قسمتي از پالک باقیمانده ۱2-اصلی  واقع در  گشوئیه رودان هر مزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد .
۱۷- باباجان راز فرزند حســین به شــماره ملی ۳۱۶۱۰۷2۷۶۶صادره از چاه مرید در 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت ۳۶2۴۷/۶۶مترمربع مالکیت متصالحین رودان  
قسمتي از پالک ۱۸-اصلی  واقع در  رودخانه قریه فاریاب هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد . ۴۳/م/الف 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/9/7  - تاريخ انتشارنوبت دوم : 9/23 /1401

یحیی شیروانی -رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

انتصاب رئیس جدید اداره میراث فرهنگی  
گردشگری و صنایع دستی بندرلنگه 

سعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 

بندرلنگه منصوب شد . 
  به گزارش خبرنگار دریا، طی حکمی از ســوی 
سهراب بناوند مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان، سید محمود صحرائیان 
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس  به عنوان 
وصنایع دســتی بندرلنگه منصوب شد. در حکم 
بناوند به صحرائیان آمده است: نظر به تعهد، سوابق، 

تجارب و توانمندی های ارزنده اجرایی و مدیریتی، 
جنابعالی به ســمت رئیس اداره میراث فرهنگی، 
بندرلنگه  گردشگری و صنایع دســتی شهرستان 
منصوب می شــود تا با اتکال بــه خداوند متعال 
و با تعامل جدی با فرماندار و ســایر مســئولین 
شهرستان و با بهره گیری از توان تخصصی معاونین، 
کارشناســان و مســئولین اداره کل نسبت به امور 

محوله زیر نظر این جانب اهتمام ورزید . 

ســعیده دبیری نــژاد - گروه 
هاشمی  حضور  با  شهرستان// 
مدارس  نوســازی  مدیــرکل 
شهرستان  فرماندار  هرمزگان، 
بندرخمیر و جمعی از مسئولین 
باب  یک  احداث  کلنگ  محلی 
مدرسه خیرساز در بندر پهل به 

زمین زده شد .

   به گــزارش خبرنگار دریا، 
هاشــمی با بیــان اینکه این 
با همت  مدرسه شش کالسه 
خیر نیــک اندیش  بندر پهل 
حاج عبداهلل مالئی به صورت 
درصــدی  مشــارکت ۱۰۰ 
احداث می شــود، اظهار کرد: 
مدرســه مذکــور در فضای 

جز  که  وحدت  آموزشــگاه 
قدیمی ترین مدارس این شهر 
اســت با ۵۰۰مترمربع زیربنا 
آموزشی،  ســاختمان  شامل 
سرویس بهداشتی، سرایداری، 
آبخــوری، دیــوار ومحوطه 
کامل  تجهیزات  وبا  ســازی 
ادامه  شــود.وی  می  احداث 
اعتباری  با  مدرســه  داد:این 
بالغ بر ۷ میلیارد تومان احداث 
می شــود و درمهرماه ۱۴۰2 
به بهــره برداری می رســد.

گفتنی اســت؛ با بهره برداری 
تعداد ۱۵۰نفر مدرسه  این   از 

دانش آموز از فضای آموزشی 
ایمن بهره مند خواهند شد .

آیین آغاز عملیات اجرایی
 یک باب مدرسه خیر ساز در بندر پهل
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فروردین :  
خواسته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، چون 
هیچ کمکی به تحقق اهداف تان نمی کند. امروز 
می توانید از تعامالت تان با دیگران نفع ببرید، البته 
به شرط این که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید و نقش 
فرمانده داشته باشید. این راهکار دیپلماتیک به این معنی نیست که 
 باید دســت از رویاهای تان بردارید، بلکه به شما توصیه می شود
 که اگر می خواهید احساســات تان را پرورش دهید، در مســیر 

موفقیت تان بیشتر از قبل با دیگران ارتباط برقرار کنید .
    اردیبهشت :  

اگر از وظایف کاری تان چشم پوشی نکنید می توانید 
 پیشــرفت خوبی داشته باشــید. اما اگر مدام به دنبال 
راه های میانبر باشــید تا کارها را سریع تر به سرانجام 
برسانید ممکن است بدون این که نتیجه ای بگیرید فقط منابع تان را هدر 
دهید. به دنبال مسیرهای جدید نباشید، همان راهی را بروید که پیشتر 
دیگران هم از آن عبور کرده اند. اگر امروز کاری را به تعویق بیندازید، 

بدانید که دیرتر انجام دادن آن انرژی بیشتری از شما می گیرد .
     خرداد : 

امــروز می خواهید برنامه هــای لذت بخش برای 
خودتــان ترتیب دهید، اما این روند با نقشــه های 
اطرافیان تان هماهنگ نیســت. می توانید همه چیز 
را همان طوری که هســت ببینید، یعنی بدون این که تحت تاثیر 
احساســات و عواطف تان قرار بگیرید، اما دل تان نمی خواهد 
که بیش از این از احساسات تان جدا بیفتید. دیر یا زود نیت های 
واقعی شــما آشکار خواهد شد و دیگر نمی توانید آن ها را پنهان 
نگه دارید. اگر از همان ابتدای مســیر با صداقت پیش بروید همه 

چیز آسان تر خواهد گذشت .
      تیر :

امروز ممکن است دوباره با یک مشکل احساسی قدیمی 
روبرو شوید و آن را بارها و بارها در ذهن تان بچرخانید 
تا راه حلی پیدا کنید. ترجیح می دهید حرفی نزنید، چون 
به نظرتان دیگران می دانند که چه در سر دارید و نیازی به گفتن شما 
نیست. یادتان باشد که سرکوب خواسته های تان و پنهان نگه داشتن 
آن ها شما را هدف دور می کند. به نفع تان است که احساسات تان را 
آشکارا بروز دهید، نگران هم نباشید چون هیچ کس شما را به خاطر 

صداقت تان سرزنش نخواهد کرد .
     مرداد :

امروز ممکن است در آخرین لحظات به کمک تان 
بیایند. خوشبختانه نیازی نیست چیزی طلب کنید، 
دیگران از این که با شــما همراه شوند حس خوبی 
خواهند داشت. اما یادتان باشد که همراهان تان ممکن است نتوانند 
به سرعت شما کار را پیش ببرند. نا امید نشوید و از آن ها به خاطر 
هر مقدار کمکی که می دهند تشکر کنید. حواس تان هم باشد که به 

موقع لطف آن ها را جبران کنید .
      شهریور : 

امروز شــاید نتوانید کارهای تــان را چندان پیش 
 ببرید، چون یکی از اطرافیان شروع به حسادت کرده 
 و مانع راه تان شــده اســت. اگر تمایــل دارید که 
 آرامش تان به هم نخورد، بهتر است راهکارتان را متعال سازی کنید تا 
چیزی به کســی برنخورد. یادتان باشد که دیرتر هم می توانید به 
اهداف تان برسید، فعال بگذارید آتش حسادت ها خاموش شود. 
نگذارید اهداف تان باعث خراب شــدن روابط تان با کسانی شود 

که برای تان مهم هستند .
      مهر : 

با چندین مانع روبرو هســتید که انگار نمی خواهند 
 از جلــوی راه تان کنار بروند، اما بازگشــت ماه به 
نشانه ی شما این قابلیت را برای تان به همراه آورده 
که واقع بینانه به مشکل تان نگاه کنید. ممکن است یک نفر بدون 
دعوت به کمک شما بیاید، بهتر است به جای این که لج بازی کنید 
به طریقی با حضور او کنار بیاییــد. بدانید که کار زیاد کلید حل 
مشکالت تان نیست، در عوض باید به تکه تکه ی اطالعات تان 

خوب نگاه کنید تا آن ها را در جای درست قرار دهید .
      آبان : 

دوســت دارید که از جمع فاصله بگیرید، اما شاید 
فرصت مناســب برای تان پیش نیاید. با این که از 
مشــارکت کردن با دیگران خوش تان می آید، اما 
دیگر از این وضعیت تکراری خسته شده اید. صبور باشید و بدانید 
که روزهای پر استرســی پیش رو دارید. برای این که از شــدت 
فشارها فاصله بگیرید به ندای قلب تان گوش کنید تا زمان درست 
را به شــما اعالم کند. شاید باورتان نشود، اما گر کمتر خودتان را 

جدی بگیرد همه چیز بهتر می شود .
      آذر :  

امروز بــه راحتی می توانید خودتــان را عصبانی 
 کنید، به ویژه اگر بخواهید برنامه هایی را که ترتیب 
 داده اید نهایی کنید. انگار در انتخاب های تان دچار 
تردید شده اید. به جای این که به دنبال تصمیم نهایی باشید، بهتر 
 است به مســیرهای مختلفی که شما را به مقصد می رسانند فکر 
کنید. بدانید که رســیدن به ستاره ی بخت تان کار چندان سختی 

نیست .
      دی : 

 بهتر اســت به موانع و فشــارهایی که در مســیر 
موفقیــت تان پیش آمــده خوب فکــر کنید. اگر 
 بتوانیــد تعادل را برقرار ســازید، حتما به اهداف و 
خواســته های تان خواهید رســید. درباره ی نگرانی های تان با 
دیگران گفتگو کنید، چون این کار از شــدت استرس های تان کم 
خواهد کرد. اما حواس تان باشد که از جاده منحرف نشوید، ممکن 

است همان لحظه که مسیر باز شد دوباره بسته شود .
   بهمن : 

 در گفتگوهایی که امروز شــرکت می کنید باید با 
 فکر باز وارد شوید، چون اصال معلوم نیست که این 
 حــرف ها بــه کجاهــا خواهــد کشــید. انگار 
 دل تان می خواهد چیزهای تــازه یاد بگیرید و تمایلی به بحث 
 درباره ی موضوعات تکــراری ندارید. حواس تان به حرفی که 
می زنید باشد، چون ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید. برای 
این که ناخواسته مشــکلی پیش نیاید و کسی هم ناراحت نشود 

حواس تان به پیچیدگی های موضوع بحث باشد .
اسفند : 

امروز ممکن است به این نتیجه برسید که اهداف قبلی 
شما آن قدرها هم که فکر می کردید مهم نبودند. نه این 
که فکرتان تغییر کرده باشد، بلکه دیدگاه تان وسعت 
بیشتری گرفته و اکنون افق های تازه تری را می بینید. به جای این 
که اشــتباه کنید و بعدا مجبور شوید برای جبران شان کلی انرژی 
مصرف کنید، به نفع تان است که از همین اآلن به سراغ کاری بروید 

که ارزش اش را دارد .

گروه سالمت// مسئول اداره نظارت و پایش 
فرآورده های ســالمت معاونت غذا و دارو 
دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
با اشــاره به نکاتی درباره پیشــگیری از 
مصرف بیش از اندازه دارو و مسمومیت های 
دارویی، گفت: برای اینکه دارو برای شما و 
نه علیه شما کار کند، باید مقدار درستی از 

آن مصرف شود .
  به گزارش وب دا، دکتر مهســا فخر زارعی 
با بیان این مطلب افزود: بسیاري از داروهاي 
مایع مانند ضد درد ها، داروي سرما خوردگي، 
شربت سرفه، داروهای گوارشی و... با قاشق، 
فنجان، قطره چکان یا ســرنگ هایی مدرج 
مخصوص فروخته می شوند تا به مصرف کننده 
برای اندازه گیری دقیــق دارو کمک کنند، 

بنابراین همیشه از آنها 
کنید  استفاده 

که  چرا 

ی  شق ها قا

آشپزخانه ممکن است مقدار دقیقی از دارو را 
اندازه گیری نکنند. وی عنوان کرد: قاشق های 
آشپزخانه متفاوت و حجم های مختلفی را 
شامل می شوند، همیشه از پزشک بخواهید 
مقــدار دقیق مصرف دارو را برای شــما به 
میلی لیتر یا سی سی بیان کند. وی با تأکید 
بر پیروی از دســتور پزشک برای مصرف 
دارو، اظهار کرد: باید داروی مناسب با مقدار 
مناسب مصرف شــود، داروها با نام تجاری 
یکسان می توانند با مقادیر ماده موثره متفاوتی 
فروخته شوند، مانند فرآورده های مخصوص 
نوزادان، کودکان و یا بزرگســاالن، همچنین 
مقدار و نحوه مصرف برای کودکان بسته به 
سن و وزنشان متفاوت است که باید همیشه 
مقدار مناســب را طبق 
دستور پزشک 
ستفاده  ا

کنید.  
ل  مسئو
و  نظارت  اداره 

پایش فرآورده های سالمت معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
اظهار کرد: مقدار مصرف بعضی از داروها با 
توجه به وزن کودک تعیین می شود، هرگز 
میــزان دارویی را که باید به کودکتان بدهید 
حدس و یا از مقدار مربوط به بزرگســاالن 
تخمین نزنید. وی با تأکید بر اینکه با ظروف 
دارای درپــوش مقاوم به کــودک، جلوی 
افزود:  بگیرید،  مسمومیت های تصادفی را 
بعــد از هر بار مصرف، درب دارو را ببندید 
و دور از دسترس کودک قرار دهید، بعضی 
از داروها خوشــمزه و خوشرنگ هستند، 
کودکان ممکن اســت فکر کننــد داروها 
آبنبات یا شکالت هستند، بنابراین داروها 
و ویتامین هــا باید دور از دید و دســترس 
کودکان قــرار گیرد. دکتر فخــر زارعی با 
تأکید بر اینکه باید از پزشک یا داروساز در 
مورد تداخالت دارویی سوال شود، تصریح 
کرد: داروها، ویتامین ها، مکمل ها، غذاها و 
نوشیدنی ها همیشــه با هم سازگار نیستند.

وی افزود: داروهــا را باید قبل از مصرف 
سه بار کنترل کرد، ابتدا بسته بندی خارجی 
دارو که دارای برش، پارگی و... نباشــد. در 
مرحله دوم برچسب داخل بسته بندی دارو 
را برای اطمینان از صحت دارو و همچنین 
از نظر ســالم بودن درب دارو چک شود. 
در مرحله ســوم شــکل، رنگ، اندازه و 
 بوی دارو را کنتــرل کنید اگر متوجه مورد 
غیر طبیعی شدید، با داروساز مشورت کنید .

نکاتی برای پیشگیری از مصرف بیش از اندازه دارو 

گروه ســالمت// مســئول واحــد تحقیق و     
 توســعه حوزه دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه 
مصرف  گفت:  پزشکی خراسان شــمالی   علوم 
آنتــی بیوتیک، می تواند باعــث ایجاد عوارض 
جانبی و کمک به افزایش مقاومت نسبت به آنتی 
بیوتیک ها شود، مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از 
مهمترین ترین تهدیدها برای ســالمت عمومی 

است .
   به گزارش وب دا، دکتر مهسا فخر زارعی با بیان 
این مطلب اظهار کرد: مقاومت آنتی بیوتیکی به این 
معنا نیست که بدن نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم 
می شــود، به این معنی است که باکتری ها در حال 
افزایــش توانایی جهت غلبه بر آنتی بیوتیک هایی 
هســتند که برای از بین بردن آنها طراحی شده اند. 
 وی با بیــان اینکه هنگامی که باکتــری ها مقاوم 
 می شوند، آنتی بیوتیک ها نمی تواند با آنها مبارزه کند و 
 باکتــری ها تکثیــر می شــوند، افــزود: درمان 
 باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک دشوارتر است و 
 می تواند بــه افراد دیگر ســرایت کنــد.وی در 
خصوص روش استفاده درست از آنتی بیوتیک ها 
گفــت: اگر به آنتی بیوتیک نیاز دارید، آنها را دقیقا 
همانطور که تجویز شده است مصرف کنید. هرگز 
آنتی بیوتیک های خود را برای استفاده بعدی ذخیره 

نکنید یا آنها را با خانواده یا دوســتان به اشتراک 
نگذارید.مسئول واحد تحقیق و توسعه حوزه دارو 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی مصرف درست آنتی بیوتیک نه تنها به حفظ 
سالمتی ما و مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی کمک 
می کند بلکه تضمین می کند که این داروهای نجات 
دهنده، برای نسل های آینده نیز در دسترس خواهند 
بود. وی تأکید کرد: اگر هر گونه ســوالی در مورد 
آنتی بیوتیک های خود دارید با پزشک یا داروساز 
در مورد عوارض جانبی یا وجود تداخالت دارویی 
احتمالی با سایر داروهای مصرفی خود، مشورت 
کنید.وی عنوان کرد: عوارض جانبی شایع از خفیف 
تا شــدید متغیر اســت و می تواند شامل جوش و 
ضایعات پوستی، سرگیجه، حالت تهوع، اسهال، بروز 
عفونت های قارچی فرصت طلب باشد. دکتر فخر 
زارعی بــا تأکید بر اینکه در صورت بروز مواردی 
شــامل اسهال شدید )می تواند نشانه ای از عفونت 
کلستریدیوم دیفیسیل باشــد که می تواند منجر به 
آســیب روده بزرگ و مرگ شود.( یا واکنش های 

آلرژیک شــدید و تهدید کننده زندگی مانند خس 
 خس سینه، کهیر، تنگی نفس، و آنافیالکسی )احساس 
می شود که گلوی شما در حال بسته شدن یا خفگی 
است یا صدای شما در حال تغییر است( سریع باید 
 به پزشــک مراجعه کنیم. وی افزود: در صورت 
عدم نیــاز به آنتی بیوتیک، چنانچه خودســرانه 
مصرف شود، نه تنها سودی حاصل بیمار نمی شود 
بلکه عوارض جانبی ناشــی از مصرف، می تواند 
باعث آســیب شود. واکنش های ناشی از مصرف 
آنتی بیوتیک ها باعث می شود که از هر پنج نسخه 
تجویز دارو، یکی منجر به مراجعه به اورژانس شود.

مسئول واحد تحقیق و توسعه حوزه دارو معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
عنوان کرد: واکنش هــای آنتی بیوتیکی یکی از 
شــایع ترین علل مراجعه به اورژانس در کودکان 
اســت.وی افزود: آنتی بیوتیک ها اثری بر روی 
ویروس ها ندارند، این ویروس ها هستند که باعث 
سرماخوردگی، آنفوالنزا و کرونا می شوند. حتی در 
برخی از عفونت های باکتریایی رایج، از جمله بیشتر 

موارد برونشیت، بسیاری 
عفونت های  از 

سی  سینو
و 

خی  بر
عفونت های 

آنتــی  گــوش، 
بیوتیک ها موثر نیستند.وی 

اظهار کرد: با رعایت نکات زیر می توان سالم بمانید 
و ســالمت دیگران را نیز حفظ کنید: دستان خود 
با آب و صابون به مدت 2۰ ثانیه و یا اســتفاده از 
ضدعفونی کننده دست که ۷۰ درصد الکل داشته 

باشد بشویید

یا  هنگامی که ســرفه 
عطسه می کنید 
و  دهان 
بینی 

را 

با 

دســتمال 
یا با اســتفاده از 

داخل آرنج خود بپوشانید
واکسن های توصیه شــده، مانند واکسن کرونا و 

آنفوالنزا را به موقع دریافت کنید .
  از متخصصین سالمت مانند پزشکان و داروسازان 
در مورد راه های پیشگیری از بروز بیماری عفونی 

بهره بگیرید .

آنتی بیوتیک ها وعوارض آنها

گروه  سالمت// سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
 گفت: همزمــان با فصل پاییز و آغــاز مدارس همچنین 
فعال شدن مراکز تجمیعی شاهد پدیده شپش سر یا همان 
آلودگی انسان با شپش هستیم که این موضوع سراسر دنیا 

را با چالش مواجه کرده است .
  بــه گزارش خبرنگار دریا، دکتر فاطمه نوروزیان افزود: در 
ایران ساالنه شاهد بیش از صد هزار مورد درگیری با شپش 
ســر بخصوص درکودکان مقطع ابتدایی هســتیم. نوروزیان 
با اشــاره به اینکه خانم ها نسبت به آقایان بیشتر درگیر این 
موضوع هستند؛ ابراز کرد: به طور کلی اگر بخواهیم در مورد 
شپش صحبت کنیم شپش حشــره ای است که بدون بال و 
خونخوار است و بعنوان یک انگل محسوب می شود؛ انگل ها 
موجوداتی هستند که برای زنده ماندن نیاز به زندگی در کنار 
یک موجود زنده دیگر دارند.وی اظهار کرد: میزبان شــپش، 
 ســر خود انسان است؛ شــپش البه الی موها، تخم گذاری 
می کند و تخم شــپش یا رشک به ســاقه مو همان محلی 
 که فولکول مو بیرون می آید متصل می شــود. شــپش سر
  می تواند تمامی نواحی سر را درگیر کند اما اولین جایی که درگیر 
 می کند اصوال پشــت گوش و ناحیه پس ســر است زیرا 
عروق خونی بیشتری دارد و در مواقعی که آلودگی خیلی زیاد 
باشد می تواند کل موها را درگیر کند. نوروزیان تصریح کرد: 
شپش حتی در آقایان می تواند محاسن را نیز درگیر کند ولی 
روی ابرو و پلک و مژه ها اصوال دیده نمی شود. سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان با اشاره به چرخه زندگی 
شپش عنوان کرد: شپش از زمانی که تخم می گذارد تا زمانی 
که تبدیل به نوزاد شــپش می شود هفت روز طول می کشد 
دو هفته هم طول می کشد تا این حشره بالغ شود و از زمانی 
که بالغ شــود می تواند جفت گیری و تخم گذاری کند و در 
چرخه زندگی اش که تقریبا یک ماه است روزی چهار تخم  
بگذارد و در یک ماهی که زنده است می تواند ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
تخم در ســری که آلوده هست بگذارد از این جهت  است که 
می گویم حتی اگر شپش وارد سر شود راحت می تواند فرد 
را دچار آلودگی شدید کند. وی بیان کرد: راههای انتقال شپش 
در مدارس از طریق انتقال مستقیم و غیر مستقیم می باشد؛ راه 
انتقال مســتقیم یعنی اگر بچه ها در کنار هم و در فاصله کم 
بنشینند چون تماس بسیار نزدیک است شپش از فرد آلوده 
به فردی که آلوده نیســت منتقل می شود و این آلودگی هیچ 
ارتباطی به طبقه اجتماعی افراد ندارد و به راحتی قابل انتقال 
است. اما تماس غیر مستقیم به طور مثال روسری یا مقنعه، گل 
 ســر، کش مو و یا هر چیزی که به سر مربوط می شود حتی 
شال گردن و یا کاله اگر آلوده باشد و در کنار وسایل فردی که 
آلوده نیست باشد شپش می تواند انتقال پیدا کند؛ حتی اگر از 
وسایل یکدیگر را استفاده نکنند قابل انتقال است. مثال در مدارس 
 که کمدی وجود دارد که همه شال گردن ها در آن نگهداری 
می شود و یا در رختکن استخر، رختکن حمام های عمومی 
و یا هر مکانی که مشترک باشد همین موارد باعث انتقال این 
حشــره از فرد آلوده به فردی که آلوده نیست می شود.دکتر 
نوروزیان عنوان کرد: ســه مورد  تحت عنوان فرد مشکوک، 

فرد محتمل و فردی که تشــخیص قطعی داده شــده بعنوان 
موارد تشخیصی وجود دارد.مشکوک: مثال فرد یا کودکی که 
زیاد ســرش را می خاراند بخصوص پشت گوش و پس سر 
خود را، محتمل: یعنی این کودک یا دانش آموز خراش هایی 
را در ســرش دارد که با خارش خود موجب زخم سر شده 
باشد، تورم غده لنفابی چه پشــت گوش و چه زیرگردن و 
تشخیص قطعی دیدن رشک یا تخم شپش است یا دیدن خود 
حشــره شپش بالغ . وی اظهار کرد: طرح غربالگری کودکان 
در مدارس توسط همکاران بهداشتی ما در بهداشت مدارس 
 انجام می شــود و کودکان را قبل از شــروع مدارس معاینه 
می کنند بعد از پیدا کردن کودکان آلوده درمان خانوادگی انجام 
می شــود. در درمان تاکید می شود حتما درمان خانوادگی 
صــورت گیرد. درمان اگر فقط برای فرد آلوده باشــد قطعًا 
درست جواب نمی دهد و دوباره فرد آلوده می شود.نوروزیان 
تصریح کرد: عوارض شــپش در افراد آلوده شامل: خارش 
 شــدید سر اســت زیرا شــپش چون خونخوار است وقتی 
می خواهد خون بخورد قطعًا پوســت سر سوراخ می شود و 
از بزاق خود ماده ایی وارد ســر می کند که باعث می شــود 
 خون در سر لخته شود همین موضوع باعث سوزش و خارش 
می شود.ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان 
افزود:وجود  این مشــکل در دانش آموزان باعث می شود 
بی خوابی داشــته باشــد و صبح در کالس درس سرحال 
نباشــد و این از یک بعد دیگر بسیار حائز اهمیت است که 
ما برای درمــان اقدام فوری انجــام دهیم.مهمترین راهکار 
درمانی این است که درمان باید کامل و جمعی انجام پذیرد.
اگر یک دانش آموز آلوده باشــد باید تمــام دانش آموزان 
 مرتب چک شــوند؛ یک نکته بســیار مهــم زمانی که یک 
 دانــش آموز آلوده مشــاهده شــد به هیچ عنــوان کرامت 
دانش آموز و خانواده اش نباید زیر سوال برود. هر فردی با 
هر سطح اجتماعی و فرهنگی می تواند به شپش آلوده شود.
وی با اشــاره به چگونگی انتقال شپش از حیوانات خانگی 
به انســان گفت: حیوانات خانگی با جا به جا کردن شپش 
می توانند موجب آلودگی شــوند اما شپشی که مخصوص 
 انسان است و از انسان به انسان منتقل می شود اما حیوانات 
 می توانند ناقل باشــند یعنی باعث انتقال شــوند حیوانات 
می توانند آلوده نباشــند اما باعث انتقال می شــوند. دکتر 
نوروزیان با اشــاره به روش های درمانی صحیح و اصولی 
شپش ســر تاکید کرد: به هیچ عنوان از مواد شیمیایی سمی 
و خطرناک در درمان اســتفاده نشود  . شنیده ها حاکی از آن 
است که برخی افراد از سموم کشــاورزی استفاده می کنند 
که به شدت خطرناک اســت و تاکید می شود به جد از این 
 اقدام خودداری شــود. همچنین اســتفاده از سس مایونز و 
 تجویز های خانگی توصیه نمی شــود. فقــط از محلول و 
 لوســیون ها که پزشــک تجویز می کنند اســتفاده شود. از

 بین بردن رشک )محلول ۵۰% سرکه را در ۵۰% آب حل 
نموده( موها را به مدت 2۰ تا ۳۰ دقیقه به محلول آغشته کنید 

و بعد با شانه دانه ریز شانه بزنید .

ابتال به شپش به طبقه اجتماعی افراد ارتباط ندارد

بیشترین امکان ابتال به شپش در دانش اموزان ابتدایی

يزدياسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
04:52:53 اذان صبح

06:14:45
11:33:25
16:50:42
17:07:37

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:28:19 اذان صبح
06:53:39
12:03:52
17:12:40

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:16:43 اذان صبح
06:39:58
11:55:09
17:08:56
17:26:09

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:37:16 اذان صبح
06:00:57
11:15:04
16:27:46
16:45:06

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:10:43 اذان صبح
06:34:32
11:48:18
17:00:41
17:18:02

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:53:26 اذان صبح
06:17:50
11:30:13
16:41:12
16:58:41

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:15:58 اذان صبح
06:40:45
11:52:14
17:02:18
17:19:52

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:06:10 اذان صبح
06:32:04
11:41:02
16:48:34
17:06:24

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب17:30:23 اذان مغرب اذان مغرب

گروه سالمت// جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه بیماري آلزایمر یک 
مشکل بزرگ براي سالمت جامعه محسوب می شود که بر روابط 
بین فردي و اجتماعی نیز اثر دارد، برخی از راه های تقویت حافظه 

برای پیشگیری از این بیماری در سالمندان را برشمرد .
   زهرا حسینی خبوشان اظهار کرد: بیماري آلزایمر چند سال قبل از 
شروع عالئم تشخیصی شروع می شود. وی عوامل خطر این بیماری 
را سن باالتر از 6۵ سال، سابقه خانوادگی، سکته مغزی، سابقه ضربه 
شدید به سر، بیماری های عروق کرونر، کمبود فعالیت های فکری، 
کمبود ویتامین هایی چونa،E ، C،B۱2B۱و اسیدفولیک، کمبود 
فعالیت های بدنی و ورزش، ســابقه افسردگی، استرس های روانی 
اجتماعی مانند فوت همسر و بازنشستگی، افزایش کلسترول خون، 
مصرف دخانیات، ســموم موجود در محیط زیست و... خواند. به 
گزارش وبدا، وی در ادامــه افزود: مرحله آغاز بیماری مرحله اي 
اســت که در آن اختالل حافظه رفته رفته نمایان مي شود، بیمار در 
این مرحله از عهده کارهاي روزمره شخصي برمي آید ولي اداره امور 

اجتماعي نظیر خرید و کارهاي بانکي براي او دشوار است.

 وی تصریح کرد: در مرحله بعدی اختالل حافظه پیشرفت مي کند 
و عالئم رواني رفتاري نظیر ترس، اضطراب، افسردگي، بي خوابي و 
بي قراري دیده مي شود. بیمار قدرت تشخیص زمان و مکان را از 
دست مي دهد و گویش او دچار اختالل مي گردد. حسینی خبوشان 
گفت: در این مقطع از بیماري، فرد قادر به مراقبت هاي شــخصي 
است و سپس اختالل حافظه تا به آنجا پیشرفت مي کند که بیمار 
حتي نامش را فراموش مي کند، قدرت تکلم او تقریبًا از بین رفته 
و عضالتش ســفت مي شود، بلع غذا براي او مشکل شده و دیگر 
قادر نیست از بستر خارج شود. به تدریج دچار زخمهاي بستر مي 
شــود و کنترل اعمال دفعي را نیز دست مي دهد که به اصطالح، 
زندگی نباتی گفته می شود. مدیرگروه سالمت جمعیت خانواده و 
مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 
راه های تقویت حافظه برای پیشگیری از این بیماری در سالمندان 

را عوامل زیر برشمرد:

 * وســایلی که همیشــه اســتفاده میکنند مانند عینک،ساعت 
و..رادرجای مشخص بگذارند. )مثل گذاشتن کلیدها روی قالب 

کنار در(
* به اخبار گوش دهند یا کتاب و روزنامه بخوانند.

* حفظ روابط اجتماعی قوی و مکرر با خانواده و دوستان .
* درجمع دوستان و فامیل به یادآوری خاطرات گذشته بپردازند 

وآلبومهای قدیمی راباهم ورق بزنند.
* بازی های فکری مثل شطرنج انجام دهند.

* مشاعره با دوستان و حل جدول
* مطالبی را که ممکن است فراموش کنند در دفتری یادداشت کنند.
* شیشه های مخصوص دارو را با برچسب رنگی مشخص نمایند.

* از مواد غذائی با چربی وشیرینی و نمک کمتر استفاده نمایند.
* خوردن غذاهایی با ســطح باالیی از آنتی اکسیدان و اسیدهای 

چرب امگا ۳، محدودیت نمک، کلسترول و چربی اشباع.

* حفظ وزن مناسب.
* داشــتن فعالیت فیزیکی منظم، شــامل فعالیت های ایروبیک، 

ورزش های تقویت کننده و ورزش های تعادلی و انعطاف پذیری.
* محدودیت نمک، کلسترول و چربی اشباع.

* اســتفاده از عالئم شــنوایی مثل تایمر، آالرم ساعت همراه با 
نشانه های نوشتاری

* استفاده از نشــانه های محیطی برای نمونه جا به جایی بعضی 
چیزها از مکان معمول، و پس از رســیدن به هدف برگرداندن به 

محل اصلی.
* قرار دادن یادآوری کننده ها در محل های مناسب )مثل قرار دادن 

کفش هایی که نیاز به تعمیر دارند نزدیک در(
* به حداقل رساندن هر نوع حواس پرتی. توجه به یک چیز در 

یک زمان.
* زمان کافی برای یادآوری اختصاص دهید. فراموشی به احتمال 

زیاد زمانی که شما عجله دارید اتفاق می افتد.
* ایجاد برنامه ای برای سازمان دهی وظایف معمول مثل خوردن 

داروها .

 تقویت حافظه و  پیشگیری از بیماری آلزایمر  

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای محمد فرمان آورمسنی به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر 2۴ قشم جهت 
دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند سند مالکیت پالک فوق در 
قشم - روستای مسن قطعه یک بخش هشت سند مالکیت صادر وتحویل مالک گردیده است که به علت 
جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات یک قطعه زمین با بنای احداثی نوع ملک طلق با کاربری مسکونی 
به پالک ثبتی ۱۳۵۰۷ فرعی از ۱9۳9 اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۱9۳9 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۴۵2 
در طبقه و واقع در بخش۸ ۰ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت ۰۷. 29۴ متر مربع 
بمالکیت محمد / فرمان آورمسنی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه۸9۷۱ تاریخ تولد ۱۳۵۵ دارای شماره ملی 

۳۴۵9۱۳9۸9۷ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم : ششدانگ با شماره مستند مالکیت ۱2۴۸۱ 
تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۸ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۳۸۰99۳ سری ب سال 9۰ که درصفحه ۳2۶ دفتر امالک جلد ۱۰۸ ذیل 
شــماره ۱۴۳۰۳ ثبت گردیده است . با شماره مستند مالکیت ۸۸۰99۸۷۶۵۳۶۰۰۱۴۷ تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ موضوع سند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی ۳۸۰99۳ سری ب سال 9۰ که درصفحه ۳2۶ دفتر امالک جلد ۱۰۸ ذیل شماره ۱۴۳۰۳ ثبت گردیده است .لذا به استناد 
ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

۱۴۰۱/۰9۳ م/الف-  تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰9/۰۷
محمد آرامش- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم
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گروه خبر// رئیس کل دادگستری هرمزگان از آزادی 
1۴ زندانی مربوط به اغتشاشــات در این استان، در 
اجرای دستور رئیس قوه قضاییه و برای بهره مندی 
زندانیان از ارفاقات قانونی در پی پیروزی تیم ملی 

فوتبال کشورمان خبر داد . 
  به گزارش خبرنگاردریا، مجتبی قهرمانی رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان در این خصوص اظهار 
داشت: بالفاصله پس از دستور قاضی القضات کشور 
بــرای بهره مندی زندانیــان از ارفاقات قانونی در پی 
پیروزی تیم ملی فوتبال کشــورمان، نسبت به بررسی 

پرونده ها اقدام شــد و نسبت به تخفیف و تبدیل قرار 
تأمین آن دسته از متهمان که شرایط ارتکاب جرم آنها 
اجازه می داد اقدام شــد.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان با اشــاره به اینکه تعداد ۱۴ نفر از زندانیان 
اغتشاشات اخیر با تودیع قرار تأمین آزاد شدند، گفت: 
کلیه متهمان از حق آزادی تحت قرار تأمین برخوردار 
هستند و تاکنون نیز همه متهمانی که امکان تودیع تأمین 

را داشته اند آزاد شده اند، ولیکن در مورد متهمین اخیر به 
صورت ویژه با تبدیل قرار و تخفیف قرار امکان آزادی 
فراهم شده است.وی در ادامه افزود: تصمیم رئیس قوه 
قضائیه از جنبه های مختلف حقوقی، قضایی، سیاست 
جنایی، جرم شناسی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی 
است که از هر نگاهی این دستور کارکردهای مثبت خود 
را نشان می دهد.وی یادآور شد: این دستور هم موافق 

سیاست های کلی کاهش آسیب های زندان است و هم 
جهت باز اجتماعی شــدن و بازگشت متهم به آغوش 
خانواده و جامعه بســیار مؤثر است و عالوه بر آن، از 
این نظر که دشمنان نظام و انقالب را در جذب فرزندان 
این کشور، ناکام می گذارد، مطلوب ارزیابی می شود.

این مقام قضایی اضافه کرد: قطعًا این دستور در ایجاد 
وحدت و نشاط اجتماعی و تقویت روحیه تیم ملی و 

اعتبار بخشیدن به کار با ارزش آنها هم تأثیرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان، بیان داشت: هم اکنون تعداد 
کمی زندانی مربوط به اغتشاشات در زندان های استان 
هرمزگان وجود دارند که اکثراً مرتکب جرایم خشن و 
خاص شده اند و پرونده آنها نیز در دست بررسی است.

وی با اشــاره به اینکه هیچ زندانی کمتر از ۱۸ سال و 
دانشجو و دانش آموزی در زندانهای استان هرمزگان 
نیست، تأکید کرد: کماکان برخورد با متهمان خشن با 
توجه به جرم و شیوه ارتکاب جرم، قاطع و بازدارنده 

خواهد بود .

آزادی 14 زندانی مربوط به اغتشاشات در هرمزگان  

بصیرت و اصالت هویت ملی وتربیت اسالمی                                              

قسمت سیزدهم        
  درهمین راستا در روزیکشنبه۱6خرداد۱2۹۹قوای 
جنگل با انتشــاربیانیه ایی تشکیل کمیته انقالب 
ایران وتاســیس حکومت جمهوری شــوروی 
سوسیالیستی ایران را اعالم نمود و دولت جمهوری 
رامعرفی کردکه میرزاعنوان رهبر یا رئیس جمهوررا 
داشت. اما هنوزدولت تازه انقالبی سامان نگرفته 
بود که تفــاوت دیــدگاه آزادی خواهانه ایرانی 
جنگلی های اصیل باکمونیســتهای تــازه وارد، 
 نمایــان شــد و باحمایت بلشــویکهای روس، 
انقالبی های ســرخ طرفدارشوروی دست به یک 
سری اعمال خودسرانه وافراطی زدندکه اعتراض 
مــردم را برانگیخت و کمونیســتها به دلیل تضاد 
اعتقادی چون مالکیت خصوصی را بر نمی تافتند 
متعرض  مالکین وزمین داران می شــدند. بعد از 
گذشت یک ماه میرزا بامشاهده این قبیل رفتارها 
نهایتا طاقت نیــاورده وروزجمعه ۱۸تیر۱2۹۹به 
همراه حسن خان آلیانی به عنوان اعتراض ازرشت 

به صومعه سرا و سپس به زیده آلیان فومنات رفت. 
میرزاقبل ازحرکت پیغامی توســط نماینده خود 
برای برای لنین به مسکوفرستادکه درآن ذکرشده 
بود به نمایندگان روسیه اظهارکردم که ملت ایران 
حاضرنیســت برنامه بلشــویک ها را قبول کند. 
خآلمیرزانه تنها کمونیستهارا متنبه نکرد، بلکه آنان 
را ازاین فرصت برای قبضه کامل قدرت اســتفاده 
شــنبه۹مرداد۱2۹۹طرفداران  درتاریــخ  کردند. 
شــوروی بارهبری وحمایت فرمانده قوای مسلح 
شــوروی ومدیربخش سیاسی وامنیت نظامی آن 
دررشت برضدمیرزاکودتا کردندآنها همه طرفداران 
میرزا را دســتگیر و بازداشــت نمودند و دولت 
جدیدی معرفی کردند که درآن احســان اهلل خان 
بعنوان سرکمیسروکمیسرخارجه وسید جعفرپیشه 
وری به ســمت جنگلیهایی که درفومنات بودند 
حمله و پس ازجنگهای متعددی نهایتآدررودخانه 
پسیخان مرزبندی نمودند. در۳اسفند۱2۹۹کودتای 
رضاخان وســیدضیاءدرتهران انجام شد. درطول 
یکسال حکومت انقالبیون درگیالن عدم استقبال 
مردم ازحکومت جدیــد وهمچنین اختالف بین 
خود کمونیستها با دعوت ازحیدرخان عمو اوغلی 
مبارزگرمشهورمشروطه از قفقاز به گیالن و پس از 
مدتی ازدر دوستی ومذاکره درآمدند و دوباره دولت 
جدیدی به رهبــری میرزا کوچک خان واعضای 
جدیدتشکیل شد، امااین دولت جدیددوامی نیاورد 
و بعد از دوماه در6مهر۱۳۰۰باواقعه مالسر او حمله 
جنگلیها واســارت حیدرخان عمواوغلی دوباره 
ازهم پاشید و قوای جنگل به دولت اقالبیون رشت 

حمله کردندکه حدود۱6روزجنگ ادامه داشت . 
ادامه دارد...

ذبیح اهلل ماندگاری کارشناس ارشدحقوق عمومی

یادداشت

گروه گزارش// مهدی آقا بیگی مدیر عامل سیمان 
جنوب  صادراتی  کارگروه  درحاشــیه  هرمزگان 
کشور که  با حضور رئیس انجمن سیمان و مدیران 
عامل صنعت سیمان به میزبانی سیمان هرمزگان 
دربندرخمیر  برگزار گردید به خبرنگاران گفت: 
تنی  اسمی3میلیون 800هزار  به ظرفیت  باتوجه 
کارخانه سیمان هرمزگان تمام نیاز داخلی سیمان 
در بورس طبق دســتورالعمل براســاس تقاضا 
 عرضه می شود ولی درفصل گرما به دلیل کاهش 
ساخت وساز  وبرای جلوگیری از کاهش نقدینگی 

بخشی از تولید صادر می شود .
   به گزارش خبرنگار دریا، آقا بیگی با اشــاره به 
اینکه در ســه ماه گذشــته۱۰۰هزار تن صادرات 
داشتیم  خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود درسال 
مالی پیش رو ۴۰۰هزار تن صادرات داشــته باشیم 
به کشــورهای حوزه خلیج فارس ازجمله عمان ، 
قطر و امارات عمده بازارهای صادراتی ســیمان و 
کلینکر ما را تشــکیل می دهنــد  و در این میان،در 
حال رایزنی باچین وهندوســتان هستیم که به این 
کشــورها هم صــادرات انجام شــود . مدیرعامل 
کارخانه ســیمان بندرخمیر با اشــاره به تمام نیاز 
داخلــی ســیمان در بورس طبق دســتورالعمل و 
براســاس تقاضای عرضه گفت : باتوجه به اینکه 
 سرانه مصرف سیمان برای هرنفر درسال 6۰۰کیلو 
می باشد و با شروع فصل پاییز و زمستان با توجه 
به کمبود سیمان در ســطح استان هرمزگان )بدلیل 
شروع فصل ساخت و ساز در این استان و نیز توقف 
تولید برخی شرکت های سیمانی بدلیل قطعی گاز(، 
این شــرکت جهت تعادل بازار داخلی و جلوگیری 
از افزایش قیمــت این محصول اقــدام به کاهش 
صادرات و افزایش فروش و توزیع داخلی ســیمان 
 در سطح استان می نماید که در این  فصل کارخانه 
ســیمان های  همسایه اســتان هرمزگان به کمک 
 استان می آیند و مشکل کمبود سیمان را در توزیع 
جبران می کنند.مهدی آقابیگــی درحوزه عمل به 
مســئولیت های اجتماعی افزود:  شــرکت سیمان 
هرمــزگان همواره خــود را در قبال جوامع محلی 
مســئول می داند چرا که از منابع انسانی و طبیعی 
و اقتصــادی آن اســتفاده می کنند. این شــرکت 
همچون دیگر سازمان های پیشرو عالوه بر دغدغه 
ســوددهی اقتصادی، برنامه های ویــژه ای را در 
راستای مسئولیت های اجتماعی برای سایر ذینفعان 
 شرکت اعم از کارکنان، مشــتریان، جوامع محلی، 
محیط زیست، رسانه ها، نهادهای مردمی، شهروندان، 
دولت و … اجرا می  کند این شــرکت با توجه به 
پیشــینه خود در این حوزه و به جهت ارایه برنامه 
پایدار و جامع مسئولیت پذیری شرکتی و داشتن تعهد 

در حال بررسی ونیاز سنجی است که بررسی نماید 
عمده نیاز شهر و شهرستان درچه حوزه هایی است 
که بتوانیم بهترین وماندگار ترین خدمت به این مردم 
عزیز را ارائه دهیم . الزم به ذکر است کارخانه سیمان 
هرمزگان در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی بندرعباس 

و نزدیکی شهر تاالبی بندرخمیر قرار دارد.
  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان 

سیمان: 
ایران ششمین کشــور تولید کننده بزرگ سیمان 

جهان است
  حمید فرمانی در حاشیه نشست کارگروه صادرات 
سیمان کشور در بندرخمیراظهار داشت:   ۷۵ شرکت 
فعال تولید ســیمان اعم از ســفید و خاکستری با 
ظرفیت تولید کشور ۸۸ میلیون تن بدون استثنا عضو 
انجمن صنفی کارفرمایان تولید کننده صنعت سیمان 
کشور بوده و ایران ششمین کشور تولید کننده بزرگ 
سیمان جهان است، میزان مصرف داخلی کشور هم 
حدود 62 میلیون تن است.رییس هیات مدیره انجمن 
صنفی کارفرمایان سیمان بیان داشت: اندیشه های 
جدیدی در صنعت سیمان جهان وجود دارد و صرف 
تولید یک محصول سنتی برای اینکه فروش دارد ما 
را به پیش نمی برد بلکه در همان ۱۰۰ سال گذشته 
حفظ می کند.فرمانی اشاره کرد: از سال ۱۳۱۸ این 
نوع سیمان را به همین سبک و روش در کشور تولید 

می کنیم و فقط نگرانیم که یک دالر باالتر بفروشیم، 
این نگرانی خوب است اما این نقشه راه آینده نیست.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان سیمان 
براســاس توافق اعضای کارگروه صادرات سیمان 
این انجمن، با توجه به شفافیت بورس، کشف قیمت 
سیمان صادراتی در بورس کاال انجام می شود چراکه 
بورس، مکانی برای عرضه و تقاضای شــفاف بوده 
و خریداران و فروشــندگان میزان نیاز و عرضه را 
در آنجا آورده و طرح می کنند.وی ادامه داد: قمیت 

 هم بر مبنای فرآیندهای شفاف بورس کاال مشخص 
می شــود که امکان تبانی بین عرضــه کنندگان و 
خریداران وجود ندارد و این، شــفافیت را افزایش 
می دهد.فرمانی اضافه کرد: بدین ترتیب خریداران 
 فرصــت منصفانــه بــرای خرید از هر شــرکت 
تولید کننده را خواهند داشــت، تصور کنید شرکت 
سیمان هرمزگان براســاس روش سنتی خود 2 تا 
ســه مشتری داشته است و ســایر مشتریان امکان 
حضور در فرآیند آن را نداشته باشند اما در بورس 

کاال این امکان برای همه مشــتریان فراهم می شود 
 که با قیمت مناســب تری کاالی مورد نیاز خود را 
خریداری کنند.رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایان ســیمان بیان کرد: این اتفاق هم به نفع 
شرکت های تولیدی و هم به سود منافع ملی ما است 
که مذاکره های الزم با بورس کاال برای این منظور 
آغاز شده است که قرار است روند آن سرعت گیرد.
وی خاطر نشــان کرد: البته صادر کنندگان سیمان 
نگرانی ها و ابهام هایــی دارند که بورس کاال باید 
نسبت به رفع آن ها پاسخگو باشد یا ساز و کارهایی 
برای آن هــا فراهم کند که در این خصوص مذاکره 
می کنیم.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان 
سیمان یادآور شد: شرایط باید به گونه ای باشد که 
شرکت ها نه از سر الزام بلکه با اقناع در بورس کاال، 

کاالی خود را عرضه کنند.
  فرمانی در خصوص رابطه قیمت ســیمان با هزینه 
ساخت مسکن اظهار داشت: با توجه به حساسیتی 
که بر روی کاالی ســیمان وجــود دارد و تأثیری 
که بر ساخت و ســاز و مسکن دارد دولت موظف 
اســت مراقبت های الزم را در این زمینه داشــته 
باشــد اما برخی مواقع این حساســیت ها تبدیل 
 به وســواس شــده و صرفًا منافع یک طرف دیگر 
 را در نظــر مــی گیــرد و تولید کننــدگان از این 
حساسیت ها متضرر می شوند.رییس هیات مدیره انجمن 
 صنفی کارفرمایان سیمان ابراز داشت: آمارها نشان 
می دهد هیچ رابطه ای بین قیمت ســیمان و قیمت 
مسکن وجود ندارد.وی تأکید کرد: لذا این نگرش که 
اگر قیمت سیمان ۱۰ تا 2۰ درصد افزایش یابد بازار 
ساختمان بهم می ریزد تنها در ذهن برخی ها وجود 

دارد و در عالم واقعیت اینگونه نیست و اگر چنین بود 
که اکنون که نرخ سیمان کاهش یافته قیمت مسکن 
هم باید کاهش می یافت اما افزایش داشــته است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان سیمان 
گفت: بنابراین قیمت سیمان در افزایش قیمت مسکن 
محلی از اعراب ندارد، به طور کلی براساس آمارهای 
مراجع ذیصالح مانند وزارت راه و شهرســازی در 
هر متر مربع ســاخت ساختمان چهار کیسه سیمان 
مصرف می شود.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایان سیمان بیان کرد: حدود ۱۰ تا ۱2 میلیون 
تُن به صورت ساالنه صادرات می کنیم و حدود ۱6 
تا ۱۷ میلیون تن هم مازاد ظرفیت موجود است که به 
تولید می رسد و بازارهای داخلی و خارجی کشش 
جذب آن را ندارند.وی ادامــه داد: ۷2 میلیون تن 
سیمان در سال گذشته تولید شد و میزان تولید امسال 
هــم به همین میزان خواهد شــد مگر اینکه انرژی 
صنعت تأمین و نهضت ملی مسکن راه بیفتد.فرمانی 
اشاره کرد: صادرات انواع سیمان و کلینکر در سال 
گذشته ۱2 میلیون تُن بود و در هفت ماهه امسال هم 
هشت میلیون و 2۰۰ هزار تُن به 2۰ مقصد صادرات 
انجام شده اســت.وی گفت: براساس بررسی های 
انجام شده در سال گذشته برخی از مقاصد صادراتی 
شامل آفریقا، کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای 
عمان و کشورهای آسیایی بوده است.رییس هیات 
مدیره انجمن صنفی کارفرمایان سیمان اشاره کرد: 
این شــناخت و فهم وجود دارد کــه ایجاد ارزش 
 افزوده با حضور در کشورهای مقصد و حوزه های 
هدف صادراتی محقق می شود اما به خاطر شرایط 

تحریم ها امکان این حضور فراهم نیست .

مدیرعامل سیمان هرمزگان عنوان کرد

عرضه تمام نیاز داخلی سیمان در بورس طبق دستورالعمل و براساس تقاضا
        امین درساره

Amindorsare@yahoo.com

گروه خبــر// سرپرســت بحران 
و پدافنــد غیر عامل شــهرداری 
بندرعبــاس از برگزاری بیســت 
و  زلزله  سراسری  مانور  وچهارمین 
ایمنی در صبح روز سه شنبه هشتم 
 آذر ماه 1۴01 همزمان در سراسر کشور 
با شــعار » مدرســه ایمن ، جامعه 
تاب آور « در دبیرســتان دخترانه 
بندرعباس  نفت  صنعت  پاالیشگاه 

خبر داد . 
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا، 
احمد مالئی نســب گفت : بیست و 
چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی 
در ۸ آذر ماه سال جاری همزمان در 

 سراسر کشور با همکاری و هماهنگی 
دســتگاه ها و ارگانهایــی همچون 
اســتانداری هرمــزگان ، فرمانداری 
بندرعبــاس ، آمــوزش و پرورش، 
شــهرداری بندرعبــاس ) منطقــه 
2شهرداری، سازمان  آتش نشانی و 
خدمات ایمنی ، سازمان آرامستان ، 
مدیریت بحــران و پدافند غیر عامل 
انتظامی  فرماندهــی   ،) شــهرداری 
شهرستان بندرعباس ، پلیس راهور، 
جمعیــت هالل احمر اســتان، مرکر 
حوادث فوریت های پزشکی هرمزگان  
پایگاه مقاومت بسیج شهرستان ،اداره 

بهزیستی شهرستان بندرعباس ، اداره 
آب و فاضالب ، شرکت گاز استان ، 
 شــرکت توزیع برق شهرستان برگزار 

می شود. 
  وی افــزود : قبل از برگزاری مانور 
سراسری زلزله توسط مربیان آموزشی 
در زمینه های پنــاه گیری و خروج 
اضطراری در زمان زلزلــه ، امداد و 
نجات ، حمل مصدوم ، اطفاء حریق، 
ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری 
 در زمــان بحران به دانــش آموزان 
 تمرین ها و آمــوزش های الزم داده 
می شــود. مالئی نسب در ادامه بیان 

کرد : با توجه به زلزله خیز بودن کشور 
 ایران، موضوع مقاوم سازی ، آموزش و 
اطالع رســانی از مهم ترین عوامل 
 پیشــگیری و مقابلــه بــا هرگونه 
حوادث احتمالــی بحران و همچنین 
از ضروری ترین موارد جهت کاهش 
خســارات جانی و مالی می باشــد. 
گفتنی اســت: مانور سراسری زلزله 
 و ایمنی هشــتم آذر مــاه با حضور 
کلیه ی مســئولین و دســتگاه های 
اجرایــی در دبیرســتان دخترانــه 
بندرعباس  نفت  پاالیشــگاه صنعت 

برگزار می شود .

بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله هشتم آذر ماه برگزار می شود

گروه خبر// رئیس کل دادگســتری هرمزگان 
از کاهش 60 درصدی زمان صدور گواهی عدم 
سوء پیشــینه الکترونیک در این استان خبر 

داد .
  به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس کل دادگستری 
هرمزگان گفت: پس از تشــکیل کمیته نظارت، 
بازرســی و ارزیابــی الکترونیک در دســتگاه 
قضایی استان، میانگین پاسخ دهی به درخواست 
صدور گواهی عدم ســوء پیشینه از 2۰ ساعت 
در نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰ به ۸ ساعت در 
مدت مشــابه امســال کاهش یافته است.مجتبی 
قهرمانی با اشــاره به اینکه طرح صدور گواهی 
عدم سوء پیشــینه الکترونیک برای اولین بار در 

 کشــور به صورت پایلوت در اســتان هرمزگان 
 راه اندازی شد و پس از موفقیت در دیگر استان ها نیز 
اجرا گردید، تأکید کرد: با تقویت زیرساخت ها و 
نظارت های مستمر پس از تشکیل کمیته نظارت، 
بازرسی و ارزیابی الکترونیک در دستگاه قضایی 
اســتان، میانگین زمان پاسخ دهی به درخواست 
صدور گواهی عدم ســوء پیشــینه، 6۰ درصد 
کاهش یافته که گام مهمی در جهت تکریم ارباب 

رجوع و رضایتمندی مردم می باشد.
   وی تصریح کرد: گواهی عدم سوء پیشینه یکی 
از مهم ترین مدارک مورد نیاز برای انجام اموری 
از جمله اســتخدام، ثبت شرکت، فعالیتهای مالی 

و اقتصادی و ... اســت که پیش از این، عالوه بر 
روند اداری از یک هفته تا ده روز زمان می برد.

  رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان تأکید 
کــرد: با راه انــدازی ســامانه الکترونی صدور 
گواهی عدم ســوء پیشینه توســط مرکز آمار و 
فناوری اطالعات دستگاه قضایی و با داشتن کد 
ثنا در سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی، 
مردم اســتان هرمزگان می توانند در کمتر از ۸ 
ســاعت این گواهی را به صــورت الکترونیکی 
دریافت نمایند و همچنین با مراجعه به ســامانه 
قوه قضاییه می توانند اصالت گواهی های صادر 

شده را کنترل کنند .

کاهش ۶۰ درصدی زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک در هرمزگان


