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معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان خبر داد 

هرمزگان ؛  میزبان ۵ شهیدگمنام 
هشت سال دفاع مقدس 

درد مهاجرت پزشکان

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد
جابجایی ۱۸ میلیون تن کاال 

از هرمزگان با ناوگان جاده ای
استاندار هرمزگان در دیدار با رئیس سازمان هواشناسی کشور :
زیرساخت ها و سامانه های هواشناسی 

در شرق هرمزگان ارتقاء یابد 

سواري پژو با کاالي قاچاق توقیف شد
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  پس از کش وقوس های فراوان که مکان اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن بندرعباس از شهرک علوی در 50کیلومتری غرب بندرعباس به 
داخل شهر بندرعباس انتقال یافت، دوباره امسال بارها بحث الحاق اراضی 
مختلف به شهر بندرعباس برای اجرای این طرح مطرح شده و هنوز هم 

به نتیجه نرسیده است .
  با این وضعیت و به رغم این که در شهر بندرعباس محدودیت زمین 
وجود ندارد، این که مراحل الحاق از یک سو زمانبر شده و از دیگر سو هر 
چند مدت منطقه ای از شهر را به عنوان منطقه الحاقی عنوان می کنند و بعد 

هم به نتیجه نمی رسد ، جای سؤال دارد .
  بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ، دستگاه های دولتی مکلف 

به بازگرداندن اراضی مازاد به دولت و وزارت راه و شهرسازی شده اند 
اما برخی از این دستگاه ها اقدامی برای اجرای این طرح انجام نداد ه اند. 
سازمان ملی زمین و مسکن ، مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح 
نهضت ملی مسکن است و طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی این 
دستگاه ، حدود 7000هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان 
امسال فقط 500هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده 

است .
  البته شرایط بعد از تذکر رئیس جمهور در تیرماه امسال متفاوت شد 
به  و رقم 500 هکتار  یافت  افزایش چشمگیری  دولتی  زمین   و عرضه 

۸00 هزار هکتار زمین رسید .

همراهی نکردن برخی سازمان ها ، طرح نهضت ملی مسکن را به چالش کشیده است

مسکن  ملی و معمای بزرگی به نام زمین 

در چهارمین اجالس سراسری چهره های نامی صنعت ، معدن و اقتصاد کشور ؛

از مدیرعامل فوالد هرمزگان به  عنوان چهره نامی صنعت تجلیل شد
گــروه خبــر // در چهارمیــن اجالس سراســری 
 چهره های نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشــور، از 
عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 

تقدیر به عمل آمد .
   به گزارش خبرنگار دریا ، چهارمین اجالس سراســری 
چهره های نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشور در برندهای 
مســئولیت پذیر اجتماعی، 23 آذرماه با حضور جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای هیئت عملی 
دانشــگاه، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و تعدادی از فعاالن و دست اندرکاران شرکت های 
بزرگ معدنی و صنعتی و ســازمان های مختلف در مرکز 
همایش های صداوســیما برگزار شــد.در این اجالس از 
عطــااهلل معروفخانی مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان 

به عنوان مدیر و برند مســئولیت پذیر اجتماعی با اهدای 
تندیس چهارمین اجالس سراسری چهره های نامی صنعت، 

معدن و اقتصاد کشور، تجلیل شد.
   گفتنی است توانمندسازی سازمان ها و شرکت ها در زمینه 
مسئولیت اجتماعی، بررســی جایگاه اخالق CSR در 
فعالیت های تولیدی-خدماتی بنگاه های تجاری اقتصادی، 
ارتقای سطح مشارکت سازمان ها و شرکت ها در حوزه های 
بین رشته ای، بررسی روش های ایجاد فعالیت های تجاری-

اقتصــادی بر مبنای الگوی مســئولیت پذیری اجتماعی، 
نهادینه ســازی مفهوم مسئولیت اجتماعی در اقتصاد ایران 
و ارتقای جایگاه اخالق کســب وکار و مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت ها و ســازمان ها از اهداف برگزاری این 

اجالس به شمار می رود .
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در چهارمین اجالس سراسری چهره های 
نامی صنعت ، معدن و اقتصاد کشور ؛

از مدیرعامل فوالد 
هرمزگان به  عنوان چهره 

نامی صنعت تجلیل شد

دبیر همایش بین المللی علوم دریایی :

از نظر سنتی هم  
اقتصاد دریایی موفقی  نداشتیم

صفحه 8 را بخوانید

هرچند مدت منطقه ای از شهر بندرعباس را به عنوان منطقه الحاقی عنوان می کنند 
و بعد هم به نتیجه نمی رسد ، جای سؤال دارد ؟

گروه خبر // شــرکت فوالد هرمزگان 
دو تندیــس و لوح افتخــار مدیریت 
راهبردی و ارتباط موثر با رسانه را از 
نوزدهمین دوره جشنواره برترین های 

روابط عمومی ایران به دست آورد .
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ در این 
جشنواره همچنین شرکت فوالد مبارکه 
موفق به کســب جایزه روابط عمومی 
برتر کشور شــد و با دریافت 2 تندیس 
و لوح افتخار بــه عنوان روابط عمومی 
برتر کشــور مورد تقدیر قــرار گرفت. 
هجدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی 
روابط عمومی هــا و نوزدهمیــن دوره 

جشنواره برترین های روابط عمومی ایران 
بیست ودوم آذر طی دو نوبت صبح و بعد 

از ظهر با حضور معاون صنایع دســتی 
گردشــگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 

و صنایع دســتی )مراسم صبح( و علی 
سالجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست )مراسم 
بعد از ظهر( و مدیران روابط عمومی ها 
و دســتگاه های مختلف کشور در سالن 
بین المللی صداوسیما برگزار شد.در این 
مراسم شــرکت های گروه فوالد مبارکه 
خوش درخشیدند و عالوه بر شرکت های 
فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان از روابط 
عمومی شرکت های فوالد سنگان، فوالد 
سفید دشــت چهارمحال و بختیاری و 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد نیز تجلیل 

به عمل آمد .

درخشش فوالد هرمزگان در نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط  عمومی ایران

فراخوان  مناقصه عمومی
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir مي باشد .

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0342مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 63 بی بی حکیمه 
الف- شرح مختصر خدمات : انجام عملیات تخریب ، عملیات خاکي ، عملیات بنایي با سنگ ، اندود و بندکشي، قالب بندي وچوب بست ، کارهاي فوالدي ، بتن ریزي ، زیراساس، اساس و 
باالست ، نصب عالئم و تجهیزات ایمني ، مرمت محوطه چاه  ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، ژئوممبراین ، احداث آبرو و پل بتني در طول مسیر و جاده دسترسي 
مد نظر مي باشد .ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار : محل اجرای خدمات در 60 کیلومتري گچساران و مدت انجام آن 4مـاه  می باشد . ج-   برآورد کارفرما : برآورد کارفرما جهت 

انجام خدمات   -/37,270,170,633ریال  وتعدیل پذیر می باشد . د-شرایط مناقصه گران متقاضی : - داشتن ظرفیت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران داراي  حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابري ضمن داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد . - داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- توانایي ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,۸63,50۸,532ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد : الف :  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني 
بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکر به شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد 0 
حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب   ب : ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )90روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما 

براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد . - توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات  
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوی 

فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند . 
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران : از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق 
سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي ساده( بر روي مدارک ارسالي 

مناقصه گران به عمل آید . 1- مهلت اعالم آمادگی : بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت ۸:00 تاریخ  1401/10/03 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/10/12
www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها  : متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ  1401/11/05به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد 
تسلیم نمایند . ضمناَ پیشنهادات در ساعت 0۸:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/11/10 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع 
است . همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه           تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ1401/11/05اصل 
تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس : اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان 

سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها ، آگهي تاسیس ، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 
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گروه خبر // در راســتای شناساندن دستاوردهای 
و توانمندی هــای متخصصــان جوان کشــور در 
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان اردوهای 
راهیان پیشرفت در این پاالیشگاه به صورت هفتگی 

برگزار می شود .
    به گزارش خبرنگار دریا ، مدیرعامل شــرکت نفت 
ستاره خلیج فارس بیان کرد: در راستای اجرای منویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر جهــاد تبیین و اولویت مهم 

تاریخ نگاری و بازگو کردن دستاوردهای نظام اسالمی 
در تمامی حوزه ها از جمله صنعت نفت، بهترین راهکار 
در راستای ابهام زدایی و هویت سازی برای مردم به ویژه 
جوانانی که در معرض خوراک خبری مسموم قرار دارند، 
تشریح این دستاوردها است.علیرضا جعفرپور با بیان اینکه 
توطئه های دشــمنان این است که ملت ایران را از مسیر 
قله های دانایی و پیشــرفت متوقف کنند، اظهار کرد: در 
این دوران که دشمنان به دنبال تضعیف روحیه جوانان و 
نوجوانان که آینده سازان کشور عزیزمان هستند، این قشر 
با ارتقای سطح عملی و فرهنگی خود نقشه شوم آنان را 
به نابودی خواهند کشاند.وی ادامه داد: پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی 
جهان یک دســتاورد ملی محسوب می شود که در اوج 
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی به دست متخصصان 
داخلی کشور عزیزمان ایران، ساخت و راه اندازی شد و 
هم اکنون سهم بیش از 40 درصدی در تولید بنزین کشور 
را عهده دار اســت.جعفرپور افزود: پیش از راه اندازی 
این پاالیشــگاه ما وارد کننده بنزین بودیم و با افزایش 
تحریم های خصمانه، دشمنان به دنبال ایجاد تنگناهایی 

برای ورود بنزین به کشــور بودند که جوانان این مرز و 
بوم با راه اندازی چنین پاالیشگاهی توانستند نقشه شوم 
آنان را به نابودی بکشــانند و عالوه بر خودکفایی بنزین 
توانستیم برای نخستین بار به عنوان صادرکننده بنزین در 
میان ابر قدرت های جهان حضور پیدا کنیم.وی عنوان کرد: 
در راستای تبیین جهاد صورت گرفته در ابر پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس با همکاری وزارت آموزش پرورش 
و بسیج دانشجویی کشور برگزاری هفتگی اردوهایی با 
عنوان راهیان پیشــرفت در حال اجرا اســت که در این 
اردوها بازدیدکنندگان با دستاوردهای متخصصان جوان 
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان آشنا می شوند.
این مقام مسئول اظهار کرد: با توجه به لزوم روایت گری 
جهاد در پاالیشــگاه این اردوها اجرایی شــده اند و تا 
کنون بیش از یک هــزار و 500 نفر از دانش آموزان و 
دانشجویان کشور از ستاره پاالیشی کشور بازدید به عمل 
آورده اند.وی در پایان گفت: امیدوارم آینده سازان این مرز 
و بوم با الگوبرداری از مســیر شهدا در مسیر پیشرفت و 
ترقی روز به روز کارآمدتر و موفق تر باشند و سرافرازی 

ایران اسالمی را همچون گذشته به ارمغان آورند .

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس عنوان کرد 

ستاره خلیج فارس پیشگام در برپایی اردوهای راهیان پیشرفت
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  گروه خبر //  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
 هرمــزگان گفت: همزمــان با ایام شــهادت مظلومانه حضرت 
فاطمه )س( استان هرمزگان میزبان پنج شهید گمنام هشت سال 
دفاع مقدس خواهد بود.به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر احسان 
کامرانی در جلسه شورای هماهنگی دفاع مقدس استان با حضور 
ویدئو کنفرانسی فرمانداران، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( با اشاره به ورود پیکر شهدای گمنام به کشور، عنوان 
کرد: امنیت، پیشرفت و شکوفایی کشور در سال های پیروزی بعد 
از انقالب شکوهمند اســالمی ایران مرهون رشادت های شهدا، 
ایثارگــران، جانبازان و خانواده های آنها هســت.وی در همین 
خصوص، افزود: تجلیل و تکریم از جایگاه رفیع و واالی شهدای 
گرانقدر رسالت همگانی است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: ورود پیکر پاک شهدای 
گمنام فضای هرمزگان را عطرآگین و معنوی خواهد کرد.کامرانی 
با اشاره به ورود شهدای گمنام به استان، اظهار داشت: همزمان با 
سراسر کشور استان هرمزگان نیز میزبان  5 شهید گمنام هشت سال 
دفاع مقدس خواهد بود.وی افزود: پیکر 5 شهید گمنام هشت سال 
دفاع مقدس سی ام آذر ماه وارد استان خواهند شد.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: پنج شهید 
گمنام برروي دستهاي مردم در سراسر شهرستان های استان تشییع 
خواهند شد.وی تصریح کرد: پنج شهید گمنام پس از تشییع در 
سراسر استان در چهار شهرســتان بندرعباس، میناب، جاسک 
و قشم خاکسپاری می شوند .معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان، با تاکید بر اطالع رسانی مناسب برای حضور 
گسترده اقشــار مختلف مرد در آئین تشییع و خاکسپاری شهدا، 
افزود: فرمانداران شهرستان های تابعه استان با تشکیل ستاد های 
استقبال شهرستانی تمامی امکانات را به منظور استقبال شایسته از 
شهدای گمنام بسیج کنند.کامرانی، خاطرنشان کرد: زمینه حضور 
پرشــور دانش آموزان و دانشجویان در مراسمات معنوی تشییع 
شــهدای گمنام فراهم گردد.وی، تصریح کرد: برگزاری مراسم 
تشییع و خاکسپاری شــهدای گمنام یک کار فرهنگی و ارزشي 
بزرگ و فاخر اســت که نهایت تاثیرگزاري بر جامعه را خواهد 
داشت.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
با اشاره به سالگرد شــهادت مظلومانه سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی و روز جهانی مقاومت، خاطرنشان کرد: دستگاه های 
 اجرایی ذیربط با تشکیل ستاد گرامیداشت روز جهانی مقاومت 
برنامه های گرامیداشت مناسبی در شــان این مردبزرگ جبهه 

مقاومت و گسترش فرهنگ مقاومت در دستور کار قرار دهند .

 گــروه خبــر // دبیــر همایش بیــن المللی 
 علوم دریایی از برگزاری نخســتین همایش
 بین المللی علوم دریایی در دانشگاه هرمزگان 

خبرداد . 
   احمد نوحه گر در حاشــیه همایش بین المللی 
علوم دریایــی، اظهار کرد: ایــن همایش در ۱۶ 
محور از جمله علوم و مهندســی محیط زیست با 
نگاه ویژه بر محیط زیســت دریایی، تنوع زیستی 
و حفاظت از محیط زیست دریایی، گردشگری با 
رویکرد اکوتوریسم ساحلی-دریایی، توسعه پایدار 
در جوامع ســاحلی دریایــی و تکثیر، پرورش و 
تغذیه آبزیان در دانشگاه هرمزگان برگزار شد.وی 
بیان کرد: ۱50 مقاله از پژوهشگران دانشگاه های 
مختلف کشور و پژوهشگران کشورهای آمریکا، 
نروژ، لهستان و کشورهای همسایه به دبیرخانه این 
همایش فرستاده و ۱00 مقاله پذیرش شد.رئیس 
پژوهشــکده علوم دریایی دانشگاه تهران با بیان 
اینکه رویکرد نوآوری در اکوسیســتم های آبی با 
تکیه بر اقتصاد دریاپایه از مهمترین اهداف برگزاری 
این همایش بود، تصریح کرد: راه اندازی پارک های 
علم و فناوری در استان های ساحلی کشور، توسعه 
اقتصاد دریا محور را به دنبال دارد.وی با اشاره به 
اینکه در بحث مربوط به دریا به نوعی شرایطمان 
مغفول مانده است، عنوان کرد: اگر محیط زیست را 
از بحث دریا حذف کنیم چیزی از دریا نمی ماند. 
اگر لجام گسیخته اجازه دهیم هرکس هرکاری که 
می خواهد انجام دهد شــرایط کنونی برای کشور 
اتفاق میفتد؛ اگر در زمینه آب های زیرزمینی، هوا 
و غیره برنامه داشتیم پدیده هایی چون فروچاله ها 
 و ریزگردها اتفــاق نمیفتاد. نوحه گر با بیان اینکه 
در زمینه دریا مطالعات علمی چندانی نداشــته ایم 
افزود: کشــور ۶ هزار کیلومتر مرز با کشورهای 
همســایه دارد و 50 درصد این مرز، آبی اســت 
اما شــرایط اقتصادی ما به نحوی اســت که دریا 
در آن نقشــی ندارد. کشوری که این همه مرز آبی 
 دارد؛ دوتا از بهترین دریاهــا را دارد چرا اقتصاد 
دریــای اش اقتصاد شــکوفایی نیســت؟ ما از 
 نظر ســنتی هم اقتصاد دریا موفقی نداشــته ایم. 
 نوحه گر با بیان اینکه به نظر من برنامه ریزان کشور 
کوهپایه نشین بودند و دریا را ندیدند، افزود: همایش 

 علوم دریایی با محور فناوری برگزار شده چرا که 
علوم و فناوری دریایی اســت که می تواند اقتصاد 
کشور را تکان دهد و ایران را از بسیاری از تنگناها 
نجات دهد.رئیس همایش بین المللی علوم دریایی 
تصریح کرد: بحث های مهندسی دریا، گردشگری 
دریا، پدافند غیرعامل دریا، تکثیر و پرورش آبزیان 
)غیر از بحث های ســنتی( مغفول مانده است ؛ این 
همایش قصد دارد بگوید دانشجویان و دانشمندان 
در بحث دریا چه حرف هایــی برای برنامه ریزان 
کشور دارند که مســئولین را ملزم به استفاده در 
برنامه هفتم توسعه کند.وی با بیان اینکه برنامه هفتم 
بُرشــی از برنامه بیست ساله جمهوری اسالمی و 
آخرین برنامه دولت برای ارائه به مجلس شورای 
اسالمی است که باید به نتیجه منتهی شود، اظهار 
کرد: اگر از برنامه هفتم توسعه اجتماعی-اقتصادی 
و فرهنگی کشــور نتوانیم استفاده کنیم، پس چه 
زمانی قرار است این اتفاق بیفتد. اگر سهم خود را 
از دریــا احصا نکنیم قاعدتا از آن مغول می مانیم.
نوحه گر گفت: استان هرمزگان، یک استان ساحلی 
و صنعتی اســت. صنایعی که در این استان است 
رویکردشان به سمت استفاده از ساحل است. حال 
اگر درباره محیط زیست دریا مطالعات الزم انجام 
نشود اتفاقات امروز رخ می دهد؛ آلودگی های دریا 
امروزه بیداد می کند.وی افزود: یکی از بحث های 
ما درخصوص ســالمت ساحل نشینان است؛ اگر 
به بحث آالینده هــای دریا توجه جدی نکنیم که 
نکردیم؛ طبیعی اســت که توسعه پایدار معنا پیدا 
نمی کند. توســعه پایدار زمانی معنا پیدا می کند که 
آســایش، آرامش و سالمت پایدار باشد. سالمت 
پایدار می تواند زمینه های شــکوفایی استعدادها 
در کشور را رقم بزند.معاون برنامه ریزی و توسعه 
دانشگاه تهران با اشاره به اینکه وقتی درخصوص 
اقتصاد دریا صحبت می کنیم باید به توسعه پایدار 
توجه داشته باشیم، اظهار کرد: رشد فرآورده های 
دریایی و اســتفاده از زیســت هایی که در دریا 
وجود دارد می تواند زمینه های الزم برای توســعه 
 اقتصادی کشور را فراهم کند؛ در حالی که با تمام 
پتانســیل هایی که در کشور وجود دارد ما به این 
ظرفیت ها توجــه نکردیم.وی ادامه داد: اســتان 
هرمزگان با وجود دانشــگاه هایی چون هرمزگان 
و دانشــگاه آزاد ایــن زمینه را دارد که با ســایر 
دانشگاه های کشــور تبادل اطالعات داشته باشد. 
معاون اقتصادی ســازمان مدیریت برنامه ریزی 
کشور اعالم آمادگی  کردند که تدوین برنامه هفتم 
در حــوزه دریا را می توانند در اختیار دانشــگاه 

تهران قرار دهند. دانشگاه تهران حتما نیاز به کمک 
دانشگاه های ســاحلی دارد که دانشگاه هرمزگان 
می تواند زمینه الزم را فراهم کند.نوحه گر بیان کرد: 
استان هرمزگان تنها استانی است که در مجاورت 
دو پهنه آبی اصلی کشــور قرار گرفته است، اگر 
قرار است در ســواحل مکران ظرفیت های عظیم 
اقتصادی انجام شــود ما به فناوری های نوین نیاز 
داریم.وی افزود: نیاز به پژوهش های علمی دقیق 
داریم. هرمزگان و سایر استان های ساحلی  هنوز 
نیاز به توسعه علمی دارند؛ این توسعه علمی باید 
همراه باشــد که محصول آن به ســمت فناوری 
دریا برود. به معنای دیگر دانشــگاه در زمینه دریا 
باید ماموریت گرا باشد.این مقام مسئول در پایان 
تصریح کرد: مســئولین امر در سازمان سنجش و 
آموزش کشــور باید کمک کنند که علوم مربوط 
به دریا در هرمزگان و ســایر استان های ساحلی 
تقویت شود.معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان هواشناسی کشور نیز در این همایش گفت: 
توســعه تجهیزات و لوازم هواشناســی در بخش 
 دریا از مهمترین وظایف این ســازمان است.سحر 
تاج بخش بیان کرد: هفت اســتان ســاحلی در 
جنوب و شــمال کشور داریم که توسعه تجهیزات 
هواشناســی می تواند کاهش مخاطرات دریایی و 
در نتیجه توسعه دریامحور را به دنبال داشته باشد.
تاج بخش اضافه کرد: نشــانگرهای مطلوبی در 
دریاست که یکی از آن ها اقتصاد دریاست، دیگری 
اشتغال دریایی است. همچنین مسئله جمعیت پذیری 
سواحل بسیار اهمیت دارد و می تواند به عنوان یکی 
از ابرازها برای توســعه این حوزه استفاده شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی بابیان اینکه ســهم 
ناوبان ملی کشور ما در تجارت دریابرد نقش بنیانی 
در توسعه اقتصادی کشور دارد، گفت: همین طور 
سهم سوخت رسانی تجارت دریابرد توسط ناوگان 
دریایی کشور ما می تواند نقش بسیار اساسی داشته 
باشــد.رئیس سازمان هواشناسی کشــور افزود: 
شــناورهای تملیکی از دیگر ابزارهایی است که 
به راحتی می توان از آن استفاده کرد که بسیاری از 
موارد سیاسی و اجتماعی باید در کنار یکدیگر جمع 
شود تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.تاج بخش 
افزود: یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه دریا این 
است که مدیریت خوبی در حوزه دریا انجام نشده؛ 
به تعبیری دریا در کشور ما هنوز صاحب درست و 
درمانی ندارد. بنابراین ضرورت یک  پیمان جدید 
در حکمرانی دریا در کشــور ما مهم ترین مسئله 
است که باید به آن توجه شود و در برنامه توسعه 

هفتم نگاه ویژه ای به این موضوع شود.وی اضافه 
کرد: نکته مهم دیگــر در عرصه ارائه خدمات در 
این حوزه، مســئله زنجیره تکه تکه ای است که در 
بخش خدمــات در حوزه دریا ارائه می کنیم. تمام 
این ها با حکمرانی خوب در دریا می تواند موجب 
ارائه خدمات خوب شود.رئیس سازمان هواشناسی 
کشــور با اشاره به تغییرات اقلیمی بیان کرد: نکته 
بسیار مهمی که ازلحاظ علمی در تمام این حوزه ها 
دخالت دارد، مسئله تغییرات اقلیم است که امروزه 
تمــام دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و می تواند 
یکی از چالش های جدی در حوزه عملیاتی تمام 
کشورهای درگیر باشد. یکی از مهم ترین بخش هایی 
که تحت تأثیر تغییرات اقلیــم قرارگرفته، دریا و 
زیســت بوم های آن است.رئیس مرکز مطالعات و 
همکاری های علمــی و بین المللی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز گفت: جمهوری اســالمی 
ایران یکی از کشورهای منحصر به فرد در دسترسی 
به دریا و آب های آزاد است، اما تاکنون نتوانسته ایم 
از این موهبت الهی به درستی استفاده کنیم.مسعود 
صدری نسب با بیان اینکه برگزاری این همایش ها 
راه را برای استفاده از تحقیقات علمی پژوهشگران 
هموار می کند، اظهار کرد: دانشگاه هرمزگان توانایی 
تبدیل به عنوان قطب علمــی اقتصاد دریاپایه را 
داراست.رئیس دانشگاه هرمزگان در این همایش 
گفت: یکی از بحث های اساســی بشــر از آغاز، 
زیســتن در دریا بوده اســت و با اندک واکاوی 
رویکردها در حوزه دریا می بینیم که جامعه بشری 
توانست در سال ۱۹۸2 در کنوانسیون، خودش را 
به شکلی تنظیم کند که بر مولفه حاکمیت و مالکیت 
این موضوع  را نهادینه کند.دکتر محمدصادقی بیان 
کرد: آنچه امــروز از آن به عنوان اقتصاد دریاپایه 
یاد می کنیم ریشــه آن در حقوق بین الملل است. 
جنگ رژیم ها سبب شده که اقتصاد دریاپایه مطرح 
شود.وی افزود: اگر از اقتصاددریا پایه که محصول 
جنگ قواعد است یاد کنیم باید بپذیریم که چاره 
کار این است که همچنان گفتمان و نشست هایی 
داشته باشیم. صادقی اضافه کرد: دانشگاه هرمزگان 
برحسب ماموریت ها و تکالیف ملی بر مزیت های 
نسبی اســتان متمرکز اســت. همچنین دانشگاه 
هرمزگان دانشگاهی ماموریت گرا در حوزه حقوق 
دریایی واقتصاد دریاپایه اســت. وی با بیان اینکه 
دانشــگاه هرمزگان قطب علمی اقتصاددریا پایه 
است، گفت: اگر دانشگاه هرمزگان میزبان شماست  
به این جهت که ساحلی ترین و دریایی ترین استاِن 

کشور، هرمزگان است .

دبیر همایش بین المللی علوم دریایی :

از نظر سنتی هم ، اقتصاد دریایی موفقی نداشتیم

   
سرمقاله

  وقتی که طبق روال هر ســاله می خواهیم پیش پزشــکی برویم 
که تحت نظرش بودیم و بعد متوجه می شــویم که آن پزشــک هم 
مهاجرت کرده و به خارج از کشــور رفته است، بسیار ناراحت کننده 
است.متاسفانه مهاجرت پزشکان در این سال ها به موضوعی دردناک 
و غم انگیز تبدیل شده است. پزشکانی که با سرمایه های همین کشور 
پزشک شده اند و کشور و مردم به حضور و تخصص شان نیاز دارند، 
حال می بینیم که از کشــور خارج می شــوند و مردم برای درمان با 
مشکل مواجه می شــوند. از آن طرف برخی از تخصص ها و فوق 
تخصص ها مانند جراحی قلب کودکان در کشور چندان متقاضی ندارد 
وبجایش جراحی پالستیک بسیار پرمتقاضی است. در استان محروم 
مانده هرمزگان که از گذشته با کمبود پزشک مواجه بوده ایم و بیماران 
برای درمان مجبور بوده اند به اســتان های همجوار و حتی پایتخت 
بروند، شرایط حادتر است. در سال های گذشته حتی بحث توریسم 
درمانی در اســتان مطرح می شد که مشخص نبود بر چه اساسی این 
موضوع مطرح می شد و درحالیکه همچنان بیمارانی برای درمان باید 
به سایر شهرهای کشور بروند. موضوع مهاجرت پزشکان اثراتش را 
بر مناطق محروم بیشتر می گذارد و به قول دکتر فرشیدی رئیس سابق 
 دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان و معاون بهداشت وزیر بهداشت، 
نمی توان پزشک را هم مجبور کرد که در منطقه محروم بماند. از آن 
طرف مسئوالن کشــور و نه تنها وزارت بهداشت، بایستی شرایط را 
بگونه ای فراهم کنند تا پزشکان در کشور بمانند و حتی تمایل داشته 
باشــند در مناطق محروم به مردم و بیماران خدمت رسانی کنند و از 
طرفی دیگر پزشکان هم بیشــتر به فکر مردم خودشان هم باشند و 
دعای مردم همواره بدرقه راهشان باشد و مانند آن پزشک 500تومانی 
یزدی که ویزیتش در این چند ســال تا پایــان عمرش 500تومان 
بود، نامشــان ماندگار شود و اجرش را خدا می دهد وبس. متاسفانه 
روز به روز بر آمار مهاجرت پزشــکان افزوده می شود و درصورت 
تداوم این روند و  عدم تدبیراندیشــی متولیان مربوطه و دولتمردان، 
علی رغم اینکه هزینه های زیادی هم برای تربیت پزشکان می شود، 
اما بیم آن می رود که در ســال های نه چنــدان دور باری دیگر ما 
نیز مجبور شــویم مانند اوایل انقالب پزشکانی را از سایر کشورها 
بیاوریم تا بیماران مان را درمان کنند که این اتفاق بسیار ناگوار خواهد 
بود. از طرفی دیگر از وزارت بهداشــت انتظار می رود سهمیه های 
قبولی برای رشــته های پزشکی را برای مناطق محروم بیش از پیش 
درنظر بگیرند و دانشجویانی از این مناطق بتوانند تحصیل کنند و به 
مردم منطقه خودشــان خدمت کنند و در مقاطع باالتر هم از استان 
 بورسیه کنند تا بعد از کسب تخصص و فوق تخصص برگردند ودر این 
استان ها خدمت رسانی به بیماران را داشته باشند. در سال های اخیر 
بیشتر دانشجویانی توانسته اندوارد دانشگاه های مطرح کشور شوند 
و در رشــته های خوب تحصیل کنند که کالس های متعدد کنکور 
را با صرف هزینه های باال شــرکت کرده و وارد دانشگاه شده اند، اما 
دانش آموزان مستعد محروم که از رفتن به کالس های کنکور و... هم 
محرومند، کمتر می توانند وارد دانشــگاه های درجه یک و مطرح و 
رشته های خوب و مورد نیاز شوند و بایستی از این قشر که دردکشیده 

هستند و تعهد بیشتری هم دارند، حمایت الزم صورت گیرد .
  علی زارعی

درد مهاجرت پزشکان

  

    گروه خبر // دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهی از منکر 
استان هرمزگان در جمع بانوان معترض به وضعیت بدحجابی و 
بی حجابی که در آستان متبرک امامزاده سید مظفر )ع( برگزار 
 شــد، حضور پیدا کرده و به ایراد سخن پرداخت. به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم والمسلمین دکترحسن کریمی در 
جمع بانوان معترض به وضعیت بدحجابی و بی حجابی که در 
آستان متبرک امامزاده سید مظفر )ع( برگزار شد ضمن قدردانی 
از این حرکت خودجوش، آن را اقدامی شرافتمندانه و موثر و 
سازنده در حوزه عفاف و حجاب خواند و اظهار کرد: حقیقتا این 
حرکت می تواند سرآغازی برای حرکت ها و تجمعات مردمی  
به منظور رســاندن پیام خود به مسئوالن باشد.وی خطاب به 
بانوان معترض به وضعیت بدحجابی و بی حجابی گفت: شما ها 
مسأله و اهمیت عفاف و حجاب را درک کرده اید و متوجه این 
موضوع مهم شــده اید که عفاف و حجاب، ریشه در تاریخ و 
فرهنگ دارد و در همه خانواده ها ریشه دارد. شما ها به خوبی 
این را هم درک کرده اید که دشمن متوجه شده که چی و کجا 
را هدف قرار دهد و آن را از ما بگیرد تا از این طریق بتواند نهاد 
خانــواده را دچار اضمحالل کند یا آن را از بین ببرد و خانواده 
را از هم بپاشد و به فساد بکشاند.دبیر ستاد امربه معروف و نهی 
از منکر هرمزگان عنوان داشــت: حجاب بانوان به عنوان یک 
پرچم و نماد اســت همانگونه که در تمامی جنگ های قبل و 
بعد از اسالم و همچنین جنگ هایی که در طول تاریخ رخ داده، 
نمادی به نام پرچم همراه جنگجویان بوده که تمام تالش شان 
بر این بوده که پرچم برافراشته و باال باشد چراکه به آنان روحیه 
می بخشــید، اگر پرچمی بر زمین می افتاد، آن لشکر شکست 
می خورد، امروز چادر بانوان، همین جایگاه را در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران دارد، لذا باید این پرچم و نماد حفظ 
شــود. دکتر کریمی افزود : در شرایط کنونی، حجاب از مسأله 
فرهنگی صرف، خارج شده و حجاب بانوان ایرانی جنبه سیاسی 
پیدا کرده است و برای حفظ آن باید بیشتر تالش کرد. چراکه 
دشمن برای پوشش و چادر زنان ایرانی برنامه ریزی کرده است 
و تجمعات شما بانوان محجبه بعنوان یک حرکت خودجوش 
مردمی قطعا اثرگذار خواهد بود. اگر بانوان، عقب نشینی کنند 
دشمن به بهانه های مختلف پیشــروی می کند.حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن کریمی اظهار کرد: توطئه دشمن این است 
که مسووالن را سرگرم کار های دیگری کنند تا از این طریق به 
نظام مقدس و کشور ضربه بزنند، دشمن از همه جهات، کشور و 
نظام مقدس را مورد هجمه قرار داده است و امروز تمام مرز های 
جغرافیایی به روی دشــمن مسدود است، اما دشمن، مرز های 
فکری و اندیشــه و فکر ما را هدف قرار داده است.دبیر ستاد 
امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان خاطر نشان کرد: ما برای 
همه مدیران و مسئوالن به ویژه نمایندگان مردم استان هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی پیام داریم و آن اینکه از بی تفاوتی، 
بی رخوتی و بی خیالی بیرون بیایند، چراکه نمی توان نســبت 
به مسأله پوشــش و حجاب بی تفاوت بود و نادیده گرفت!، 
نمی شود منتظر ماند که دشمن چه کار می خواهد انجام دهد، ما 
نیز باید حرکت هایی انجام دهیم، مجلس شورای اسالمی موظف 

است به مسأله عفاف و حجاب ورود کند .

پشت پرده سیاست 

 
کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان شد

حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان معرفی 
شد. بنا بر اعالم عباس بدری فر، رایزن سفارت ایران در کابل، با توجه به اینکه 
ماموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر پیشین در افغانستان به پایان رسیده است، 
حسن کاظمی به عنوان سفیر ایران در این کشور معرفی شده است.کاظمی قمی 
از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در 

امور افغانستان فعالیت داشت .
تازه های مطبوعات

فرهیختگان- این روزنامه با اشاره به  اظهارات جنجالی میرسلیم که خواهان 
آن شــده بود که معترضان در فاصله پنج یا ۱0 روز پس از دستگیری اعدام 
شوند؛ نوشت : به جای برخورد صرف با اشخاصی مثل سیدمصطفی میرسلیم، 
الزم است با پدیده خطرناک میرسلیمیسم)!( مقابله شود تا حتی اگر برای ترمیم 
شکاف های اجتماعی برنامه ای هم نداریم، حداقل مانع از عمیق تر شدن آن ها 

شویم . 
 اعتماد - نتایج یک تحقیق نشــان می دهد کاهش مشــارکت سیاسی نقش 
مهمی در ایجاد اعتراضات پس از فوت مهســا امینی داشت. شهرستان هایی 
در اعتراضات فعال تر بوده اند که در حدفاصل ســال ۱3۹۶ تا ۱400 به  لحاظ 
سیاسی ناامید تر شده و مشارکت کمتری در انتخابات ریاست جمهوری داشته اند. 
مشارکت سیاسی در انتخابات مجلس سال ۹۸ نسبت به انتخابات قبلی حدود 
۱0.3 میلیون نفر کاهش داشته است. این میزان برای انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۱400، حدود ۱4.5 میلیون نفر بوده است .
دنیای اقتصاد - شهر تهران پنج شنبه با شدت یافتن آلودگی به اتاق گاز تبدیل 
 SO( شد. همزمان شاخص کیفیت هوا به لحاظ آالینده گازی دی اکسید گوگرد

2( در پنج شنبه ای که گذشت سه رقمی شد و به ۱0۱ واحد رسید .
 جام جم - دریافت جوایز از جشــنواره های رسمی کشور، یکی از شرایطی 
است که دریافت کنندگان روادید A-EB ۱ باید در کارنامه خود داشته باشند. 
افزون بر آن، نقل شده که در بند آخر تکمیل فرم این روادید آمده است متقاضیان 
باید گزارشی از عملکرد پنج سال اخیر خود در شبکه های اجتماعی بدهند تا 
مشخص شود مواضع آن ها تا چه حد به مواضع سیاسی دولت آمریکا نزدیک 
اســت.حاال تازه می توان فهمید که راز اظهارنظرهای عجیب و غریب برخی 

سلبریتی ها از کجا ناشی می شود؛ در وطن فروشی !
وطن امروز- این روزنامه  به نقل از مشــاور وزارت کشور در حوزه جمعیت 
نوشته است که به رغم تاکید مسئوالن بر جوان سازی جمعیت، ساالنه صدها هزار 
سقط جنین در کشور اتفاق می افتد. به گفته  محمد اسماعیل اکبری  »ساالنه 530 
هزار سقط جنین عمدی در کشور رقم می خورد که 44 درصد آن خود به خودی 

و کنترل آن ممکن است. بخشی از سقط ها هم به دلیل مصرف قرص است . « 
انعکاس

مشرق خبر داد: خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: درگیری محدود بین زندانیان 
بند موادمخدر زندان مرکزی کرج با ورود فوری حفاظت  زندان خاتمه یافت. 
همچنین به گفته رئیس دادگســتری اســتان البرز در پیگیری تکمیلی ماجرا 
مشخص شد زمانی که زندانیان به سمت هواخوری زندان هدایت شدند یکی از 

آن ها با پرتاب سنگ ازسوی زندانیان دیگر جان خود را از دست داد .
 رجانیوز مدعی شد: ترانه علیدوستی به دلیل اقدامات خود در جهت انتشار 
مطالب کذب و تحریف شــده و تحریک به آشوب و حمایت از جریان های 

ضدایرانی بازداشت شد .

  آخرین نیوز نوشت : یک رسانه لبنانی  مدعی شد: در حاشیه نشستی در اردن 
ولیعهد سعودی و رئیس جمهور ایران احتماال دیدار خواهند کرد. النشره لبنان در 
گزارشــی با عنوان »پرونده لبنان قباًل میان تهران و ریاض گشوده نشد؛ آیا در 
نشست اردن اوضاع متفاوت خواهد بود؟«، آورده است: امان پایتخت اردن در 
بیستم ماه دسامبرجاری آماده میزبانی از نشست منطقه ای جدید درباره عراق 

با مشارکت ایران و ترکیه و برخی کشورهای عربی از جمله عربستان است .
 دیده بان ایران نوشت : حشمت ا... فالحت پیشه نماینده ادوار مجلس گفت: 
عده ای تمام توان خود را به کار گرفته اند تا از طریق تریبون های رسمی، بنزین بر 
حوادث ایجاد شده در هفته های اخیر بریزند.وی با افشاگری درباره یک جریان 
خطرناک در کشور گفت:شاهد هستیم که دو جریان به صورت همزمان در حال 
زورآزمایی هستند.  یک جریان از داخل قوه قضاییه؛ چه از جانب رئیس قوه و 
چه دیگر ارکان قضایی تالش می کنند تا یک فرجه زمانی برای دستگیرشدگان 
اخیر ایجاد کنند و در عین حال مانع از اعدام سریع افراد شوند و شاهد هستیم 
که جریانی مسائل باورناپذیری را بیان و دنبال می کند که کامال با رفتار مسئوالن 
قوه قضاییه در تناقض کامل است. تفکر این جریان را حتی می توان در نظرات 
برخی از نمایندگان مجلس و مواضع تند ایشان در قبال دستگیرشدگان حوادث 
اخیر به وضوح مشــاهده کرد. کشور ما از یک جریان خزنده »حجتیه«ای در 

حال آسیب دیدن است.
تاجیک :  اصالح طلبان هم کت به تنشان است هم زیرشلواری به پایشان 

 محمد رضا تاجیک تئوریســین اصالح طلب در تحلیل حوادث اخیر گفت :
»  در تاریخ بعد از انقالب هر وقت به رأی اکثریت اعتماد شد، تنش های کمتر 
و اوضاع بهتری را شاهد بودیم. وقتی فضا بسته می شود رادیکالیسم به وجود 
می آید؛ فضایی پر از شورش های درونی که اگر بخواهیم از چنین فضایی عبور 
کنیم راهی نداریم جز آن که به ســمت نظر مردم برویم، حتی اگر موافق میل 
ما نباشــد.« وی همچنین درباره سرنوشت اصالح طلبان اظهار کرد :» جریان 
اصالحات یک طیف رنگارنگ است. عده ای به صورت سنتی کماکان در غار 
گفتمانی خود اسیر هستند و سعی می کنند نقش های روی دیوار غار را واقعی 
بپندارند و نمی خواهند از غار گفتمانی خود خارج شوند، زیرا واقعیت و روشنایی 
بیرون از غار اذیتشان می کند. آن ها در هر شرایطی می خواهند برای نقش های 
روی دیوارهــای غار مابه ازای خارجی بیابنــد. برخی اصالح طلبان هم یک 
پایشان درون و پای دیگرشان بیرون از غار است و دچار فضای بی تصمیمی و 
بی تدبیری شده اند، اصطالحا هم کت تنشان است هم زیرشلواری. گاهی رادیکال 
و گاهــی محافظه کار، گاهی مدنی و گاهی زدنی و گاهی در قدرت و گاهی بر 
قدرت هســتند. عده ای هم از غار بیرون رفته اند، به ویژه نسل جوان  و به تعبیر 
اخوان ثالث، ره توشه برداشته اند و قدم در راه بی فرجام و بی برگشت گذاشته اند 
تا ببینند آســمان همه  جا آیا همین رنگ اســت و آیا می شود نوع دیگری از 
سیاست را تجربه کرد، یا باید به سوژه ای تبدیل شد که خمودگی آموخته شده 
دارد و عطای سیاست را به لقایش ببخشند و از کنشگری سیاسی برای همیشه 
خارج و وارد فضای دیگری شــوند.« وی افــزود :» برخی از آن هایی که از 
غار بیرون رفته اند، ممکن است رادیکال شوند. جریانی در میان اصالح طلبان 
سعی می کند همه مشــکالت را در رایزنی با باالترین نقطه قدرت حل کند و 
وقتی مشکلی به وجود می آید، می کوشد در مذاکره با اصحاب قدرت مشکل 
را مرتفع کند، که باید دید تا کنون در این مســیر چقــدر موفق بوده اند و این 
 روش در مقاطــع مختلف چه میزان جواب داده اســت. بــه نظر من، فصل و 
عصر این نوع اصالح طلبی سپری شده است  و تئوری بقا حکم می کند که اصالح 

طلبان فلک را سخت بشکافند و طرحی نو دراندازند.« / خبر آنالین 

دبیر ستاد امر به معروف هرمزگان :
مجلس شورای اسالمی موظف است
 به مسأله عفاف و حجاب ورود کند 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خبر داد 
هرمزگان؛  میزبان ۵ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس 

 در دیدار سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان 
با فرمانده مرزبانی استان عنوان شد 

توسعه همکاری های مرزبانی 
و شیالت در مقابله با صید غیر مجاز 

گروه خبــر // سرپرســت اداره کل شــیالت 
هرمزگان به همراه سرپرســت معاونت صید و 
بنادر ماهیگیری شیالت استان و سرپرست یگان 
حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان با فرمانده 
مرزبانی اســتان هرمزگان در راستای افزایش 
تعامالت و همکاری با نگاهی ویژه ای به حفاظت 

از ذخایر آبزیان دیدار کرد .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، سرپرســت اداره کل 
شیالت هرمزگان با اشاره به اینکه ظرفیت های غنی 
صید و صیادی هرمزگان نیازمند تعامل خوب بین همه 
دستگاه های اجرایی و ارگان ها در راستای حفاظت 
از ذخایر آبزیان و پایداری اشتغال حوزه صیادی است.

دکتر ساسان صادقی در ادامه با اشاره به وجود حدود 
چهار  هزار و ۶00 فروند شناور صیادی و بالغ بر 35 
هزار نفر صیاد در استان هرمزگان گفت: این ناوگان 
عظیم صیادی برای استان هرمزگان حدود 300 هزار 
تن صید ســاالنه را رقم زده است که موجب رونق 
سفره های مردم و فعالیت چرخه اقتصادی شده است.

 وی با تاکید بر اینکه فشــار ناشی از صید و صیادی 
غیر مجاز بر ذخایر آبزیان موجب مطالبه عمومی مبنی 
بر ممانعت از صید غیر مجاز  و صیادی مخرب شده 
است گفت: بدون شک گستردگی سواحل و دریای 
استان و همچنین مقابله با صید غیر مجاز یاری و تعامل 
همه مسئوالن و دستگاه های اجرایی را طلب می کند.

صادقی با اشــاره به تالش مجموعه شــیالت برای 
بازسازی و بهسازی ذخایر آبزیان از طریق احداث 
زیستگاه های مصنوعی،ایجاد مراکز بازسازی ذخایر و  
رهاسازی الرو میگو و ...  افزود: در کنار این اقدامات 
می طلبد ارتقای همکاری مرزبانی و شیالت با توجه 
به انعقاد تفاهم نامه خوبی که بین سازمان شیالت ایران 
 و مرزبانی کشــور صورت گرفته است در برخورد 
 با صیــد و صیادی غیر مجــاز ارتقایابد.وی وجود

 کارگاه های غیر مجاز ساخت شناور که به صورت 
غیر مجاز اقدام به ساخت شناور می کنند را از عوامل 
زمینه ساز صید غیرمجاز خواند و گفت : ساماندهی این 
مهم نقش بسزایی در مقابله با صید غیرمجاز دارد.در 
ادامه فرمانده مرزبانی استان هرمزگان بر تعامل سازنده 
تاکید کرد و گفت: بدون شک تعامالت و ارتباطات 
سازنده موجبات رشد و توسعه استان را فراهم خواهد 
کرد. سردار بهادر اسماعیلی از فعالیت های شیالتی 
استان به عنوان فعالیت های اشتغالزا یاد کرد و تاکید 
کرد: بدون شــک پایداری چرخه هــای اقتصادی 
 شیالتی موجود و همچنین پایداری و ارتقای اشتغال 
موجود در این بخش نیازمند تعامل و حمایت از این 
 فعالیت ها است.وی افزود: مرزبانی و شیالت  با توجه به 
پیگیری های صورت گرفتــه در خدمت به مردم و 
حفظ ذخایر آبزیــان ارتقای تعامالت بیش از پیش 

خواهند داشت .

گروه خبــر // مدیــر تعاون 
روســتایی هرمــزگان گفت: 
توزیع میوه شب یلدا با قیمت 
مناسب و در راستای سهولت 
دسترسی شــهروندان در 10 
نقطه شــهر بندرعباس آغاز 

شد .  
  به گزارش خبرنگار دریا ، عیسی 
برخورداری مدیر تعاون روستایی 
هرمزگان درتشریح وضعیت میوه 
شــب یلدا ابراز داشت: چهارراه 
اندیشه، چهارراه خانه نان، ورودی 
بلوار هرمز، خیابان طلوع، غرفه 
روبروی  مظفر،  ســید  روبروی 
 مخابرات امام حســین، ورودی 
آیت اهلل بروجردی و.... از جمله 
محل هــای تعیین شــده برای 
توزیع میوه های شب یلدا است. 

برخــورداری در بخش دیگر از 
سخنانش گفت: تعیین قیمت میوه 
با اتاق اصناف است اما میوه های 
تعاون  اتحادیه  توسط  ارائه شده 
روســتایی با حداقل 25 درصد 
پایین تر از قیمت بازار بین مردم 
توزیع می شــود و از این بابت 
مردم نگران گرانی قیمت »پرتقال 
نباشند.  یلدا  و هندوانه« شــب 
مدیرتعاون روســتایی هرمزگان 
با اشاره به اینکه در اغلب مواقع 
تخلف سودجویان درعرضه میوه 
با قیمت های غیرقانونی اســت، 
در ادامه تصریح کرد: سودجویان 
بازار میــوه، در روزهای منتهی 
به شــب یلدا، قیمت میوه هایی 
 نظیر هندوانــه و پرتقال را که از 
زمین های زراعی استان برداشت 

می شود را افزایش می دهند و در 
این خصوص ارگان های ذی ربط 
عالوه بر بکارگیری تدابیر سنجیده 
باید نظارت دقیقی در راســتای 
کاهش قیمــت پرتقال و هندوانه 
و.... داشــته باشند.  وی در ادامه 
اذعان داشت: نمی توان پیش بینی 
دقیقی از کاهش یا افزایش قیمت 
در بازار میوه داشت. برخورداری 
در پایان بیان داشت: در آستانه فرا 
رسیدن بلندترین شب سال و رسم 
دیرین مراسم سنتی شب یلدا از 
روز یکشنبه 27 آذر تا چهارشنبه 
30 آذر به مدت چهار روز متوالی 
در ۱0 نقطه از شــهر بندرعباس 
میوه های شب یلدا عرضه مستقیم 
و با تخفیف ویژه به شــهروندان 

عرضه می شود .

توزیع میوه شب یلدا در بندرعباس
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آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
گفت: شهر کرمان بدترین وضعیت سرانه فضای 
آموزشی را بین شهرستان ها دارد و حتی وضعیت 
این شهر بسیار وخیم تر از شهرستان ها و جنوب 

استان است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، محمدمهدی فداکار در 
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان 
افزود: اتاق بازرگانی کار بزرگی در ساخت مدرسه 
انجام می دهد، براساس آمار شهرهایی با ۱0 هزار 
و ۸00 نفــر جمعیت داریم اما کمتر از یک هزار نفر 
جمعیت ساکن در آنها وجود دارد.وی با بیان اینکه 
مشکل سرشــماری جمعیت در بسیاری شهرهای 
استان مشاهده می شود اظهار داشت: عمده جمعیت 
 کرمان برای سرشــماری رســمی به شهرستان ها 
می روند که این امر اوضاع فضای آموزشــی مرکز 
این استان را وخیم تر کرده است.نماینده عالی دولت 
در استان کرمان گفت: جوســازی های اجتماعی 
در سرشــماری ها باعث می شــود که این آمار به 
 شهرها آسیب بزند و هرچه شهرها بزرگتر می شود 
آســیب های بیشــتری از این حوزه می بینند.وی 
تصریــح کرد: تعداد باالی دانش آموزان در شــهر 
کرمان نسبت به سرانه فضای آموزشی، این فرایند را 
تایید می کند، و وضعیت رفسنجان نیز از شهر کرمان 
بدتر است.محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون 
اقتصــادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شــورای اسالمی نیز در این نشست گفت: وضعیت 
مرکز استان کرمان در بخش سرانه آموزشی بدتر از 
سایر شهرستان ها اســت لذا ضرورت دارد که این 
چالش در حوزه ملی توسط استاندار کرمان پیگیری 
شود.اســتاندار کرمان در ادامه با اشاره به آمارهای 

ســرانه دانش آموزشی استان کرمان گفت: متوسط 
خدمات رسانی آموزشــی استان کرمان از متوسط 
سرانه قانون جمعیت بیشتر است، و این آمار باعث 
شــده که تعدادی از دانش آموزان به دالیل مختلف 
از تحصیل محروم شــوند زیرا برخی شهرستان ها 
سرانه باالیی دارند و برخی پایین هستند از اینرو باید 
اقدامی شود که شهر کرمان حداقل به میانگین سرانه 
متوســط در استان کرمان برسد.وی بیان کرد: تعداد 
دانش آموزان شهر کرمان نسبت به فضای آموزشی، 
بیش از سرانه جمعیت سرانه کشور است حتی سرانه 
فضای آموزشــی در شهرســتان ها بیش از کرمان 
اســت اما سرشــماری آمار واقعی کرمان را نشان 
نمی دهد.رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش 
 اســتان کرمان نیز در این نشست گفت: پراکندگی 
دانش آموزان در مدارس مختلف این استان مطلوب 
نیســت و دانش آموزان حاضر در برخی کالس ها 
4۹ نفر و برخی تک رقمی اســت.همچنین در این 
نشست گزارشــی از ظرفیت های بودجه در حوزه 
نوســازی مدارس و قیاس بین شاخص ها و درصد 
اخذ شده اعتبارات ارایه شد.براساس این گزارش، 
اســتان کرمان 3.۹ درصد دانش آمــوزان و 4.۸ 
 مدارس دولتی کشور را در اختیار دارد اما 23 درصد 
کالس های این استان غیر استاندارد هستند، در حالی 
که میانگین کشــور در این بخش 27 درصد است.

سرپرست اداره کل توسعه و نوسازی مدارس استان 
کرمان در ادامه گفت: پنج هزار و 4۸۶ مدرسه دولتی 

و بیش از 22 هزار کالس درس در اســتان کرمان 
 وجود دارد.رضا هدایتی افزود: استان کرمان بیشترین 
پروژه های تحویلی هفته دولــت را تا ابتدای مهر 
امســال داشــته و در این برهه ۶4 مدرسه با 570 
میلیارد تومان اعتبار ســاخته و تحویل آموزش و 
پرورش شــد.وی ابراز داشت: سعی داریم تا پایان 
سال جاری ســاخت 5۶ مدرسه را با 40۹ کالس 
درس را به پایان برسانیم و عملیات احداث یک هزار 
کالس درس تا از ابتدای ســال تحصیلی جاری در 
دســتور کار قرار گرفته است.سرپرســت اداره کل 
توسعه و نوسازی مدارس استان کرمان عنوان کرد: 
در حوزه اعتبارات ملی ۸0۹ میلیارد تومان مصوبه 
داشتیم که 77.۹ درصد تخصیص گرفتیم و در حوزه 
اعتبارات استانی ۱۶3.2 میلیارد تومان مصوبه گرفتیم 
که 4۹ درصد از آن به استان تخصیص یافت.هدایتی 
گفت: ۶ میلیــارد تومان اعتبارات ایزوگام در بحث 
ســیل و میزان 40 میلیارد تومان عملیات آسفالت 
در مدارس انجام دادیم؛ همچنین فرونشست زمین 
را در شهرستان رفسنجان و انار داشتیم که احتماال 
قنات بوده اســت.وی یادآور شد: سازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرد که بخشی از خسارت های مختلف 
در شهرستان های رفسنجان، سیرجان و شهربابک 
پرداخت می شود.سرپرســت اداره کل توســعه و 
نوسازی مدارس استان کرمان افزود: ۱7۸ میلیارد 
تومان استانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی 
را در استان کرمان اجرایی کردیم و باوجود تمامی 

اقدامات انجام شده، این استان در رتبه نخست تامین 
تاسیسات گرمایشی کشور قرار گرفت.وی با اشاره 
به اینکه نیازهای مورد نیاز طرح محرومیت زدایی را 
ارایه کردیم گفت: 40۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب 
این بخش در ســال ۱400 بود که 50 درصد آن به 
استان تخصیص یافته اســت.وی تاکید کرد: تراکم 
دانش آموزان اســتان کرمان تــا 4۸ نفر در برخی 
کالس ها است و متوسط تراکم دانش آموزی کشور 
5.7 متر مربع به ازای هر دانش آموز و این آمار در 
کرمان 4.7 متر مربع است.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: 
۱00 میلیارد تومان اعتبار ســیل در قالب تنخواه 
طی ماه های گذشــته توزیع شد و عمده دستگاه ها 
آن اعتبــار را هزینه نکردند در حالی که مانعی برای 
آن وجود نداشت.جعفر رودری افزود: اعتبارات سیل 
اخیرا به ۱3۶ میلیارد تومان رسیده و ابالغ شده که 
۱۱0 میلیارد تومــان از این میزان اعتبارات تملک 
دارایی اســت که هزینه کرد آن هیچ مشکلی ندارد.

 وی ادامه داد: 2۶ میلیارد تومان دیگر نیز اعتبارات 
هزینه ای بوده که هزینه این اعتبارات مشــکالتی 
داشت که رفع خواهد شد و دستگاه ها مراقبت کنند 
مشکلی در این حوزه ایجاد نشود و این اعتبار خود 
را نگه دارند.فداکار استاندار کرمان در ادامه با اشاره به 
اینکه 2۸ میلیارد تومان اعتبار معادن از محل تبصره 
 ۶ ماده ۱2 قانون اصالح معادن ابالغ شده است گفت:

 ۹۹.5 درصــد این اعتبار براســاس قانون باید در 

شهرستان های سیرجان، رفسنجان و شهربابک هزینه 
شود و این اعتبارات در قالب رفاه و سالمت، راهداری 
 و آب و فاضالب و برق دســته بندی شدند.مهدی 
حسینی نژاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان نیز در ادامه با اشاره به احکام پیشنهادی 
برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت صمت نگاهی ملی به 
این موضوع دارد که می طلبد اقدامات بیشتری انجام 
شود.وی یادآور شد: ســال گذشته به استناد قانون 
 بودجه، اعتبارات این حوزه را سازمان صمت استان 
توزیع می کرد کــه در این بخش ۶ پــروژه را در 
شهرستان ها پیش بردیم و خواستار اعتباری هستیم 
که این طرح ها را به اتمام برسانیم.رودری دبیر شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان کرمان نیز در ادامه گفت: 
پیش از این، اعتبارات این بخش به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تخصیص می یافت و صرف 
پروژه هایی همچون ســاخت جاده ها می شــد اما 
تامین اعتبار آن در این مقطع از ســال میسر نیست 
 زیرا این طرح ها موافقت نامه ندارند و بایستی ابتدا 
پروژه های نیمه تمام را در ســابقه بودجه ای ایجاد 

کرد .

گالیه استاندار كرمان از وضعیت وخیم سرانه فضای آموزشی

ایرانیان آب دوست
ایرانی ها کال مردم آب دوستی هستند. یعنی شما کافیست جای 
پر از آبی نشان یک ایرانی بدهید. به سه شماره نرسیده با مایو 
آماده اند تا شــیرجه بزنند داخلش. تازه خیلی ها اگر بتوانند 
ماشین شان را هم تا کنار محل شنا می رسانند تا بعد از شستن 
خودشان، ماشین شان هم آب تنی کند. از این رو حمام کردن 
ایرانی ها خودش یک ماجرای مفصل است. اولین دغدغه مهم 
هر ایرانی در حمام در نیم ساعت اول، تنظیم آب ولرم است! 
به طوری که اگر بیرون از حمام کسی شیر آب را باز کرد یکهو 

دمای آب نابودشان نکند.
دومین کار ایرانی ها در حمام امتحان کردن هنر خوانندگیست. 
یکی نیست بگوید دوست عزیز شما وقتی میخوانی آدم حس 
می کند در کوچه پشــتی با اره برقــی در حال قطع درختان 
هستی و آدم دوست دارد سریع جلوی این خیانت به محیط 
زیست را بگیرد! از آنجایی هم که این روزها خواننده شدن 
آســان تر شده، دیگر حمام به یک اســتودیو فوق پیشرفته 
تبدیل شده است و هســتند کسانی که میکس و مسترینگ 
کارهای شــان را همان طور که یکی دارد پشت شان را کیسه 
می کشد، همان جا انجام می دهند! یکی از نکات دیگری که 
بسیاری از ایرانی ها آن را رعایت می کنند، جلوگیری از هدر 
رفتن آب است و در همین راستا به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته اول کسانی هستند که برای صرفه جویی در آب ماهی 
یک بــار حمام می روند و در عرض یک ربع خودشــان را 
می شویند و می آیند بیرون. این ها معتقدند که تا وقتی که بوی 
بد شما در مترو و بی آرتی کشته نداده، هنوز نیازی به استحمام 
نیست و چه معنی دارد در این بی آبی آدمی که بویش فقط پنج 

نفر را دچار مسمومیت حاد کرده، حمام برود!؟
دسته دوم کسانی هستند که با یک تشت آب حمام می کنند. 
یعنی تشــت یا وان را پر از آب می کنند و کل خانواده سعی 
می کنند از همان آب برای استحمام استفاده کنند و آن را دور 
نریزند. حتی ممکن اســت تهش چیزی بماند و پدر خانواده 

آب باقی مانده را برای روز مبادا نگه دارد.
دسته ســوم اما راه حل بسیار مناسب و جذابی دارند. آن ها 
جلوی دوش آب می ایستند و در حالی که دارند درباره تمام 
مسائل »از واکنش اتحادیه اروپا به سرنوشت برجام گرفته تا 
لگاریتم طبیعی کتانژانت 35 درجه« فکر می کنند، آب زبان 
بسته همینجور هدر می رود و آن ها یک قسمت از کمر، دست 
یا پای شان را دراز می کنند جلوی آب تا خودشان را راضی 

کنند که من دارم از آب استفاده می کنم!
یک مســاله مهــم دیگر مــدت زمان حمام رفتن اســت. 
یک سری هســتند که حمام برای شــان حکم مثلث برمودا 
دارد، استحمام شــان بسیار زمان بر است و اطرافیان اغلب از 
یک جایی به بعد امیدی به خارج شــدن عزیزشان از حمام 
و بازگشــتش به زندگی ندارند و با خــود می گویند تقدیر 
الهــی این بوده! این گونه افراد ســاعاتی بعد در میان بهت و 
گریه خانواده شان و با چهره ای آبدار و سفید از حمام خارج 
می شوند. دسته دوم بر عکس دسته اول، بعد از حضورشان 
یک دقیقه صدای شــر شر آب می آید و سپس درحالی که با 
حوله سرشان را خشک می کنند بیرون می آیند! یعنی فرآیند 
استحمام شان از سوختن نفت هم سریع تر است و خود حوله 
نمی تواند تشــخیص دهد که »االن اینی که پاک می کنم آب 

تمیزه یا عرق بدنشه!«.

  ميثم ابراهيم نژاد بازرگانی

***
یک ایرانی اصیل چگونه به میهمانی می رود؟

ما سال ها تحقیق و مطالعه کردیم و با بررسی سنگ نبشته های 
تخت جمشید و کتب خطی و چندتا آثار تاریخی دیگر، آداب 
میهمانی رفتن ایرانیان از دیرباز را استخراج کردیم. نوشته ای 
کــه می خوانید، چکیده  مطالعاتی اســت که به صورت یک 
دستورالعمل در این باره، در اختیار شما قرار می گیرد. خودتان 
کــه نمی روید مطالعه کنید؛ همش دارید در این شــبکه های 
مجازی خانمان سوز وقت تان را تلف می کنید.به محض اینکه 
جایی دعوت شدید، آب دست تان است بگذارید زمین و سریع 
از میزبان بپرسید »دیگه کیا هستن؟«. انصافا ایرانی نیستید اگر 
نپرسید. این یک رسم قدیمی است و به جا آوردنش به شما 
کمک می کند لباســی که می پوشید خدایی نکرده برای کسی 
تکراری نباشد.هرگز سر موقع به میهمانی نروید. مگر شما ندید 
بدید یک میهمانی بودید که حاال مثل این آدم های هول )به ضم 
هـ( فوری خودتان را به میهمانی برسانید؟ خیلی دیر بروید تا 
بفهمند میهمانی مســخره   آن ها، به آن صــورت هم اهمیتی 
برا ی تان نداشــته و شما در زندگی کارهای مهم تری دارید.تا 
پای تان را داخل خانه  میزبان گذاشــتید، سریع بگویید:»وای 
آهنگاتون چقدر بدن!« و میزبان را اســیر کنید که پلی لیستی 
باب طبع شما ایجاد کند. حتی در تصاویر حکاکی شده  تخت 
جمشید هم شــما یک نفر را پیدا نمی کنید که از آهنگ های 
یک میهمانی راضی باشد. یک بار یک ایرانی از همه  آهنگ ها 
راضی بود، نه تنها امتیاز آن مرحله را از دســت داد بلکه نه 
شام بهش رسید نه میوه و چایی.همان طور که می دانید، هدف 
از این میهمانی ها معاشرت و با خبر بودن از احوال یکدیگر 
است؛ بنابراین در مدت زمان هرچند کوتاهی که آنجا هستید، 
تا آنجا که می توانید آمار همه چیز را بگیرید. اعم از ازدواج 
و طــالق و دفاع پایان نامه و بــارداری و کات کردن و… . 
همچنین از افراد مجردی که سالی یک بار در همین میهمانی ها 
می بینید، حتما بپرســید که باالخره ازدواج کردند یا خیر؛ تا 
بفهمند که حواس تان بهشان هست.آداب میز شام هم که دیگر 
گفتن ندارد؛ خودتان اســتادید. فقط از قبل حواس تان به این 
نکته باشــد که مثل بی تجربه ها حجم معده تان را با چیپس و 
پفک و این مســخره بازی ها الکی پر نکنید. حتی ساالد هم 
خیلی ارزشــش را ندارد. روی غذای اصلی تمرکز کنید و به 
کمک نوشابه حداکثر حجمی که می توانید را فرو دهید.موقع 
خداحافظی هم به تک تک افراد بگویید:»توروخدا بیشتر ببینیم 
هم رو« و از آنجا که خارج شدید، همه چیز را فراموش کنید 

تا میهمانی بعدی .
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زمین خواری

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // نائب 
رئیس اول مجلس شــورای اسالمی گفت: به دلیل 
سیادت جمهوری اسالمی ایران بر فضای بیرونی، 

آمریکایی ها راهی جز ترک منطقه نداشتند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  علی نیکزاد در مراسم 
یادواره 27 شــهید حوزه مقاومت نینــوای بادوله 
در استان بوشــهر افزود: آمریکایی ها به این نتیجه 
 رسیده بودند که بدون تصمیم ایران، کاری در منطقه 
نمی توانند پیش ببرند و به همین دلیل روشن، منطقه را 
ترک کردند.وی افزود: البته دشمن برای توطئه چینی 
علیه نظام اسالمی و مردم ایران بیکار ننشسته و جنگ 
ترکیبی را آغاز کرده است.نائب رئیس اول مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: یک بخش از این جنگ 
ترکیبی توسط رسانه ها وابسته به آنها انجام می شود 

تا با شکاف بین مردم و مسئوالن جمهوری اسالمی 
ایــن اتحاد و همدلی را از بین ببرنــد.وی ادامه داد: 
همان گونه که شهدا برای جلوگیری از تجزیه ایران 
جان خود را تقدیم این آب و خاک کردند، اکنون نیز 
جوانان امروز ایران اجازه نمی دهند که دشمن به نیت 
شومش دست پیدا کند.نیکزاد یادآور شد: در بخش 
دیگری از این جنگ ترکیبی، دشمن موضوع اقتصاد 
را نشانه گرفته است تا با ایجاد مشکالت اقتصادی 
در قالب های مختلف، زمینه نارضایتی مردم را فراهم 

سازند.
   نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
همه ما مســئولین موظفیم در این جنگ ترکیبی نرم 
دشمن، با سعی و تالش فراوان و بدون منت، نقشی 

ماندگار برای خدمت بیشتر به مردم و رفع مشکالت 
آنها به خصوص در حوزه اقتصادی داشــته باشیم.

وی خطاب به جوانان و اقوام اعالم کرد: نباید گول 
شــعارهای دشمن که در قالب های مختلف انسجام 
ملی را هدف قرار داده بخوریم و نیاز است که با اتحاد 
و انسجام، این توطئه ها را نقش بر آب کنیم.نیکزاد 
در بخشــی دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه 
شهدا در اســالم، گفت: شهدا نماد عشق به اسالم و 
وصیت نامه آنها سرشار از فداکاری عزت و اعتالی 
نظام و اسالم است.وی افزود: نقش شهدا در حفظ و 
یک پارچگی کشور قابل ستایش است و آنها بودند 
که با تقدیم جانشان، اجازه ندادند برنامه های دشمن 
برای تجزیه این خاک عملیاتی شود.نائب رئیس اول 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهداف برگزاری 
یادواره شــهدا، اظهار کرد: یکی از مهمترین هدف 
برگزاری این یادواره ها، آشنایی بیشتر جوانان با خط 
فکری شهداست که می توانند آنها را در مسیر شهدا 

قرار دهد .

نائب رئیس مجلس :

آمریکا راهی جز ترک منطقه نداشت

حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده مردم اهواز، باوی، 
کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سال 
گذشته ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مناطق محروم به 
استان اختصاص یافت گفت: امسال به ۳۰ هزار میلیارد ریال 
برای آبادانی مناطق محروم استان اختصاص داده شده است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوسفی در بیست و چهارمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز خوزستان در تاالر امام رضا )ع( 
اهــواز بیان کرد: از این محل هــزار و 2۱0 میلیارد ریال برای 
ســاخت مدرسه در اســتان اختصاص داده شده است و تالش 
 خواهیم کــرد این رقم را در ســال آینده افزایــش دهیم.وی 
 افــزود :۱2۱ مدرســه در یک ســال اخیر از ســوی خیران 
مدرسه ساز در استان ساخته شده است.نماینده مردم اهواز، باوی، 
کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متاسفانه 
به میزانی که خیر تعهد و هزینه می کند، دولت پرداخت نمی کند 
و همین امر باعث می شــود تا پروژه ها به اتمام نرسد.یوسفی 

افزود: در اعتبارات سفر اول رئیس جمهور به استان یک ریال به 
بخش نوسازی مدارس اختصاص داده نشده است.رئیس مجمع 
نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
این  مراســم بیان کرد: یکی از شاخصه های آموزش و پرورش 
فضاسازی اســت که اگر این فضا و مدرسه نباشد، دانش آموز 
نمی تواند ادامه تحصیل دهد، شاخصه دیگر تجهیزات در مدارس 
است، باید فضا برای معلم و دانش آموز فراهم باشد تا تحصیل 

دانش آموزان به بهترین شکل انجام شود.
   قاســم ساعدی با اشاره با کمبود ۱0 هزار معلم در خوزستان  
افزود: از امســال با اوج بازنشستگی معلم ها در استان مواجه 
خواهیم شــد، باید این خالء را جبران کنیم.نماینده مردم دشت 
آزادگان و هویــزه در مجلس ادامه داد: خوزســتان با این همه 
ثروت، منابع و ظرفیت شایســته نیســت کالس های کانکسی 
و ســنگی داشته باشد، شایســته مردم این استان نیست که در 

محرومیت زندگی کنند .

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها 
ناحیه صنعتی  ایجاد  // عملیات اجرایی 
بخش زارچ شهرستان یزد که مصوبه آن 
در سال ۹۳ صادر شده بود، بعد از گذشت 
۹ سال با حضور استاندار ، نماینده مردم 
یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مسئوالن استان و این بخش 

آغاز شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، اســتانداریزد 
در آیین کلنگ زنی ایــن طرح اقتصادی 
گفت: تمام دســتگاه های خدمت رســان 
باید زیرســاخت های ایــن ناحیه صنعتی 
 اعــم از بــرق ، گاز و مخابــرات را بــه 
 ســرعت فراهم کنند تا ایــن طرح قبل از 
پیــش بینی های انجام شــده تکمیل و به 
شرکت ها واگذار شود.مهران فاطمی با بیان 
اینکه رویکرد این ناحیه صنعتی دانش بنیان 
اســت، افزود: باید یک بخش از این ناحیه 
 به صورت تملیک یا اجاره ای برای شرکت 
دانــش بنیان اختصاص یابــد و همچنین 
 بخشــی دیگر هم برای ســاخت قطعات 
ماشین سازی و قطعه سازی صنعت در نظر 
گرفته شود تا به یک ناحیه صنعتی آالینده 
مبدل نشــود.ایجاد ناحیه صنعتی زارچ از 
مطالبات مهم مردم این بخش است .ساخت 
ناحیه صنعتی در زارچ یکی از مطالبات مردم 
این منطقه بوده است این خواسته در شروع 
به کار دولت دهم مطرح که در سال ۹3 به 
تصویب رسید.نماینده مردم یزد و اشکذر در 
مجلس شورای اســالمی هم با بیان اینکه 

ساخت ناحیه صنعتی در بخش زارچ یکی از 
مطالبات مردم این منطقه بوده است، گفت: این 
خواسته در شروع به کار دولت دهم مطرح 
و در سال ۹3 به تصویب رسید.محمدصالح 
جوکار افزود: امید است که اعتبارات دولتی 
الزم برای اجرای هرچه سریعتر این ناحیه 
 صنعتی تامین شود تا عملیات عمرانی آن 
در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان برسد.وی 
در خصوص آالیندگی های موجود در مسیر 
یزد به میبد نیز تصریح کرد: با توجه به شعار 
سال که از سوی مقام معظم رهبری »تولید 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری شده  
اســت، این ناحیه به سمت استقرار صنایع 
پیشرفته و دانش بنیان حرکت کند تا شاهد 
راه اندازی یــک ناحیه صنعتی متفاوت از 
دیگر شهرک های استان و الگویی برای دیگر 
مناطق اســتان شود.دستگاه خدمت رسان 
موظف به فراهم ســازی زیرساخت های 
نواحی صنعتی هستند . جوکار با تأکید بر 
تأمین زیرساخت های موردنیاز این ناحیه 
دستگاه های خدمات رسان  توسط  صنعتی 
افزود: طبق قانون دستگاه ها خدمت رسان 
موظف هستند تا ورودی صنایع نسبت به 
تامین آب ، برق، گاز و امکانات مخابراتی 
شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی اقدام کننــد.وی با بیان اینکه این 
ناحیه صنعتی در توســعه ، رونق کسب و 
کار و ایجاد اشتغال شهرستان یزد و بخش 
زارچ نقش موثری دارد، ادامه داد: شــرکت 

شهرک های صنعتی باید زمین های این ناحیه 
را بــا نرخ ارزان ارائــه کنند زیرا که تامین 
آورده اولیه برای زمین توسط شرکت های 
دانش بنیان بسیار دشوار است و باید از آنها 
حمایت کنیم تا بتواند برای خود کســب و 

کاری ایجاد کنند .
*  مسائل حقوقی و زمین علت تاخیر در 

اجرای طرح ها
  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یزد 
نیز در این آیین گفت: ایجاد ناحیه صنعتی 
 زارچ یکــی مصوبات رییــس جمهور در 
دوره های گذشــته بوده است که به علت 
یکســری از مشــکالت از جمله مسائل 
حقوقی و تامین زمین اجرا نشــده بود که 
در سال جاری با پیگیری مسئوالن استان 
عملیات آن آغاز شــد.محمد دهقان هزینه 
اجرای این ناحیه صنعتی را افزون بر 400 
میلیارد تومــان بیان کرد و افــزود: اتمام 
عملیــات عمرانی ناحیه یاد شــده اواخر 
ســال ۱403 پیش بینی شــده است که با 
پیگیری های مسئوالن استان زودتر از این 
زمان به بهره برداری خواهد رســید و در 
این شــهرک ظرفیت استقرار 500 صنعت 
کوچک، متوسطه، کم آبخواه و پاک در نظر 
 گرفته شده اســت اکنون استان یزد دارای 
35 شهرک و ناحیه صنعتی و 2 منطقه ویژه 
صنعتی به وسعت هشت هزار هکتار است و 
که افزون بر 30 هزار نفر در این شهرک ها و 

نواحی اشتغال دارند .

اختصاص ۳۰ هزار میلیارد اعتبار مناطق محروم به خوزستان

عملیات اجرایی یک طرح مصوب اقتصادی 
در یزد پس از گذشت ۹ سال آغاز شد

  
تا پایان سال

ادارات استان کرمان
 در روزهای پنجشنبه  تعطیل شدند

آرزو توکلی سرویس استان ها // طبق 
مصوبه ستاد مدیریت بحران کرمان و به 
منظور مدیریت مصرف انرژی، جلوگیری 
از قطــع گاز و تعطیلی صنایع به دلیل 
در  انرژی  افزایش مصرف  و  هوا  برودت 
بخش خانگــی و اداری، ادارات، مراکز 
دولتی و واحدهای آموزشی استان طی 
روزهای پنجشــنبه از هفته جاری و تا 

آخر سال تعطیل اعالم شدند . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، اســتاندار 
کرمان در نشســت مدیریت بحران استان 
کرمان ضمن تاکید بــر مدیریت مصرف 
انرژی در اســتان، افزود: باید کمک کنیم 

صنعت تعطیل نشود.
  محمدمهدی فداکار افزود: ادارات دولتی، 
مدارس و مساجد باید در ساعات کاری 
حتما مدیریت مصرف را داشــته باشند و 
در صورتــی کــه ادارات دولتی موضوع 
مصرف انرژی را رعایت نکنند، گازشان 

قطع خواهد شد.
   براســاس مصوبه ستاد مدیریت بحران 
اســتان کرمــان، تصمیم دربــاره تغییر 
 ســاعت کاری ادارات در روزهای شنبه 
 تــا چهارشــنبه نیز طی روزهــای آتی 

اطالع رسانی خواهد شد .
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گردشگری

تسلط عربستان سعودی 
بر بازار جهانی گردشگری

   گروه گردشگری //  بر اساس نتایج منتشرشده عربستان بر 
بازار جهانی سفر تسلط دارد. به نقل از ورلد واید،  فهد حمیدالدین، 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره ســازمان گردشگری عربستان 
سعودی، گفت: در عربستان ما رویای بزرگتری داریم و خدمات 
گســترده تری ارائه می دهیم. امروز هم قرار اســت جدیدترین 
و هیجان انگیزترین مقصــد روی زمین را برای فردا ایجاد کنیم.
بازار جهانی سفر سال 2022 بزرگترین حضور ما در یک رویداد 
بین المللی تا امروز است که بهترین پیشنهادهای گردشگری پویای 
ما را برای نمایش میهمان نوازی، تنوع، زیبایی و انرژی اقامتگاه 
اصیل عربستان ارائه می دهد.حمیدالدین خاطرنشان کرد: بریتانیا 
با بیش از ۱50 هزار بازدید در ســال جاری یکی از مهمترین 
بازارهای منبع ماست. ما شــرکای آینده را ترغیب می کنیم، به 
شرکای آینده قدرت می دهیم و به آنان این امکان را می دهیم که 
عربستان را به مجموعه های خود اضافه کنند و شرکای ما همچنان 
به ارزش و ظرفیت های بکر ما پی می برند.از زمان بازار جهانی 
سفر سال گذشته، عربستان به  عنوان سریع ترین مقصد گردشگری 
در گروه 20 در حال رشــد ظاهر شده و دارای سریع ترین رشد 
بازارهای گردشــگری در جهان اســت. رشد تصاعدی بخش 
عربستان سعودی شاهد افزایش فوق العاده مثبت ۱2۱ درصدی 
نسبت به سطوح گردشــگری بین المللی قبل از همه گیری بوده 
که توسط ســازمان جهانی گردشگری به رسمیت شناخته شده 
و از بهبود بخش گردشــگری جهانی پیشــی گرفته است.تعهد 
ســرمایه گذاری ۸00 میلیارد دالری عربستان در سراسر بخش 
گردشگری منجر به نتایج و پیشرفت می شود. عربستان سعودی 
بزرگترین سرمایه گذار جهان در گردشگری است که برای ایجاد 
محصوالت و مقاصد جدید و ایجاد تقاضا با گســترش شبکه 
تجارت جهانی خود نوآوری می کند.حمیدالدین ادامه داد: ما روی 
مبانی آینده جدید گردشگری سرمایه گذاری کرده ایم و داستان 
موفقیت ما از طریق اعداد و ارقام خودش را نشــان می دهد. ما 
در حال نوآوری برای ایجــاد محصوالت و مقاصد جدید و با 
شــرکای خود در حال ایجاد تقاضا و گسترش شبکه تجارت 
جهانی خود هســتیم.به  عنوان بخشی از تالش های مداوم برای 
تعامل، توانمندسازی و الهام بخشیدن به شرکای تجاری بین المللی، 
عربستان سعودی پلتفرم آموزش الکترونیکی سعودی را در بازار 
جهانی ســفر راه اندازی می کند؛ ابزاری که برای تقویت ســفر 
یادگیری شــریک از طریق مواد آموزشی، پیشخوان یادگیری و 
ادغام فناوری روان طراحی شده تا اطمینان حاصل شود که تجربه 
تجارت یکپارچه عربســتان در حال طراحی مجدد گردشگری 

است تا از ۱00 میلیون بازدیدکننده تا سال 2030 استقبال کند .

گردشگری

  

 گروه گردشگری // غواصی به عنوان بخش *       
مهمی از گردشگری دریایی در کیش سوار 
 بر موج توجه چشــم انتظار ساحل توسعه و 
نقش آفرینی در اقتصاد این جزیره زاده شده 

در دل آب راه تا ابد فارس است  . 
  غواصی بــه عنوان یکــی از ورزش های مهیج 
طرفداران زیادی در سرتاسر دنیا داردکه خوشبختانه 
ایران نیز از این نعمت الهی دریا در شمال و جنوب 
خود می تواند از این حرفه در راســتای توســعه 
 پایدار درحوزه های مختلف از جمله گردشــگری 
بهره مند شود.در این بین جزیره کیش به عنوان سرآمد 
ورزش های تفریحی و گردشگری ساالنه پذیرای 
تعداد زیادی از عالقه مندان به این جاذبه ها بوده که 
غواصی آن به عنوان یکی از ابزارهای سفر به اعماق 
آب همواره مورد توجه مســافران است.آب های 
 زالل و وجود انواع ماهیان زینتی به علت وجود آب 
ســنگ های مرجانی در اطراف کیش، از مهمترین 
جاذبه هایی است که مســافران جویای بازدید از 
اعماق دریا آ ن را انتخاب می کنند به طوریکه طبق 
اعالم مرکز ورزش و تفریحات کیش ساالنه حدود 
۶00 هزار نفر به صــورت حرفه ای و تفریحی از 
این امکان بهره می گیرند.غواصی در جزیره کیش به 
گونه ای در دسترس همه افراد است که همه مسافران 
باالی هفت سال می توانند با اندکی آموزش از سوی 
مربیان در کلوب های غواصی این جزیره به همراه 
مربیان دل به دریا زده و در کنار آبسنگ های مرجانی 
دیداری با بیش از ۱20 گونه از ماهیان و جانواران 
داشته باشند.این رشته در کیش از دیرباز مورد توجه 
قرار گرفته به طوریکه در سال های نه چندان دور که 
صید مروارید در آب های این جزیره توسط بومیان 
رواج داشت و رجبعلی مختار پور در کتاب 2 سال 
با بومیان کیش به نقل از افراد مســن و سالخورده 

نوشته اســت: غواصان کیش از نظر مهارت اسم و 
رسمی در بین جزایر و ساحل نشینیان اطراف داشتند 
که همــواره ناخداهای لنج های صیادی برای بکار 
گرفتن آنها رغبت زیادی از خود نشــان می دادند.
اما فعالیت این رشته ورزشی به صورت آکادمیک در 
سال ۱3۶7 با تاسیس اولین مدرسه غواصی تفریحی 
کشور کلید خورد و تاکنون توانسته بخش اعظمی از 
دوره های آموزشــی تفریحی و حرفه ای این رشته 
کشــور را از آن خود کند و توسعه زیرساخت های 
این رشته ورزشی به صورت مداوم ادامه داشته باشد.
این زیرســاخت ها که در 34 سال گذشته در این 
جزیره ایجاد شده است زمینه ساز برگزاری مسابقات 
در رشــته های مختلف ورزش های دریایی شده و 
اکنون جزیره کیش در حال تبدیل شدن به یک مرکز 
ملی و منطقه ای در این حوزه به ویژه غواصی است.

رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش در این 
ارتباط با بیان اینکه این جزیره ســهم ۹0 درصدی 
در خدمات آموزشــی و تفریحی رشته غواصی را 
 در کشور دارا اســت افزود: در طول سال 700 نفر 
دوره های آموزشی خود را در بخش های مختلف 
 به میزبانی جزیره کیش ســپری می کنند.عزیزاهلل
 فرضی پــور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: با توجه به مذاکرات رئیس فدراسیون غواصی و 
نجات غریق با وزیر ورزش و جوانان در خصوص 
انتقال کمیته غواصی به جزیره ، انتظار می رود پس 
از این اقدام شــاهد ســهولت در انجام فرایندهای 
 آموزش از جمله ثبت نام، صدور کارت و برگزاری 
 دوره هــا باشــیم.وی گفت: همچنیــن برگزاری 
دوره هــای غواصی به صــورت پایلوت، میزبانی 
از مســابقات ملــی و بین المللــی، همایش ها و 
 سمینارها کنگره های این رشته ورزشی نیز از دیگر 

اولویت های فدراسیون در این جزیره است.

*  بهره مندی ســاالنه 600 هــزار نفر از خدمات 
غواصی

   رئیــس مرکز ورزش و تفریحات ســالم کیش 
یادآور شد: ساالنه به صورت میانگین یک میلیون 
و 500 هزار نفر از تفریحات و رشته های ورزشی 
آبی این جزیره بهره مند می شوند که رشته غواصی 
بــا حدود ۶00 هزار نفر در ردیف اول این خدمات 
قرار دارد.  وی با بیان اینکه این زمینه هم اکنون 23 
کلوپ ورزشی-غواصی و هشت کلوپ حرفه ای غیر 
ورزشی مشغول ارایه خدمات غواصی به مسافران، 
دستگاه ها و شرکت های متخلف و هنرجویان رشته 
غواصی هستند افزود: در زمان حاضر در این جزیره 
400 غواص حرفه ای چند ســتاره مشغول هستند 
که ۱00 نفر آنان در 23 شــناور استاندارد غواصی 
به صورت مستقیم به مســافران و گردشگران ارایه 

خدمت می کنند.
*  طرحی نو

   مرجان، پایه زیبایی های زیر آب جزیره اســت 
که به گفته برخی از کارشناســان محیط زیســت 
حضــور غواصان غیر حرفــه ای در آب آب های 
مرجانی یکی از عوامل آســیب زا به آنها است که 
در صورت تــداوم این وضعیت و بایــد در آینده 
نزدیک مرگ مرجان ها و کاهش جذابیت ها برای 
حضور غواصان در این جزیره را به نظاره نشست.
ایجاد ســایت مصنوعی غواصی به عنوان یکی از 
راه کارهای اساسی جلوگیری از بروز آسیب ها به 
سایت های مرجانی بر اثر غواصی است که به گفته 
مریم محمدی رییس اداره محیط زیســت سازمان 
منطقه آزاد کیش، معیشــت کلوپ های دریایی و 
سایت های غواصی به مرجان ها وابسته است و آنها 
در این راســتا همکاری تنگاتنگی با محیط زیست 
در حفظ این ســرمایه دارند.وی افزود: همچنین به 

منظور حمایت از این فعالیت ها و کاهش فشار به 
سایت های طبیعی در سه منطقه ۶ مجسمه و تعدادی 
سنگ مرجانی در دریا غرق شده است تا گامی در 
راستای کاهش آســیب به این آبسنگ ها برداشته 
شــود.از طرفی ایجاد سایت غواصی مصنوعی در 
ابعادی بزرگ تر برای جذب توریســم ورزشی در 
حوزه ارایه خدمات غواصی به منظور جلوگیری از 
آسیب به سایت های مرجانی، اکوسیستم دریا است 
که به گفته مدیر مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش، 
اکنون با همــت بخش خصوصی با همکاری مرکز 
ورزش و تفریحات سالم با انتقال الشه یک فروند 
هواپیمــا به جزیره کیش اقداماتی را به عمل آورده 
و انتظار می رود با همکاری دستگاه های مربوطه 
پیگیری ها و همکاری الزم در این خصوص داشته 
باشند.مدیرمرکز ورزش و تفریحات سالم کیش با 
اشــاره به اینکه تا کنون کمتر از ۱0 کشور از جمله 
ترکیه نسبت به ایجاد سایت غواصی مصنوعی اقدام 
کرده اند افزود: این کشورها با این اقدام شاهد تحول 
ارتقای سطح ارایه خدمات و تعداد گردشگر بودند 
که این جزیره نیز می تواند به عنوان نخستین محل 

ایجاد این سایت گام مهمی در این زمینه بردارد.وی 
افزود: در صورتی که این ســایت راه اندازی شود، 
 در کنار حفاظت از مرجان ها و توســعه توریسم 
بین المللی، مانع از خروج ارز از کشور به واسطه سفر 

برخی از افراد عالقه مند به غواصی تفریحی شد.
*  دست یاری به سمت شرکت های دانش بنیان

  فرضی پور با بیان اینکه عمده تجهیزات غواصی 
از جمله تانک اکســیژن، رگوالتور، فین )باله ها( و 
بوت تولید خارجی و وارداتی اســت اضافه کرد: 
این ورزش نیز از گزند تحریــم ها در امان نمانده 
 و الزم اســت دســتگاه های متولی با حمایت از 
شرکت های دانش بنیان با هدف تولید تجهیزات و 
تفریحات دریایی در کنار جلوگیری از خروج ارز، 
خودکفایی را در تامین تجهیزات رقم بزنند.به گزارش 
ایرنا، افزایش شمار عالقه مندان به غواصی در حوزه 
توسعه گردشگری برای کیش خبری خوبی است اما 
نباید فراموش کرد که ادامه و توسعه این ورزش در 
این جزیره نیازمند برنامه ریزی های علمی و اصولی 
برای حفظ اکو سیستم دریا و تداوم فعالیت های رو 

جلوی گذشته است .

غواصی در كیش چشم انتظار ساحل توسعه

گروه گردشگری // بلداجی نام شهری 
بختیاری  و  چهارمحــال  دراســتان 
 است که بیشــترین تولید گز ایران را 

دارد .
     وقتی صحبت از ســوغاتی گز می شــود 
ناخودآگاه همه به یاد اصفهان می افتند .اگر به 
اصفهان سفر کرده باشید حتما روی پاکت های 
گز نام »بلداجی« را هم دیده اید. اما بلداجی 
خود نام یکی از شــهرهای بروجن در استان 
چهارمحال و بختیاری است.  برای سفر به این 

شهر باید تا فاصله تقریبی 35 کیلومتری جنوب 
غربی بروجن بروید. شهری کوچک که بوی 
 گالب و انواع شــیرینی مانند پولکی، نبات و 
و  کوچه هــا  پــس  کوچــه  از   پشــمک 
کارگاه های گزســازی آن شــما را مدهوش 
می کند.انگبین ماده اولیه گیاهی گز در مناطق 
کویری و شــوره زارهای اطراف بلداجی به 
فراوانی می روید که گزســازان با استفاده از 
انگبین، ســفیده تخم مرغ، مغز پسته و بادام 
توانستند گز بسیار با کیفیتی را تولید کنند.شهرت 

گز بلداجی با فعالیت بیش از ۱00 واحد تولید 
گز در شهر از شهرت گز اصفهان پیشی گرفته 
است، اما سوال اینجاست که چرا بیشتر مردم، 
گز را فقط مخصوص اصفهان می دانند و کمتر 
از بلداجی چهارمحــال و بختیاری به عنوان 
پایتخت گز اطالع دارند؟این در حالی اســت 
که حتی فروشندگان اصفهانی هم گز بلداجی 

را خریداری می کنند تا به مسافران عرضه کنند. 
این استقبال سبب شده است که طی سال های 
اخیر بر تعداد کارگاه های گز این شهر افزوده 
شود.به طوری که کمتر کسی از بلداجی به دلیل 
نبود اشتغال مهاجرت می کند، اما آنچه مسافران 
را در درجه اول به این شهر می کشاند بیشتر به 
 دلیل تاالب چغاخور از زیباترین تاالب های 

بین المللی کشور است تا کارگاه های گزسازی.
  تاالب چغاخور

  ایــن تاالب در مســیر جاده شــهرکرد- 
خوزســتان قرار دارد و عمــق آب تاالب 
چغاخور در شرایط بارندگی مناسب به 3 متر 
می رسد. انواع و اقسام پرندگان و آبزیان بومی 
  یا مهاجر این تاالب مانند غازها و اردک ها،

 لک لک ســفید، چنگر و انــواع حواصیل، 
فالمینگو و بســیاری دیگر ســبب جذب 
گردشگر به آن می شــود. شاید بتوان گفت 

که میــزان گردشــگرانی که بــرای دیدن 
تاالب چغاخور می روند به نســبت بیشــتر 
از گردشــگرانی باشد که صرفا و در اولویت 
اول بــرای خرید گز به بلداجی می آیند. زیرا 
همجواری چهارمحال و بختیاری با اصفهان 
سبب شده است تا این استان گوی سبقت را 
در گردشگری برباید. همین مساله سبب شده 
است که بیشتر مردم گز اصفهان را بشناسند 
غافل از اینکه بلداجی خود بزرگ ترین صادر 

کننده گز است .

پایتخت شیرین ایران کجاست؟

  

گروه گردشــگری //  معاون گردشگری 
و  گردشــگری  فرهنگی  میراث  وزارت 
صنایع دستی گفت: در طول دو دهه اخیر 
در جزیره کیش عمده تسهیالت به سمت 
مراکز اقامتی رفته، در حالی که نیاز امروز 
کیش برای ماندگاری حرکت به ســمت 

جاذبه گردشگری است . 
   علی اصغر شــالبافیان در نشست با مهدی 
کشــاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
و فعاالن و ســرمایه گذاران حوزه گردشگری 
در این منطقه که در ســالن همایش های کیش 
برگزار شــد، گفت: اینکه تسهیالت به مناطق 
آزاد اختصــاص پیداکند، قابل توجه اســت 
 اما مســئوالن مناطــق آزاد و فعاالن تصدیق 
مــی کنند که ما ســعی کردیم ســرمایه گذار 
احســاس دو گانگی نکند.وی افزود: در همه 
مناطــق آزاد اســتفاده از ســوخت یارانه ای 
کشــتی ها مصوبه گرفته که اتفاقا بیشتر محل 
اجــرای آن در مناطق آزاد بوده و وزیر میراث 
فرهنگی دغدغه رسیدگی به آن را داشته است. 
منطقه آزاد کیش از نظر ســرمایه گذاری عمده 
جهت گیری هایش به سمت ساخت محل اقامتی 
اســت و به همین جهت برخی معتقدند که در 
جهت گیری منطقه آزاد، جاذبه های گردشگری 
باشد.شالبافیان  گردشگری  توسعه  محور  باید 
گفت: نیاز امروز کیش برای ماندگاری رفتن به 
سمت جاذبه گردشگری است، در همین راستا 
موضوع بازنگری در اعطای تسهیالت ماده ۱۸ 

روی داد. یکــی از مهمترین اقدامات حمایتی 
 این بود که تســهیالت به بازســازی و تجهیز 

جاذبه های گردشگری اعطا شود.
* تعامل حداکثــری مناطق آزاد کشــور و 

وزارت میراث فرهنگی
  شالبافبان گفت: حمایت از حوزه گردشگری 
تنها مبتنی ارائه تســهیالت نیست و به صورت 
جــدی در حال فعالیت بــر روی این موضوع 
 هســتیم که منطقــه آزاد کیش تحــت عنوان 
 مجتمــع های ترکیبــی راه اقتصــادی کردن 
طرح های گردشــگری را پیش ببرد. پیشنهاد 
ما این اســت کــه مناطــق آزاد در این زمینه 
پایلوت قرار بگیرند.معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: دفاع از بخش 
خصوصی یکی از مهمترین مباحثی اســت که 
می تواند هم افزایی منطقه آزاد کیش و وزارت 
میراث فرهنگی را ارتقا دهد.  شالبافیان با بیان 
اینکه اختصاص تســهیالت به مناطق آزاد و 
مطالبات حوزه ســرمایه گذاری توســط وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مورد توجه و پیگیری است، گفت: قانون گذار 
قوانین را برای تســهیل این حوزه وضع کرده 
است و دغدغه ما هم مسائل مربوط به تسهیل 
ســرمایه گذاری از طریق قوانین است.وی در 
خصوص دغدغه های مناطق آزاد اظهار داشت: 
مسائل متعددی مانند سوخت یارانه ای کشتی ها 
و دغدغه های بسیاری در این حوزه وجود دارد 
که پیگیر آنها هســتیم. جاذبه های گردشگری 

باید منجر به سفر گردشگران شود و اهمیت آن 
باید در قالب طرح های مصوب در مناطق آزاد 
جای گیرد.وی با اشاره به اینکه نیاز است منطقه 
آزاد کیش برای جذاب کردن به ســمت تنوع 
گردشگری  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری 
برود، گفت: بازنگری در قانون مربوط به تبصره 
۱۸ جزو اقدامات جدی ای بود که تســهیالت 
به سمت بازســازی، تجهیز برود.   شالبافیان 
با بیــان اینکه کیفیت هزینه کرد در کیش متاثر 
از افزایش سهم گردشگری خارجی کیش نیز 
خواهــد بود، گفت: با اندک تــالش در حوزه 
معرفــی و بازاریابی می توانیم آمــار و ارقام 
این حوزه را تغییر دهیــم.وی با بیان اینکه در 
جلساتی که ماهانه در کشورهای منطقه در قالب 
B 2 B برگزار می شود، باید فعاالن کیش نیز 
حضور داشته باشند، گفت : یکی از بازارهای ما 
کشور روسیه است و اگر بخواهیم در این بازار 
موفق باشــیم از نظر لغو روادید و تناسب بازار 
باید کیــش را به عنوان مقصد به خوبی معرفی 
کنیم تا دســتاورد آن برای کل کشور باشد.وی 
تولید محتوا در مورد کیش را ضروری دانست 
و گفــت: رایزنی های فرهنگــی، اقتصادی و 
بازرگانی در خدمت گردشگری است و توسعه 
روابط گردشگری باید مورد توجه باشد.معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه 
در قالب یک ســامانه دغدغه های مرتبط در 
دستگاه های نظارتی و نفت مبنی بر اینکه محملی 
برای قاچاق سوخت نشود، مرتفع شد تا فعاالن 
مستحق این یارانه را بگیرند.معاون وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه در طول دو 
دهه اخیر عمده تسهیالت به سمت مراکز اقامتی 
رفته است، گفت: در کیش باید آسیب شناسی 
شود که آیا این جزیره می تواند مقصدی متناسب 
با درآمد سرانه مردم ایران باشد؟ با اندک تالش 
در حوزه تبلیغات و بازیابی امکان تغییر و تحول 
در این زمینه وجــود دارد. وی افزود: در دوره 
جام جهانی بسیاری از محتواهای تولید شده از 
سوی این وزارتخانه مبتنی بر مناطق آزاد بود و 
ما امکان این را داریم که در نشست های منطقه 
از همراهی فعاالن از جمله بازار روســیه با لغو 
روادید استفاده کنیم.شالبافبان تصریح کرد: یکی 
از راههای ورود به بازار، جذب گردشگران به 
کیش اســت، بنابراین منطقه آزاد کیش باید در 
نمایشــگاه های خارجی حضور داشته باشد.  
وی تاکید کرد: با هر تولید محتوا درباره کیش 
امکان تبلیغ این جزیــره در همه جای دنیا از 
سوی رایزن های فرهنگی وجود دارد. برگزاری 
 فم تورها در اســتان هــای مختلف را یکی از 
راه های معرفی کیش در ابعاد بین المللی عنوان 

کرد . 

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد

گروه گردشگری // رئیس انجمن علمی طبیعت گردی لزوم معرفی کیش به گردشگران روس 
ایران گفت: با تداوم روند موجود، اگر فکری نکنیم تا 

نیم قرن دیگر زاگرس را از دست خواهیم داد .   
   فرید جواهرزاده در حاشیه برگزاری سومین کنفرانس انجمن 
علمی طبیعت گردی ایران اظهار کرد: با تداوم روند موجود، 
زاگرس حداکثر نیم قرن دیگر می تواند تداوم یابد و اگر فکری 
نکنیم تا نیم قرن دیگر زاگرس را از دست خواهیم داد.   زاگرس 
پهنه بزرگی در غرب کشور است که در چندین استان گسترده 
شده که بلوط ها مهم ترین گونه درختی آن به شمار می روند. 
آب 40 درصــد ایران را زاگرس تامین می کند و زاگرس ریه 
غرب کشور محسوب می شود.وی افزود:  از آنجا که مسئله 
حفظ محیط زیست یکی از تاکیدات مهم دولت سیزدهم بوده و 
در طول یک سال گذشته نیز اقدامات مفیدی در این خصوص 
صورت گرفته است. اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور در قضیه پتروشیمی میانکاله و رفع نگرانی های مربوط 
به آن از جمله این اقدامات است. از دولت مصرانه درخواست 
داریم تا مشــکالت عدیده درختان بلوط در منطقه زاگرس 
را برای همیشــه رفع و رجوع کند؛ چراکــه آن را موهبتی 
می دانیم که زیســت نیمی از مردم ایران به آن وابسته است.
زاگرس همانند دریاچه ارومیه اهمیت داردرئیس انجمن علمی 
طبیعت گردی ایران بیان کرد:  اگر دریاچه ارومیه به عنوان یک 

مســئله مهم در نظر گرفته شده ضرورت دارد به زاگرس نیز 
اهمیت داده شود. الزمه پرداختن به این مسئله مهم توجه ویژه 
در زمینه تخصیص اعتبار و نظارت بر حسن اجرای اقدامات 
مربوطه است.جواهرزاده ادامه داد: سال ها است که تاکید داریم 
از شمارش کردن مقاالت برای ارزیابی پژوهشگران و استادان 
گذر کرده و به سمت حل مسائل جامعه و نیازهای کشور و 
بررسی تاثیر پژوهش ها بروند. این موضوع باوجود تاکیدات 
فراوان، اجرایی نشده و سیاست گذاران و نهادهای باالدستی آن 
را اجرایی نمی کنند؛ این در حالی است که حتی در شیوه نامه 
اجرایی رتبه بندی معلمان نیز این شــیوه به چشم می خورد.

وی ضمن اشاره به شــعار گردشگری در سال ۱40۱ مبنی 
بر »رویش اندیشه های نو در گردشگری ایران« تصریح کرد: 
 شــعار ملی گردشگری ســال جاری برگرفته از شعار سال 
سازمان جهانی گردشگری است. قطعا رویش اندیشه های نو 
در گردشگری ایران بدون رویش اندیشه های نو در سیاست 
کالن کشور امکانپذیر نیست.رئیس انجمن علمی طبیعت گردی 
ایــران در بخش دیگری با نگاهی به وضعیت گردشــگری 
موجود ایران مطابق آمار اعالمی مرکز آمار ایران ابراز عقیده 
کرد: به نظر می رسد اکثر ایرانی ها توان مالی و امکان سفر به 
خارج از کشور را ندارند و خواسته یا ناخواسته از گردشگری 
در عرصه بین المللی محروم شده اند.جواهرزاده ادامه داد: اگر 

کشوری می خواهد در صنعت گردشگری وضعیت مناسب، 
پویا و فعالی داشته باشد و مردم آن بتوانند از خدمات در این 
حوزه به  درستی بهره مند شوند، الزم است که عالوه بر وجود 
توان مالی الزم، مردم نیز تمایل به استفاده از خدمات حوزه 
ســفر و گردشگری را داشته باشند.وی گفت:  در همین حال 
اقبال کم مردم به استفاده از خدمات تورلیدری و کم توجهی 
به آژانس های مسافرتی عمال موجب شده که رونق اقتصادی 
در صنعت گردشگری شکل نگیرد. وضعیت موجود به نظر 
بیش از هر چیزی به وضعیت اقتصادی نامناسب مردم و در 
مرحله بعد به نبود فرهنگ صحیح در زمینه سفر و بی توجهی 
به امر آموزش از سوی متولیان امر باز می گردد.رئیس انجمن 
علمی طبیعت گردی ایران یادآور شد: در حالی که گردشگری 
در جهان به شــدت در حال توسعه و تغییر شکل است، اما 
هنوز فهم ما از آن بسیار ناچیز است و ما نمی توانیم خودمان 
را با شــرایط و تقاضاهای آینده وفــق دهیم و همچنان در 
مدیریت گردشگری ناکارآمد عمل می کنیم.جواهرزاده افزود: 
 خالء دانش در شناخت کافی از برخی اصول گردشگری و 
چگونگی برنامه ریزی توسعه گردشگری ممکن است به توسعه 
نامتوازن گردشگری منجر شود و پیامدهای منفی فراوانی برای 
مقاصد گردشگری کشور ایجاد کند.وی ادامه داد: بی شک در 
دوره ای قرار داریم که باید توسعه علمی گردشگری با سرعت 
بیشتری ادامه یابد تا به جایگاه خود دست یابیم و این اتفاق 
زمانی رخ می دهد که در ســایه تعامل همه جانبه، مشارکت 
فعال جوامع علمی و صنفی، نهادها و ســازمان های دولتی و 

خصوصی گردشگری باشد .

رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران :

با تداوم روند موجود زاگرس را نیم  قرن دیگر از دست خواهیم داد 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مناقصه ۶..... ۲۰۰1۰۹1۶1۶ 
شــهرداری قشم در نظر دارد اجرای پروژه احداث سالن ورزشی محله چاه تنگو شهر قشم به شرح جدول ذیل و از 
محل اعتبارات داخلی شــهرداری را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید . لذا بدینوسیله از پیمانکارانی که حداقل 
دارای رتبه 5 ابنیه و دارای صالحیت می باشند دعوت  بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 
1401/09/21 لغایت دوشــنبه مورخ 1401/09/2۸ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران (  به 

آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند . )دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(
موضوع مناقصه : احداث سالن ورزشی محله چاه تنگو شهر قشم طبق نقشه ، مشخصات فنی و شرح عملیات پیوست اسناد مناقصه

سایر شرایط مناقصه :
- برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه به مبلغ 50/2۸7/295/79۸ ریال بر اساس فهرست بهای پایه سال 1401 ابنیه می باشد . -  مبلغ سپرده 
شــرکت در مناقصه 2/530/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا بصورت واریز نقدی به حساب 

سپرده شهرداری به شماره 722011115250301 نزد بانک مهر ایران می باشد .
- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ) بارگذاری در سامانه سناد( ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/0۸ می باشد ) اصل پاکت الف تحویل 

بصورت فیزیکی( .
- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز  شنبه مورخ 1401/10/10 در شهرداری قشم برگزار خواهد شد .

- چنانچه برندگان اول ، دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .- 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

- به پیشــنهادات مبهم ، مشروط ، بدون ســپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
خواهد شد . 

- هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

 شهرداری قشم

نوبت دوم



حوادث جهان
انفجار در عراق 6 کشته و زخمی برجا گذاشت

 منابع خبری از کشــته و مجروح شدن ۶ غیرنظامی عراقی در پی 
انفجار بمب در استان نینوا خبر دادند. منابع خبری از کشته و مجروح 
شدن چند غیرنظامی عراقی از جمله سه کودک در پی انفجار بمب در 
استان نینوا خبر دادند. بر همین اساس، یک منبع امنیتی اعالم کرد که 
این بمب در روستای »عمر قابجی« در استان نینوا منفجر و منجر به 
کشته شدن سه کودک شد. طبق گفته این منبع، سه عراقی دیگر که در 
نزدیکی محل انفجار بودند مجروح شدند. همچنین نیز بر اثر انفجار 
در منطقه بعشیقه در شــرق موصل، دو کودک کشته و سه نفر دیگر 
زخمی شــدند. گفتنی است، برغم گذشت چند سال از اعالم رسمی 
آزادسازی عراق از گروه تروریستی داعش، اما برخی از عناصر این 

گروه همچنان در برخی از مناطق این کشور حضور دارند.
تیراندازی مرگبار در حومه دبیرستانی در شیکاگو

  یکی از مقامات پلیس ایالتی آمریکا اعالم کرد که  در پی تیراندازی 
در اطراف دبیرســتانی در شهر شیکاگوی این کشور، دو تن کشته و دو 
تن دیگر نیز زخمی شدند.  این مقام پلیس ایالتی آمریکا همچنین اظهار 
کرد که تاکنون هیچ مظنون یا مظنونانی در رابطه با این حادثه دستگیر 
نشده اند. بر اساس گزارش ها، قربانیان این حادثه دو پسر ۱4 و ۱5 ساله 
بوده و هر دو از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. همچنین 
گزارش ها حاکیست وضعیت جسمانی دو مجروح این حادثه مساعد 
است. یکی از شاهدان محلی نیز گزارش داده که صدای شلیک شش تا 
هشت گلوله را شنیده است. بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آمریکا )CDC(، ســالح گرم عامل اصلی مرگ و میر 
کودکان و نوجوانان یک تا ۱۹ ساله در سال 2020 میالدی در این کشور 

بوده و از تلفات تصادفات وسایل نقلیه موتوری نیز پیشی گرفته است.
مسمومیت الکلی در هند ده ها نفر را به کام مرگ فرستاد

  مقامــات محلی هند مرگ 37 نفر را به دلیل مصرف الکل تقلبی 
در ایالت »بیهار« واقع در شــمال شرق این کشور تایید کردند.  این 
درحالیست که رسانه های محلی تعداد تلفات را تا ۶0 نفر نیز اعالم 
کرده اند. ایالت بیهار از جمله مناطقی در هند است که مصرف الکل در 
آن ممنوع است و به همین دلیل تولید غیرقانونی نوشابه های الکلی 
در این ایالت رونق دارد. این حادثه که با تاخیر گزارش شــده روز 
پنجشنبه رخ داده و تاکنون کالبد شکافی 22 جسد، مسمومیت الکلی 
را تایید کرده است. به گفته بستگان قربانیان، این افراد از چند روستا 
در یک مراسم عروسی شرکت کرده بودند که با بروز عالئم مسمومیت 
ابتدا دچار درد معده شدند و ســپس بینایی خود را از دست دادند. 

تاکنون بیش از ۱00 نفر در این رابطه بازداشت شده اند.
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وقتی من جلوی راننــده را گرفتم تو بالفاصله از 
خودرو پیاده شو و فرار کن تا بتوانی با پلیس تماس 

بگیری!
این جمالت را به دختر ۱۶ ســاله ام گفتم و خودم در 
برابر راننده مســتی قرار گرفتم که چاقوی ترسناکی را 
در دست داشت و... این ها بخشی از اظهارات زن 32 
ســاله ای است که موفق شده بود دخترش را از چنگ 
مرد شــیطان صفتی نجات دهد که نقشه وحشتناکی را 
در سر داشــت. این زن جوان که به همراه دخترش در 
پناه پلیس قرار گرفته بود، درباره این ماجرای هولناک 
به مشــاور و مــددکار اجتماعی کالنتــری گفت: در 
 دوران نوجوانی با »محبوبه« دوســت صمیمی بودم، او 
هم محله ای ما بود و در یک مدرسه تحصیل می کردیم 
اما من در ۱4 ســالگی ازدواج کردم و به دنبال زندگی 
خودم رفتم. چند سال بعد محبوبه هم در حالی ازدواج 
کرد که من دختر خردسالی به نام »لیال« را در آغوش 
می فشــردم. در این ســال ها چند بار به طور اتفاقی 
یکدیگــر را در محلــه قدیمی دیدیم و بــا یادآوری 
خاطرات گذشــته با یکدیگر همکالم شدیم. متاسفانه 
سال ها بعد اختالفات شدید اخالقی بین من وهمسرم 
به جایی رسید که دیگر نتوانستم به زندگی مشترک با 
او ادامه بدهم، به همین دلیل از شــوهرم طالق گرفتم. 
یک روز که برای دیدن مادرم به محله قدیمی خودمان 
رفته بودم با »محبوبه« روبه رو شدم و تازه فهمیدم که 
 او نیز مانند من مطلقه اســت و اکنون مجردی زندگی 
می کند! از آن روز به بعد معاشــرت ها و رفت و آمد 
بین ما آغاز شد. »محبوبه« دورهمی و شب نشینی های 
زیادی برگزار می کرد و این شــیوه زندگی را دوست 
داشت. من هم چند بار به همراه دخترم )لیال( در دورهمی 
های او شرکت کردم. در همین هنگام بود که فهمیدم او 
به عقد موقت جوانی به نام »مسعود« درآمده است که 
 فردی متشخص به نظر می رسید. »مسعود« بعد از پایان
 شب نشینی اصرار داشت که من و دخترم را با خودرواش 
به خانه برســاند ولی من نپذیرفتم تا این که یک روز 
»محبوبه« با من تماس گرفت و ادعا کرد: »مسعود« من 
و شما را به صرف شام در منطقه تفریحی طرقبه دعوت 
کرده است! قصد داشتم دعوت او نپذیرم چرا که دخترم 
گفته بود چاقویی را در جیب عقب »مسعود« دیده است! 
ولی با اصرار و خواهش »محبوبه« در نهایت قبول کردم. 
هنگام صرف شام ماجرای چاقو را برای دوستم بازگو 
کردم اما او لبخندزنان گفت:  »مسعود« دشمن زیاد دارد 
به این دلیل همیشه مجهز است! خالصه نیمه شب بود 
که ســوار بر خودرو به مشهد بازگشتیم اما در بین راه 
»مسعود« آینه خودرو را روی چهره دخترم تنظیم کرده 

بود و مدام با »لیال« خوش و بش می کرد. او هم که از 
خجالت سرش را پایین انداخته بود به زور پاسخش را 
می داد. من متوجه موضوع شدم و به او گفتم ما را پیاده 
کند تا بقیه مسیر را با تاکسی اینترنتی برویم! ولی او در 
حالی که مقابل منزلش توقف کرده بود با چهره ای درهم 
کشیده گفت: یعنی چه! من کار کوچکی در منزل دارم 
و االن برمی گردم. وقتی دوباره پشــت فرمان نشست 
بوی مشروب فضای اتاق خودرو را پر کرد ولی من به 
روی خودم نیاوردم!  لیال  که خسته شده بود، سرش را 
روی شانه من گذاشت و به خواب رفت! مسعود وقتی 
از آینه به او نگاه کرد: با پررویی گفت: »عشقم خوابید!« 
با شنیدن این جمله، اخم هایم را درهم کشیدم و خطاب 
به »محبوبه« گفتم: »مثل این که حال شــوهرت خوب 
نیســت!« او هم با خنده گفت: »مسعود« لیال را خیلی 
دوســت دارد به همین دلیل هم امشب شما را به شام 
دعوت کرد! هنوز در حیرت و شــوک بودم که ناگهان 
»مسعود« گفت: »لیال« امشب را باید با من سپری کند! 
 با فریادهای من »لیال« از خواب بیدار شــد واز ترس 
می لرزیــد. در یک لحظه تصمیم گرفتــم در خودرو 
را بــاز کنم ولی او چاقویش را بیرون کشــید و تهدید 
کرد. »محبوبه« هم گفت: مدتی اســت که »مســعود« 
مرا تهدید می کند تا شــبی را با »لیال« بگذراند! حاال 
هم مطمئن باش طوری نمی شود! در حالی که دخترم 
اشک می ریخت او خودرو را مقابل منزلی متوقف کرد، 
به »لیال« گفتم وقتی من در برابر »مسعود« ایستادم تو 
فرار کن و با پلیس تماس بگیر! لحظاتی بعد »مسعود« 
با چاقو مقابل در خودرو ایستاد تا دخترم را پیاده کند. 
به او گفتم چاقو را کنار بکش و خودت هم در آن سو 
بایســت تا هر دو نفر با هم پیاده شویم! در این هنگام 
خودم را مقابل »مسعود« قرار دادم و دخترم با استفاده 
از این فرصت فرار کرد. »مسعود« هم به دنبالش دوید 
اما چون مشــروب خورده بود، کنترلش را از دست داد 
و روی زمیــن افتاد. من هم در پی دخترم فرار کردم و 
خودمان را به خانه رساندیم اما چند دقیقه بیشتر طول 
نکشــید که »مسعود« دســتش را روی زنگ منزل ما 
گذاشــته بود و پی در پی آن را می فشرد! و با سنگ 
به شیشــه می کوبید! و نام »لیال« را فریاد می زد! من 
و دخترم از شــدت ترس دســت و پایمان را گم کرده 
بودیم که در نهایت برای لحظــه ای به خود آمدم و با 
پلیس تماس گرفتم!  طولی نکشید که نیروهای انتظامی 
به محل آمدند و مسعود را به همراه محبوبه به کالنتری 
انتقال دادند. حاال هم با آن که »محبوبه« ادعا می کند در 
این ماجرا بی تقصیر است ولی او را نمی بخشم چرا که از 

این نقشه کثیف خبر داشت و...

فرار از چنگ شیطان! 
در امتداد تاریکی

گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

كالهبرداری های احتمالی شب یلدا را ناكام بگذاریم 
  گروه حوادث// رئیس پلیس فتای استان 
اینترنتی  در خصوص کالهبرداری  کرمان 
افراد سودجو با تبلیغات اغواکننده »فروش 
کاالهای مرغوب با قیمت های کمتر از عرف 

بازار در شب یلدا« هشدار داد. 
  ســرهنگ محمدرضا رضایی اظهار کرد: در 
تمام ایام سال، مجرمان سایبری سعی دارند با 
ترفندهای مختلف و مرتبط با روزهای خاص 
مثل اعیاد، مراسم ســنتی و مذهبی با انتشار 
آگهی های جعلــی و درج تصاویری از انواع 
اجنــاس و تخفیفات ویژه، نظر کاربران فضای 
مجــازی را جلب کنند تا به این طریق از افراد 

کالهبرداری کنند.
وی بیان کرد: باتوجه به نزدیک شدن به آخر 
فصل پاییز و شب یلدا، ممکن است کاربران در 

فضای مجازی با تبلیغات و پیام هایی مانند 
جشنواره ویژه شــب یلدا، تخفیفات 

ویــژه و حراجی هــای برخط یا 
دیگر موضوعات مرتبط مواجه 
شوند و از این طریق از آن ها 

کالهبرداری شود.
  ســرهنگ رضایــی ادامه 
فضای  کاربران  همواره  داد: 
مجازی در هنگام خریدهای 
آنالین به این نکته توجه داشته 

باشند که تنها از فروشگاه های 
اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد 

الکترونیکی خرید کنند و از پرداخت 
وجه به هرمیزان بــه عنوان بیعانه برای 

نگهداری کاال بپرهیزند.

جاده قلعه گنج- کهنوج این بار جان دانش آموز هشت ساله را گرفت

 گروه حوادث// جانشــین فرمانده انتظامي فارس از کشف 
انواع کاالی قاچاق به ارزش ۲۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال در 
بازرسي از یک سواري پژو در شهرستان »سپیدان« خبر داد.

  ســردار »یوســف ملک زاده« بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی 
شهرســتان »سپیدان« در راستاي مبارزه با قاچاق کاال و ارز حین 
کنترل محورهای مواصالتی به یک سواري پژو 405 مشکوک و آن 

را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
  وي با اشاره به اینکه در بازرسي از این خودرو ۱۸۹ قلم تجهیزات 
رایانه ای شــامل انواع مودم و پورت شبکه خارجی قاچاق کشف 

شد، افزود: برابر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه 
22 میلیارد و 700 میلیون ریال برآورد شده است.

  جانشین فرمانده انتظامي فارس با اشاره به معرفی راننده به دستگاه 
قضائی، تصریح کرد: پلیس از تمام ظرفیت های خود برای برخورد 
قانونی و بدون اغماض با قاچاقچیان اقتصادی بهره خواهد گرفت و 
شهروندان نیز می توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه 
افراد فرصت طلب موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های 

۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

سواري پژو با کاالي قاچاق توقیف شد

  گروه حوادث// برخورد شــدید سواری 
پژوپارس در جاده قلعه گنج - کهنوج واقع 
در جنوب کرمان با دانش آموز عابر پیاده 

سبب مرگ این کودک شد. 
  جانشین پلیس راه قلعه گنج - بشاگرد توضیح 
داد: برخورد شدید خودرو سواری پژو پارس با 
دانش آموز دختر عابر پیاده در جاده قلعه گنج 
-کهنوج در محدوده روســتای چاه سنگی از 
توابع بخش مرکزی موجب مرگ دانش آموز 

دختر هشت ساله شد.
  ســتوان یکم حمید امیرمحمودی اظهار کرد: 
این حادثه رانندگی ظهر، هنگام تعطیلی مدرسه 
رخ داد که دانش آموز مقطع دوم ابتدایی همراه 

با برادر خود درمسیر برگشت از مدرسه بود.
 سید اســماعیل آفاق حســینی رییس اداره 
آموزش و پــرورش قلعه گنج هم در این باره 

گفت: نــکات ایمنی حین عبــور از جاده به 
دانش آموزان به طور مرتب آموزش داده شده 
و ســرعتکاه نیز در مقابل مدرسه وجود دارد 
اما مکان سانحه با مدرسه فاصله زیادی داشته 

است.
  عضو شــورای روســتای چاه ســنگی در 
خصوص این حادثه اظهار کرد: این حادثه در 
نقطه ای که حدود یک کیلومتر با مدرسه فاصله 
داشت اتفاق افتاده و نقطه حادثه سرپیچ جاده 

در مسیر قلعه گنج - کهنوج بوده است.
  محمد مسندانی ادامه داد: این دختر دانش آموز 
در مدرســه ابتدایی شــهید اسماعیل احمدی 

روستای چاه سنگی تحصیل می کرده است.
  وی اضافه کرد: دانش آموزان این مدرســه 
سرویس ندارند اما همیشه پدر دانش آموز او را 
به مدرسه می آورد و از مدرسه با پدرش برمی 

گشت که امروز پدرش نیامده بود لذا دانش آموز 
در کنار جاده پیاده با همکالسی هایش درحال 

برگشتن بود.
  مسندانی افزود: دانش آموز خواسته از عرض 
جاده عبور کند که در همان حین سواری پژو 
با سرعت باال در حرکت بوده و با دانش آموز 
برخورد مــی کند.وی یادآور شــد: با توجه 
به عبور دانش آمــوزان از کنار جاده، نیاز به 
ایجاد شــانه خاکی و نیز نصب تابلو و عالئم 
هشــدار دهنده برای رانندگان در مسیر عبور 
دانش آموزان الزامی اســت.قلعه گنج در 420 
کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان واقع شده 

است.
  اخیرا از روند کند احداث پروژه باند دوم جاده 
قلعه گنج- کهنوج انتقاد شده بود که مشکالت 

کمبود اعتبار مهمترین آنها اعالم شده است.

دانستني هاي ترافیکي
گروه حوادث// بررسي ها نشان مي دهد که به طور متوسط 
۲۵ درصد رانندگان به علت پوشیدن کفش هاي نامناسب 

هنگام رانندگي، کنترل کامل خودرو را در اختیار ندارند.
تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس راهور نشان 
می دهند که بیشترین تصادفات رانندگي، هنگام »جابجایي از 
یک الین به الین دیگر«، »گردش به چپ یا راســت« و نیز 

»سبقت به دلیل عدم توجه به نقاط کور« اتفاق می افتند.
همچنین طبق بررسي ها، کاهش دید عامل بسیاري از حوادث 
رانندگان باالی ۶0 ســال اســت. بنابر این افراد پس از 45 
سالگي دچار ضعف در نزدیک بیني مي شوند و در نتیجه، باید 
از عینک هاي طبي براي دید بهتر اعداد و عقربه هاي داشبورد 

استفاده کنند.
در ادامه برخی از دانستنی های ترافیکی که شاید کمتر به آنها 

توجه داشته باشید را ارائه می کنیم:
۱-آیا مي دانید معموالً 3 ساعت رانندگي در شب، سبب کاهش 
دقت راننده و افزایش احتمال خطا مي شــود. بعد از 7 ساعت، 
احتمال حادثه بیشــتر مي شــود و پس از ۹ ساعت، آگاهي و 
هوشــیاري راننده کمتر شــده و کنترل عضالت وي کاهش 

مي یابد؟!
2-آیا می دانید در برابر هر ۱0 کیلومتر سرعت، معادل ۶ متر از 

میزان حوزه بینایي کاسته مي شود؟!
3-آیا مــی دانید »خــوردن« در هنگام رانندگــي به اندازه 

»شماره گیري تلفن همراه«، موجب حواس پرتي است؟!
4-آیا می دانید طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، به ازاي هر 
یک کیلومتر کاهش سرعت، متوسط تعداد تصادفات حدود 2 

درصد کاهش مي یابد؟!
5-آیا مي دانید بررســي ها نشان مي دهد که بطور متوسط 25 
درصد رانندگان به علت پوشــیدن کفش هاي نامناسب هنگام 

رانندگي، کنترل کامل خودرو را در اختیار ندارند؟!
۶-آیا مي دانید بخش قابل توجهي از تصادفات به وقوع پیوسته، 
به دلیل رعایت نکردن فاصله الزم با وسیله نقلیه جلویي است؟!
7-آیا مي دانید مدت زمان واکنش )مدت زمان مشاهده خطر 
تا آغاز واکنش( براي یک راننده عادي، حدود 75 صدم ثانیه 

مي باشد؟!
۸-آیا مي دانید گوش دادن به رادیو پخش با صداي بلند و غرق 
شــدن در آهنگ مورد عالقه، موجب تأخیر 50 صدم ثانیه در 

واکنش، هنگام بروز خطر مي شود؟!
۹-آیا مي دانید انجام هر فعالیتي هنگام رانندگي نظیر برداشتن 
اجسام از کف خودرو،  تنظیم سیستم صوت، نوشتن پیامک، تمیز 

کردن عینک و غیره، موجب تأخیر در واکنش مي شود؟!

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای محسن رضائی نانگی به نمایندگی از موسسه اعتباری نور به موجب معرفی نامه 133252/1401مورخ 
1401/0۸/11  به استناد دو فقره استشهادیه محلی بشماره 1401021540۷30010۸۸ مورخ 1401/0۸/16 ارسالی از 
دفترخانه 1۸ بندرعباس مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب مغازه واقع در کوی اوزیها خیابان امام به پالک 
ثبتی 15 فرعی از 2505 اصلی واقع در بخش یک بندرعباس به مساحت 33.60 متر مربع قطعه 13 تفکیکی به انضمام نیم 
طبقه فوقانی به مساحت 1۸.3۹ متر مربع بنام اعتباری نور به شماره ملی 14004۹32504 تاریخ تاسیس13۹4/02/2۸ 

به شماره ثبت 4۷2532 سند تک برگ به شماره مسلسل 0262۹0 سری ب سال ۹6 به نامش صادر و تسلیم گردیده است. سند تک برگ 
بعلت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا استناد ماده 120 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 10 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. 1401/31۸ م/الف
تاریخ انتشار آگهی : 1401/0۹/2۸

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

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای محســن رضائی نانگی به نمایندگی از موسســه اعتباری نور به موجب معرفی نامه 
133252/1401مورخ 1401/0۸/11  به استناد دو فقره استشهادیه محلی بشماره 1401021540۷30010۸۷ 
مورخ 1401/0۸/16 ارسالی از دفترخانه 1۸ بندرعباس مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب 
مغازه واقع در کوی اوزیها خیابان امام به پالک ثبتی 16 فرعی از 2505 اصلی واقع در بخش یک بندرعباس 
به مساحت 4۸.50 متر مربع قطعه 14 تفکیکی به نام اعتباری نور به شماره ملی 14004۹32504 تاریخ 

تاسیس13۹4/02/2۸ به شماره ثبت 4۷2532 سند تک برگ به شماره مسلسل 0262۹1 سری ب سال ۹6 به نامش صادر و تسلیم 
گردیده است. سند تک برگ بعلت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا استناد ماده 120 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 10 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. 1401/31۹ م/الف
تاریخ انتشار آگهی : 1401/0۹/2۸

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

وعده پوچ تحویل 50 روزه خودرو
گروه حوادث// فرمانده انتظامي »جهرم« از دستگیري فردي که 
تا کنون اقدام به حدود ۲۰ میلیارد ریال کالهبرداري از شهروندان 

کرده بود خبر داد.
سرهنگ »خســرو رزمجویي« بیان کرد: در پي شــکایت تعدادي از 
شهروندان مبني بر اینکه فردي با ایجاد گروه در واتساپ و اینستاگرم با 
عنوان »پویش حسیني ها« با وعده فروش خودرو به صورت نقد و اقساط 
با سود ۱0 درصد و تحویل 50 روزه و  همچنین وام بدون بهره با ضمانت 
چک صیادي و طال از آنها کالهبرداري کرده است بالفاصله  رسیدگي به 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهي این فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: شکات پرونده نیز فریب خورده و مبلغ درخواستي را علیرغم 

هشدار پلیس در خصوص سایت هاي تبلیغي مبني بر عدم واریز وجه تا 
قبل از تحویل کاال یا خدمات، به حساب آن فرد شیاد واریز و یا طالهاي 
خود را جهت ضمانت تحویل وي داده اند.فرمانده انتظامي »جهرم« بیان 
داشــت: کارآگاهان با بررسي  هاي تخصصي و فني موفق شدند متهم را 
شناسایي و با هماهنگي مرجع قضایي وي را در مخفیگاهش در بخش 
»کردیان« این شهرستان دستگیر کنند.سرهنگ »رزمجویي« با بیان اینکه 
متهم تا کنون به 20 میلیارد ریال کالهبرداري از ۱4 شهروند اقرار کرد، 
گفت: افرادي که به این صورت از آنها در شهرستان جهرم کالهبرداري 

شده است جهت تشکیل پرونده به پلیس آگاهي مراجعه کنند.

آگهی مزایده زمین 
بدینوســیله به اطالع عموم می رساند بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان هرمزگان در نظر دارد تعدادی قطعه زمین 
را  با کاربری تجاری در طرح تفکیکی روستاهای درگور و مزه گسه 
دان )شــهرک نور ( شهرستان بندرخمیر از طریق مزایده عمومی 
به واجدین شرایط و اهالی روســتاهای یاد شده واگذار نماید، لذا 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از روز 
دوشنبه تاریخ 1401/09/2۸ تا سه شنبه 1401/10/20 به بنیاد 
مسکن شهرســتان بندرخمیر به آدرس: بندرخمیر - میدان آزادی 
- طبقه فوقانی بانک ســپه جنب مسجد علی ابن ابیطالب - بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی -  امور زمین  مراجعه نمایند. 
)توجه : هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد (   

شناسه آگهی : 142741۸

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 استان هرمزگان

بنیاد مسکن
 انقالب اسالمی 

گروه حــوادث// راننــدگان خودروهای با 
الستیک فرسوده در تصادفات به یک تا پنج 
سال محرومیت از رانندگی محکوم می شوند. 
سرهنگ زکی زاده اظهار کرد: عاج الستیک نو، 
۹ میلی متر است و هر چقدر استفاده از الستیک 

بیشتر می شود عاج الستیک نیز کمتر می شود.
وی افزود: میزان عاج الســتیک با اســتفاده از 
شیارسنج اندازه گیری می شــود که طبق جدول 
مربوطه هرچقدر این ارتفاع کمتر شــود به سمت 

غیرمجاز بودن و غیرقابل استفاده بودن می رود.
کارشــناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
ادامه داد: مثال ۶ دهم میلیمتر حد وســط استفاده 
از الستیک است یعنی عاج به ۶ میلی متر رسیده 

و چنانچه این میزان کمتر شود الستیک به مرحله 
غیرقابل اســتفاده بوده و هشــدار رسیده است.

سرهنگ زکی زاده گفت: پل های بر روی الستیک 
خودرو قابل مشــاهده هست که اگر ارتفاع عاج 
الستیک زیر این پل ها قرار بگیرد الستیک قابل 
استفاده نیست.وی افزود: مورد دیگر این است که 
اگر الستیک نو باشد خط های رنگی را نمی بینید 
اما به مرور زمان و به میزان فرسایش الستیک، این 
خطوط بین الستیک ها پدیدار می شود و به راننده 
این هشــدار را می دهد که زمان تعویض الستیک 

خودروی شما فرا رسیده است.
کارشــناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: اســتفاده از الســتیک صاف و بدون عاج 

جزء مواردی می باشد که خود راننده با علم به آن، 
این کار را انجام می دهد.وی افزود: این نکته مهم 
است که خود راننده می بیند که الستیک خودروی 
وی، به مرور زمان صاف و فرسوده می شود و اگر 
تصادفی روی دهد مطابق ماده 7۱۸ قانون مجازات 
اسالمی، بدلیل استفاده از وسیله با نقص موثر در 
تصادف به بیش از دو سوم بیش از مجازات تعیین 
شده در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد.

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
تصریح کرد: همچنین حســب صالح دید مقام 
محترم قضایی راننده خاطی به یک تا پنج سال 
محرومیت از رانندگی و یا تصدی وســیله نقلیه 

موتوری محکوم می گردد.

محرومیت از رانندگی، جریمه تصادف با الستیک فرسوده



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

روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

دوشنبه 28 آذر 1401

24 جمادی االول 1444

سال بيست و دوم شماره  4057

شهرستان

فعالیت سامانه جامع مدیریت هوشمند 
حمل و نقل عمومی کیش آغاز شد

  گروه شهرستان//  سامانه جامع مدیریت هوشمند حمل و نقل 
کیش با هدف تسهیل در نظارت بر فعالیت این ناوگان فعالیت خود 
را آغاز کرد. رســیدگی به شکایات و پیشنهادات، صدور مجوز 
فعالیت رانندگان و ثبت تخلفــات آنان از جمله اهداف طراحی 
و اجرای سامانه هوشــمند حمل و نقل عمومی ناوگان حمل و 
نقل کیش است که رونمایی شد.مدیرعامل شرکت عمران، آب و 
خدمات کیش در آیین رونمایی از این سامانه اظهار کرد: همواره 
اولین و آخرین برخورد مسافران در این جزیره با رانندگان حمل 
و نقل اســت و آنان می توانند نقش اساســی در توسعه صنعت 
گردشــگری ایفا کنند.محسن نظرپور با اشــاره به اینکه، توجه 
به نقش رانندگان حمل و نقل عمومی در تکرار ســفر مسافران 
یکی از ارکان اصلی گردشــگری در این جزیره است افزود: در 
این راســتا نظارت بر این ناوگان و بروز رسانی آموزش راه ها 
و شیوه های برخورد با گردشــگران از اولویت های اداره حمل 
و نقل این شرکت اســت. وی اضافه کرد: آماده سازی نرم افزار 
تاکسی اینترنتی ویژه جزیره با حضور تمام شرکت های حمل و 
نقل، اخذ زمین مورد نیاز ایجاد شهرک خودرویی برای ساماندهی 
کل فعالیــت های این بخش از جمله مکانیکی ها، کارواش ها و 
نمایشــگاه های خودرو از دیگر اولویت های این شرکت است. 
وی یادآور شــد: پیگیری نوسازی حمل و نقل عمومی از دیگر 
اولویت های شرکت عمران، آب و خدمات بوده و این مهم با کمک 
بخش خصوصی در حال انجام است. مدیر حمل و نقل عمومی 
شــرکت عمران، آب و خدمات کیش نیــز در این ارتباط گفت: 
امســال با راه اندازی و بروز رسانی سامانه سوخت دیزلی برای 
تامین سهمیه سوخت مورد نیاز خودورهای درون و برون شهری 
مشکلی در این حوزه سوخت دیزلی حمل و نقل عمومی نداریم. 
مهدی جهانی افزود: واردات ســه تکه مینی بوس، تاکســی های 
برقی با هدف رفع مشکالت ناوگان حمل و نقل عمومی از دیگر 
اقدامات انجام شــده است که تا کنون نیز سه ایستگاه در جزیره 
احداث شده و ایستگاه های متعدی نیز در آینده احداث خواهند 
شــد. وی افزود: از دیگر اقدامات انجام یافته در این حوزه تهیه 
و تدوین سه شــیوه نامه تبلیغات بر روی خودروهای عمومی، 
شــورای ترافیک و نحوه فعالیت موتورهای شارژی در بخش 
اســتفاه شخصی و توریستی، تخصیص زمین برای ایجاد شهرک 
خودرویی به منظور ارائه خدمات رفاهی و خدمات تعمیرات و 
نمایشگاه های خودرویی و تجهیز خودروها به سیستم بی پی اس 
اســت. به گزارش ایرنا، سامانه جامع مدیریت هوشمند حمل و 
نقل منطقه آزاد کیش با هدف رسیدگی به شکایات و پیشنهادات، 
صدور مجوز فعالیت رانندگان و ثبت تخلفات آنان طراحی و اجرا 
شــده است.هم اکنون در این جزیره بیش از ۷۰۰ دستگاه شامل 
۶۳۰ تاکسی و ۷۹ مینی بوس در حال ارائه خدمت به کیشوندان 

و مسافران هستند.

اهدای ۸۵ دستگاه کولر گازی 
به مدارس توسط صیادان سیریکی 

 گروه شهرســتان// فرماندار سیریک گفت: صیادان لنج های 
آب های دور سیریک ۸۵ دســتگاه کولر گازی به مدارس این 
شهرستان اهداء کردند. محمد رضا پاکروان ارزش این کولر های 
اهدایی را بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعالم است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به گفته پاکروان، از ابتدای 
امسال تاکنون با مشارکت خیران سیریک بیش از دو میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان برای خرید منبع ذخیره سازی و پمپ آب، 
یخچال، ویدئو پروژکتور، لب تــاب و دیگر تجهیزات و لوازم 
آموزشــی به مدارس شهرستان کمک شده است.شهرستان ۵۳ 
هزار نفری ســیریک بیش از ۱۱ هزار دانش آموز دارد که در 

۱۴۱ فضای آموزشی مشغول تحصیل هستند.

فرماندار بندرخمیر در جلسه بررسی 
آخرین وضعیت محور کهورستان- الر تأکید کرد
لزوم افزایش دوربین های جاده ای در این محور

 امین درساره سرویس شهرستان// فرماندار بندرخمیر گفت:نقاط حادثه 
خیز در محور کهورســتان- الر بایســتی حذف و ایمن سازی شوند. به 
گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود:اصالح و ایمن سازی نقاط حادثه خیز در 
این محور پرتردد جنوب کشور می تواند در کاهش تصادفات جاده ای تأثیر 
زیادی داشته باشد.  میرهاشم خواستار در جلسه بررسی آخرین وضعیت 
محور کهورستان - الر که با حضور معاون ساخت و توسعه اداره کل راه 
و شهرسازی، بازرس حوزه مدیرکل و بخشدار مرکزی برگزار شد، اظهار 
کرد:نصب و افزایش دوربین کنترل سرعت ، تعریض جاده در نقاط بادید 
کم ، افزودن تعداد پارکینگ، چراغ چشمک زن و  غیره از جمله اقداماتی 
است که ضرورت دارد جهت ایمنی بیشتر انجام شود.  مهندس خواستار 
همچنین با بیان اینکه رفع مشــکالت موجود در این مسیر همواره جزو 
دغدغه ها و خواسته های جدی مردم و مسئوالن بوده است، خاطرنشان 
کرد: باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تردد ،ضروری است 
نسبت به ایمن سازی نقاط حادثه خیز هرچه سریع تر اقدام شود. قابل ذکر 
است پیش از این جلسه  معاون ساخت و توسعه اداره کل راه و شهرسازی 
استان و بازرس حوزه مدیرکل استان از نقاط حادثه خیز جاده کهورستان 

-الر در محدوده کهورستان بازدید میدانی داشتند.

خبری

 گروه شهرستان- سعیده دبیری نژاد// 
بیشترین  گفت:  هرمزگان  اســتاندار 
چالش هرمزگان در حوزه هواشناســی 
مربوط به حوزه شــرق استان است از 
این رو ارتقای زیرساخت ها و سامانه های 
هواشناسی در این منطقه بیش از سایر 

نقاط استان ضرورت دارد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان، در دیدار با 
دکتر ســحر تاج بخش معاون وزیر راه و 
شهرسازی و رئیس ســازمان هواشناسی 

کشــور، اظهارداشــت: امروزه استفاده از 
داده هــای هواشناســی در برنامه ریزی ها 
اهمیت بسیاری دارد همچنین در مدیریت 
بحران، پیشگیری و کاهش خسارات ناشی 
از فعالیت سامانه های جوی و دریایی نیز 

نقش این سازمان تعیین کننده است. 
  وی افزود: ســازمان هواشناسی بایستی 
برای باالبردن ضریب دقت پیش بینی ها از 
فناوری ها و تکنولوژی های روز اســتفاده 
کند تا خطا در محاسبات به حداقل برسد 
و اعتماد عمومی به داده های هواشناســی 

افزایش یابد. 
  اســتاندار هرمزگان، تاکید کرد: باتوجه به 
اینکــه در فصول مختلــف بارندگی های 
ســیل آســایی در هرمزگان بویژه منطقه 
شرق استان اتفاق می افتد بیشترین چالش 
هواشناسی نیز مربوط به این بخش است از 
این رو ارتقاء زیرساخت ها و سامانه های 
هواشناسی در این منطقه بیش از سایر نقاط 
استان ضرورت دارد و نیازمند توجه ویژه  

است.
  مهندس دوســتی با اشاره به اقلیم، بافت 

جمعیتی و پراکندگی روستاها در شهرستان 
بشاگرد و دشواری اطالع رسانی در مواقع 
بحران، عنوان کرد: الزم است در شهرستان 
بشــاگرد هــم اعتبارات ویــژه ای جهت 
ارتقاء تجهیزات و سامانه های هواشناسی 
اختصاص پیدا کند تا با ســرعت بخشی و 
دقت در پیش بینی ها، مواجهه غافلگیرانه 
با بارش ها بــه حداقل برســد و بتوانیم 

آمادگی های پیش از بحران را به ســطح 
عالی برسانیم. 

  نماینده عالی دولت در هرمزگان، تکمیل 
ســاختمان مراکز هواشناســی جاسک و 
بندرلنگــه را مهم دانســت و تصریح کرد: 
تالش خواهیــم کرد از محــل اعتبارات 
اســتانی در بخش نیروی انسانی و تکمیل 
پروژه های عمرانی هواشناســی اســتان، 

حمایت هایی داشته باشیم.
  وی خاطرنشــان کرد: بــرای صیادان و 
دریانــوردان بومی هنوز مســائلی مانند 
سرعت وزش باد و طول موج به صورت 
سنتی و تجربی سنجیده می شود اما دریافت 
داده های دقیق، صحیح و به موقع می تواند به 
امنیت تردد شناورها کمک کند و خسارات 

را به حداقل برساند.

استاندار هرمزگان در دیدار با رئیس سازمان هواشناسی کشور:

زیرساخت ها و سامانه های هواشناسی 
در شرق هرمزگان ارتقاء یابد

معاون امور مجلس، حقوقی وزارت میراث فرهنگی اعالم کرد

رونق صنعت گردشگری 
با تقویت بوم گردی در ابوموسی

 گروه شهرستان// معاون امور مجلس،حقوقی 
و اســتان های وزارت میراث فرهنگی گفت: 
صنعت گردشــگری در جزیره ابوموسی با 

تقویت بوم گردی رونق خواهد گرفت.
  جواد واحدی در بازدید از جزیره ابوموسی بیان 
داشت: توجه ویژه به رونق صنعت گردشگری و 
افزایش مراکز اقامتــی و بوم گردی، امکان رونق 
اقتصادی و کسب درآمد برای ساکنین و بومیان 

منطقه را در پی خواهد داشت.
  معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت 
میراث فرهنگی در بازدید از بافت قدیمی جزیره 
ابوموسی گفت: پیشنهاد تبدیل شهرک قدیمی که 
در ســال ۱۳۶۰ با توجه به اقلیم خاص جزیره 
ابوموسی برای اســتفاده صیادان ساخته شده از 
ســوی مردم و فرماندار مورد توجه قرار گرفته 

است.
  او ادامــه داد: لذا طرح ارائه تســهیالت ارزان 
قیمت برای توســعه و افزایش زیر ساخت های 
گردشگری و ایجاد ظرفیت ۱۴۰ واحد بوم گردی 

جزیره ابوموسی در دستور کار قرار گرفت.
واحدی با اشاره به اینکه حسب دستور مهندس 
ضرغامی برای بررســی، رفع موانع و مشکالت 
در ســه حوزه ماموریتی وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی توفیق حضور در استان 
هرمزگان و جزیره ابوموســی را داشتم، افزود: با 
توجه به بررســی های به عمل آمده در راستای 
توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی در استان 
هرمزگان، طرح ارتقاء و ســاماندهی حمل ونقل 
دریایی و هوایی برای انتقال گردشگران به جزیره 
ابوموســی، توســعه و تقویت زیر ساخت های 
گردشــگری در بخش های مختلف و تسریع در 
اتمام پروژه ساخت هتل در جزیره، ارائه تسهیالت 
ویژه برای ســرمایه گذاران و همچنین استفاده از 
پتانسیل منطقه در راستای تامین منافع عمومی و 
رونق حضور گردشگران در قالب بسته پیشنهادی 

فرماندار ابوموسی ارائه می شود.
  به گزارش مهر، معاون امور مجلس، حقوقی و 
اســتان های وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: 
زیبایی و موقعیت منحصربه فرد جزیره ابوموسی 
ظرفیت بسیار مناســبی برای جذب گردشگران 
داخلی و خارجی دارد و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مصمم است در جهت 
تقویت صنعت گردشــگری دریایی، گردشگری 
غذا، بومگردی و صنایع دســتی ساکنین جزیره 

اقدامات موثری انجام دهد.

  گروه شهرستان// مدیر شبکه بهداشت و درمان 
قشــم از تماس ۱۰ هزار و ۳۴۵ مزاحم تلفنی با 
خط فوریتی اورژانس ۱۱۵ در این جزیره خبر داد 
و گفت: این شمار تماس بی مورد از ابتدای امسال 
تاکنون باعث خستگی و فرسودگی نیروهای این 

مرکز شده است. 
 دکتر یاســر مرادی با گالیه از این تعداد تماس بی 
مورد با خــط فوریتی اورژانــس ۱۱۵ این جزیره 
گفت:  ای کاش رسانه های جمعی با فرهنگ سازی 
رسانه ای این افراد را با وظایف خطیر تکنسین های 
فوریت های پزشکی آشنا می کردند تا آنان با ایجاد 
مزاحمت های تلفنی باعــث تاخیر در ارائه خدمات 
یادشــده به مصدومان، بیمــاران و نیازمندان واقعی 
دریافت ایــن خدمات نمی شــدند.وی محرومیت 
درخواســت کنندگان واقعی خدمات اورژانســی و 
فوریتی را یکی از عــوارض خطرناک و اضطراری 
این مزاحمت های تلفنی از ســوی مزاحمان تلفنی 
عنوان کرد و افزود: به علت گستردگی این تماس ها 
کارشناســان پاسخگو به درخواســت های کمک 
اضطراری هیچ یک از تماس گیرندگان با شــماره 
اورژانس ۱۱۵ در لیســت تماس های اضطراری در 
حالت انتظار نمی ماند اما گاهی افزایش مزاحمت های 
تلفنی باعث مشغول شدن تلفن های اورژانس و عدم 
دسترســی افراد نیازمند دریافــت خدمات فوریتی 

می شود. مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم با اشاره 
به گزارش حوادث کذب از سوی برخی افراد مزاحم 
اضافه کرد: در برخی مواقع حوادث و سوانح کذب و 
غیر واقعی به مرکز اورژانس ۱۱۵ شهرستان گزارش 
می شود که پس از حضور تکنسین های فوریت های 
پزشکی به محل اعالم حوادث یادشده آنان متوجه 
می شوند که تماس دریافتی بی پایه و اساس بوده و 
مصدوم یا مصدومانی در کار نیست که متاسفانه این 
امر متوسط زمان حضور تکنسین ها برای نیازمندان 

واقعی را افزایش می دهد.
  دکتر مرادی از عموم قشموندان خواست با آموزش 
به کودکان و نزدیــکان با خدمات اورژانس ۱۱۵ از 
آنان بخواهند تنها در صورت وقوع انواع حوادث و 
سوانح احتمالی با شماره یادشده تماس بگیرند و در 
غیر این صورت از برقــراری ارتباط تلفنی با مرکز 

اورژانس جزیره به طور جدی خودداری کنند.
  وی با ارائه آمار فعالیت های پایگاه های اورژانس 
۱۱۵ قشم از ابتدای سال جاری تا روز ۲۶ آذر ۱۴۰۱ 
اظهار کرد: در مدت زمان یادشده پایگاه شهری قشم 
به هزار و ۴۳۰، پایگاه جــاده ای درگهان به ۸۳۶، 
پایگاه جاده ای ســوزا به ۵۲۶، پایگاه جاده ای طبل 
به ۳۳۶ و پایگاه جاده ای دوالب به ۱۶۸ ماموریت 
اورژانسی و انتقال بیمار به مراکز درمانی و بیمارستانی 
اعزام شدند که بیشــترین و کمترین ماموریت های 

اورژانســی انجام شــده به ترتیب مربوط به پایگاه 
شهری قشم و پایگاه جاده ای دوالب است. 

  مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم ادامه داد: همچنین 
در مدت یادشــده کارشناسان مرکز ارتباطات ۱۱۵ 
اورژانس )دیسپچ( قشم پاسخگوی ۳۲ هزار تماس 
تلفنی از ســوی قشموندان و گردشگران بوده اند که 
هشت هزار و ۲۵۰ تماس مربوط به دریافت مشاوره 

های اورژانسی و فوریتی بوده است. 
وی بیان کرد: از ابتدای امســال تا ۲۶ آذرماه جاری 
هــزار و ۸۶۶ مصدوم حوادث جــاده ای به مراکز 
درمانی و بیمارســتانی این شهرستان مرزی منتقل، 
۱۱۱ ماموریــت فوریتی از ســوی واحد اورژانس 
دریایی شهرستان قشم انجام و ۱۲ مورد اعزام هوایی 
بیماران با بالگرد اورژانــس هوایی ثبت و گزارش 
شده اســت.دکتر مرادی خدمات اورژانس ۱۱۵ را 
در جزیره قشم و سراســر کشور رایگان اعالم کرد 
و گفت: قشموندان و گردشگران در صورت مشاهده 
تصادفاتی که در آنها مجــروح وجود دارد، حتما با 

تلفن ۱۱۵ تماس بگیرند.
  به گزارش ایرنا، وی ضمن تاکید بر لزوم خونسردی 
در زمان وقوع حوادث، گفت: قشموندان و گردشگران 
در هر کجای جزیره با تلفن ثابت یا همراه، می توانند 
بدون گرفتن کد، بــا اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و 

وقوع حوادث و سوانح را اطالع دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم خبر داد

 ۱0 هزار تماس مزاحمان تلفنی با اورژانس ۱۱5 قشم

برگ سبز و کارت خودرو وانت پیکان مدل ۱۳۸۴ 
رنگ سفید به شماره پالک ۳۱۱ م 5۳ ایران 

۹۴ و شماره شاسی ۱۲۱۶۲۹5۸ شماره موتور 
۱۱۲۸۴0۸۷0۸۶ به نام مرضیه بذرافشان خیرآباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی به منظور ایجاد و نوسازی فضاهای 
اقامتی - گردشگری و غذایی درمجموعه موسوم به باشگاه کارکنان سازمان منطقه آزاد به روش BOT وفق 

شرح تفصیلی ذیل :
سازمان منطقه آزاد قشــم در نظر دارد ایجاد و نوسازی فضاهای اقامتی -گردشگری و غذایی در مجموعه 

موسوم به باشگاه کارکنان به روش BOT را به اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:
تعهدات سرمایه گذار: 1. انجام طراحی برای نوسازی ابنیه موجود،طراحی ابنیه جدید )در خارج از حریم 60 
متر دریا( و طراحی محوطه ســازی 2. اجرای نوسازی، اجرای ابنیه جدید و اجرای محوطه مطابق طرح تایید 
شده توسط سازمان منطقه آزادتجاری - صنعتی قشم 3. راه اندازی تخصصی کاربری های اجرا شده مطابق 
زمانبندی مورد توافق 4. تحویل )Transfer( تمامی ابنیه ها، تجهیزات، لوازم و .... به ســازمان منطقه آزاد 

)Operation(تجاری - صنعتی قشم، پس از سپری شدن دوره زمانی بهره برداری
از تاریخ درج این فراخوان به مدت 10 روز ) 1401/09/2۸ لغایت 1401/10/07 ( تمامی سرمایه گذاران واجد 
شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این 
سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به آدرس جزیره قشم،اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی 

و قراردادها، دبیرخانه کمیسیون معامالت، کد پستی 79516174۸ و تلفن35252150-076 ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز:

الف( سوابق کاری مرتبط در 3 سال گذشته در حوزه رستوران داری یا هتل داری در جزیره قشم
ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط معاونت اقتصادی سازمان 

ج( درخواســت رسمی شرکت یا شخص با امضای صاحبان امضا مجاز یا درخواست رسمی توسط شخص 
حقیقی د( اساسنامه، اخرین آگهی تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا برای شرکت یا 
کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی  هـ( عدم دریافت هر گونه امالک و مستغالت از سازمان به 

صورت واگذاری، اجاره و یا BOT در این زمینه طی 5 سال گذشته 
محل تسلیم پیشنهادها : جزیره قشم، اسکله بندربهمن، ســاختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها، دبیرخانه 
کمیسیون معامالت  -به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. - این فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار 

است فلذا با توجه به سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی به منظور بازطراحی ، نوسازی ابنیه،نما 
و تاسیسات و تجهیز کامل صوتی و تصویری مجموعه تاالر وحدت متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم به روش 

BOT وفق شرح تفصیلی ذیل :
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم در نظر دارد با طراحی ، نوسازی ابنیه، نما و تاسیسات و تجهیز کامل 
صوتی و تصویری مجموعه تاالر وحدت )واقع در قشم بلوار ولیعصر( به روش BOT را به شرکت حقوقی یا 

شخص حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:
تعهدات سرمایه گذار: 1. انجام کامل بازطراحی نما، معماری داخلی، سیستم تاسیسات برق و مکانیک و محوطه، 

هم چنین طراحی کامل سیستم های صوتی و تصویری مورد نیاز برای اجرای مراسم های مناسبتی و ....
2. اجرای کامل نوسازی نمای بیرونی، فضاهای داخلی، تاسیسات برق و مکانیک و جریان ضعیف، هم چنین 
تهیه و نصب سیستم های صوتی و تصویری مورد نیاز و مطابق طراحی تایید شده توسط سازمان منطقه آزاد.

3. راه اندازی تخصصی مجموعه تاالر وحدت مطابق زمانبندی مورد توافق 
4. تحویل )Transfer( تمامی ابنیه ها، تاسیسات ،تجهیزات، لوازم و .... به سازمان منطقه آزاد پس از سپری 

)Operation(شدن دوره زمانی بهره برداری
از تاریخ درج این فراخوان به مدت 10 روز ) 1401/09/2۸ لغابت 1401/10/07 ( تمامی سرمایه گذاران واجد 
شــرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این 
سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به ادرس جزیره قشم،اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی 
و قراردادها، دبیرخانه کمیسیون معامالت، کد پستی 79516174۸ و تلفن     35252150- 076ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز: الف( ارائه سوابق کاری مرتبط در حوزه امور فرهنگی و هنری
ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط معاونت اقتصادی سازمان 

ج( درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز یا درخواست رسمی توسط شخص حقیقی
د(اساسنامه ، اخرین آگهی تغییرات شرکت ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا برای شرکت یا کپی 

شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
محل تسلیم پیشنهادها : جزیره قشم ، اسکله بندربهمن، ساختمان اداره کل حقوقی ، دبیرخانه کمیسیون معامالت 

- به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- این فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار است فلذا 

با توجه به سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.

کمیسیون معامالت

 آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار
کمیسیون معامالت  نوبت اول

 آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار
  نوبت اول

 گروه شهرستان// مسئول اجرای طرح های شرکت گاز هرمزگان 
گفــت: بیش از ۴6 درصد ازپروژه خــط انتقال گاز به بندرلنگه 

اجرایی شده است.
  ابراهیم صفری مسئول اجرای طرح های شرکت گاز هرمزگان ضمن 
اشاره به پیشرفت بیش از ۴۶درصدی پروژه خط انتقال گاز به بندرلنگه، 
اظهار کرد: ایــن پروژه با اعتبار ۵۲۰ میلیــارد تومانی و به طول ۷۲ 
کیلومتر خط انتقال ۲۰ اینچ گازرسانی به بندرلنگه از سه راهی چارک تا 

بندرلنگه با تالش شبانه روزی همکاران مان در جریان است.

  وی افزود: نقشــه برداری، مسیرســازی، حمل لوله، حفاری کانال، 
ریســه گذاری، خم کاری و جوشــکاری، پرتونــگاری، عایق کاری، 
بالشــتک گذاری، لوله گذاری، خاک ســرندی، بکفیــل گرده ماهی، 
خاک برداری و تست هیدرواســتاتیک، از جزئیات اجرایی این پروژه 
است که تاکنون بخشی از این عملیات ها به اتمام رسیده و مابقی نیز به 

ترتیب در حال انجام است.
  صفری افزود: این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و 
رفاه بیشتر مردم استان برای استفاده از گاز طبیعی، به ایجاد زیرساخت ها 

جهت توزیع این نعمت خدادادی، اقدام کرده است.
  به گزارش خبرگزاری موج، مســئول اجرای طرح های شرکت گاز 
هرمزگان افزود: بی شک با استفاده شــهروندان از گاز طبیعی، الگوی 
زندگی آنان را به ســمت رفاه اجتماعی بهتر و بیشتر تغییر می دهد و از 
طرفی در این ایام که با بیماری فراگیر کرونا دست و پنجه نرم می کنیم 
دیگر نیاز به رفت و آمدهای غیرضروری برای تعویض سیلندر گاز در 

بیرون از منزل نخواهند داشت.

مسئول اجرای طرح های 
شرکت گاز هرمزگان:

 4۶ درصد پروژه 
خط انتقال گاز به بندرلنگه 

اجرایی شده است 

شناسه آگهی : 102-1401شناسه آگهی : 1401-101



بازدید مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان 
از رونداجرایی پروژه های ورزشی 

بندرخمیر
  گروه ورزشی// مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان 
از روند پروژه های ورزشی و اماکن ورزشی شهرستان 
بندرخمیربازدید بعمل آورد. به گزارش خبرنگار دریا، 
مظفر مهری خادمی نســب مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان با همراهی یونس برهم رئیس اداره ورزش و 
جوانان بندرخمیرو جمعی از مسئولین محلی شهرستان از 
اماکن و فضاهای ورزشی بازدید بعمل آوردند. مدیرکل 
ورزش و جوانان در جریان این بازدید اظهارداشــت: 
شهرســتان بندرخمیر دارای ظرفیت هــای متعددی 
در ورزش می باشــد که با حمایــت از جامعه ورزش 
شاهد رشد و شــکوفایی و افتخارآفرینی ورزشکاران 
در میادین مختلف کشــوری خواهیم بود و در پیشبرد 
اهداف ســازمانی از هیچ کوششــی در این راستادریغ 
نخواهیم کرد.خادمی نسب ضمن تشکر از حمایت کلیه 
مســئولین به ویژه مهندس دوستی استاندار هرمزگان، 
نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: با تمام توان در جهت تکمیل پروژه ها 
و رفع نواقص موجود در اماکن و فضاهای ورزشــی 
شهرستان با جدیت تمام پیگیری الزم صورت خواهد 
پذیرفت.الزم بذکر اســت مظفرخادمی نسب مدیرکل 
ورزش و جوانان هرمزگان از روســتاهای چاه گود-
کشار باال/کشار سرگپ-درواخانی-کشی پایین-کشار 
پایین-تهلو انگوران-نیمه کار-کهورستان-درگور-بندر 
پل-چاه ماخور-شهر خمیربازدید نمودند و مسائل و 
مشکالت ورزشی این شهرســتان مورد بررسی قرار 

گرفت.
***

کالس ارتقاء داوری سه به دو داوری 
فوتبال در بندرعباس برگزار شد

  گروه ورزشی // کالس ارتقاء داوری سه به دو داوری 
فوتبال با حضور ۱7 شرکت کننده در بندرعباس برگزار 
شد.به گزارش خبرنگار دریا ، کالس ارتقاء داوری سه 
به دو داوری فوتبال با حضور ۱7 شرکت کننده به همت 
هیات فوتبال هرمزگان در سالن آموزش هیات فوتبال 
برگزار شد. مراسم افتتاحیه این کالس با حضور قاسم 
رنجبریان رئیس، اصغر معماری دبیر و منصور پزشک 
مدیر مالی و اداری هیات فوتبال برگزار شــد. در این 
مراسم قاســم رنجبریان رئیس هیات فوتبال هرمزگان 
پیرامون نقش داوران در مسابقات فوتبال مطالبی بیان 
کرد و گفت: از زمانی که شما لباس مقدس قضاوت را 
می پوشید باید حواستان به همه چیز باشد چون با این 
لباس از نظر شــخصیتی هم شما دارای یک شخصیت 
دیگری می شــوید.وی بیان داشــت: هیــات فوتبال 
همواره حامی داوران و کمیته داوران بوده و هســت و 
از تمامی کالس های آموزشــی و ارتقا حمایت کامل 
می کند.در ادامه مراسم افتتاحیه محمود رئیسی رئیس 
کمیته داوران استان گفت: برگزاری به موقع کالس های 
ارتقا و داوری درجه سه در دستور کمیته داوران است 
و اجازه نخواهیم داد کــه داوران در بحث ارتقا دچار 
مشکل شود.وی بیان داشت: این کالس داوری به مدت 
ســه روز با تدریس مدرس جوان فدراسیون فوتبال ، 
عبدالمجید معماری برگزار شد و در پایان آزمون کتبی و 
تست آمادگی جسمانی از داوران گرفته شد. وی گفت: 
مدرس آمادگی این دوره خانم ســحر ستاری بودند که 
به تازگی به همراه کوروش شعبانی در کالس آمادگی 
جسمانی زیر نظر فدراسیون فوتبال برگزار شد شرکت 
کرده بودند. رئیس کمیته داوران فوتبال هرمزگان گفت: 
جا دارد از مجموعه پاالیش نفت بندرعباس و معاونت 
تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش وپرورش استان 
به خاطر در اختیار گذاشتن اسکان داوران تشکر کنیم. 
در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در 

کالس داده شد.
***

پایان سی امین دوره مسابقات شطرنج 
ریتد هرمزگان با معرفی نفرات برتر

  گروه ورزشــی// رقابت های شطرنج سریع ریتد 
هفتگی هرمزگان با قهرمانی محمد امین شهسواری پور به 
پایان رسید. به گزارش خبرنگار روزنامه منطقه جنوب 
کشور دریا، در این رقابت ها محمد امین شهسواری پور 
قهرمان و حسین انصاری و نیما نجفی به ترتیب دوم و 
سوم شدند. جعفر ناظری نیز عنوان پیشکسوت برتر این 
مسابقات را کسب کرد.همچنین سید امیر محمد موسوی 
و حســین فرجی به عنوان بازیکن برتر زیر ۱4 سال 
و بازیکن برتر زیر ۱300 معرفی شدند.سرداوری این 
دوره از مســابقات را فاطمه سرفراز شکوهی بر عهده 
داشــت. این رقابت ها با حضور 42 شطرنج باز در 7 
دور به روش سوئیســی در هیات شــطرنج هرمزگان 

برگزار شد.

خبر کوتاه

ورزشی

طالع بینی
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
معموالً ترجیح می دهید بدون دقت نظر و مالحظه به 
راه تان ادامــه دهید، اما امروز باید درباره ی اقداماتی 
که در پیش می گیرید فکر کنید. ســعی نکنید فوراً از 
خودتان یا کارهای تان دفاع کنید، در عوض واقع بین باشید و ببینید 
قرار است چه کار کنید. اگر مشکلی به نظرتان آمد حتمًا راه چاره ای 
برای حل آن پیدا کنید. شکست های گذشته را دور بریزید و فقط به 

همین حاال فکر کنید.
  اردیبهشت :

امروز ممکن اســت ارزش اقداماتــی را که در پیش 
گرفته اید مورد پرســش قرار دهیــد، مثاًل این که چه 
ســودی برای خانواده یا جامعه داشته اید. این تأمل درونی یک نوع 
ارزیابی مجدد اســت، اما حواس تان باشــد که از خودتان انتظارات 
واهی نداشته باشید و قضاوت نادرست نکنید.  تغییراتی ایجاد کنید که 
کارآمدی شما را در هفته های آینده تضمین کنند و وعده هایی ندهید 
که در توان تان نیستند. بدانید که همین تغییرات کوچک می توانند در 

آینده ثمربخش باشند.
  خرداد :

به نظر می رســد که همه چیز بر وفق مرادتان است، 
اما امروز ممکن اســت اشتباه کنید یا این که آن چه را 
شنیده اید غلط برداشت کنید، پس حواس تان باشد که 
به دام نتیجه گیری های نادرســت نیفتید. حس و حالتان طوری شده 
کــه می توانید تمام روز به چیزهای کوچک و پیش پا افتاده بخندید. 
بدانید که این رویکرد شماست که خوب و بد را برای تان رقم می زند.

  تیر :
امروز به نظر می رسد که افکار نمادین ناخودآگاه تان 
سربرآورده اند، اما نمی توانید به راحتی درباره ی آن ها 
صحبت کنید. بیشتر دل تان می خواهد که افکار و احساسات تان را 
پیش خودتان نگه دارید و به کسی چیزی نگویید، اما اگر دنیای درون 
تا را با دیگران در میان بگذارید چیزهای مفیدتری عایدتان خواهد شد. 
بهترین پیشنهاد به شما این است که برای نزدیک شدن به کسی که مورد 
اعتماد شماست حرف دل تان را به او بزنید. بد نیست که به دیگران هم 

اجازه دهید تا در افکار و رویاهای تان سهمی داشته باشند.
  مرداد :

به نظر می رسد که آرزوهای تان باهم در کشمکش اند، 
هر یک ســعی می کند آن یکی را کنار بزند تا صدای 
خودش را به گوش شــما برساند و مورد ستایش قرار 
بگیرد. درست اســت که اطرافیان و دوستان تان انتظارات زیادی از 
شما دارند، اما سعی نکنید برای این که آن ها را تحت تأثیر قرار دهید 
خودتان را هالک کنید. بهتر اســت یک بار دیگر اولویت های تان را 
مشــخص کنید، آهسته تر حرکت کنید و از اول شروع کنید. اگر برای 
رسیدن به هدفی که دارید یک نقشه ی عالی و عملی بکشید هیچ کس 

نمی تواند جلودارتان باشد و برایتان مانع تراشی کند.
 شهریور :

به نظر می رســد که زمان آن فرارسیده تا مشکلی را 
که نمی توانید به تنهایــی حل کنید با دیگران در میان 
بگذارید. شــاید تصمیم گرفته اید  که یک بار دیگر با 
فکر خودتان همه چیز را از نو بررسی کنید، اما بدانید که این راهکار 
شــما را به نتیجه ی مطلوب نخواهد رساند. ممکن است دوستان و 
اطرافیان تان راه حلی پیشنهاد کنند که قباًل به آن فکر نکرده بودید. ابتدا 
سعی کنید مسائل تان را خیلی شمرده و واضح مطرح کنید و سپس به 
بازخوردهایی که دریافت می کنید گوش دهید تا عاقالنه ترین مسیر 

را به اتفاق انتخاب کنید.
 مهر :

امروز به نظر می رسد که از لحاظ احساسی آسیب پذیر 
شده اید، پس بهتر است خودتان را در یک حصار ایمن 
فرو ببرید. اما به خاطر داشته باشید که اگر به مانعی برخوردید به این 
معنی نیســت که دیگر همه چیز تمام شده و شما شکست خورده اید. 
بلکه نشانه های کهکشانی می خواهند به شما بگویند که احسنت! بیش 
از آن چه انتظار می رفت پیشــرفت کرده اید. سعی کنید از این تجربه 
درس بگیرید و هراسان نشوید. همین طور که در طول هفته های آینده 
به برنامه های تان نظم و ترتیب می بخشــید، زیرکی و خوش بینی را 

فراموش نکنید.

 آبان :
می دانید که وقتی دانش داشته باشید قدرتمند خواهید بود، 
اما امروز عمیق تر به این قضیه پی می برید. نمی توانید از 
دیگران انتظار داشته باشید که طبق نقشه های شما عمل 
کنند، درحالی که فقط یک برنامه نشــان شان داده اید و تعدادی هم 
دستورالعمل. متأســفانه، اعمال قدرت هم کاری از پیش نمی برد. در 
عوض سعی کنید خودتان را از نظر روحی و معنوی تقویت کنید و به 
دیگــران هم این فرصت را بدهید. تأمالت درونی کمک تان می کنند 
تا راهکارهای جدیدی برای رســیدن به اهداف تان پیدا کنید، البته به 

اتفاق همکاران تان.
   آذر :

امروز ممکن است در بیان افکارتان دچار چالش شوید. 
اگر چیزی که می گویید خیلی جنجالی باشد، لزومًا به 
این معنی نیســت که دیگران را متعجب خواهید کرد. 
می توانید هر چیزی که دل تان می خواهد بگویید، اما نباید به کســی 
توهین کنید، پس قبل از هر چیز به کلماتی که می خواهید به کار ببرید 
فکر کنید. اگر به تأثیری که حرف های تان می توانند به جا بگذارند 
دقت نکنید، مجبور خواهید شــد که با پیامدهای ناگوار یک ارتباط 

نادرست دست و پنجه نرم کنید.
 دی :

امروز ممکن است در روابط تان با دیگران دچار گمراهی 
شوید، زیرا نمی دانید که برای داشتن یک رابطه سالم باید 
چه مسیری را در پیش بگیرید. شاید به تازگی در موضوعی زیاده روی 
کردید و چیزهایی که نباید می گفتید را به زبان آوردید. اما اآلن بهتر است 
کمی عقب نشینی کنید تا تعادل از دست رفته خود را بازیابید. اما سعی کنید 

قطع رابطه نکنید، زیرا به حمایت عاطفی آن ها نیز دارید.
   بهمن :

امروز به شدت احساس آزردگی می کنید، زیرا با کسی 
روبرو شده اید که با شما کاماًل مخالف است. هرچه قدر 
هم سعی کنید که از بحث و جدل بپرهیزید، در نهایت گرفتارش خواهید 
شد. به جای این که صبر کنید تا شما را به حاشیه برانند باید از همین 
اآلن شــروع کنید و موضع تان را نشان دهید. فقط به این فکر نکنید 
که چگونه می توانید پیروز بحث شوید، به این فکر کنید که چه طور 

می توانید حرف های طرف مقابل را درک کنید.
  اسفند : 

به نظر می رسد منبعی که احساسات تان را تغذیه می کرد 
سوختش تمام شده و حاال نمی دانید باید در کدام جهت 
حرکت کنید. به طور طبیعی باید به هنگام تعادل انرژی های احساسی 
حال تان بهتر باشد، اما اآلن که همه چیز ناگهانی فروکش کرده حس 
خوبی ندارید. برای این که همه چیز بهتر شود باید در مسیری که پیش 

می روید به ندای قلب تان گوش کنید.
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  گــروه ورزشــی // یــک کارشــناس 
فوتبال گفــت: در دربی پایتخت تیمی که 

خوش شانس تر باشد برنده خواهد شد. 
  ابراهیم قاســمپور در مورد مســابقات دو تیم 
استقالل و پرســپولیس در روز سه شنبه اظهار 
داشــت: مســابقات این دو تیم حساسیت های 
زیادی دارد و به همین دلیل هم گاهی بازی دو 
تیم خیلی جذاب از کار در نمی آ ید. در دربی سه 
شنبه  دو تیم از کوران مسابقات هم به دور بودند 
و بازی بعد از جام جهانی برگزار می شود همین 
مســئله می تواند از جذابیت های  فنی بازی کم 
کند. تیمی می تواند در این بازی پیروز شود که از  
اتفاقات بازی به سود خود استفاده کند.این دو تیم 

هم از سوی رسانه ها هم از سوی مسئوالن و هم 
از سوی تماشاگران حمایت می شوند و می توان 
گفت که فوتبال باشــگاه ایران این دو تیم قبضه 

کردند. 
  قاســمپور در مورد اینکه کدامیک از این دو 
تیم شانس بیشتری برای پیروزی دارند، عنوان 
کرد: فوتبال واقعًا غیرقابل پیش بینی اســت. در 
همیــن جام جهانی 2022 دیدید که تیم قوی تر 
قرار نیست همیشــه برنده شود. در جام جهانی 
قطر تیمی پرمهره تر و با کیفیت تر از برزیل وجود 
نداشت. این تیم در هر پست ستاره های خالق 
و باکیفیتی را به خدمت گرفته بود. از خط دفاع 
تا نوک حمله اش بازیکنان مســتعدی حضور 

داشتند اما در نهایت برزیل حذف شد. شما فکر 
می کردید اسپانیا و آلمان هم خیلی زود از جام 
کنار بروند و مراکش به جمع چهار تیم برتر جهان 
برسد البته مراکش در بازی با فرانسه در حالیکه 
تیم برتر میدان بود حذف شــد. این دو تیم هم 
کاماًل با هم هم تراز هســتند و به نظر من تیمی 
که در بازی سه شنبه خوش شانس تر باشد برنده 

خواهد شد.
  به گزارش فارس؛ این کارشــناس فوتبال در 
مورد اینکــه خیلی ها می گویند این دربی دوئل 
دو دوازه بــان ملی پوش مان یعنــی بیرانوند و 
حسینی اســت، گفت: با  توجه به اینکه فوتبال 
از دروازه بان آغاز می شــود دروازه بان هایی که 

قدرت بازی با پای شان خوب باشد می توانند هم 
در بازی سازی و هم در دفاع تیمی نقش مؤثری 
ایفا کنند و تأثیرگذار باشند اما به عقیده من در 
فوتبال و به خصوص بازی این دو تیم در دربی 
شانس فاکتور پررنگی است. دربی پایتخت نبرد 
اتفاقات است و تیم خوش شانس تر برنده خواهد 
شد. مثاًل در بازی عربستان و آرژانتین عربستان 
با یک بازی خوب آرژانتین را شکســت داد و 
ژاپن هم دو قهرمان ســابق جهان را حذف کرد. 
در فوتبال هم مثل زندگی شانس نقش دارد اما 
فراموش نکنیم که نقش اطالعات، دانش و فنی 

هم بسیار مهم تأثیرگذار است.

    

 گروه ورزشی // سرمربی تیم فوتبال ساحلی جوانان فوالد هرمزگان 
گفت: متأسفانه با بدشانسی قهرمانی را از دست دادیم و بابت این 

موضوع شرمنده هواداران شدم. 
  بهروز سلطانی زاده با اشاره به اینکه حق فوالد هرمزگان تنها قهرمانی بود 
و بس، اظهار کرد: متأسفانه با بدشانسی قهرمانی را از دست دادیم و بابت 
این موضوع شرمنده هواداران شدم.وی با بیان اینکه تمامی تالش خود را 
کردیم و از بازیکنانم رضایت کامــل دارم، تصریح کرد: هدف مان تکرار 
قهرمانی فصل گذشته و شاد کردن دل مردم و هواداران بود که متأسفانه با 
بدشانسی نتوانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.  به گزارش ایسنا ، سرمربی 
تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان با اشاره به اینکه زندگی جریان دارد و 
امیدوارم در مسابقات پیشرو بتوانیم این نتیجه را جبران کنیم، خاطرنشان 
کرد: از زحمات مدیران شــرکت فوالد هرمــزگان که همه جوره حامی 
 تیم بوده و پشــتیبانی خود را به طور کامل انجام دادند، تشکر و قدردانی 
می کنم و امیدوارم با روند صاولی پشتوانه سازی که در جریان است بتوانیم 

در آینده فوتبالیست های بزرگی را به ورزش هرمزگان معرفی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان:

قهرمانی حق فوالد هرمزگان بود

 گروه ورزشی // اولین المپیاد فوتسال 
جوانان کشور در جزیره کیش با حضور 

۳۳ تیم برگزار خواهد شد.
 اولین المپیاد ورزشــی فوتسال جوانان 
کشور با هماهنگی کمیته فوتسال از امروز 
2۸ آذر  تا 3 دی با همکاری فدراســیون 
فوتبال و منطقه آزاد کیش برگزار می شود.

کشف اســتعداد های فوتسال از مهمترین 
اهداف برگزاری این المپیاد ورزشی است.

علی صانعی سرمربی تیم ملی جوانان نیز 
مسابقات را از نزدیک ناظر این مسابقات 
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
فدراســیون فوتبال تفاهم نامــه ای را با 
ســازمان منطقه آزاد کیش و با موضوع 
المپیاد ورزشی فوتسال جوانان  برگزاری 
کشــور با هدف اســتعدادیابی تیم ملی 
فوتسال زیر 20 ســال، کیش کاپ امضا 

کرده بود.

برگزاری اولین المپیاد فوتسال 
جوانان کشور در کیش  

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای عبدالرحمن زمردی گورانی به اســتناد دوبرگ استشهاد شهود 
گواهی شده در دفتر 45 قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک فوق در قشم روستای 
گوران قطعه یک بخش هشت سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است 
که به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات : یک قطعه مسکونی نوع 

ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 113۸6 فرعی از 1۹3۹ اصلی، مفروز و مجزا شده از B 1۹3۹ فرعی 
از اصلی مذکور، قطعه در طبقه و واقع در بخش 0۸ ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به 
مساحت 3۹4.0۸ متر مربع بمالکیت عبدالرحمن / زمردی گورانی فرزند حسن شماره شناسنامه 11۸۸ 
تاریخ تولد 1342 دارای شماره ملی 345۹54۸4۸۷ با جز سهم 6 از کل سهم6  بعنوان مالک شش دانگ 
عرصه و اعیان متن ســهم: 6 دانگ با شماره مســتند مالکیت 10۸31 تاریخ 13۸5/0۸/24 موضوع سند 
مالکیت اصلی بشــماره چاپی 3۹61۷1 سری ب سال ۹0 که در صفحه 221 دفتر امالک جلد ۹2 ذیل 
شماره 12154 ثبت گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت وتبصره ذیل آن مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 0۹۹-1401 م/الف
تاریخ انتشار: 1401/0۹/2۸

محمد آرامش 
 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم

سند مالکیت خودرو کامیونت کمپرسی تیپ میتسوبیشی _کانتر پالک ۴۶۷5۷ 
شخصی قشم مالکیت محمدتیمار شماره شاسی ۴۲0۸۱۹  شماره موتور 

E ۷۴۹۹0 مدل ۲00۳ رنگ آبی مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم

تیم خوش شانس تر برنده دربی می شود 

  امین درساره گروه ورزشــی// پنجمین دوره مسابقه 
کورس اسب دوانی اســتان ، به میزبانی بندرخمیر در 
پیست روستای چاه دراز شهرستان بندرلنگه برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار دریا، این مسابقات با 22 چابکسوار در 

چهــار گروه عرب امتیاز دار ،عرب مبتدی ، فالت امتیاز دار و 
فالت مبتدی برگزار و در پایان به ۱2 چابکسوار برتر جوایزی 

اهداء شد.
  در این مســابقات عالوه بر فرمانــدار خمیر و مدیرکل اداره 

ورزش و جوانــان، دکتر مرادی نماینده مــردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی، فرماندار بندرلنگه، جمعی از مسئوالن 
شهرستانی بندرخمیر و بندرلنگه نیز حاضر بوده و این مسابقه را 

از نزدیک تماشا کردند.

مسابقه اسب دوانی به میزبانی بندرخمیر برگزار شد



امام محمد تقی )ع(: ناشکری نعمت ، چون گناهی نابخشودنی است
)روضه بحار ج 2 ص 364  (

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    مهران سلطانی نژاد             09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

دوشنبه 28 آذر 1401
24 جمادی االول 1444
سال بيست و دوم شماره  4057

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.official : اینستاگرام

گروه گزارش // اجرای طرح ملی مســکن می تواند 
گره گشای بسیاری از مشکالت در استان های مختلف 
کشور باشد. وقتی خانواده ای دغدغه مسکن نداشته 
باشد و مجبور نشود ماهانه مبلغ هنگفتی از درآمدش 
را به عنوان اجاره بپــردازد، با آرامش زیادی به بقیه 
امور می پردازد اما اولین و بزرگ ترین قدم در مسیر 
عملیاتی کردن پروژه مسکن ملی، تامین زمین است. 
 به گفته کارشناسان، مؤثرترین راه تأمین زمین برای نهضت 
ملی مسکن، الحاق اراضی حریم شهرها و تصویب ساخت 
شهرک هاســت اما به شرطی که سازمان ها و نهادها با این 
طرح همراهی کنند و آنها که ذیل دولت مشــغول فعالیت 
هستند، چوب الی چرخ حرکت آن نگذارند. انگار تامین 
زمین برای اجرای طرح عظیم نهضت ملی مسکن به یک 
معمای پیچیده تبدیل شــده اســت. از یک سو دولت بر 
اجرای سریع این طرح تاکید دارد و از سوی دیگر برخی 

سازمان های دولتی با پروژه هیچگونه همراهی نمی کنند. 
 هرچنــد مدت، منطقه ای از شــهر بندرعباس را 
به عنوان منطقه الحاقی عنوان می کنند و بعد هم به 

نتیجه نمی رسد، جای سؤال دارد؟
  بــه عنوان مثال پس از کش وقوس های فراوان که مکان 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن بندرعباس از شــهرک 
علوی در 50کیلومتری غرب بندرعباس به داخل شــهر 
بندرعباس انتقال یافت، دوباره امســال بارها بحث الحاق 
اراضی مختلف به شهر بندرعباس برای اجرای این طرح 

مطرح شده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است.
  یک ماه پیش بود که مدیرکل راه وشهرســازی هرمزگان 
گفت: »200هکتار زمین در منطقه پنجه علی بندرعباس 
به شــهر الحاق می شود و همزمان با انجام مراحل قانونی 
آن، احداث ۱5هزار واحد مســکن در قالب طرح نهضت 
ملی مسکن آغاز می شــود...« اما هنوز هیچ کاری انجام 

نشده است.
  چند روز قبل هم استاندار هرمزگان در هشتمین نشست 
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره به 
لزوم الحاق ۱22هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در بندرعباس، عنوان کرد: »در الحاق اراضی جدید 
به شــهر بندرعباس باید تمام موارد از جمله توپوگرافی 
منطقه و هزینه های آماده ســازی زمین، حریم گاز و برق، 
رودخانه ها، گسل ها و اقتصاد طرح بررسی و احصا شود تا 
بتوانیم بهترین محل را برای الحاق به شهر انتخاب کنیم.« با 
این وضعیت و به رغم این که در شهر بندرعباس محدودیت 
زمین وجود ندارد، این که مراحل الحاق از یک سو زمانبر 
شــده و از دیگر ســو هر چند مدت منطقه ای از شهر را 
به عنوان منطقــه الحاقی عنوان می کنند و بعد هم به نتیجه 

نمی رسد، جای سؤال دارد.
 اجرای طرح اندر خم نشست ها مانده

  همین چند روز پیش بود که سرپرســت ســازمان ملی 
زمین و مسکن از آغاز دور جدید نشست های تامین زمین 
استان ها برای نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و 

مسکن خبر داد.
 ارسالن مالکی با بیان این که سلسله نشست های سازمان 
ملی زمین و مســکن به منظور پایــش آخرین وضعیت 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن برگزار می شود، گفت: 
»دستور کار این جلسات بررسی آخرین وضعیت تأمین 
زمین برپایه اطالعات ثبت و بارگذاری شده در بانک زمین، 
بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های آماده سازی شده 
یا آماده ساخت، بررسی آخرین وضعیت اراضی شناسایی 
شــده برای منابع درآمدی اجرای طرح، برنامه های استان 
در خصوص مولدســازی و مشارکت و همچنین آخرین 
وضعیت اتمام پروژه های مسکن مهر باقیمانده در هر استان 

است.«
  زمین ها در خراسان شمالی جانمایی نشده

  خراســان شمالی که از جمله استان های محروم ایران به 
شمار می آید و به دلیل شرایط اقلیمی و کمبود امکانات در 
روستاهایش با آمار باالی مهاجرت مواجه شده، به شدت 
خواستار توجه و تامین نیازهایش از جمله تامین مسکن 
اســت. هم اکنون روستاهای حواشی شهر بجنورد مهاجر 
می پذیرند و با ادامه این وضعیت، ظرفیت این روستاها تا 
دو سال دیگر تکمیل می شــود.حاال کار به جایی رسیده 
که به جای حل مشــکل مهاجرت، مســئوالن می گویند، 
طرح های اجرا شــده در روستاهای حواشی شهر نیازمند 
بازنگری برای اختصاص زمین هستند.با این تفاسیر و در 
شرایطی که بیش از یک سال ازشروع عملیاتی شدن طرح 
مســکن ملی می گذرد اما هنوز زمین های مورد نیاز برای 

این کار جانمایی نشده و بر همین اساس بخشدار بجنورد 
از کندی روند الحاق زمین در روستاهای اطراف خبر داده 
است.باقری با بیان این که تعدادی روستا در شهر بجنورد 
برای ساخت و ســاز نیاز به زمین دارند که مالکیت این 
زمین ها به نام اداره کل راه و شهرسازی است، گفت: »برای 
این که بتوان در این زمین ها عملیات ساخت و ساز انجام 
داد، باید مالکیت زمین ها به اداره کل بنیاد مســکن منتقل 
شود اما این روند بسیار کند بوده و مشکل ساز شده است.«

  سهم 300هزار واحدی اصفهان روی زمین
  با این که گویی اصفهانی ها از بسیاری استان ها پیش هستند 
اما آنها هم فقط از تامین زمین حرف می زنند و در خوان 

اول جا مانده اند.
  چند روز پیش بود که مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با 
اشاره به وضعیت تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن در 
این استان گفت: »تاکنون اراضی مورد نیاز برای ۹۱ هزار 
و ۸۱۸ واحد مسکونی با احتساب شهر های جدید و 4۱ 
هزار و 54۱ واحد در شــهر های باال و زیر ۱00هزار نفر 

جمعیت تامین شده است.«
  البته علیرضا قاری قرآن با بیان این که با استفاده از تجارب 
مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن سعی شده تا تمام 
زمین هــای این طرح نزدیک شــهر ها و مجاور خدمات 
زیربنایی و روبنایی شــهری باشد و زمین های الحاقی نیز 
مورد تایید تمام کمیسیون های تخصصی شهرسازی استانی 
و کشــوری است، تاکید کرد: »یکی از راه های رفع کمبود 
اراضی طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از اراضی مازاد 

دیگر دستگاه های اجرایی است. مطابق با این قانون چنانچه 
دستگاه های مربوط در موعد مقرر اقدام نکنند، اداره ثبت 
اسناد و امالک موظف است اسناد این اراضی را به نام دولت 
با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کند. نهضت ملی 
مسکن طرح دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم است 
که در آن سهم استان اصفهان ساخت 300 هزار واحد در 

چهار سال اعالم شده است.«
  در ایــالم هم به علت وضعیت اقتصادی ضعیفش، قدرت 
خرید زمین از ســوی مردم بســیار پایین است.هرچند 
استاندار ایالم اعالم کرده ممنوعیتی برای الحاق زمین در 
طرح ملی مسکن وجود ندارد اما هنوز وضعیت مناطقی که 
قرار است پروژه ها در انها احداث شوند، مشخص نیست.
حســن بهرام نیا با بیان این که در برخی شهرستان ها زمین 
زیاد وجود دارد و شاید از ساخت و ساز به صورت طبقاتی 
استقبال نشود، گفت: »در همه شهرستان هایی که مشکل 
زمین نداشته باشند، اجازه ساخت مسکن در قالب طرح 
نهضت ملی مســکن به صورت ویالیی داده می شود و اگر 
کسی تمایل داشته باشد که به سمت روستا رفته و در آنجا 
ساکن شود 500 متر زمین به افراد تعلق می گیرد اما باید در 

آنجا ماندگار شود.«
  تکلیف دستگاه ها به بازگرداندن زمین ها

  بر اســاس مصوبه مجلس شورای اسالمی، دستگاه های 
دولتی مکلف به بازگرداندن اراضی مازاد به دولت و وزارت 
راه و شهرسازی شده اند اما برخی از این دستگاه ها اقدامی 
برای اجرای این طرح انجام نداد ه اند. سازمان ملی زمین و 

مسکن، مســئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت 
ملی مسکن است و طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی 
این دستگاه، حدود 7000هکتار از اراضی دولتی شناسایی 
شده که تا تابستان امسال فقط 500 هکتار آن به وزارت 
راه و شهرسازی عودت داده شده است.البته شرایط بعد از 
تذکر رئیس جمهور در تیرماه امسال متفاوت شد و عرضه 
زمین دولتی افزایش چشمگیری یافت و رقم 500 هکتار 
به ۸00 هزار هکتار زمین رسید.برخی وزارتخانه ها از قبیل 
وزارت علوم در بخش دانشگاهی، وزارت جهاد و وزارت 
نفت بیشترین میزان اراضی را در اختیار دارند اما بر اساس 
آمار اعالم شــده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در 

عودت این زمین ها حرکتی نمی کنند.
  جهاد کشاورزی بهترین همراه طرح

  تاکنون بیشــترین مقدار زمین از طریــق وزارت جهاد 
کشاورزی به طرح نهضت ملی مسکن تعلق گرفته است. 
وزارت جهاد کشــاورزی در استان تهران 27هکتار زمین 
برای ساخت مســکن به ســازمان ملی زمین و مسکن 
عودت داده اســت. در مقابل ایــن وزارت نفت و وزارت 
علوم هســتند که هنوز به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن 
نپیوسته اند.بر اساس اعالم ســازمان ملی مسکن تاکنون 
۸50 هکتار اراضی مازاد متعلق به وزارت علوم شناسایی 
شــده که وزارت راه وشهرسازی به دنبال بازگرداندن آن به 
سبد تولید نهضت ملی مسکن است. دولت بارها از وزارت 
علوم و نفت خواسته ضمن همراهی با طرح ساخت مسکن 
دولتی از محل زمین های مــازاد، واحدهای نهضت ملی 
مسکن زودتر ساخته شود.اراضی وزارت علوم عمدتا در 
محدوده شهری است و زیرساخت ها و منابع موردنیاز را 
برای بارگذاری جمعیت از پیش فراهم کرده و برای همین 

زمین مناسبی برای ساخت مسکن است.
  حدنگاری و شناسایی اراضی دولتی

  اراضی شناســایی شده در سطح کشور ۱۶0هزار هکتار 
است که تاکنون 7000 هکتار اراضی برای ساخت مسکن 
تامین شده است.دولت با آماده سازی این 7000 هکتار، 
زمین برای ساخت ۱.7میلیون واحد نهضت ملی مسکن را 
تامین کرده اســت. اخیرا نیز سازمان ملی زمین و مسکن 
تفاهم نامه مشترک همکاری با سازمان ثبت اسناد کشور 
را به امضا رساند که این تفاهم نامه در مورد قانون حد نگار 
اســت و بر اســاس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی 
اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه ها اقدام خواهد شد. 
این امر می تواند نقش پشتیبان و تسریع کننده در شناسایی 
اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی 
به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد.آنچه تاکنون 
به عنوان اراضی موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
زیر عملیات ســاخت رفته از اراضی متعلق به وزارت راه 
و شهرسازی است و هیچ بخشی از این میزان زمین ها در 

اختیار سایر دستگاه ها نیست./ جام جم

     روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری     

 مربوط به  انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام در رستوران تزریق گاز )شماره فراخوان 
ثبت شده در سامانه ستاد 200109322۸000270(

توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مي باشد.
الف- شــرح مختصر: 1- انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سروسه وعده غذا به تعداد تقریبي ساالنه )صبحانه 6000 پرس ناهار 105000پرس 
شام 4۸000 پرس و 35000 وعده پس شام( 2-تهیه و تامین کلیه کاال، مواد و ابزار کار جهت انجام خدمات طبخ به عهده و هزینه پیمانکار مي باشد. 
3-کارفرما کلیه امکانات و تجهیزات موجود در آشپزخانه و سالن غذاخوري را به صورت اماني در طول پیمان در اختیار پیمانکار قرارداده و در مدت پیمان 

با همان کیفیت و سالم از ایشان تحویل مي گیرد. ب- برآورد کارفرما/ محل و مدت انجام  
1-محل انجام خدمات در 30 کیلومتري شهر امیدیه  وحوزه عملیاتي شرکت  بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  مي باشد.

2-مدت انجام خدمات از تاریخ شروع به کار یکسال شمسي مي باشد. 3-برآورد تقریبي کارفرما معادل -/ 490 ر660ر402ر225 ریال مي باشد.
ج - شرایط مناقصه گران متقاضي - داشتن گواهینامه تعیین صالحیت معتبر در زمینه امور آشپزخانه و رستوران و گواهینامه ایمني معتبر از اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  000ر053ر50۸ر10 ریال و همچنین 10 درصد مبلغ پیمان )درصورت برنده شدن( 
بعنوان تضمین انجام تعهدات مي باشد.  -   هزینه درج آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت 
با شرکت هاي بومي مي باشد. ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با 
اعالم کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد. مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین 
از طریق سامانه الزم است بصورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصات در امیدیه محوطه غیرصنعتي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ساختمان 
300 در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نماید.متقاضي براساس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال به منظور 
ارسال مکاتبات بوده و ارسال هرگونه مکاتبه به دورنگار اعالمي به منزله تصدیق دریافت آن از سوي متقاضي است. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل 
با لحاظ کیفیت ارائه گردد. -  ارائه آخرین نسخه تائید شده ازصورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي 
در هنگام انعقاد قرار داد الزامي مي باشد. ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکتها، آگهي تأسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط 

بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد.
د- محل و مهلت دریافت اســناد : از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم 
آمادگي از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق بند ب ماده 16 آئین نامه اجرایي بند ج ماده 
12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کیفي( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران بعمل آید.   ضمنا فرمهاي ارزیابي کیفي مي بایستي ظرف مدت 14 روز 

تکمیل و اطالعات مورد درخواست در سامانه بارگذاري گردد. ، حداقل امتیاز قابل قبول براي دعوت به مناقصه 55 مي باشد.
1- مهلت دریافت اســتعالم ارزیابي کیفي بصورت الکترونیکي )غیر حضوري( از ســاعت ۸:00 تاریخ 1401/09/26 لغایت ســاعت 14:00 تاریخ 

1401/10/03  2- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي بصورت الکترونیکي )غیر حضوري( تا ساعت ۸:00 تاریخ 1401/10/17
  www.setadiran.ir 3- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 000ر600 ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشاني

4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 16:00 تاریخ 1401/11/05 می باشد. 
ه- محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها:  متقاضیان مکلفند پیشنهادات و پاسخ استعالم ارزیابي خود را حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 
1401/11/16 به صورت الکترونیکي و از طریق ســامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناً پیشنهادات در همان روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 گشایش و 
قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند 
 ارجاع کار حداکثر تا ســاعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 در محل کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آدرس 
فوق الذکر مي باشد و در صورت تغییر تاریخهاي مذکور، در اسناد مناقصه به مناقصه گران تأیید شده اعالم خواهد شد.همزمان ارائه معرفي نامه و کارت 

ملي براي متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.
  نشاني: خوزستان- امیدیه- محوطه صنعتي- ساختمان 300-    امور حقوقي و قراردادها تلفن06152632703

 http:/iets.mporg.ir          ,   www.shana.ir       ,      www.nisoc.ir
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همراهی نکردن برخی سازمان ها، طرح نهضت ملی مسکن را به چالش کشیده است

مسکن ملی و معمای بزرگی به نام زمین

    
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد

توسعه شهر هنگوئیه بستک 

گروه خبر // طرح هادی شهر هنگوئیه با محدوده 
۳77 هکتار و حریــم ۱۵۱7 هکتار پس از تصویب 
در کارگروه زیربنایی استان جهت تصویب نهایی به 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شد. 

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  عباس کمالی مدیرکل راه و 
شهرسازی هرمزگان درخصوص این طرح هادی گفت: 
شــهر هنگوئیه از توابع شهرستان بستک در سال ۱3۹7 
تبدیل به شهر شــده و جمعیت این شهر در سال ۱3۹5 
برابر با 42۹5 نفر و ۱۱40 خانوار بوده و در ســال تهیه 
طرح) سال ۱3۹7 برابر آمار خانه بهداشت( معادل 445۹ 
نفر است که با احتساب نرخ رشد پیشنهادی  3 درصدی، 
جمعیت پیشــنهادی برای افق طرح ســال ۱4۱0 برابر 

5۹۹3  نفر در نظر گرفته شده است.

کمالی افزود: این طرح بعنوان مکانیزم ایجاد تعادل توسعه 
شهری و در جهت ایجاد نظم و انضباط فضایی و کالبدی 
و بهره مندی تمامی افراد از امکانات تهیه می شود، پایه 
و اساس اجرای تمامی پروژه های عمرانی و برنامه های 
توسعه فیزیکی در تمامی ابعاد سکونت، فعالیت در حیطه 
محدوده و حریم شهری خواهد بود.شهر هنگوئیه سومین 
شهر پرجمعیت شهرستان بستک در فاصله۶0 کیلومتری 
از جنوب غرب این شهر و در مرکز شهرستان واقع شده 

است.

 گروه خبر // مدیــر کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای هرمزگان گفت: از ابتدای سال 
تاکنون بیش از ۱۸ میلیون با ۸۰۰ هزارتن کاال 
با ناوگان باری از مبادی استان هرمزگان به 

سراسر کشور حمل شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ عباس شــرفی گفت: 
این شمار از کاال ها نسبت به مدت مشابه پارسال 
20 درصد افزایش داشــته است. او گفت: عمده 
کاال های حمل شده بنزین، گازوئیل، شمش آهن 
و ســنگ آهن بود.مدیرکل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای اســتان گفت: در این مدت بیش از 
سه میلیون تن کاال نیز از مبادی استان هرمزگان 
ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 20 
درصد افزایش داشته است.در این مدت دو میلیون 
و ۶47 هزار تن کاال از بندر شهید رجایی به پایانه 
مرزی سرخس ترانزیت شد که ۹ درصد نسبت به 

مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
 عباس شرفی گفت: عمده کاال های ترانزیت شده 

نیز برنج، شکر و قطعات اتومبیل بود.
  وی گفــت: در ایــن مــدت 4۶0 کیلومتر از 

محور های مواصالتی اســتان بهسازی و روکش 
آسفالت شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
افزود: عملیات اجرایی ۱33 کیلومتر از راه های 

روستایی استان هم ساخته شد.
شــرفی گفت: رانندگان خودرو های سنگین با 
در دست داشــتن مدارک هویتی می توانند برای 
دریافت قطعات لوازم یدکی به پایانه باربندرعباس 
مراجعه کنند. محور مواصالتی اســتان هرمزگان 

بیش از ۱3 هزار و ششصد کیلومتر است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد 

جابجایی ۱۸ میلیون تن کاال از هرمزگان با ناوگان جاده ای 
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