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استقبال استاندار از نام گذاری بزرگراه 
تازیان - بندرعباس به نام »شهیدان پایان« 

احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس :
نیازمند یک تصمیم جدی برای اسقاط 

خودروهای فرسوده هستیم

فرماندار بندرعباس خبر داد
 کاهش ۲۲ درصدی تصادفات 

در بندرعباس
پهلودهی نخستین شناورحامل 

خودروهای وارداتی در بندرلنگه
نمایشگاه تجسمی و سوگواره کوثر نبی 

در بندرعباس 

2

8

گروه خبر //  حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده در دیدار با اعضای شورای شهر بندرعباس 
و شهردار بندر عباس که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، شهرداری را موتور محرک شهر 
بندرعباس دانســت و اظهارداشت: یکی از خواسته های قدیمی مردم شهر بندرعباس بازارچه های 
محلی است که اگر بتوان به کمک سرمایه گذاران بازارچه هایی را در کنار خورها راه اندازی کرد کمک 

خوبی به ارتقاء اقتصاد خانوار و شهر می کند .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با ذکر این نکته که باید فکری به حال سواحل بندرعباس کرد، عنوان کرد: 
شهر بندرعباس باید از گذرگاه به ایستگاه گردشگری تبدیل شود و جهت تحقق این امر باید ظرفیت هایی برای 

اقامت و جذابیت های گردشگری در سطح شهر به ویژه سواحل ایجاد شود .

ادامه از تیتر یک //
    نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، 
با اشــاره به ظرفیت های ســاحلی شهر 
بندرعباس و استان  هرمزگان، تصریح کرد: 
سیاست گریز از ســاحل به سمت کویر 
مرکزی از دوران قاجار در کشــور وجود 
داشته است که باید بر اساس بیانات مقام 
معظم رهبری )حفظه اهلل(، ظرفیت های دریا 
را به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل کنیم.
عبادی زاده،  والمســلمین  حجت االسالم 
افزود: برای تبدیــل ظرفیت های دریا به 
فرهنگ عمومی، باید شهرهای جدید را در 
پهنه های ساحلی تعریف کرد و پروژه هایی 

در این مناطق اجرا شــود.وی، با اشاره به 
لزوم ارتباط گیری شــهرداری و شورای 
شهر بندرعباس با شهرهای مختلفی که در 
حوزه بافت فرسوده موفق عمل کرده اند، 
مطرح کرد: الگویی در شــهر سامن برای 
حل چالش بافت فرســوده اجرا شده که 
عالوه بر حل مشکالت مردم، باعث خلق 
درآمد برای شــهرداری آن منطقه نیز شده 
اســت به همین جهت باید از این روش 
الگو گرفت.نماینده ولی فقیه در اســتان 
هرمزگان، با بیان این نکته که بخشــی از 
فرهنگ عمومی مردم، مربوط به شهرداری 
بندرعباس است، تشــریح کرد: بر اساس 

رصدهای انجام شــده برخــی از مناطق 
نیازمند انجام اقدامــات عاجل فرهنگی 
اســت و نیازمند همــکاری نرم افزاری و 
سخت افزاری شهرداری با شورای فرهنگ 
عمومی هستیم .حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده، با ذکر این نکته که مسئولیت 
اجتماعی صنایع مســتقر در هرمزگان در 
حال رشد است اما کافی نیست، خاطرنشان 
کرد: استان هرمزگان در بخش های مختلف 
از جمله زیرســاخت، بهداشــت، درمان 
و ... دارای چالش هایی اســت به همین 
جهت باید توازن در ایفای مسئولیت های 
اجتماعی صنایع مســتقر در هرمزگان در 

دستورکار باشد و از این ناهمگونی موجود 
جلوگیری شود.وی، با اشاره به ناهماهنگی 
موجود بین دســتگاه های اجرایی استان 
هرمــزگان برای حــل چالش های خرد 
مردم، عنوان کرد: در بازدیدها و سفرهایی 
که مناطق مختلف داشتم، عدم هماهنگی 
بین دســتگاهی برای حل مشکالت خرد 
مردم کامال مشــهود اســت و در صورت 
هماهنگی میان مدیر چند دستگاه اجرابی 
بســیاری از مشکالت مردم حل می شود. 
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با 
اشاره به چالش های موجود میان چندین 
دستگاه  اجرایی از جمله شهرداری، تصریح 
کرد: استاندار هرمزگان باید اکیپی را برای 
برقراری هماهنگی بین بخشی قرار دهد و 
حل چالش  های بین دستگاهی را به عنوان 

یک اصل پیگیری کند .

انتقاد امام جمعه بندرعباس از بنگاه های اقتصادی فعال در استان :  

مسئولیت های اجتماعی صنایع درهرمزگان کافی نیست

گــروه خبــر // اداره کل آمــوزش و 
پرورش هرمــزگان رتبه دوم در بین 
ادارات کل آموزش و پرورش کشور را 

کسب نمود .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  در ارزیابی 
ادارات کل آمــوزش و پرورش کشــور 
هرمــزگان دومیــن اداره کل برتــر بین 
ادارات کل سراسر کشور تعیین و محمد 
قویدل مدیــرکل آموزش و پرورش لوح 
تقدیر کســب این موفقیت را از دســت 
یوسف نوری مقام عالی وزارت آموزش 
و پــرورش دریافت کرد و از تالش ها و 

زحمات  مدیر کل آمــوزش و پرورش 
هرمزگان در راستای تحقق اهداف نظام 

تعلیم و تربیت تقدیر شد.
    بر اساس نتایج ارزیابی از ۴۱ حوزه و 
شاخص در ادارات کل استانهای کشور، در 
قالــب کارنامه عمل ، اداره کل آموزش و 
پرورش استان هرمزگان پس از استان قم 
به مقام دوم  در بین ادارات کل آموزش و 

پرورش کشور دست یافت.
  کسب این موفقیت بر تمامی فرهنگیان، 
دانش آموزان و مردم شــریف هرمزگان 

گرامی باد .

کسب افتخار و درخششی دیگر 
 در کارنامه اداره کل آموزش 

و پرورش هرمزگان

انتقاد امام جمعه بندرعباس از بنگاه های اقتصادی فعال در استان :  

مسئولیت های اجتماعی 
صنایع درهرمزگان کافی نیست

فراخوان  مناقصه عمومی
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد . مناقصه عمومی یک مرحـله ای 
شماره  م م/01/0355مربوط به  تكميل کارهای باقی مانده جمع آوری و انتقال آب حوضچه های جدا کننده آب و نفت تاسيسات به واحدهای نمكزدایی گچساران در مجتمع پازنان2 
واحد بهره برداری- تقویت فشار- نمكزدایی پازنان2 و ngl900       الف- شرح مختصر خدمات  - اتصال آب حوضچه هاي جداکننده آب و نفت واحد بهره برداري ، نمک زدایي و ... به 
 سيستم تصفيه پساب واحد نمک زدایي گچساران  - تهيه ، حمل و نصب 8 دستگاه تلمبه برقي جهت انتقال آب - تهيه ، حمل و نصب 3 تلمبه تزریق ماده اکسيژن زدا و 2 تلمبه تزریق مواد 

ضد خوردگي - تهيه کاالهاي برق و ابزار دقيق پروژه و اجرا کارهاي مربوطه - احداث لوله 4 اینچ آب مازاد خروجي کارخانجات
- تهيه کاالهاي ساختماني و اجراي آنها مانند ساخت انبار، احداث جاده و پل و .... - تجهيز و برچيدن کارگاه - آزمایش و راه اندازي و دوره نگهداري ب-   محل اجرای خدمات و مدت 
انجام کار  : محل اجرای خدمات در گچســاران ، مجتمع پازنان 2 و گاز و گازمایع 900و مدت انجام آن 14مـــاه  می باشــد. ج-   برآورد کارفرما : برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   
-/58,960,061,655ریال  وتعدیل پذیر می باشد  د- شرایط مناقصه گران متقاضی - داشتن ظرفيت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه  - مناقصه گران داراي  حداقل پایه 5 گرایش 
نفت و گاز- در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد . - داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمني از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- توانایي 
ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/2,948,003,083ریال که بایستی به یكی از دو صورت زیر ارائه گردد :الف:  ارائـه رسيـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما 
مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد 
0 حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب ب : ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )90روز( معتبر بوده  وپس از آن نيز با اعالم 
کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد .  - توانایي ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات- مناقصه گر جهت تحویل تضمين شرکت 
در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز ، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در 
روبروی بلوک دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمایند .   هـ - محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران : از کليه متقاضـيان 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 آیين 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 الكترونيكی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/10/07لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/10/18     

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  7,616,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی   
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها : متقاضيان مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ  1401/11/09به صورت الكترونيكي و از طریق سامانه ستاد 
تسليم نمایند .  ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز  چهارشنبه مورخ  1401/11/12 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر 
بالمانع است . همچنين مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونيكی تصویر تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  یكشنبه مورخ 1401/11/09اصل 
تضمين مذکور را به صورت فيزیكی به کميسيون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس : اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو ، ساختمان 

سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان 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 تاسيس ، آخرین تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 

امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شركت ملي نفت ایران   
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آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده  به میدان شهدا 
نبش خیابان دانش ساختمان  بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

 استان هرمزگان در بخش های مختلف از جمله زیرساخت، بهداشت ، درمان و ...
 دارای چالش هایی است به همین جهت باید توازن در ایفای مسئولیت های اجتماعی صنایع مستقر در هرمزگان در دستورکار باشد

گروه خبر // پیکر مطهر ۵ شهید گمنام دفاع مقدس 
پس از ورود به اسکله شهید حقانی مورد استقبال 

مردم قرار گرفت .
    این شــهدای گلگون کفــن در منطقه عملیاتی بدر و 

منطقه عمومی شلمچه تفحص شده اند.معاون هماهنگ 
کننده ســپاه امام ســجاد )ع( هرمزگان گفت: شهدا تا 
ششــم دیماه در معراج شهدا حسینیه ثاراهلل بندرعباس، 
میهمان مردم شهید پرور هستند.سرهنگ پاسدار حسن 

صنعتکاران با اشــاره به اینکه شهدا از ششم تا دوازدهم 
دیماه تشییع عمومی می شوند، افزود: مراسم تدفین شهدا 
از ۱۲ تا ۱۵ دیماه در ســه منطقه شرق، غرب و مرکز 
استان انجام می شود.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 
مرکز خلیج فارس،وی گفت: دو شهید در بندرعباس و 
سه شهید دیگر نیز در شهرستان های میناب، جاسک و 

قشم به خاک سپرده می شوند .

ورود پیکر پاک شهیدان گمنام به بندرعباس 

آگهی مـــزایـــده - شمــاره ۱۴۰۱۳۳
معاونت آماد و پشــتیبانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد تعداد 55 دستگاه انواع 
خودرو سنددار شامل سمند ، تویوتا هایلوکس تک کابين و دو کابين ، پژو 206 ، پژو 405 ، وانت نيسان ، وانت 
نيسان پيكاب، سواری رونيز ، مينی بوس هيوندا ، تویوتا کروال ، ون دليكا ، بدنه شناور گلف و تعداد 29 دستگاه 
انواع موتورسيكلت سنددار و اوراقی و همچنين تعدادی اقالم فرسوده آمادی و قطعات داغی خودرو را از طریق مزایده عمومی 
تا تاریخ 1401/10/10 به فروش برساند . متقاضيان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم مزایده به آدرس : بندرعباس بلوار 

امام خمينی )ره( - ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان - معاونت آماد و پشتيبانی - پارکينگ فروش مراجعه نمایند .
شماره تماس : 21821419 - 076 / 21821105- 076

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

کاله مان را قاضی کنیم 

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

پهلــودهی دومین نفتکش ۳۲۰ هزار تنی در مجتمع  ایزو ایـــکو 
صفحه 8 را بخوانید

کسب رتبه دوم کشوری توسط اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان
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با بیان اینکه توســعه کشــت گلخانه به بیش از ۷۰هکتار در 
شهرســتان میناب افزایش یافت، گفت : با پیگیری های صورت 
گرفته پرداخت عوارض کشــاورزان از ۱۲درصد به نیم درصد 
کاهش یافت . عباس مویدی در حاشــیه بازدید از زمین های 
کشــاورزی شهرستان میناب با اشاره به ظرفیت های عظیم این 
شهرستان اظهار کرد: شهرستان میناب به عنوان یکی از مهمترین 
قطب های کشاورزی استان و حتی جنوب کشور نقش بسزایی 
در تولید و اشتغال هرمزگان ایفا می کند. وی  ویژگی های خاص 
زراعی میناب را در کشــور مثال زدنی دانســت و افزود: طرح 
 ۲هزار هکتاری بخش مرکزی میناب که براساس تعهدات سازمان 
جهاد کشــاورزی با تالش و همت همکاران در دســت اقدام 
است، تا پایان سال جاری با هدف حمایت از تالشگران عرصه 
کشاورزی  و توســعه این صنعت به اتمام خواهید رسید. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: در شاخه شمالی 
شهرستان نیز با حمایت هاو پیگیری های صورت گرفته با پیشرف 
مناسبی مواجه هستیم که نشان از حرکت های خوبی در سطح 
شهرستان است. مویدی ادامه داد: در حوزه باغات شهرستان نیز  
بر اساس الگوی کشت همکاری های الزم جهت اصالح فرهنگ 
و رویه و با توسعه شیوه های آبیاری نوین، بطور جدی در حال 
انجام اســت.وی تصریح کرد: دهیاران بر اساس وظایفی که در 
 قانون برای آنها تعریف شده، همکاری شایانی برای اجرایی شدن 
سیاست های جهاد کشاورزی در حوزه طرح واگذاری و سایر 
امور محوله با ادارات جهاد کشاورزی در شهرستانها در خصوص 
طرح واگذاری ها و سایر امور داشته اند که قابل تحسین است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان توجه به ظرفیت های 
کشــاورزی در  روستا ها با ارائه طرح های اقتصادی و پیشران 
را سبب توسعه روستاها و درآمد زایی برای آنان دانست و ادامه 
داد: طرح های اصولی که با در نظر گرفتن الگوی کشت و البته 
با نظر کارشناسان این مجموعه در قالب جلسات مشترک ارائه 
می گردد، بهترین راه برای فرهنگ سازی در زمینه حل برخی از 
مشکالت پیش روی کشاورزان است. وی  با بیان اینکه از زمان 
حضور بنده در جایگاه مدیریت عالی سازمان جهاد کشاورزی 
استان، توسعه کشت گلخانه ای شهرستان میناب در دستور کار  
قرار گرفته شــده است، افزود: بیش از ۷۰ هکتار از اراضی زیر 
کشت شهرستان به سمت گلخانه داری هدایت شده که این خود 
موید فعالیت های کارشناسی و دقیق است. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد: در حوزه آبیاری تحت فشار 
نیز توفیقاتی شگرف حاصل گردیده که با مساعدت همکاران در 
جهاد شهرستان و کار کارشناسی و البته رعایت اصول در حال 
انجام اســت. به گزارش ایســنا ؛ مویدی به مبحث عوارض در 
حوزه کشــاورزی اشــاره کرد و افزود: با پیگیری های صورت 
گرفته، پرداخت عوارض را با هدف حمایت از جامعه هدف از 
۱۲درصد به نیم درصد کاهش داده تا نگرانی های تالشــگران 

عرصه کشاورزی استان در این بخش نیز به حداقل برسد .

   
سرمقاله

  گاهی برخی از ســبک زندگی اســالمی ایرانــی می گویند که 
وقتی تامل و تفکر می کنیم، متوجه می شــویم کــه ضرورت دارد 
 با این ســبک زندگی بیشــتر آشــنا شــویم. واقعیت این است که 
 خالء هایی را در جامعه داریم که نشان می دهد با سبک زندگی بر اساس 
آموزه های اسالمی آشنایی کاملی نداریم و نتوانستیم آن را در زندگی 
فردی و اجتماعی پیاده سازی کنیم. در این ایامی که در ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( قــرار داریم، باید بگوییم که حتی با ابعاد 
وجودی آن حضرت آشــنایی نداریم و زمانی که می گوییم زنان و 
دختران بایســتی آن بانوی دو عالم را الگوی زندگی شــان در همه 
ابعاد قرار دهند، اما بخوبی حضرتش را نمی شناســیم. چه میزان با 
شیوه همســرداری، فرزندپروری، برخورد با والدین و دیگران و... را 
 از آن حضــرت آموخته ایم و چه میزان معرفی شــده اند؟ در مورد 
ســیزده معصوم دیگر هم اینگونه است که بخوبی آنها را نشناخته ایم 
و نتوانسته ایم الگوگیری کنیم. چه میزان دانش آموزان و دانشجویان 
 با چهــارده معصوم )ع( آشناهســتند و از زندگی شــان می دانند؟ 
زوج های جوان چگونه می توانند از آن حضرات الگو بگیرند؟ افزایش 
اختالفات خانوادگی و... به این دلیل اســت که نتوانســته ایم الگوی 
مناســبی را در زندگی بیابیم. نمی دانیم که آن بزرگواران در شــدائد 
و مشکالت زندگی چگونه رفتاری را داشتند؟ نوع تربیت فرزندان را 
از آنها یاد نگرفته ایم و همچنین نوع برخورد با والدین و دیگران و... 
را بخوبی نیاموخته ایم. مهارت های زندگی که برگرفته از تعالیم دینی 
باشد را در مدرسه و دانشگاه و... نمی آموزیم. بسیاری از خانواده ها از 
سبک زندگی دینی فاصله دارند. حتی کسانی که تمایل دارند در حوزه 
معنویات رشد کنند و در کنار اساتید اخالق کسب فیض نمایند، چندان 
این شرایط در بیشتر مناطق فراهم نیست. در استانی مانند هرمزگان 
که به نوعی استان ثروتمند است و بنگاه های اقتصادی فراوانی در آن 
فعال است، اما چون حق و حقوقش تضییع شده است، همین است که 
در صدر اســتان های محروم با بیشتر فقر وفالکت و بیکاری ایستاده 
است. آیا متولیان صنایع و مسئوالن استان در ادوار مختلف بر اساس 
آموزه های دینی عمل کرده اند که در کنار آن ثروت، مردمانش در فقر 
مطلق زندگی کنند و رنج ببرند؟ این موضوع نشان می دهد که چقدر 
تعالیم دینی در حوزه های مختلف پیاده سازی شده است و چقدر از 
آموزه های اسالمی فاصله داریم. بنظر می رسد بایستی مسئوالن در 
حوزه های مختلف مدیریت اسالمی را باید مطالعه کنند تا ببینند مدل 
مدیریتی مدیران صنایع، دستگاه های اجرایی، نهادهای انقالبی و... چه 
میزان به مدیریت اســالمی نزدیک است و در چه حوزه هایی فاصله 
داریم. خودمان کاله خودمان را قاضی کنیم و ببینیم چه میزان مدیریت 
اسالمی داریم و در تمام حوزه ها و رده های مدیریتی تا کارمندی و 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یاری رسانی به دیگران و... 
چه میزان بر اســاس تعالیم دینی عمل می کنیم؟ حضرت زهرا )س( 
فرموده اند :الجار ثم الدار، چه میزان این فرمایش حضرت را در زندگی 

مدنظر قرار داده ایم؟
  علی زارعی

کاله مان را قاضی کنیم 

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان منصوب شد 
   گروه خبر // با حکم رئیس کمیته امداد کشور، حمید باسره به  
عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان 
منصوب شــد . مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در حکمی 
حمید باسره را به  عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد استان هرمزگان 
منصوب کرد.حمید باسره پیش از این سرپرست کمیته امداد استان 
هرمزگان و قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان را بر عهده داشت.

متن حکم سیدمرتضی بختیاری برای انتصاب مدیرکل کمیته امداد 
استان هرمزگان به شرح زیر است:

با اســتناد به بند)6( ماده )۱۴( اساسنامه و نظر به تدین، تخصص 
و تجربیات ارزنده قبلی جنابعالی را به مدت دو ســال به عنوان 
مدیرکل استان هرمزگان در نهاد انقالبی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
منصوب می  کنم.نهادی که براســاس اندیشه و تفکر دینی و فقهی 
حضرت امام راحل)ره( باید پیام آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق 
و نیکوکاری در جامعه اسالمی باشد و غیرت و کرامت انسانی را 
در حمایت از محرومان حفظ کند و مأموریت اصلی آن در شرایط 
کنونی، توانمندســازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانواده های 
تهیدســت و همچنین رعایت کرامت و حرمت کمک شوندگان 
است.در ســالی که از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به 
عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده انتظار 
مــی رود بر مبنای توصیه موکد معظم لــه مبنی بر بهره گرفتن از 
نیروهای جوان، مومن و انقالبی و با نصب العین قرار دادن بیانات 
راهبردی ایشــان در بیانیه گام دوم انقالب نسبت به ساماندهی و 
برنامه ریزی با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان در تمامی سطوح 
نهاد انقالبی کمیته امــداد امام خمینی)ره( گام بردارید.به گزارش  
تســنیم ، امید است تحت عنایات حضرت ولی عصر )روحی له 
الفدا( و با بهره گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق 
خدمت گزاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت مندی 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( فراهم شود .
اجرای طرح پایش سالمت در هرمزگان 

  گروه خبر // طرح پایش سالمت در هرمزگان با همت مدیریت 
درمان تأمین اجتماعی هرمزگان و استقبال کارکنان ادارات در حال 
اجراست . یکی از کانون های اصلی پایش سالمت در کشورمان 
و نیز در هرمزگان، ادارات و دســتگاهها و ارباب رجوع ادارات 
است و به همین منظور طرح پایش سالمت کارمندان و کارکنان 
ادارات سراسر هرمزگان از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
هرمزگان در حال اجراســت.دکتر غالمعبــاس مومنی مدیرکل 
مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان در این باره اظهار کرد: 
با هماهنگی معاونت توسعه منابع استانداری هرمزگان کار پایش 
ســالمت کارکنان و کارمندان ادارات در مرحله اول طرح پایش 
سالمت با حضور پزشــک و انجام آزمایشات و معاینات ویژه 
انجام و در صورت بروز هرگونه بیماری، پرونده پزشکی تشکیل 
و با رعایت محرمانگی الزم، ارجاع به پزشک متخصص صورت 
می گیرد و شناسنامه سالمت تشکیل و درمان پیگیری می شود.

به گفته وی، این طرح شــامل همه کارمندان ادارات دستگاههای 
مختلف استان می شود. به گزارش فارس ، مومنی همچنین عنوان 
کرد: این طرح که با عنوان هرمزگان سالم برای افزایش کارآیی به 
اجرا در می آید، در فاز دوم شــامل مردم و ارباب رجوع ادارات 
نیز خواهد شد و ضرورت دارد تا ســالمت کارمندان ادارات با 
توجه به ســبک زندگی آنان مورد توجه قرار گیرد تا مشکالتی 
نظیر بیماری های ناشی از کم تحرکی و ... در آنها کمتر بروز کند .

پشت پرده سیاست 

  
خوف و رجای برجامی 

 وزیر خارجه کشــورمان در توئیتی نوشــت: در دیدار با بورل با برداشــتن 
گام های نهایی توافق، موافق بودیم. پنجره توافق از ســوی ایران باز است اما 
نه برای همیشــه.روز تعطیل در اروپا و آمریکا و همزمانی اش با کریسمس، 
این تعطیالت را عمیق تر هم کرده و شاید به همین علت اظهارنظر برجامی و 
مذاکراتی را از سوی غرب شاهد نبودیم. البته در ایران وزیرخارجه کشورمان 
بعد از یک سفر به اردن به عنوان نشست بغداد۲ که بیشتر خبر دیدارش با بورل 
مسئول سیاست خارجی اروپا و احتمال از سرگیری مذاکرات احیای برجامش 
پر سرو صدا شد در توئیتی با ادبیات همراه با خوف و رجا هم از ادامه مذاکرات 
گفت و هم از این که صبر ایران بی پایان نیست. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به 
دیدار چند روز پیش خود با »جوزف بورل« نوشت: » در دیدار با آقای بورل با 
برداشتن گام های نهایی توافق، موافق بودیم. پنجره توافق از سوی ایران باز است 
اما نه برای همیشه. بر راه حل سیاسی در اوکراین تاکید کردم. نه فجایع گوانتانامو 
و ابوغریب و نه جنایت علیه زنان و کودکان یمن و افغانستان، به آمریکا اجازه 
موعظه دیگران را نمی دهد. »محمد مرندی« کارشناس و مشاور رسانه ای تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: اگر 
ایران به دنبال سالح هسته ای بود، یک سال پیش ساخته بود. وی  ادامه داد: در 
جریان مذاکرات هســته ای وین، رژیم های غربی مدام ادعا می کردند که برنامه 
هسته ای ایران »به نقطه ای بدون بازگشت می رسد«. ماه ها از مذاکرات گذشته و 
غرب ساکت است. چرا؟ دروغ می گفتند. همزمان ایرنا نوشت: به نظر می رسد، 
بورل، مسئول هماهنگ کننده مذاکرات هســته ای بیش از هر دیدار و قراری 
باید به این پرسش پاســخ دهد که هم اکنون چه موضوعاتی برجام را تهدید 
می کند؟ آیا جز این است که غرب به امید واهی نتیجه دادن اغتشاشات در ایران، 
پنجره های دیپلماســی را بست و از هیچ اقدامی علیه دولت و ملت ایران دریغ 
نکرد؟ آیا جز این است که شدت تحریم های وضع شده علیه ایران حتی اعتراض 
برخی از خود آن ها را هم در پی داشته است؟ آیا جز این است که تقالی آمریکا 
برای واردکردن سالح و تروریست به داخل خاک ایران از سوی مشاور پیشین 
ترامپ بیان می شود؟ آیا جز این است که قطعنامه های شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تنها بر پایه توهمات رژیم صهیونیستی علیه ایران صادر 
شده و از پرونده پادمانی جمهوری اسالمی علیه مردمش و به ناحق سوءاستفاده 
می شود؟ این موارد، محور مهم ترین تهدیدات برجام است که مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، پیش و بیش از هرچیزی باید آن ها را رفع کند تا برجام 
امان یابد و کانال های بســته گشوده و  ازکانال های باز محافظت شود. گرچه 
تحلیل مثبت درباره آینده مذاکرات هســته ای بر مبنای این دیدار و با توجه به 
اظهارات برجامی رابرت مالی، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، زود 
است اما به نظر می رسد غرب نتوانسته   از آب گل آلود اغتشاشات در ایران ماهی 

صید کند و از همین رو درصدد بازگشت به مدار منطق و عقل است . 
اعالم موضع ایران به افغانستان در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر

 دســتیار وزیر امور خارجه گفت: در دیدار با سرپرست سفارت افغانستان در 
تهران، مواضع ایران را به مقامات افغانستان در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان 
دختر در دانشگاه های این کشور اعالم کردم. سیدرسول موسوی در صفحه توئیتر 
خود در این باره نوشت: »امروز با دعوت از سرپرست سفارت افغانستان، ضمن 
تشــریح موضع ســخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص تعلیق تحصیل 
دانشجویان دختر در دانشگاه های افغانستان، آمادگی جمهوری اسالمی ایران را 
برای مساعدت به حل مشکالت ادامه تحصیل دختران به طرق مختلف از جمله به 
صورت برخط و استفاده از زیرساخت های موجود در ایران اعالم کردم . «/ ایسنا

تاکید جامعه مدرسین بر برخورد با محکومان به محاربه و بغی 
 مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای خواستار تداوم 
جدی تر اجرای قانونی حکم بازدارنده اعدام برای محاربین و مفسدین باغی شد. 
دربخشی از این بیانیه آمده است: ۱- در تشخیص مجرمان محارب و مفسد باید 
با دقت و حساسیت عمل شود تا به ناحق کسی تنبیه نگردد. به همین دلیل قاضی 
معیار تشخیص قرارگرفته است. ۲- اما پس از آن که موضوع جرم محاربه و فساد 
با ادله قانونی و عقالیی اثبات شد، قاضی با لحاظ شرایط عبرت آموزی و تأثیر 
هر چه بیشتر بازدارندگی در جامعه )که موردپذیرش عقالست(، مراتب مجازات 
از پایین ترین تا باالترین را تعیین می کند. به همین دلیل در ایران و کشورهای دنیا، 
قانون در همه مراحل صدور حکم، تشخیص نهایی را به نظر قاضی واگذار کرده 
اســت. البته می دانیم که قضات در مسائل حساس و پیچیده، مشورت و تحقیق 
الزم و وافی را لحاظ می کنند. مسئوالن مرتبط نیز پشتیبانی الزم و بدون مداخله 
را در شرایط حساس انجام می دهند، اما در تشخیص نوع و کیفیت جرم و حکم 
آن: ۱- گاهی ترســاندن و ایجاد رعب و وحشت در گوشه ای از جامعه و بدون 
دخالت رســانه و نیز بدون ترویج ترس و وحشت صورت می گیرد. ۲- گاهی 
باهدف ایجاد ترس و ایجاد احســاس ناامنی در جامعه و علم به انعکاسش در 
داخل و خارج کشــور صورت می گیرد. بدتر از آن، گرفتن فیلم و انتشار آن در 
فضای مجازی و ارسال )مستقیم یا غیرمستقیم( آن به رسانه های بیگانه و معاند 
است. در فضای اغتشاشات، اغتشاشگران با علم و آگاهی از روش های دشمن 
در ترویج خشونت و ایجاد ترس و ناامن کردن و ناامن جلوه دادن ایران اسالمی 
)هرچند مرتکب قتلی نشوند(، با آگاهی و اراده، دشمنان را در رسیدن به این هدف 
و تحمیل هزینه های سنگین آن به مردم ایران، یاری کردند! شکل اول ایجاد رعب، 
با مجازات پایین تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می تواند اثربخش 
باشد، اما شکل دوم ترساندن )حتی اگر ترساندن بدون قتل و به هر شکلی باشد(، 
باید درس عبرتش به تناسب سنگینی هزینه های روانی و اجتماعی وارد شده بر 
مردم، هزینه های حیثیتی تضعیف کننده جایگاه تأثیرگذاری ایران در جهان، ایجاد 
مانع بر ســر راه رشد کشور، درگیر کردن حاکمیت و دولت به رفع آثار خشونت 
و اغتشاشات و در مقابل، کم شدن تمرکزش بر رفع مشکالت به ویژه مشکالت 
اقتصادی و معیشــتی باشد. ترساندن نوع دوم )هرچند بدون قتل و جرح باشد(، 
مجازات تبعید نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه چه بسا عامل تشویق کسانی که 

مستعد ارتکاب جرم هستند نیز باشد . / قم نیوز
تازه های مطبوعات

اعتماد - اکنون در ابعاد بسیار بزرگ تر مردم و جوانان طبقات پایین هستند که برای 
انجام کارهای عادی خود باید مزه انواع مشقات را بچشند تا از فیلترینگ عبور 
کنند و ســرعت اندک اینترنت را تحمل کنند و هر روز بیشتر از گذشته کینه جو 
و خشمگین می شــوند. روشن است که نباید قیصریه مردم را به خاطر دستمال 
بی ارزش قدرت به آتش کشــید. اگر به آمار و ارقام دنبال کنندگان و بازدیدها و 
موافقت ها و مخالفت های زیر پست های منتشر شده در فضای مجازی مراجعه 
شود، نشــان می دهد که نه تنها این سیاست به اهدافش نرسیده بلکه دوستان و 

طرفداران خود را بیش از پیش به حاشیه رانده است .
 کیهان - مگر نمی بینید چه شخصیت های برجسته ای )!( با جمهوری اسالمی ایران 
به مخالفت برخاسته اند؟! چه کسانی؟! فالن فوتبالیست بی سواد! فالن هنرپیشه 
درپیتی! فالن روزنامه نگار فراری! فالن گروهک تروریســتی و فالن جماعت 
منافق فراری و کاســه لیس و فالن و فالن! ... خوب به فهرســت چند نفره این 
آدم های بی سواد و دم دستی نگاه کنید! چه می بینید؟ کدام یک از آن ها را می توان 

دید که از کمترین اهمیت و اندک شخصیتی برخوردار باشند ؟ !

انعکاس
آفتاب نیوز نوشــت : مجتمع بزرگ گردشگری رفاهی مهر و ماه واقع در کیلومتر 6 
بزرگراه قم - تهران به دلیل آن چه بی حجابی و بی توجهی به تذکرات اعالم شــده، 

پلمب شد. مجتمع گردشگری مهر و ماه قم حدود ۷۰۰ نیرو دارد .
 نامه نیوز نوشت : کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس گفت: اظهارنظرهای 
اصالح طلبان علیه دولت از انصاف به دور اســت و جوانمردانه نیســت که عده ای 
اصالح طلب فرصت را غنیمت بشــمرند و به دولت در رســانه ها حمله کنند و کار 
دولت را زیر سوال ببرند. مسببان این وضع موجود بهتر است به جای انتقاد از شرایط 
اقتصادی کشور پاسخگوی عملکرد خود باشند. وی افزود: تالطم اقتصادی پیش آمده 
بیشتر ناشی از اغتشاشات و مسائل سیاسی است و ربط دادن آن به سوءمدیریت و زیر 

سوال بردن دولت منصفانه نیست .
 فردانیوز نوشت : دیوان عالی کشور با انتشار یک اصالحیه اعالم کرد که فرجام خواهی 
به عمل آمده در پرونده »محمد قبادلو« رد شده و دادنامه نامبرده را کیفری، ابرام کرد.  
محمد قبادلو در تحقیقات دادسرا گفته با برنامه ریزی قبلی، ماموران پلیس را با خودرو 
زیر گرفته و اگر ۱۰ مامور دیگر هم همین االن بیایند آن ها را زیر می گیرد. او در مسیر 
انتقال به محل وقوع جنایت برای بازسازی صحنه جرم نیز در خودرو اعالم کرده که 

اصال پشیمان نیست و اگر به عقب برگردد بازهم این کار را تکرار می کند .
 اقتصاد نیوز نوشت : دیدار علی کریمی با رئیس جمهور آلمان با واکنش های زیادی 
رو به رو شد. روزنامه تهران تایمز تصویری از این دیدار را با تیتر »احمق و احمق تر« 
منتشر کرد. گفتنی است، »احمق و احمق تر« نام فیلم آمریکایی با بازی »جیم کری« 

کمدین مشهور آمریکایی است .
 جماران نوشت : اســحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور در دولت روحانی 
با اشــاره به سفر زیارتی خود به عراق نوشت: وقتی دلت از غصه ها و رنج های مردم 
می گیرد و نگران آینده کشور و مردم می شوی، احساس نیاز بیشتری در پناه آوردن 
به معنویت پیدا می کنی. در این حال و هواست که به زیارت عتبات عالیات در نجف، 
کربال و کاظمین آمدم؛ اولین ســفر خارجی بعد از حدود ۱۷ ماه دوری از مسئولیت 
دولتی. سری هم به شهادتگاه سردار سلیمانی عزیز زدم، سخت متأثر شدم. با بی تدبیری 
و سختگیری با مردم چه کردند که نام و یاد »سرباز وطن« هم دستخوش منازعه شد .

غرب اگر مصالحه می خواهد... 
  حرکت ایران به ســمت روســیه و چین، فقط یک انتخاب نیســت، یک اجبار نیز 
هســت، اجباری که در پی تصمیم غرب به رهبری ایاالت متحده برای بستن درهای 
 همکاری با ایران شکل گرفت. اگر آمریکا از برجام خارج نشده بود، شانس افزایش 
همکاری های ایران و غرب همچنان وجود داشت. در حالی که وقتی آمریکا، غرب را 
واداشت تا درهای همکاری با ایران را ببندد، ایران نیز مسیر نزدیکی بیشتر به شرق را 
در پیش گرفت. اشتباه غرب این بود که تصور می کرد اگر ایران را تحت فشار حداکثری 
قرار دهد، این کشور تسلیم خواهد شد، اما ایران گزینه دیگری هم داشت؛نزدیکی به 
شــرق. شرق هم از این فرصت طالیی برای نزدیکی به مهم ترین کشور منطقه غرب 
آسیا استفاده کرد تا جای پای خود را در »قلب انرژی جهان« مستحکم تر کند. همان 
اشــتباهی که غرب بر سر موضوع برجام مرتکب شد، اکنون بر سر موضوع پهپادها و 
واکنش به اعتراضات / اغتشاشات در ایران مرتکب شده است: تشدید فشار حداکثری 
به امید تسلیم شدن ایران که البته ایران را بیش از پیش به سمت شرق هل خواهد داد. 
غرب اگر واقعا نگران نزدیکی ایران به شــرق است، باید در فشارهای فزاینده خود بر 
ایران تجدیدنظر کند. ۴۲ سال رفتار جمهوری اسالمی ایران نشان داده است که مخاصمه 
را با مخاصمه و مصالحه را با مصالحه پاسخ می دهد. غرب اگر مصالحه می خواهد باید 

مصالحه و نه مخاصمه را انتخاب کند. / امیرعلی ابوالفتح - خراسان

 گروه خبــر // معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتانداری هرمزگان با تاکید بر 
اینکه گسترش جهاد تبیین از الزامات جامعه 
امروز است، گفت: مسائل مرتبط با آسیب های 
اجتماعی در جامعه نیازمند آسیب شناسی 

جدی است . 
   احســان کامرانــی در جلســه کار گــروه 
 فرهنگــی و اجتماعی هرمــزگان، با محوریت 
آسیب شناســی چالش های حوزه فرهنگی و 
اجتماعی استان، ضمن اشاره به اهمیت برنامه ریزی 
برای کاهش آســیب های اجتماعی، عنوان کرد: 
حوزه اجتماعی و فرهنگی مقوله بسیار مهمی است 
 که غفلت از آن آسیب های جدی دنبال دارد.وی 

 افــزود: معاونت هــای اجتماعــی و فرهنگی 
دســتگاه های اجرایی رسالت مهمی در پیگیری 
مسائل و مشــکالت مرتبط با حوزه اجتماعی و 
فرهنگی و کاهش آســیب های اجتماعی دارند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی ها در 
حــوزه فرهنگی و اجتماعــی نیازمند همفکری 
و هم افزایی دســتگاه متولی فعال در این بخش 
اســت.کامرانی گفت: گســترش فرهنگ جهاد 
 تبییــن در راســتای صیانــت از ارزش هــای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و خنثی کردن 
تبلیغات مسموم دشمنان علیه کشور به صورت 
جــدی پیگیری و دنبال شــود.وی تصریح کرد: 

 انقالب اسالمی ایران دســتاوردهای بزرگی در 
بخش های مختلف به همراه داشــته اســت که 
نیازمند انتقــال این دســتاوردهای بی بدیل به 
نسل جوان جامعه است.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: 
ایجاد شور و نشاط اجتماعی، افزایش رضایتمندی 
 عمومی تقویت ارتباط با اقشار مختلف مردم از 
 برنامــه های مهمی اســت که ضروری اســت 
دســتگاه های اجرایی به صــورت جدی دنبال 
کنند.وی گفــت: تبیین بیانیــه گام دوم انقالب 
 بــه همراه جهــاد تبیین به جامعــه هدف نظیر 
دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید، مدیران 
و کارکنان دســتگاه های اجرایــی و اصناف به 

صورت جدی دنبال شود.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، تصریح کرد: 
سرمایه اجتماعی ظرفیت مهمی هر جامعه بوده 
که ضروری اســت به صورت جدی تقویت و از 
تضعیف آن جلوگیری کرد.به گزارش ایرنا، کامرانی 
افزود: از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در 
تدوین برنامه های مرتبط با کاهش آسیب ها در 

حوزه اجتماعی و فرهنگی بهره گرفته شود .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :

گسترش جهاد تبیین از الزامات جامعه امروز است

گروه خبــر // فرماندار بندرعباس 
از کاهش ۲۲ درصــدی تصادفات 

رانندگی در نه ماهه نخســت سال 
۱۴۰۱ خبر داد .

   به گــزارش خبرنگار دریا ،  محمد 
ترافیک  در جلسه شــورای  مرودی 
شهرســتان ضمن مروری بر اقدامات 
صــورت گرفته در راســتای اجرای 
مصوبات جلســات پیشــین شورای 

ترافیک اظهار داشــت :  در نه ماهه 
نخســت ســال ۱۴۰۱ تصادفات در 
شهرستان بندرعباس ۲۲ درصد نسبت 
به سال گذشــته کاهش داشته است. 
رئیس شــورای ترافیک شهرســتان 
بندرعباس افزود: کاهش بار ترافیکی 
خیابان های اصلی، احداث ســرعت 

گیر، ســاماندهی میادین شهر و رفع 
نقاط حادثــه خیز جــاده ای برای 
کاهش تصادفات و تســهیل در رفت 
و آمــد از اولویــت های  شــورای 
باشد.فرماندار  می  شهرستان  ترافیک 
بندرعباس تصریــح کرد : طرح های 
پیشنهادی در این شورا باید به صورت 

علمی و کارشناســی در راستای رفع 
مشکالت شــهروندان بوده و ضمانت 
اجرایی داشته باشند تا بتوان به راحتی 
و   مســائل و مشکالت شهرســتان 
علی الخصوص جــاده های ارتباطی 
شهرستان مرتفع شود.مرودی در پایان 
ضمن اشاره بر نصب تابلوهای ایمنی و 
هشدار دهنده در جاده ها  و رنگ آمیزی 
 ســرعت گیرها در شهر بر خط کشی 
خیابان ها و بهسازی سرعت گاه های 

فرسوده تاکید کرد .

فرماندار بندرعباس خبر داد

کاهش ۲۲ درصدی تصادفات در بندرعباس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبرداد
کاهش چشمگیر عوارض کشاورزی در هرمزگان

خبر

گروه خبر // استاندار هرمزگان در دیدار با 
خانواده شهیدان پایان، قول داد تا نام گذاری 
بزرگراه تازیان - بندرعباس به نام شهیدان 

پایان را پیگیری کند . 
   مهدی دوستی استاندار هرمزگان در دیدار با 
خانواده شهیدان پایان )خانواده 3 شهید( قول داد 
تا نام گــذاری بزرگراه بندرعباس - تازیان به 
نام شهیدان پایان که خود اصالتا تازیانی بوده اند 
را پیگیری کند.اســتاندار هرمزگان در پاسخ به 
طرح درخواست خانواده این شهیدان که اصالت 
تازیانی دارند، ضمن استقبال از این موضوع، به 
مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان نیز دستور دارد تا 
نام گذاری این بزرگراه به نام شــهیدان پایان را 

پیگیری کند.
    شــهید ابراهیم پایان در دهالویه و شهیدان 

اسحاق و رضا پایان در عملیات بیت المقدس 
بــه درجه رفیع شــهادت نائل آمدند. شــهید 
 ابراهیم پایان از روحانیــون رزمنده در دوران 
دفــاع مقدس بود که در مبــارزات انقالبی نیز 
نقشــی جدی داشــت و در حزب جمهوری 

اسالمی در اســتان هرمزگان نیز نقشی کلیدی 
ایفا می کــرد. او با آغاز جنگ راهی جبهه های 
حق علیه باطل شد و در قالب نیروهای چریکی 
همرزم با شهید مصطفی چمران قرار گرفت تا در 

دهالویه آسمانی شد.

   خانم پالیک همســر شهید ابراهیم پایان نیز 
در بیان ویژگی های شهید پایان اظهار کرد: این 
شــهید مصداق مهربانی و ایمان بود و از آن جا 
که نماینده آیت اهلل مرعشی نجفی در استان برای 
جمــع آوری وجوهات نیز بــود، لذا به عنوان 
مرجع مراجعه مردم بشــمار می رفت و همواره 
منزل ما میزبان میهمانانی از دور و نزدیک بود 
و او در لباس روحانیت به خدمت خویش در 
محضر مرجعیت افتخار می کرد. او با آغاز جنگ 
راهی جبهه ها شد تا در نهایت در سال ۱36۰ 
به آرزوی خویش رسید. به گزارش فارس، در 
این دیدار عالوه بر خانواده شهیدان پایان، عباس 
مومنی مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
هرمزگان و نیز مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان نیز 

حضور داشتند .

استقبال استاندار از نام گذاری بزرگراه تازیان - بندرعباس به نام »شهیدان پایان« 
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آرزو توکلی سرویس اســتان ها // سفیر شرکت 
بازآفرینی شهری کشور با بیان اینکه ساالنه یک 
زلزله باالی شش ریشتر در ایران رخ می دهد، گفت: 
در مجموعه بافت های ناکارآمد شهری نزدیک به ۱۹ 
میلیون نفر ســکونت دارند که از این تعداد، خطر 
زلزلــه ای مانند بم ۱۰ میلیون نفر از آن ها را تهدید 

می کند . 
  بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتــر محمدرضا 
زلزله  مهماندوست در نشســت »درس آموزه های 
بــم و نقش بازآفرینی در کاهش آســیب پذیری و 
مقاوم سازی بافت های ناکارآمد«، مدیریت شهری را 
کاری بسیار پیچیده و فرابخشی دانست و اظهار کرد: 
۹۰ درصد خاک ایران بر روی نوار زلزله اســت و 
ساالنه یک زلزله باالی شش ریشتر در ایران داریم و 
نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از هموطنان در مجموعه ای 

زندگی می کنند که ۲.۷ میلیون واحد ناپایدار و سقف 
لرزان دارند.وی افزود: در یک نگاه، در کشور ۱66 
هزار هکتار بافت ناکارآمد شــهری داریم که صرفًا 
بافت های فرسوده نیستند بلکه بافت های تاریخی، 
سکونت گاه های غیررســمی و بافت های متصل به 
محدوده قانونی شــهر نیز هستند که شاخصه های 

شهرسازی را ندارند و باید اصالح شوند.
  مهماندوســت ادامــه داد: در مجموعه بافت های 
ناکارآمد شهری نزدیک به ۱۹ میلیون نفر سکونت 
دارند که از این تعداد، خطــر زلزله ای مانند بم ۱۰ 

میلیون نفر از آن ها را تهدید می کند.
  سفیر شــرکت بازآفرینی شهری کشــور با بیان 
این مطلب که اگر از زلزله بم پیشــگیری می کردیم 
امروز پس از ۱۹ ســال آموزه های آن را بررســی 

نمی کردیم، گفت: اگرچه بم را مقاوم ســاختیم اما 
اثرات و آسیب های اجتماعی، روانی و ... را چگونه 
می توانیم جبران کنیم؟ لــذا باید موضوعات کاری 
خود را به نحوی ببینیم که به مسئولیت اجتماعی و 
مدنی خود برگردد و این مشــکالت پیش نمی آید. 
وی تأکید کرد: اگر قوانین و مقررات را به طور کامل 
اجرا کنیم سقف باالی سر هموطنان مان ایمن خواهد 
بود. امروز برگزاری این همایش نشــان می دهد که 
شهردار رفســنجان دغدغه این موضوع را دارد. از 
میان ۱۰۰ شهر دارای بافت های فرسوده در کشور 
که رصد کردیم، شــهردار رفسنجان در این عرصه 
پیشتاز بوده و خواســتار ایمن سازی بافت فرسوده 
شهری شده است.مهماندوست در ادامه اظهار کرد: 
در اســتان کرمان ۱۵۰ هزار و ۵۲۱ خانواده خاص 
در این زمینه)بافت های فرسوده( داریم. ۴۹۴ هزار 
و ۲۰۲ اسکان در مجموعه وجود دارد که در اصل 
۵۰۰ هزار نفر در این مجموعه ها ســکونت دارند. 
در مجموعه ناپایدار استان کرمان ۲۲ هزار و ۲3۰ 
واحد احداث شده که تحت عنوان سکونت گاه های 
غیررسمی است یعنی کمتر از یک زلزله عاملی برای 

ویرانی آن منازل است.
   وی با اشــاره به وجود ۴۷ هزار و ۱۷6 واحد در 

محدوده بافت های فرسوده رفسنجان، یادآور شد: 
در بافت های تاریخی رفســنجان که سکونت اتباع 
را داریم ۹8۰۲ پالک وجود دارد که اگر بازآفرینی 
شوند سکونت گاه های محدوده های ما و خانواده های 
آینده ما را تأمین خواهند کرد. هر واحدی که تخریب 
می شود بین سه تا چهار واحد می تواند از آن تولید 
شود که می تواند آینده شهر را تأمین کند. اگر وسعت 
افقی شهر را باال ببریم رسیدن سرانه استانداردهای 
شهری در همه مناطق شــهر دشوار خواهد بود اما 
اگر واحدها را بر اســاس استانداردها بسازیم این 

مشکالت رخ نمی دهد.
  به گفته وی، تحوالت خاص نظام شهرنشینی سبب 
ایجاد اراضی ناکارآمد شــهری و سکونت گاه های 
غیررسمی شده است که رشــد شتابان جمعیت و 
مهاجرت در چند دهه گذشــته دلیل آن بوده است. 
در محله هایی بافت فرســوده به وجــود آمده که 
عمــاًل کارکرد خود را از دســت داده لذا اگر بتوان 
شاخص های شهرسازی را به متوسط شهر برسانیم 
مســئولیت اجتماعی خود را انجام داده ایم.ســفیر 
شرکت بازآفرینی شهری کشور بر ترویج یکپارچه 
نوسازی، بهسازی، مقاوم سازی و تسریع در نوسازی 
تأکید کرد و گفت: دولت بســته های تشویقی را در 

پنج دسته اداری، کارمندی، تسهیالت، بهسازی معابر 
و بسته اراضی پیش بینی کرده است. اگرچه تخفیف 
۱۰۰ درصــدی پروانه ســاختمانی در بافت های 
فرسوده قابل تقدیر است اما اخیراً این موضوع ابالغ 
شده که اگر واحدی تخریب شد انشعابات آن باقی 

بماند و مشوق های تسهیالتی داده شود.
  مهماندوســت ادامه داد: در رفســنجان برای هر 
واحــدی که احداث می شــود 3۵۰ میلیون تومان 
تسهیالت پیش بینی شده که اگر خودمالکی بسازند 
در اقســاط ۲۰ ساله می توانند داشته باشند و اگر با 
کمک انبوه ســازان و کمک دولت احداث کنند در 
دوران ســاخت، ۱۵۰ میلیون تومان با ســود صفر 
درصــد خواهنــد گرفت که بعد از دوره ســاخت 
بازپرداخت می کنند. عالوه بــر آن نهضت ملی به 
بافت های فرسوده تســری یافته و کسانی که وارد 
بافت های فرسوده می شوند از شروط فرم بند ج و 

احراز سکونت معاف هستند.
  وی در پایان گفت: در بحث نوســازی بافت های 
فرسوده به دنبال مردمی سازی موضوع به عنوان اینکه 
عوامل اجرایی دولت، شهرداری و ... در کنار مردم 
قرار بگیرند هستیم تا سقف لرزان مردم را مقاوم کنیم 

تا هیچ خانواده ای را داغدار نبینیم .

سفیر شرکت بازآفرینی شهری کشور عنوان کرد

تهدید جان ۱۰ میلیون ایرانی در بافت های ناکارآمد شهری

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی :
واردات خودرو یک ضرورت است 

  حسن سیالوی سرویس استان ها // نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اســالمی با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی گفت: 
واردات خودرو یک ضرورت است.به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدکریم 
حسینی اظهار کرد: برای ساماندهی بازار خودرو و ارتقا کیفیت ساخت 
 خودرو در کشور و همچنین ایجاد رقابت برای باالبردن کیفیت و کاهش 
قیمت هــا، واردات خودرو ضروری اســت.وی افــزود: تا زمانی که 
شرکت های داخلی خودروساز به مطالبه و خواسته های مردم بی اعتنا 
هستند و از نظر کیفی محصوالت خود را ارتقا نمی دهند و خودروی بی 
کیفیت وارد بازار می کنند، واردات خودرو یک ضرورت است.نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از کیفیت خودروهای 
داخلــی گفت: برای تنظیم بازار خودرو و بهبــود وضعیتی که در بازار 
خودرو شاهد هستیم باید هرچه سریعتر نسبت به واردات خودرو اقدام 
شود.حسینی با بیان اینکه استیضاح دوم وزیر صمت در نوبت مجلس 
است، ادامه داد: وزیر صمت یک مرتبه در مجلس استیضاح شده و اکنون 
مجددا استیضاح دوم ایشان در نوبت است و در این زمینه بحث واردات 
خودرو یکی از اصلی ترین مسائلی است که در استیضاح ایشان مطرح 
خواهد شد.نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: 
واردات خودرو مصوبه دولت و مجلس بوده و وزارت صمت باید هرچه 
ســریعتر تعهد واردات خودرو را عملی کند اما تاکنون اقدام خاصی که 

منجر به واردات خودرو شود انجام نشده است .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز :

با مدیریت مصرف برق به نیروگاه ها کمک کنید
  حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اهواز گفت: کاهش مصرف برق از سوی شهروندان، کاهش مصرف 
گاز توســط نیروگاه ها را به دنبــال دارد و از این رو مردم مصرف برق 
خود را مدیریت کنند. به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمیدعباس شیاری 
اظهار کرد: شهروندان با رعایت مصرف برق در شرایط سرمای زمستان و 
کاهش دمای هوا، به استان های سردسیر کشور کمک کنند.وی افزود: در 
شرایطی که گاز در استان های سردسیر کشور نقشی بسیار مهم و کلیدی 
دارد، شهروندان اهوازی می توانند با مدیریت مصرف برق به نیروگاه ها 
در تولید کمک کنند.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 
کاهش مصرف برق توسط شهروندان، می تواند منجر به کاهش مصرف 
گاز از سوی نیروگاه ها شود و سهم بخش خانگی از سوخت گاز افزایش 
یابد.شیاری ادامه داد: اگر هر خانه در شرایط فعلی فصل زمستان، یک 
المپ ۱۰۰ وات از مصرف خود را کاهش دهد، در کالنشــهر اهواز در 
لحظه 6۰ مگاوات مصــرف برق کاهش پیدا خواهد کرد و این مهم در 
کاهش مصرف گاز نیروگاه ها بسیار اثرگذار است .وی گفت: امیدواریم با 
همکاری شهروندان شاهد گذر از این زمستان باشیم و هموطنان در دیگر 

مناطق کشور نیز با مشکل مواجه نشوند .

خبر

تذکر نماینده استان یزد
 به رئیس جمهور 

ســرویس  زاده-  حائری   علیرضــا 
استان ها // نماینده بزرگترین حوزه 
انتخابیه مجلس شــورای اســامی 
به رئیس جمهور تذکــر کتبی داد و 

پیگیری این مهم را خواستار شد . 
 به گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا 
صباغیان در تذکر کتبی به سید ابراهیم 
رئیســی درباره تناقض گویی برخی از 
مسئوالن در قبال کشور های استکباری 

اعتراض کرد.
  در این تذکر آمده است: چگونه می شود 
برخی مسئوالن شــعار استکبارستیزی 
دهند، ولــی فرزندان خــود در همان 
کشور های اســتکباری، زندگی مرفه و 

اشرافی داشته باشند.
  وی افزود: حاصل این تناقضات، عدم 
اطمینان مردم به مسئوالن و نظام است. 
چرا در برخورد با برخی مسئوالن که در 

قول و رفتار خود صادقانه عمل نمی کنند، 
اقدام جدی صورت نمی گیرد؟

  صباغیان تصریح کرد: متاسفانه اینکه 
مسئول یا مدیری در نظام ما فرزندش را 
راهی خارج از کشور کند به یک ارزش 
تبدیل شده است و این موضوع را باید 
تهدید جدی برای کشور دانست. برخی 
مسئوالن عمل و راه انقالبی خود را تغییر 
داده و عمال مسیر دیگری را می پیمایند و 
تنها مردم را به ادامه انقالبی بودن و ماندن 

تشویق می کنند.
  نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور 
گفت: اگر قول و رفتار مســئوالن یکی 
نباشد، مطمئن باشیم مردم دیگر به شما 
رئیسی  آقای  جناب  نمی کنند.  اطمینان 
منتظریم وعده شما و اینکه گفتید »اگر 
کسی فرزندش رفت خودش هم برود« 

به صورت جدی دنبال و اجرایی شود .

 علیرضــا حائــری زاده ســرویس 
اســتان ها // امام جمعــه یزد گفت: 
بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام 
دوم انقاب سرشار از محتوای سودمند 
اســت و نباید در لفظ و لغات خود را 

محدود کرد . 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ آیت اهلل 
»محمدرضا ناصری« در دیدار با دستیار 
رئیس جمهور در امور مردمی ســازی 
دولت با اشاره به حوادث اخیر در جامعه، 
اظهار کرد: تغییر روحیه در مردم و تبدیل 
آن از روحیه جهادی به روحیه مغرضانه 

از شگردهای منافقین در این ایام است.
وی افــزود: عوض کــردن جای ظالم 

با مظلوم و انتشــار پیام دروغین برای 
تخریب روحیه انقالبــی مردم، از دیگر 
روش های دشــمن است که باید نسبت 
به آن بیدار باشیم.امام جمعه یزد با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری در گام دوم 
انقالب عنوان کــرد: بیانات مقام معظم 
رهبری در گام دوم انقالب سرشــار از 
محتوای سودمند است و نباید در لفظ و 
لغات خود را محدود کرد بلکه باید تالش 
کنیم تا هر آنچه از این بیانات را می توانیم 
عملی کنیم.وی افزود: متاسفانه در عملی 
کردن بیانیه گام دوم انقالب بسیار کوتاهی 
کردیم و تنها به تشکیالت و حاشیه های 
این بیانات پرداختیم و به متن آن توجه 

نداشتیم.
  ناصری با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین 
بیان کرد: جهاد تبیین باید به درستی اجرا 
شود، مبنا و اســاس، علت ریخته شدن 

خون شهدا و حقیقت امام خمینی )ره(  و 
انقالب بیان شود.

  وی افزود: باید بر دو موضوع ســبک 
زندگــی و هدف زندگی بیشــتر تامل 
کرد؛ امروزه دنیا به ســمت ترویج سبک 
زندگی است در حالی که انقالب بر هدف 
زندگی تاکید دارد و هدف زندگی است 
 که دارای اهمیت اســت و ما را به خدا 
می رساند. امام جمعه یزد سبک زندگی 
را در گرو مشــخص شدن هدف زندگی 
دانست و گفت: اگر هدف زندگی خدایی 
باشد سبک زندگی هم خدایی می شود 
بنابراین هدف زندگی مشــخص کننده 

سبک زندگی است.
  وی با اشاره به سه اصل مهم تدین، تفکر 
و تعقل بیان کرد: هویت یابی، الگویابی و 
شخصیت سازی از نکات مهم در تربیت 
نسل جدید است و باید به این نکته توجه 

ویژه داشت.
  ناصری گفت: تفکر و تعقل نیز نیاز است 
در مدارس و جامعه بیشــتر مورد توجه 
قرار گیرد و در تمام امور کشوری نیز به 

آن توجه ویژه شود.
  »احمــد عبودتیان« دســتیار رئیس 
جمهور در امور مردمی سازی دولت نیز 
در این دیدار با اشاره به این که جمهوری 
اســالمی انتخاب مردم بود، اظهار کرد: 
مــردم در فروردیــن ماه بــا آرای ۹8 
درصدی به جمهوری اسالمی رای دادند 
و در سال های آینده این مردم بودند که 
جنگ تحمیلی را به سمت پیروزی سوق 
دادند .وی افزود: باید گفتمان ســازی 
اتفاق بیافتد و مــردم و دولت با هم در 
پیشبرد اهداف کشــور حرکت کنند نه 
اینکه مسئوالن و مردم یکدیگر را کنار 

بگذارند .

امام جمعه یزد :

گام دوم انقالب نباید به کلمات محدود شود

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان با 
اشاره به شکایات مردم خطاب به مدیران بانک های 
اســتان گفت: به همکارانتان بگویید با مردم خوب 
برخورد کنند ما نوکر مردم هستیم نه طلبکارشان. 

چرا با مردم نامناسب صحبت می کنید ؟ 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار در 
جلسه شــورای هماهنگی بانک های استان کرمان 
اظهــار کرد: تســهیالتی که بانک ها مــی دهند در 

راستای اشتغال زایی اســت.او با بیان این مطلب که 
 کشاورزی استان کرمان به دلیل بالیای طبیعی دچار 
خسارت های زیادی شده است، افزود: باید وضعیت 
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان هفته آینده 
طراحی و اعالم شــود. با توجه به افزایش تورم لذا 
باید هرچه سریعتر تسهیالت ازدواج و فرزندآوری به 

مشمولین داده شود.
  استاندار کرمان با هشدار به حوزه عشایری استان در 

خصوص عدم جذب ۲۱۱ میلیارد تومان اعتباراتشان، 
عنوان کرد: اگر نتوانید اعتبارات را جذب کنید به سایر 
دستگاه ها که متقاضی دارند، تخصیص خواهیم داد.
وی خطاب به مدیران بانک های استان کرمان گفت: 
به همکارانتان بگویید با مردم خوب برخورد کنند ما 
نوکر مردم هستیم نه طلبکارشان. چرا با مردم نامناسب 
صحبت می کنید؟ با افرادی که با مردم نامناسب سخن 

می گویند حتما برخورد خواهم کرد .

علیرضا حائری زاده- سرویس استان ها // معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی 
استان یزد گفت: در اجرای طرح کشت قراردادی کشاورزان از تخفیفات بیمه ای و 

دریافت کود برخوردار می شوند .
   به گزارش خبرنگار دریا  ، محمدرضا حاجی حســینی در جلســه راهکارهای 
توســعه خدمات کشاورزی اســتان، با بیان این که بحث کشــت قراردادی گندم به 
عنوان محصولی اســتراتژیک از جمله راهکارهای توســعه ای و حمایتی در حوزه 
اســت، اظهار کرد: از اواســط آبان ماه تا اواســط آذرماه زمان کشــت گندم بوده 
 اســت وکشــت این محصول در بیش از دو هزار و ســیصد هکتار از مزارع استان 
 یزد انجام شــده اســت.وی با بیان این که تحویل کود به کشــاورزان در استان یزد 
 انجام شــده است، افزود: کشــاورزان باید اطالعات خود و ســطح زیر کشت در 

 ســامانه پهنه بنــدی بــه روز کننــد و در نهایت می تواننــد بامراجعه بــه مراکز 
جهادکشاورزی شهرســتان یا ازطریق اپلیکیشن کشــاورزی قراردادی به آدرس 
apk.۲_۰_۱_iranlms.ir/GTC.۵ TTps://Cdnu دراین طرح شــرکت 
کنند.معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان یزد گفت: کشاورزان کدملی، 
شماره تماس باید در این نرم افزار وارد کنند و قرارداد با شرکت غله استان یزد منعقد 
می شــود و یک نسخه از قرارداد به شــرکت خدمات حمایتی تحویل می دهند و از 

مزایای طرح استفاده کنند.
  حاجی حســینی تصریح کرد: در این طرح بــه ازای هرهکتار 3۰۰ کیلوگرم کود 
اوره، ۱۰۰ کیلوگرم فسفات و ۵۰ کیلوگرم کود پتاسه تحویل کشاورز می شود و صد 
درصد بهای کود اوره و ۵۰ درصد بهای کودپتاســه توسط کشاورزپرداخت می شود 
و بهای کود فســفاته فعال تخفیف داده می شود و درزمان تحویل محصول از کشاورز 

اخذ می شود.
  وی خاطرنشان کرد: بحث بیمه کشاورزی است که کشاورزانی که قرارداد دارند ۲۰ 
درصد از تخفیف بیمه می توانند استفاده کنند و بحث کرایه حمل گندم است که به ازای 

هرتن گندم صدهزار تومان توسط دولت به کشاورزان پرداخت می شود .

در شورای بانک های استان اعالم شد

انتقاد استاندار کرمان از برخورد نامناسب برخی کارکنان بانک ها با مردم

کشاورزان با طرح کشت قراردادی 
حمایت می شوند 

سرویس  جعفری  ابوالحســن  سید 
اســتان ها // رئیس اداره مراقبت از 
ناقلین  به وسیله  منتقله  بیماری های 
گفت: ایران در چهار ســال گذشته 
مورد مثبت مبتــا به بیماری ماالریا 
نداشته اســت از این رو در آستانه 
قرار  ماالریا  بیمــاری  حذف  گواهی 

دارد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر احمد 
رئیســی در هم اندیشــی برنامه حذف 
ماالریا در استان بوشــهر اظهار کرد: 
متأســفانه به دلیل درگیری بیش از دو 
با کرونا بسیاری از شاخص های  سال 
بیماری های واگیر و حتی شاخص های 

سالمتی تحت تأثیر قرار گرفته است .
وی بابیان اینکه شاخص های بهداشتی 
نه تنها در کشور بلکه در همه دنیا متأثر 

از کرونا بوده است، افزود: خوشبختانه 
با تالش های صــورت گرفته در حال 

برطرف کردن این نقایص هستیم .
   رئیــس اداره مراقبت از بیماری های 
منتقله به وســیله ناقلین با بیان اینکه 
کشــور ما خوشــبختانه چهار ســال 
پیاپی اســت که هیچ مورد مثبِت بومی 
ماالریا نداشته است، عنوان کرد:  تداوم 
 این وضعیت بوده که مــا هم اکنون در 
 آســتانه دریافــت گواهــِی حــذف 
ماالریا از ســازمان بهداشــت جهانی 

هستیم.
  به گفته رئیسی، با دریافت این گواهی، 
ایران جزء کشــورهای ســبز از حیث 
مسئول  مقام  می گیرد.این  قرار  ماالریا 
بهداشــتی بابیان اینکه ســبز بودن از 

حیث ماالریا نه تنها از نظر بهداشــت 
مهم اســت بلکه آثار مثبت اقتصادی 
 و اجتماعــی نیز دارد، گفــت: در این 
صــورت ســرمایه گذاران می توانند با 
خیال امن برای ســرمایه گذاری اقدام 
کنند.این نشســت دو روزه با حضور 

مقامات و کارشناسان وزارت بهداشت 
 به همراهــی دانشــگاه های جنوب و 
جنوب شــرقی کشــور بــرای تبیین 
اهداف برنامه حــذف ماالریا و اتخاذ 
سیاست های جدید دوران بعد از کرونا 

برگزار شد .

یک مقام وزارت بهداشت اعالم کرد

ایران در آستانه گواهی حذف بیماری ماالریا 
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گردشگری

بازدید از اولین موزه صنعت سیمان
 تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ رایگان است

  گروه گردشگری // مدیرعامل ســازمان نوسازی شهر تهران 
 گفت: روند بازآفرینی مجموعه سیمان ری، امری مداوم است و تا 
 سه ســال دیگر و در فازهای بعدی بازآفرینی ادامه خواهد داشت.

ســید مهدی هدایت در آیین افتتاح 8 پروژه شهری و رونمایی از 
سامانه »من شــهردارم« گفت: واحدهای کارخانه، تا اواخر سال 
۱36۲ فعال بودند، تا اینکه در اســفند ماه ســال ۱36۲ به دنبال 
گسترش شــهر تهران و همچنین قدیمی شدن شیوه تولید و از رده 
خارج شدن دستگاه ها همراه با انتشــار آلودگی، تولید واحدهای 
کارخانه متوقف و در نهایت در ســال ۱363 این مجموعه رسما 
تعطیل شــد.دبیر بازآفرینی مجمع کالنشهرهای کشــور ادامه داد: 
از ســیمان این کارخانه در ساخت بناها و زیرساخت های مهمی 
همچون ساختمان وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، تئاتر 
شهر، مخابرات ایران و موزه هنرهای معاصر استفاده شده است.وی 
خاطرنشان کرد: تاریخ، وسعت و عظمت کارخانه، بناها و فضاهای 
متعــدد و متنوع آن، تجهیزات صنعتی جالب توجه و قرارگیری در 
جوار آثار شاخص تاریخی و طبیعی، در کهن ترین محدوده استان 
تهران، از جمله دالیلی است که سبب شده تا این مجموعه ظرفیت 
باالیی برای نقش پذیری در ســطح شــهری و حتی ملی را دارا 
 باشد. در همین راستا به پیشنهاد شهرداری تهران، هیات وزیران در 
جلســه ای در سال ۱3۹۷ طی مصوبه ای حق استفاده از کارخانه 
سیمان ری را با هدف مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت 
سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی برای مدت 3۰ ســال به شهرداری تهران واگذار کرد و 
براین اساس شهرداری تهران در سال ۱3۹8 مرمت و باز آفرینی این 
مجموعه را به سازمان نوسازی شهر تهران سپرد.هدایت در ادامه با 
بیــان این که بازدید از این موزه تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ برای عموم 
رایگان است، افزود: کارخانه در اسفند ماه سال ۱3۹۹ رفع معارض 
شد و عملیات مستند سازی، رفع خطر اولیه و طراحی آن در سال 
۱۴۰۰ صورت پذیرفت. پس از طراحی و با هدف بازگشایی هر چه 
ســریع تر مجموعه در سال ۱۴۰۱ در دوره جدید مدیریت شهری 
عملیات اجرایی فاز اول کارخانه از محل منابع سازمان نوسازی شهر 
تهران با هدف تبدیل مجموعه »سیمان ری« به »کار موزه« آغاز و 
ظرف مدت هفت ماه فاز اول کارخانه که شــامل ۵۰۰۰ متر مربع 
محوطه، ۲۰۰۰ متر مربع فضای کار اشتراکی، ۹۰۰ متر مربع گالری 
و مرکز اسناد در کنار ۱۰۰۰ متر مربع موزه صنعت بود برای استفاده 
هموطنان آماده شده است.بنا براعالم سایت شهر، مدیرعامل سازمان 
نوسازی شهر تهران در پایان، روند بازآفرینی مجموعه سیمان ری 
را امری مداوم خواند و گفت: تا سه سال دیگر و در فازهای بعدی 

بازآفرینی ادامه خواهد داشت .

گردشگری

  
       *

گروه گردشــگری //  آب های قشم حاوی 
هزاران تپه، جزیره مرجانی و بیش از هزار گونه 
ماهی زینتی و دیگر آبزیان است این گنجینه 
پر ارزش و تنوع جانوری شگفت انگیز، نگین 
خلیج فارس را بســیار زیبا و رویایی ساخته 
و می تواند با قابلیت های زیســت محیطی 
باال مزیت های زیادی را در زمینه توســعه 
این جزیره داشته در   گردشــگری دریایی 

 باشد . 
  خلیج فارس با گســتره نزدیک به ۲3۷ هزار و 
۴۷3 کیلومتــر مربع بین ۲۴ تــا 3۰ درجه و 3۰ 
دقیقه عرض شمالی و ۴8 تا ۵6 درجه و ۲۵ دقیقه 
طول شــرقی از نصف  النهار گرینویچ واقع شده 
 است و جزیره زیبای قشم، همچون نگینی بر پهنه 
آب های نیلگون آن می درخشد.شــهر قشم در 
دماغه این جزیره از بندرعباس حدود ۲۲ کیلومتر 
فاصله و جهتی جنوب غربی - شمال شرقی دارد 
و با یک چین خوردگی که حدود ۲۵ میلیون سال 
پیش )دوره میوســن( اتفاق افتاده، مرتبط است. 
در این جزیره صخره های مربوط به پنج میلیون 
ســال پیش )دوره پلیوسن( نیز مشاهده می  شود.
 جزیره قشم توسط کوه های آهکی که بیشتر دارای
دیواره های عمودی هستند احاطه شده است. این 

کوه ها به فواصل مختلف از کناره ســاحل قرار 
گرفته اند به طوری که بعضی از آنها به طور مستقیم 
در کناره و بعضی دیگر، چندین کیلومتر از کناره 
فاصله دارند. سواحل این جزیره دندانک دار و به 
دلیل وجود صخره های زیر دریایی، عمق آب در 
ســواحل آن کم است. همانطور که در بیرون آب 
 و در خشــکی به علت چین خوردگی کوه های 
 شگفت آور، وجود سطوح تخت در باالی ارتفاعات، 
ستون های حاصل از فرســایش، برجستگی و 
فرورفتگی های ناشی از هوا زدگی، زیبایی های 
قشر را به رخ بینندگان می کشد، در اعماق آب  ها 
نیز تنوع گونه های رنگارنگ، صخره های عجیب 
و پر رمز و راز و دیدنی های شــگفت انگیز که 
هر کدام مانند تابلوی نقاشــی شده نفیسی بسیار 
چشم نواز و در نوع خود منحصر به فرد هستند.به 
طور کلی حیات آبی قشم دارای چهار بستر ِگلی، 
ِشنی، صخره ای و مرجانی است. به جز بستر ِگلی 
که بیشتر در منطقه جنگل های حرا وجود دارد، 
بسترهای دیگر را در جای جای آب های پیرامون 
قشم می توان مشاهده کرد. بخش اعظم آب های 
 قشم دارای بستری شنی است و بعد از آن می باید به 
بستر های صخره ای و مرجانی اشاره کرد.در هر 
بستر می توان شــاهد گونه های خاص آن بود، 

به طور مثال در بســتر ِگلی و ِشــنی از گروه بی 
مهرگان، شقایق های دریایی خاص منطقه، میگوها 
 و مادر میگو )Locust Lobster( و از گروه 
مهره داران کفال، شــوریده، شــبه شوریده، گربه 
ماهی، مار ماهی ِگلی، چند نوع از ســفره ماهیان 
 و کفشــک ماهی ها را می توان نام برد.در بستر 
صخره ای از جلبک های قهوه  ای، قرمز و سبز منطقه 
که فصل شکوفایی آنها در پاییز است و به صورت 
علفزارهای دریایی اســت، و از بی مهرگان نظیر 
عروس دریایی، کشتی چسب  ها، مرجان خاص 
خلیج فارس، کرم های پرتاز منزوی، حلزون های 
دو کفه ای خوراکی و مروارید ساز، نرم تنان بدون 
صدف، ستاره دریایی، خیار دریایی، توتیا و هشت 
پا، از گروه ماهیان انــواع ماهی های صخره ای، 
خفاش ماهی، ماهی های تک خار، سر خار، کوسه 
سرچکشی منطقه، شاه میگو )Lobster(، میگوی 
تمیز کننده و در بستر مرجانی از گونه های مرجانی 
مانند مرجان های ســنگی و بادبزنی و از ماهیان 
نواحی مرجانی مانند ماهی جراح، خروس ماهی 
و خالصه زیباترین شاه میگوی جهان با نام علمی 
)PanuLirus versicoLor( را می توان نام 
برد.آب های قشم، با این تنوع بزرگ جانوری و به 
ویژه تپه ها و جزایر مرجانی آن نه فقط هیچ گاه به 
طور کامل و جامع مورد تحقیق قرار نگرفته است 
بلکه توســط عوامل بیرونی در معرض خطرات 
تهدید اســت.آب های قشــم، با این تنوع بزرگ 
جانــوری و به ویژه تپه ها و جزایر مرجانی آن نه 
فقط هیچ گاه به طور کامل و جامع مورد تحقیق قرار 
نگرفته است بلکه توسط عوامل بیرونی در معرض 
 خطرات تهدید اســت.جلوگیری از روند تخریب 
مرجان های منطقه که خود تاثیر مستقیم بر روی 
ســایر گروه های جانوری و گیاهی دارد، نقش 
مهمی ایفا می  کند. در این نواحی، مسایل مربوط 
به تنوع گونــه  ای و درون گونه  ای و رقابت بین 
گونه ها و دشــمنان و مدافعــان مرجان ها، برای 

تحقیقات بسیار مهم است. در آب های قشم عالوه 
بر گروه  های یادشــده، گروه نرم تنان موجود نیز 
بسیار متنوع و قابل توجه است. این گروه شامل 
شکم پایان، دو کفه ای ها، ناو پایان، بسپاره صدفان 
 و سر پایان اســت.از دیگر گروه های موجود در 
آب های قشــم می توان به ســخت پوستان که 
 از متنــوع ترین گروه بندپایان بعد از حشــرات 
می باشــند اشــاره کرد. این گروه در آب  های 
قشــم در نواحی جذر و مدی، صخره  ای، ِگلی و 
ِشــنی از تنوع خاصی برخوردار بوده که می  توان 
 به خرچنگ های پهن و دراز، کشــتی چسب  ها، 
میگو های عابد، بشکن زن و معمولی و خرچنگ 
دراز دریایی اشاره کرد.گروه دیگری که در آب های 
قشم موجود است و تاکنون نیز درباره آنها مطالعه 
کاملی انجام نشده گروه خارپوستان است. این گروه 
شامل ستاره های دریایی، توتیا، خیارهای دریایی 
و دالرهای ســنگی هستند که در نواحی کم عمق 
زندگی می کننــد و باالخره از گروه ماهیان که از 
آنها نام برده نشــد می توان به ِگل خورک اشاره 
کرد که در منطقه جنگل های حرا یافت می  شود، 
همچنین می  توان بــه گونه هایی از ماهیان گوپی 
اشــاره کرد که بر روی صخره ها باالی سطح آب 
منتظر برخورد امواج می باشند. نقش مرجان ها را 
در آب های منطقه زمانی بهتر می توان دریافت که 
بدانیم با نابودی آنها بخش اعظم حیات جانوری 
منطقــه از بین خواهد رفت و این مطلب عالوه بر 
خسارات مهم زیست محیطی تاثیر بسیار ناگواری 
بر چرخه اقتصادی منطقه به همراه خواهد داشت.
 مرجان ها عالوه بر تامین مواد غذایی بر بیشــتر 
گونه  های موجود، نقش بســیار مهمی در تصفیه 
 آب های منطقه و مهیا ســاختن شــرایط برای 
ادامه زندگی ســایر گونه ها دارنــد و نیز عامل 
 بازدارنــده ای در تخریــب نوار ســاحلی بر اثر 
طوفان ها و امواج پرقدرت هســتند.در حقیقت 
مرجان ها برای سواحل به عنوان یک موج شکن 

طبیعی عمل می کنند. در آب های اطراف قشم بیش 
 از 3۰ گونه مرجان وجود دارد. این رقم در آب  های 
خلیج  فارس به بیش از ۷۰ گونه می  رسد که بیش 
از ۵۰ گونه آن در آب های ایران زندگی می کنند.

مرجان ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در چرخه 
حیات آبزیان کوچک پیکر و درشت پیکر منطقه از 
تغذیه موجودات گرفته تا محلی برای تخم گذاری 
و اختفای آنها نقش بسیار مهمی دارند. شکارچیان 
بزرگ، از قبیل کوسه ها و دلفین ها، غذای مورد 
 عالقه خود را در بســتر های مرجانی به راحتی 
مــی یابند. تداوم این حیات آبی قشــم و زیبایی 

هایش در گروه حفظ مرجان های منطقه است.
*  کوسه ها

 از دیگر گونه هایی که در آب های قشــم زندگی
 می کنند و مــی توان از آنها نام بــرد باید به کر

 کوســه ها و یا کوسه های بزرگ پیکر پالنکتون 
خوار اشاره کرد. این آبزی که بزرگترین جانور آبی 
منطقه است غذای خود را از پالنکتون های موجود 

در آب ها تهیه می کند.
*  الک پشت ها

   جانور دیگری که در آب ها و ســواحل قشــم 
 پایگاه بســیار مهمی برای زندگی آن محســوب 
می  شود الک پشت بزرگ دریایی است که انواع 
مختلفی دارد. الک پشــت ها در فصل بهار و در 
ماه اردیبهشت و خرداد در سواحل قشم شروع به 
تخم ریزی می کنند.جزیره قشم با وسعت یکهزار 
و ۵۰۰ کیلومتــر مربع از تنگــه هرمز به موازات 
ساحل جنوبی ایران به طول ۱3۵ کیلومتر و عرض 
میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و 3۰۰ 
کیلومتر خط ســاحلی دارد.شهرستان قشم شامل 
جزیره های قشــم، هنگام و الرک با حدود ۱۵۰ 
هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل 
اســتان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین 
۱۱ کیلومتر در میان آب های خلیج فارس گسترده 

شده است .

تنوع جانوری مزیت توسعه گردشگری دریایی قشم

 گروه گردشگری //  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان از راه اندازی مجدد و تقویت خط 

مسافری گردشگری دریایی ایران و عمان خبر داد . 

   محمد محســنی با اعالم این خبر گفت: در نشست مشترک با 
حمید محمد حسینی مدیر بندر شهید باهنر و بنادر شرق استان بر 
راه اندازی و تقویت خط مسافری گردشگری ایران و عمان تأکید 

شــد.وی با اشاره به اینکه این خط مسافری از مسیر بندرعباس 
مجدداً راه اندازی و توسعه می یابد، افزود: توسعه و استمرار خط 
مسافری گردشــگری بین عمان و ایران، با توجه به قرابت های 

فرهنگی و اجتماعی با محوریت استان هرمزگان و استان مسندم 
عمان گســترش می یابد.به گزارش ایسنا ؛ محسنی تصریح کرد: 
راه اندازی و تقویت خط مسافری گردشگری ایران و عمان، توسعه 
گردشگری دریایی استان و همچنین فرصت شناسایی ظرفیت های 
دو اســتان ایران و عمان فراهم می شــود و زمینه سرمایه گذاری  

بیشتر فعاالن اقتصادی را رقم خواهد زد .

راه اندازی مجدد و تقویت خط مسافری گردشگری ایران و عمان

  

 گروه گردشگری // وزیر آموزش و پرورش 
با تاکید بر اینکه کارهایمان در اردوگاه ها 
نباید نمایشی باشد اظهار کرد: باید شبکه 
سازی و درجه بندی اردوگاه ها انجام شود 

و از مشارکت مردم در کارها بهره ببریم . 
    یوســف نــوری در گردهمایی روســای 
اردوگاه های دانش آموزی کشور که در اردوگاه 
دانش آموزی شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه 
در تحقیقات گردشگری آمده که اردو یا سفرهای 
تربیتی برای دانش آموز اعجاب انگیز است اما 
شرایطی دارد گفت: وضعیت سواد گردشگری در 
کشور ما از سواد علمی که حافظه محوری است، 
اسفبارتر است.وی افزود: گردشگری یک صنعت 
محسوب می شود و به ازای هر ۱۰ شغل در دنیا 
یک شغل در حوزه گردشگری است اما تفاوت 
ما با کشورهای دیگر در این است که علی رغم 
برخورداری از مواهب تمدنــی و طبیعی، این 

نسبت ها متفاوت می شود.

نوری با بیان اینکه براساس سند تحول بنیادین 
۱۰ تا ۲۰ درصد وقت دانش آموزان باید بیرون 
از آموزش و پرورش و کالس درس، صرف شود 
اظهار کرد: لذا ضروری است ظرفیت استفاده از 

اردوگاه ها را افزایش دهیم.
   وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: 
دانش آموزان به اردو نیاز دارند چراکه در اردو 
و اردوگاه ها خالقیت خود را شکوفا می کنند و 
دانش آموز در اردو نوآور می شــود. الزم است 
در اردوگاه ها خالقیت داشــته باشیم، به عنوان 
مثال می توان شرایط ایجاد مدرسه کوهنوردی، 
پرورش ماهی هــای تزئینی، فراهم کردن زمینه 
پرورش گیاهــان و خانه هــای درختی را در 

اردوگاه ها فراهم کنیم.
   وی خطــاب بــه روســای اردوگاه هــای 
دانش آموزی کشور عنوان کرد: یکی از اقداماتی 
که باید انجام شود این اســت که اردوگاه ها را 
بــرای دانش آموزان ســاماندهی کنیم. اگر در 

اردوگاه ها مرکز رفاهی ایجاد می  کنید باید ویژه 
دانش آموز ایجاد کنید. بچه ها باید در سفرهای 
 تربیتی با موارد متفاوتی آشنا شوند. این سفرها 
باید سفرهای آموزشی و هدفمند باشند. همچنین 
 روســای اردوگاه ها نیز باید با مردم مشارکت 

کنند.
   وی ادامه داد: شــبکه سازی و استاندارسازی 
اردوگاه ها اهمیت باالیــی دارد. در آموزش و 
پرورش باید ۹۰ میلیون نفر- روز اردو ببریم و 
این کار نیازمند شکل گیری شبکه اردوگاه هاست.

نوری با تاکید بر اینکه کارهایمان در اردوگاه ها 
نباید نمایشی باشد اظهار کرد: باید شبکه سازی و 
درجه بندی اردوگاه ها انجام شود و از مشارکت 

مردم در کارها بهره ببریم.
   به گزارش ایســنا ؛ وزیر آموزش و پرورش 
افزود: روسای اردوگاه ها از جمله عناصر کلیدی 
در نظام تعلیم و تربیت هستند. شما و معلمان از 
بهترین ها هستید و باید در اجرای کارها جدی 
باشید. از مشارکت دیگران به ویژه شرکت های 
دانش بنیان اســتفاده کنید تا موفق شوید. امور 
تربیتی در آموزش و پــرورش زمانی احیا می 
شود که کارها در این وزارتخانه با هدف انجام 

شود .

وزیر آموزش و پرورش :

 گروه گردشــگری // مدیرکل میراث فرهنگی، برنامه های اردوگاه ها نمایشی نباشد
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از آمادگی 
ایــن اداره کل برای صدور مجوز گردشــگری 

کشاورزی در استان خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ، محمد محسنی 

با اعالم این خبر گفت: در گردشــگری 
کشــاورزی، فرهنگ توسعه گردشگری 

به زندگی و جامعه روســتایی تسری داده 
می شــود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دســتی هرمزگان با اشاره به اینکه 
الکترونیکی  به ســامانه  باید  متقاضیان 
وزارت میراث فرهنگــی مراجعه و پس 

از ثبت نام، مدارک موردنیــاز را بارگذاری 
کنند، افزود: پس از بازدید کارشناس و بررسی 

محل اجرای طرح و موافقت سازمان جهاد کشاورزی، 

و طرح در کمیته فنی  بررسی 
ز در صورت تائید  مجو

ی  ا جــر ا

طــرح صادر 

می شود. او ادامه داد: کشاورزان و جوامع محلی و بومی 
شاغل در بخش کشاورزی با اخذ این مجوز می توانند 
هماهنگی های الزم را بــرای برگزاری و 
ورود تورهای کشــاورزی به مزارع 
و باغ هــای خود انجــام دهند و 
از بازدیــد و آموزش هایی که 
در حین برگــزاری تور انجام 

می شود، کسب درآمد کنند.
   محســنی تصریح کرد: گردشگری 
فعالیت هایی  شــامل  کشاورزی 
 اســت که یک بازدیدکننده در 
مزرعــه یا دیگــر محیط های 
با اهداف آموزشی و  کشــاورزی 
تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام 

می دهد .

آمادگی میراث فرهنگی برای صدور مجوز گردشگری کشاورزی در هرمزگان

 گروه گردشگری // براساس بخشنامه 
بانک مرکزی، ورود و صدور پول رایج 
کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع 
ایرانی و خارجی از حداکثر ۵۰۰ هزار 
تومان به پنج میلیون تومان افزایش 

پیدا کرد . 
   به گزارش ایســنا، اداره بررســی های 
حقوقی بانک مرکزی در بخشــنامه ای به 
اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک اعالم 
کرد: بازگشت به نامه شماره ۲3۷3۵۰/۰۱ 
بررسی  خصوص  در  مورخ۱۴۰۱/۹/۲۲ 
و اظهارنظــر راجع بــه ورود ریال همراه 
مســافر بیش از ســقف مجاز به اطالع 
می رســاند دســتورالعمل اجرایی ضوابط 
ناظر بر نحــوه ورود و خروج ریال همراه 
»مسافر« موضوع نامه شماره ۱۱۹۰3/۰۱ 
مورخ۱۴۰۱/۱/۲۲ معاون محترم حقوقی و 
امور مجلس تاکنون مورد تصویب شورای 
پول و اعتبار قرار نگرفته و قابل اســتناد 
نمی باشد.علی ایحال حسب مصوبه جلسه 

یکهزار و دویســت و چهل و یکم شورای 
پول و اعتبار مورخ۱3۹6/۹/۲۱، ورود و 
صدور پول رایج کشــور توسط هر مسافر 
اعم از اتبــاع ایرانی و خارجی حداکثر تا 
مبلغ پنجاه میلیــون ریال )۵۰.۰۰۰.۰۰۰( 

بالمانع است و به موجب تبصره )۵( ماده 
)۲( مکرر قانون مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز »وارد کردن خارج کردن و یا اقدام به 
خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت 
ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در 

حدود اختیارات قانونی این شــورا تعیین 
شده است به شــرط احراز علم و عمد در 
مراجــع ذی صالح با اســتناد به قرائن و 
امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف 
اخیر می شود.«بر این اساس، با عنایت به 
اینکه در مکاتبات گمرک اعالم شده است 
برخی اتباع خارجی هنگام ورود به کشور 
حامــل مقادیری وجه رایج کشــور بیش 
از میزان مجاز بــوده اند عمل ارتکابی در 
صورت احــراز علم و عمد در مراجع ذی 
صالح و در صورت تشــخیص مراجع یاد 
شــده تخلف بوده و مشمول جریمه مورد 
اشــاره در تبصره مذکور است.به گزارش 
ایسنا، بنابراین، طبق این بخشنامه در حال 
حاضر ســقف مجاز ورود و خروج ریال 
برای هر مسافر پنج میلیون تومان شده، این 
در حالی اســت که براساس آخرین اعالم 
بانک مرکزی، پیش از این، میزان ورود و 
خروج ریال توســط هر مسافر حداکثر تا 

۵۰۰ هزار تومان مجاز بوده است .

سقف ورود و خروج ریال برای هر مسافر اعالم شد

 گروه گردشگری  // مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: 
اطلس جامع گردشــگری هرمزگان تهیه 

می شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، محمد محســنی  با 

اطلس  گفت:  این خبــر  اعالم 
جامع گردشــگری اســتان 

بــا همــکاری اداره کل 
شهرســازی،  و  راه 
جهــاد  شــهرداری، 

محیط زیست  کشاورزی، 
و... بــا محوریــت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی تهیه می شود.  
مدیرکل میراث فرهنگی، 
و  گردشــگری 

هرمزگان  صنایع دســتی 
اطلــس  ایــن  افــزود: 

وزارتخانه  مأموریتــی  حــوزه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ 

جغرافیای فعالیت ها مشخص می کند و محدوده کار 
و فعالیت افرادی که می خواهند در این سه حوزه 
کنند  اقدام 

ا  تعیین ر

می کند.  او با اشاره به اینکه کارکرد اطلس جامع 
گردشــگری اســتان ۱۰ ساله اســت، ادامه داد: 
اطلس جامع گردشــگری باید بتواند تا ۱۰ سال 
آینده پاسخگوی مراجعین و فعاالن در سه حوزه 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد. 
محســنی تصریح کرد:  اطلس 
جامع گردشــگری اســتان 
دارای  هرمــزگان 
کاملــی  اطالعــات 
تاریخی،  پیشینه  شامل 
و  قومــی  ویژگی هــای 
مذهبی، آداب ورسوم، موسیقی، 
معرفی  و  محلــی  بازی های 
گردشــگری،  جاذبه های 
موقعیــت جغرافیایــی 
و اجتماعــی شــهرها، 
مسیرها و روستاهای هدف 
گردشگری و ... است که خیلی 
از فرایندهــای صدور مجوزها را 

تسهیل می کند .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان :

اطلس جامع گردشگری هرمزگان تهیه می شود



حوادث جهان
جان باختن ۱۵ آمریکایی براثر طوفان شدید

  رســانه های آمریکایی از جان باختن دست کم ۱۵ نفر درپی 
طوفان شــدید در مناطقی از این کشــور خبر دادند.رسانه های 
آمریکایی از جان باختن دست کم ۱۵ نفر براثر طوالن و کوالک 
شــدید در مناطق مختلف این کشــور خبر دادند.بر اساس این 
گزارش، مقامات آمریکایی در شــماری از شهرهای این کشور 
حالت اضطراری اعالم کردند. طوفان شــدید به لغو صدها پرواز 
و بسته شدن بزرگراه های اصلی و قطع برق بیش از یک میلیون 
آمریکا منجر شده است. از سوی دیگر، در ایالت تگزاس آمریکا به 
دلیل کمبود انرژی درپی طوفان شدید زمستانی، حالت اضطراری 
اعالم شده است.طوفان زمستانی همچنین موجب کاهش بی سابقه 
تولید گاز طبیعی در آمریکا و قطع گســترده برق در شماری از 
ایالت ها شده است. خبرگزاری بلومبرگ اعالم کرد که تولید گاز 
در ایاالت متحده آمریکا به دلیل کوالک و طوفان شدید به میزان 
۲.8 میلیون متر مکعب کاهش یافته که بیشــترین میزان کاهش 
طی بیش از یک دهه گذشــته است. بلومبرگ همچنین افزود که 
میزان تقاضای داخلی برای گاز به باالترین ســطح از آغاز سال 
۲۰۱۹ رسیده است. شبکه سی ان ان هم گزارش داد که دست کم 
۱۹ نفر به دلیل طوفان شــدید زمستانی در آمریکا جان باختند 
و کاهش شــدید دما و بارش برف و وزیدن باد شــدید موجب 
حوادث رانندگی بسیار، قطع برق و تاخیر در پروازها شده است. 
همچنین بیش از ۱8۰۰ پرواز در فرودگاه های دیترویت، شیکاگو، 

مینیاپولیس و دنور لغو شده است.
درگیری مسلحانه در سومالی ۱۰کشته بر جای گذاشت

 بر اثر درگیری مسلحانه میان ۲ گروه سیاسی در ایالت جنوب 
غربی ســومالی ۱۰ نفر کشته شــدند. در نتیجه وقوع درگیری 
مســلحانه میان دو گروه سیاســی در ایالت خود مختار جنوب 
غربی در کشــور سومالی دست کم ۱۰ نفر کشته شدند. بر اساس 
اعالم این خبرگزاری، این درگیری پس از تصمیم تمدید یک ساله 
 دوره ریاست عبدیاسیس الفتاگارن، رئیس ایالت جنوب غربی 
به وجود آمده اســت. عبدیاســیس الفتاگارن نیز اعالم کرد که 
تحقیقات درباره این حادثه آغاز خواهد شد. از سوی دیگر حسن 
شــیخ محمود، رئیس جمهور سومالی نیز این رویداد را محکوم 
کرده و اظهار داشت که ما تنها می  توانیم به سمت الشباب شلیک 
کنیم. مدتی اســت که تنش  ها در ایالت جنوب غربی سومالی به 
دلیل به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود ماه 

جاری میالدی برگزار شود، افزایش یافته است.
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  آن قدر ســختی ها و مشکات مالی خانواده ام را با 
همه وجود احساس کرده بودم که تصمیم گرفتم به هر 
طریق ممکن با یک جوان پولدار ازدواج کنم تا زندگی 
راحتی داشته باشم، اما بعد از 3 سال در حالی راضی 
به طاق شدم که او چاقویی را زیر گلویم گذاشت و ...

زن ۲۰ ســاله در حالی که مدعی بود شوهرش با توسل به 
نیرنگی وحشتناک او را به روز سیاه نشانده است و اکنون 
باید با تخلیه منزل مسکونی آواره شود، درباره سرگذشت 
خود به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: پدرم 
اوضاع مالی خوبی نداشت و با کارگری روزمزد، مخارج 
هفت فرزند قد و نیم قد را تامین می کرد. مادرم هم خانه دار 
بــود و با قناعت و صرفه جویی زیاد در حالی چرخ های 
ایــن زندگی فالکت بار را به  گردش درمی آورد که من به 
هیچ وجه نمی توانستم نظاره گر این صحنه های تلخ باشم. 
وقتی به زخم ها و پینه های دست های پدرم نگاه می کردم 
که چگونه برای کسب روزی حالل چنین رنج و درد جسمی 
را تحمل می کند، تار و پود وجودم به ارتعاش درمی آمد. به 
همین دلیل همواره در افکار و خیاالتم به این می اندیشیدم 
که باید با جوانی پولدار ازدواج کنم تا حداقل این سختی ها 
را احساس نکنم! آن روزها در مقطع دبیرستان تحصیل می 
کردم اما به دلیل اندام درشتی که داشتم خواستگاران زیادی 
به منزلمان می آمدند ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم 
و به مادرم اصرار می کردم که این خواســتگاران »آسمان 
جل« را به خانه راه ندهد چرا که به هیچ وجه با این گونه 
افــراد ازدواج نخواهم کرد. نصیحت های پدر و مادرم نیز 
بی فایده بود و من همواره بدبختی و فالکت برای به دست 
آوردن مبلغی ناقابل را به رخ آن ها می کشیدم تا این که در 
سال سوم دبیرستان، یکی از همکالسی هایم مرا به گوشه 
حیاط مدرســه برد و مرا برای پسرخاله اش خواستگاری 
کرد. »ســحر« مدعی بود پسرخاله اش در دوران نامزدی، 
همسرش را طالق داده اســت و قصد ازدواج مجدد دارد. 
او طوری از خودروی چند میلیــاردی او تعریف کرد که 
مــن ناخودآگاه هاج و واج مانــدم و دیگر به ادامه حرف 
هایش توجهی نکردم. خیلی عاشــقانه به او گفتم »بگو به 
خواســتگاری ام بیاید!« روز بعد پدرم به سرکار نرفت و 
مادرم نیز خانه را تمیز کرد و من منتظر »اردشــیر« ماندم. 
اوایل شــب بود که او با  دسته گلی زیبا و بزرگ در حالی 
به خانه ما آمد که تا کمر مقابل پدرم خم شده بود! خواهر 
بزرگ ترم هنگامی که خــودروی خارجی و گران قیمت 
»اردشــیر« را  دید، لبخندی زد و گفت: خدا شانس بده! 
کاش شوهر من هم حداقل یک موتورسیکلت داشت ولی 
اکنون هر هفته باید برای مالقات او به زندان بروم! چرا که 
در انتخابم دچار اشتباه شدم و ... خالصه من در همان نگاه 
اول عاشق »اردشیر« شدم و او هم که جذب چهره زیبای 

من شده بود، در همان جلسه اول خواستگاری عالقه اش را 
ابراز کرد و این گونه فقط 3 روز بعد پای سفره عقد نشستم 
و در حالی با او ازدواج کردم که گویی روی ابرهای آسمان 
قدم برمی داشتم! از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم 
و از این که به آرزویم رسیده بودم، همه حرف ها و نصیحت 
های گذشته مادرم را به تمسخر می گرفتم! بهترین و شیک 
ترین لباس ها را انتخاب می کردم و عینک دودی می زدم 
و از نشســتن در خودروی گران قیمت نامزدم لذت وصف 
ناپذیری می بردم، اما »اردشیر« بسیار خوشگذرانی می کرد 
و گاهی تا سپیده دم مهمانی ها و شب نشینی با دوستانش 
طول می کشــید. آرام آرام فهمیدم که در این خوشگذرانی 
هــا زنان و دختران غریبه هم حضــور دارند! دیگر حس 
ناخوشایندی وجودم را فرا گرفت. وقتی به همسرم اعتراض 
کردم که دوست ندارم به این گونه شب نشینی ها برود! به 
چشــمانم نگریست و گفت: من تو را دوست دارم و کسی 
جای تو را در قلب من نمی گیرد ولی »تکتم جان!« با من 
همــراه باش! معنی جمله اش را نفهمیدم اما خیلی زود آن 
روی سکه نمایان شد. »اردشیر« با زنان و دختران زیادی 
ارتباط داشــت و بیشتر شب ها هم به خانه نمی آمد. تازه 
متوجه شدم که نامزد سابق او نیز به دلیل همین ارتباط های 
نامتعارف و خوشــگذرانی هایش از او طالق گرفته است. 
غم سنگینی بر قلبم نشست و آرام آرام سردی عاطفی بین 
ما حکمفرما شد. من تحمل این رفتارهای زننده را نداشتم 
به همین دلیل مشاجره ها و جدال های خانوادگی هر روز 
بیشتر شــدت گرفت تا حدی که باالخره تصمیم به طالق 
توافقی گرفتم. به »اردشیر« گفتم فقط مهریه ام را بپردازد تا 
بعد از 3 سال، دست خالی نزد خانواده ام بازنگردم. او هم 
همه مبلغ مهریه ام را در یک برگ چک نوشت و به دستم 
داد،اما باز هم اصرار داشت طالق نگیرم و با او زندگی کنم! 
ولی من در همین 3 سال از نظر روحی و روانی چنان آسیب 
دیده بودم که دیگر طــالق را بهترین راهکار برای رهایی 
از این وضعیت می دانســتم. در همین شرایط از »اردشیر« 
خواستم برای مدتی منزلی برایم رهن کند تا خودم را پیدا 
کنم و بعد به خانه پدرم بروم! او هم واحد آپارتمانی را در 
بلوار توس برایم رهن کرد، اما گاهی به من ســر می زد و 
سراغ چک را می گرفت، من هم به او می گفتم هنوز مبلغ 
چک را برداشت نکرده ام ولی دیگر نمی خواهم به منزلم 
بیایی! دو روز بعد او باز هم به واحد آپارتمانی آمد و ناگهان 
با گذاشتن چاقو زیر گلویم مرا مجبور کرد تا چک مهریه 
را بــه او بازگردانم! من هم از ترس چک را دادم اما صبح 
روز بعد صاحبخانه تماس گرفت و گفت: قرارداد فسخ شده 
است و من باید خانه را تخلیه کنم! تازه فهمیدم که »اردشیر« 

با چه نیرنگ و حیله ای مرا فریب داده است و ...

فرجام ازدواج با مرد پولدار! 
در امتداد تاریکی

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

  روابط عمومی
 اداره کل

شیات هرمزگان

کشف اجساد دختر و پسر گمشده در خودرو
  گروه حوادث// راز ناپدید شدن دختر و پسر جوان پس از 22 

روز با کشف اجساد آنها داخل خودرو فاش شد. 
  6 آذر امسال زن جوانی به پلیس مراجعه کرد و از ناپدید شدن دختر 
۲۵ ســاله اش به نام آتوسا خبر داد و گفت: دو روز قبل دخترم برای 
دیدن یکی از دوستانش از خانه خارج شد و بعد از آن دیگر خبری 
از او ندارم. تلفن همراهش نیز خاموش است و احتمال می دهم برایش 

حادثه ای رخ داده باشد.
  به دنبال ناپدید شدن آتوسا، تحقیقات به دستور بازپرس آغاز شد و 
بررسی ها نشان می داد که او آخرین بار با پسر جوانی به نام هاشم قرار 
مالقات داشته است. در حالی که بررسی ها برای یافتن رد و سرنخی 
از آتوسا ادامه داشت، ۱۲ آذر، زن جوانی به شعبه هفتم دادسرای امور 
جنایی تهران رفت و از ناپدید شدن برادر ۲۵ ساله اش خبر داد. این 
زن افغانستانی گفت: مدت هاســت از افغانستان به ایران آمده ایم و 
زندگی می کنیم اما روز ۴ آذر، برادرم هاشم به من گفت که می خواهد 
به دیدن دوستش آتوسا برود بنابراین از من خواست خودروام را به 
او بدهم من هم موافقت کردم و او سوار بر خودروی پژو پارس سفید 

رنگ من از خانه خارج شد.
  می دانستم هاشــم مدتی قبل با آتوسا در فضای مجازی آشنا شده 
و می خواهند ازدواج کنند البته نه خانواده ما و نه خانواده آتوســا با 
ازدواج آنها مخالف نبودند. تلفن همراه برادرم تا ۴ روز بعد روشن بود 
اما کسی جواب نمی داد از 8 آذر به بعد تلفنش هم خاموش شد. در 
این مدت تصور می کردم شــاید برادرم به مسافرت رفته باشد یا نزد 

دوستانش باشد، به همین دلیل از پلیس کمک نخواستم اما با گذشت 
8 روز بی خبری تصمیم گرفتم موضوع را اطالع بدهم.

با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد دختری که هاشم برای دیدن 
او از خانه خارج شده همان آتوسا است که 6 آذر، خانواده او ناپدید 
شدنش را اعالم کرده بودند بنابراین وقتی مشخص شد زمان ناپدید 
شدن هر دو نفر در یک روز بوده است، این پرونده به شکل ویژه تحت 
بررسی قرار گرفت. از آنجایی که خانواده این دختر و پسر مشکلی 

با ازدواج شان نداشتند، فرضیه فرار آنها از سوی پلیس رنگ باخت.
در حالی که تحقیقات برای کشف سرنخی از دختر و پسر افغانستانی 
ادامه داشت، ۲6 آذر، رهگذران در حال عبور از منطقه وردیج متوجه 
خودروی پژو پارس سفید رنگی شدند که به داخل دره سقوط کرده 
بود. با مشــاهده این صحنه، موضوع بالفاصله به پلیس اعالم شد و 
زمانی که مأموران کالنتری ۱8۱ وردآورد راهی محل شدند با جسد 

دختر و پسر جوان داخل خودروی پژو مواجه شدند.
با کشف جسد دختر و پسر جوان، موضوع به تیم جنایی گزارش شد 
و با حضور بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم، مشخص شد 
که از زمان مرگ آنها ۷ روز می گذرد. پس از استعالم پالک خودرو 
مشخص شد خودرو متعلق به خواهر هاشم - پسر گمشده - است. 
بنابراین هویت اجساد به دست آمد. پس از انتقال اجساد به پزشکی 
قانونی کارشناسان آزمایش های خود را برای تعیین علت مرگ آغاز 
کردند تا مشخص شود این دختر و پسر جوان به قتل رسیده اند یا بر 

اثر سانحه جان باخته اند. 

 گروه حــوادث// فرمانده انتظامی رودان 
از شناســایی و دستگیری مال خر اموال 

مسروقه در شهرستان خبر داد.  
 به گزارش خبرنگار دریا؛ سرهنگ »حسین 
زارعی« اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح 
ارتقاء وامنیت اجتماعي و برخورد با مالخران 
و ســارقان و پیگیری اخباری مبني بر اینکه 
تعدادي از اتباع بیگانه به عنوان مال خر اقدام به 
خرید وجمع آوري اموال مسروقه مي نمایند، 

موضوع در دســتور کار اطالعاتي مأموران 
انتظامی شهرستان قرار گرفت. 

وي افزود: پس از رصد اطالعاتي موضوع و 
حصول اطمینان از صحت آن نســبت به اخذ 
مجوز ازمقام قضایي اقدام و عوامل انتظامي و 
کارآگاهان پلیس به آدرس مورد نظر و از قبل 
تعیین شده اعزام و دریک عملیات ضربتي یک 
نفراز سارقین و مال خران به هویت معلوم تبعه 
افغانستان دستگیر و از منزل وي مقادیرقابل 

توجهي اموال واقالم مسروقه خریداري شده 
کشف و ضبط گردید. 

  این مسئول انتظامي با اشاره به دستگیري متهم 
در مخفیگاهــش، افزود: از مخفیگاه وي مقدار 
زیادي آچار وتجهیزات مکانیکي، تعداي کنتور 
و ریگالتور گاز و موتــور یخچال، پیک نیک 
و۱۰۰متر ســیم بــرق، تعداد۵ عدد فشــنگ 
ســاچمه اي و مقدار ۱۰متر کابل برق، ترازوي 
وزن کشي دوشاخه لوله داربست وفن کولرگازي، 

لوازم وقطعات موتورســیکلت واتومات دینام، 
پنکه دســتي قطعات ولوازم دوچرخه، ســر 
سیلندر خودرو وشیرآالت مستعمل و قطعات 
الکترونیکي تلویزیون، ظروف آشپزخانه و سایر 

اقالم کشف وضبط گردیده است. 
  فرمانده انتظامی رودان با اشاره به اینکه متهم 
در تحقیقات پلیس به بزه انتسابي معترف شد، 
تصریح کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده به 

مرجع قضائي تحویل داده شد.

 گروه حــوادث// با تاش کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان هرمزگان سارقان 
بعنف طا و جواهرات تحت پوشــش 
مأمور طی عملیاتی ضربتی دستگیر 
کیلوگرم طای  آنان 6  از مخفیگاه  و 

مسروقه کشف شد.  
   بــه گــزارش خبرنگار دریا؛ ســردار 
»غالمرضا جعفری« فرمانده انتظامی استان 
در تشــریح این خبر بیان داشت: در پي 
وقوع یک فقره سرقت به عنف طالجات 
تحت پوشش مأمور در شهرستان الرستان 
و متواری شدن سارقان به استان هرمزگان، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهي اســتان قرار 
گرفت. وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهي 
بــا انجام اقدامات فني و پلیســي هویت 
اعضای باند ۴ نفره ســارقان مسلح سابقه 
دار را شناســایي و متهمان را در عملیاتی 
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند. 
  سردار جعفری اظهار داشت: اعضای این 
باند که تحت پیگرد قضایی قرار داشــتند 

دارای ســوابق متعدد کیفــری از جمله 
سرقت های مســلحانه و به عنف، قتل، 
آدم ربایی، شرارت، اخالل در نظم عمومی، 
کالهبرداری، حمل و نگهداری سنگین مواد 

مخدر و ... می باشند. 
  فرمانــده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: 
در بازرســی از مخفیگاه متهمان 6 کیلو و 
۵۰۰ گرم طالجات مسروقه متعلق به مال 
باخته، یک قبضه ســالح برنو غیرمجاز، 
یک قبضه اسلحه ساچمه زنی غیرمجاز، ۴ 
دستگاه بی سیم دستی آماده به کار، البسه 
نظامی، یک دستگاه تلفن ماهواره ای، 6۰ 
عددفشنگ جنگی کالش، 6۲ عدد فشنگ 
برنو، ۵۵ فشنگ ساچمه زنی، ۴ دستگاه 
دوربین دید در شــب کشف و ۴ دستگاه 
 خودروی ســواری متعلق به این باند نیز 

توقیف شد. 
  این مقام ارشــد انتظامی اســتان اذعان 
داشت: متهمان به پلیس آگاهي استان انتقال 
که در بازجویی های اولیه پس از مواجه 

دالیل  با 
و مستندات متقن و قوي به جرم ارتکابی 
اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائي 

معرفي و از آن طریق روانه زندان شدند. 
  فرمانده انتظامی استان هرمزگان از عموم 
شهروندان و مردم قدرشناس استان خواست 
جهت پیشگیري از وقوع سرقت نسبت به 
تقویت حفاظت فیزیکي منازل و استفاده از 
دوربین مداربسته و دزدگیر توجه و جدیت 
الزم داشته باشــند و در صورت مشاهده 
و برخورد با هر گونه موارد مشــکوک از 
طریق ســامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ 

گزارش نمایند. 

پایان جوالن سارقان مسلح  6 کیلو طال 

دستگیري مال خر اموال مسروقه در رودان  

نظر به اینکه خانم ســحر خواجوئی نژاد فرزند محمود به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شــماره 1401021581130008۹1 مورخ 1401/0۹/16 مدعیست که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 78/7 متر مربع تحت پـــاک ثبتی 1065 فرعی از 356۹- اصلی، مفروز و مجزا شده از 84 فرعی از 
اصلی مذکور، کوی فرهنگیان خیابان معلم ساختمان ثنا بخش 01 ناحیه یک بندر عباس بشماره چاپی ۹85257 سری الف سال ۹8 شماره دفتر اماک الکترونیکی شماره 
13۹820323136008۹2۹ بنام خانم سحر خواجوئی نژاد فرزند محمود شماره شناسنامه 3060268452 و شماره ملی 3060268452 صادره از بندر عباس ثبت و برابر یک 
مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 140140۹۹0007706873 مورخ 1401/0۹/1۹ صادره از اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس به مبلغ 
5000000000 به نفع - برای مالکیت سحر خواجوئی نژاد بازداشت. می باشد. به موجب اسناد رهنی شماره 25077 مورخ 13۹8/08/2۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره 63 

شهر بندر عباس استان هرمزگان که بنفع بانک مسکن شعبه کمربندی بندر عباس کد 4272 به مبلغ 2،311.835،۹62 ریال به مدت 120 ماه ثبت شده یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 
140140۹۹0007481648 مورخ 1401/0۹/12 صادره از اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس به مبلغ 25528835730 به نفع جهت جلوگیری از نقل و انتقال برای مالکیت 
 محسن رمضانی بازداشت می باشد وبموجب سندرهنی شماره 25077 مورخ 13۹8/08/2۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره 63 شهر بندر عباس استان هرمزگان که بنفع بانک مسکن شعبه کمربندی 
بندر عباس کد 4272 به مبلغ 2،311،835،۹62 ریال به مدت 120 ماه ثبت شده که به علت جایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصاحی و 
تبصره ذیل آن بدینوسیله اعام میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پاک 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 و مقررات اقدام می گردد. 330 /1401 م/الف
تاریخ انتشار : 1401/10/05

ابو الحسن دستوری-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندر عباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

کشف ۱۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از مشک ماری در آب های قشم
 گروه حوادث // رئیس کل دادگســتری هرمزگان 
از کشف ۱۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های 

جزیره قشم خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان اظهارداشــت: در نتیجه اقدامات اطالعاتی و 
گشت زنی های مأموران دریابانی با هماهنگی دادستان 
عمومی و انقالب قشم، ۱۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق 

در آب های این جزیره، کشف شد.
  مجتبی قهرمانی با بیان اینکه قاچاقچیان قصد داشتند با 
استفاده از دو محفظه پالستیکی موسوم به »مشک ماری«، 

این میزان ســوخت قاچاق را از ساحل به شناورهای 
تندرو منتقل کنند، گفت: به دستور مقام قضایی، مأموران، 
مشک های مذکور را از بستر دریا بیرون کشیده اند که 
در نتیجه آن مسیر انتقال سوخت قاچاق قطع شده است.

  وی ارزش تقریبی ســوخت مکشوفه از این مشک ها 
را 3۱ میلیارد و پانصد میلیون ریال اعالم کرد و در ادامه 
افزود: بنابر گزارش ضابطین، تحقیقات به منظور شناسایی 
و دستگیری عوامل نگهداری این حجم از سوخت قاچاق 

ادامه دارد که نتایج آن متعاقبًا اعالم خواهد شد.
  قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: سوخت های کشف 

شده طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت 
پخش و توزیع فرآورده های نفتی شده و به چرخه توزیع 

قانونی برمی گردد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اشاره 
به آثار و پیامدهای ســوء قاچاق سوخت بر وضعیت 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اســتان، تصریح 
کرد: دســتگاه قضایی با هدف جلوگیری از هدر رفت 
سرمایه های ملی و صیانت از اقتصاد کشور، اجازه هیچ 
گونه فعالیت سودجویانه و غیرقانونی در این خصوص 

را نخواهد داد.



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

دوشنبه 5 دی 1401

2 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره  4063

شهرستان

پهلودهی نخستین شناور 
حامل خودروهای وارداتی در بندرلنگه

  گروه شهرستان// مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب 
هرمزگان گفت: نخستین محموله خودروهای وارداتی، در اسکله 
بندر لنگه پهلودهی شد. مرتضی ساالری افزود: بعد از پنج سال 
وقفه، ۲۲ خودرو از برند کیا محصول کره جنوبی، وارد بندرگاه 
بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان شده و درحال تخلیه است.
وی افزود: این محموله خودرو شــامل ۶ نمونه از محصوالت 
کیا ازجمله ســراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج 
است و از پایتخت ترانزیت خودروی کشور با هماهنگی گمرک 
شهرستان بندرلنگه به گمرک شهریار تهران ترانزیت خواهد شد.

واردات خودرو از ســال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع شده بود که در 
اردیبهشت ماه امسال آزادسازی واردات خودرو در جلسه دولت 
سیزدهم تصویب شد.حاال نخســتین محموله خودروها وارد 
کشور شده اســت. به گزارش ایرنا، بندرگاه بندرلنگه در حال 
حاضر مهم ترین بندر ایران در حوزه ترانزیت خودرو شــناخته 
می شــود و ســاالنه خودروهای زیادی از طریق این خط به 
کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و کشورهای آسیای 
میانه ترانزیت می شود که عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار توانسته 

در حوزه اقتصادی نیز کمک شایانی برای کشورداشته باشد.
تصویب ساخت پارک بانوان شهر قشم

 گروه شهرســتان//  اعضای شــورای شهر قشم در آخرین 
نشست پاییزی خود، ساخت نخســتین پارک ویژه بانوان در 
این شــهر را تصویب کردند. در آخرین جلسه پائیزی شورای 
اسالمی در شهر قشم، اعضای این شورا بر ساخت هرچه زودتر 
نخســتین پارک ویژه بانوان در این شهر اتفاق نظر داشتند و آن 
را به تصویب رساندند. اعضای این شورا با قدردانی از همکاری 
سازمان منطقه آزاد قشم تا کنون مقرر کردند برای واگذاری زمین 
مورد نیاز پارک بانوان و پیگیری مراحل ساخت و تامین تمامی 
امکانات مورد نیاز یک پارک در شأن بانوان، تا حصول نتیجه 
تالش کنند. در این جلسه تاکید شد، بانوان به عنوان بخش مهمی 
از جامعه شهری با داشتن یک فضای مناسب ورزشی می توانند 
زمانی از وقتشان را با هدف تقویت سالمت روح و جسم خود 
 و در نتیجه انتقال روحیه مثبت به کانون خانواده به کار بگیرند. 
به گزارش ایرنا، براســاس این گزارش مقرر شد در این پارک 
ویژه بانوان، فضای ســبز مناســب به همراه وسایل مورد نیاز 
فعالیت های ورزشی با توجه به فرهنگ اسالمی و عرف جامعه، 

از سوی شهرداری قشم تامین شود.

خبری

  گروه شهرســتان//  رئیس هیــات مدیره و 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
جزیره قشم بواسطه موقعیت ویژه ژئوپلتیکی 
و وجود ظرفیت های متعدد اقتصادی می تواند 
مقصد خوبی برای سرمایه گذاران خارجی باشد 
و با برنامه ریزی های صورت گرفته شــرایط 
سرمایه گذاری شــرکت های چینی در قشم 

تسهیل می شود. 
  افشار فتح الهی در دیدار سفیر چین با وی، اظهار 
داشــت: راه اندازی کنسولگری کشــور چین در 
بندرعباس می تواند منافــع اقتصادی خوبی برای 
اســتان هرمزگان و منطقه آزاد قشم به همراه داشته 
باشــد. وی ادامه داد: جزیره قشم بدلیل ضوابط و 
قوانیــن ویژه منطقه آزاد این ظرفیت را دارد تا دفتر 

مستقلی برای ارائه خدمات به ســرمایه گذاران و 
شرکت های چینی فعال در جزیره مستقر شود.

  مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در 
سال های گذشته پیمان خواهرخواندگی میان قشم و 
شهر گوانگجو چین بسته شد و امیدوار هستیم شرایط 
برای تمدید این تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه 
روابط تجــاری و اقتصادی میان این دو منطقه آزاد 

فراهم شود.
  به گفته فتح الهی؛ ســازمان منطقه آزاد قشم برای 
انجام ســرمایه گذاری مشترک، ایجاد شهرک های 
صنعتی و تولیدی مشترک و همچنین ایجاد مناطق 
آزاد مشــترک با چینی ها آمادگی کامل دارد.وی با 
تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و حضور شرکت های 
چینی نباید وابســته بــه مذاکرات برجام باشــد، 

خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته 
به دنبال تسهیل شرایط برای حضور سرمایه گذاران 
و شــرکت های چینی در قشم هستیم و امیدواریم 
در آینده نزدیک شاهد حضور آنها در جزیره باشیم.

  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ابراز امیدواری 
کرد تا حضور سفیر چین و آشنایی او با موقعیت ویژه 
جزیره قشم و ظرفیت های موجود در منطقه، شرایط 
برای معرفی بهتر منطقه آزاد قشــم به شرکت های 

چینی فراهم شود.
  فتح الهی در پایان گفت: در حال حاضر چین تنها 
کشوری است که جمهوری اسالمی توافق نامه ۲۵ 
ساله به امضا رســانده و این مهم نشان دهنده نگاه 
ویژه نظام مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی و 
دولت سیزدهم در اجرای سیاست نگاه به شرق است.

  براســاس این گزارش، ســفیر چین در جمهوری 
اسالمی ایران نیز در این جلسه تاکید کرد: با استقرار 
سرکنسول کشــور چین در دفتر بندرعباس ارتباط 
میان شرکت های چینی فعال در منطقه تسهیل شده و 

امکان سرمایه گذاری بیشتر فراهم می شود.
  چانگ هوآ با اشاره به برخی مشکالت شرکت های 
چینی فعال در منطقه آزاد قشم، افزود: امیدوار هستیم 
با تشویق شرکت های چینی برای حضور در ایران و 
بویژه منطقه آزاد قشم، شاهد فعالیت اقتصادی بیشتر 

آنها در این منطقه باشیم.
  وی ادامه داد: توافق نامه همکاری ۲۵ ســاله میان 
ایران و چین و همچنین تفاهم نامه خواهرخواندگی 
میان قشم و گوانگجو با هدف توسعه همکاری های 
تجاری و اقتصادی به امضا رسیده و درصدد هستیم 

تا این مســاله به صورت جدی در دستور کار قرار 
بگیرد.

  به گزارش ایرنا، ســفیر چین در جمهوری اسالمی 
ایران تصریح کرد: سفارت چین مسئولیت پیگیری 
اجرای این توافق نامه هــا را برعهده دارد و انتظار 
داریم با بهبود وضعیت کرونا در کشور چین، شرایط 
برای سفر و مالقات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

قشم با طرف چینی ایجاد شود.
  هوآ با بیان اینکه کشور چین تحریم های آمریکا و 
کشورهای غربی علیه ایران را محکوم می کند، تاکید 
کرد: روابط دو جانبه میان ایران و چین، بدون توجه 
به سرنوشت مذاکرات برجام ادامه خواهد داشت و 
امیدواریم شرایط برای حضور ســرمایه گذاران و 

شرکت های چینی در قشم تسهیل شود.

در دیدار سفیر چین با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد

تسهیل سرمایه گذاری شرکت های چینی در قشم

  سعیده دبیری نژاد -گروه شهرستان// 
جباری نماینده غــرب هرمزگان در 
مجلس شــورای اســامی به همراه 
نمایندگان شــرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور، بانک 
مســکن و معاون ساخت و مهندسی 
راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه 
باند دوم محور الر-بستک بازدید و در 
خصوص ساز و کار تامین اعتبار مالی 

پروژه تبادل نظر کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا، احمد جباری 

نماینده غــرب هرمــزگان در مجلس 
شورای اســالمی با تاکید بر اهمیت این 
محور عنوان داشــت: با توجه به حجم 
باالی ترافیک عبوری از مسیر بستک-
الر، احداث بانــد دوم آن از ضروریات 
است و پروژه مذکور مستلزم اخذ موافقت 
اصولی با استفاده از تسهیالت ساز و کار 

ماده ۵۶ قانون الحاق است.
  در ادامه بازدید افراسیاب کمالی معاون 
ســاخت و مهندســی راه و شهرسازی 
هرمــزگان نیز به روند احــداث پروژه 

اشاره کرد و گفت: پروژه احداث باند دوم 
محور الر-بستک از پروژه های تفویضی 
شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور به راه و شهرسازی 
اســتان هرمزگان است و در فاز نخست 
آن احداث باند دوم مســیر به طول ۱۰ 
کیلومتر حــد فاصل تنگ بســتک تا 
روستای فتویه در دست اقدام است و تا 
دهه مبارک فجر ۵/۲ کیلومتر آن آماده 

افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

 
افزایش هتل های کیش به ۵۴ واحد تا پایان سال

  گروه شهرستان// رئیس جامعه هتلداران کیش از افتتاح ۲ 
هتل جدید در جزیره کیش تا پایان امسال خبر داد و گفت: 
با افتتاح این هتل ها، تا پایان سال شاهد افزایش هتل های 

کیش به ۵۴ واحد خواهیم بود. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مســیح اهلل صفا با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ۵۲ واحد هتل و هتل آپارتمان در جزیره کیش فعال 
هستند، گفت: بر اساس اعالم سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
بازدید های به عمل آمده توسط جامعه هتلداران کیش، تا پایان 
سال جاری شــاهد افتتاح دو هتل جدید در کیش خواهیم بود. 
رئیس جامعه هتلداران کیش، افزود: افتتاح دو هتل جدید ظرف 
چنــد ماه آینده در جزیره  باعث افزایش ظرفیت اقامتی کیش و 
ارائه خدمات مناسب تر به گردشگران خواهد شد. وی با اشاره به 
اینکه با افتتاح دو هتل مذکور تعداد هتل های جزیره به ۵۴ هتل 
افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: از مجموع هتل های مذکور، 
تعداد ۹ هتل فقط به مســافران خارجی که برای تغییر روادید از 
کشــور های حاشیه خلیج فارس به کیش سفر می کنند، خدمات 

می دهند.
  صفا، هتل دریایی ترنج را یکی از پرجاذبه ترین هتل های جزیره 
اعــالم کرد و گفت: این هتل دریایی با دارا بودن ســوئیت های 
مختلف با ظرفیت های متفاوت خدمات بسیار منحصر به فردی 
را به گردشــگران ورودی به جزیره ارائه می دهد.به گفته صفا، 
برخالف تصور عموم مردم، خدمات هتلینگ در جزیره کیش در 
مقایسه با سایر هتل های فعال در کشور به هیچ عنوان گران نیست.

  رئیس جامعه هتلداران کیش در ادامه گفته های خود با اشــاره 
به برگزاری سالیانه کالس های آموزش هتلداری در جزیره کیش 
گفت: برگزاری این کالس های آموزشی که با هدف ارتقای سطح 
کیفی هتل ها انجام می شود، حداقل یک ماه به طول می انجامد.این 
فعال بخش خصوصی در صنعت توریسم جزیره کیش با اشاره 
به اینکه این کالس ها نیز امسال برای کارکنان هتل ها برگزار شده 
است، هدف از این امر را افزایش کیفیت خدمات گردشگری به 
مسافران اعالم کرد تا به این ترتیب روز به روز بر رونق توریسم 

جزیره افزوده شود.
  صفــا در ادامه اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این کالس های 
آموزشی شاهد افزایش بیش از پیش سطح کیفی خدمات هتل ها 
باشیم. به گفته رئیس جامعه هتلداران جزیره کیش، جزیره کیش به 
دلیل ماهیت گردشگری خود، طی سال های اخیر مورد توجه قرار 
گرفته است.وی تصریح کرد: عالوه بر آثار تاریخی که مورد توجه 
گردشگران است، پارک های ساحلی و تفریحی مانند پارک هنر، 
ساحل مرجانی، سواحل ماسه ای-مرجانی، باغ وحش، آکواریوم، 
باغ پرندگان کیش، دلفیناریوم شــهر زیر زمینی کاریز، کشتی های 
تفریحی و همچنین کشتی به گل نشسته یونانی از دیگر دیدنی های 

کیش محسوب می شود.
  صفا اظهار داشت: پالژ های بانوان و آقایان، امکانات سوارکاری، 
پیست ۷۰ کیلومتری دوچرخه سواری، کارتینگ، باگی، غواصی، 
جت اســکی و اسکی روی آب نیز از دیگر امکانات گردشگری 

جزیره کیش است.

با هدف تسریع در روند اجرایی طرح ها صورت گرفت

بازدید نماینده غرب هرمزگان در مجلس 
 از پروژه راه سازی بستک-الر 

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 
دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
1-علی قاسمی فرزند اسداله به شــماره ملی 46۹۹7560۹3صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 131/32مترمربع 
ملکی متصالحین رودان  قسمتی از باقیمانده 7 -اصلی واقع در کلبر 

دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
2-موســی شــکر پــور خیرآبــاد فرزند احمــد به شــماره ملی 
46۹۹540031صادره ازرودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
1۹7/8۹مترمربع ملکی متصالحین رودان  قسمتی از باقیمانده 7 -اصلی 

واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
3- مســجد جواداالئمــه محله کلبر  به تولیــت اداره اوقاف و امور 
خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد 
به مساحت 704 مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی ازباقیمانده 
پــاک 7 -اصلی واقع در محله کلبر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد. 
4- مسجد نبی اکرم محله باالشهر به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  
به شناســه ملی 14003506881 در ششــدانگ یک باب مسجد به 
مســاحت 627مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده 
پاک 7 -اصلی واقع در محله باالشهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد. 
5- مسجد ولیعصر محله باالشهر به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به 
شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 
1۹65مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از باقیمانده پاک 7 

-اصلی واقع در محله باالشهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
6- اســحاق داوری   فرزند قنبر به شماره ملی 46۹۹748414صادره 
از رودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 351/83 مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پاک 208فرعی از  7 -اصلی واقع 
درمحله ســنگی رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 208 
فرعی از 7-اصلی  بنام ســید محمد کاظم هاشمی و موسی تشکری  

معرفی گردیده است.

7- معصومه ساالری فرزند حسین به شماره ملی 46۹000۹155صادره 
از رودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220 مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قســمتی از پاک 406فرعی از  7 -اصلی واقع در   
رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 406 فرعی از 7-اصلی  

بنام عباس دستوری  معرفی گردیده است.
8- دانیال ساالرنسب  فرزند ابراهیم  به شماره ملی 46۹0072728صادره 
ازرودان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 272مترمربع قسمتي از 
پاک586فرعی از 7--اصلی  واقع در   محله چاه تمر دهبارز رودان  
هر مزگان حقوق ارتفاقی  ندارد که پاک 586فرعی از 7-اصلی ذیل 
ثبت 1۹03 دفتر جلد 11 صفحه 61 بنام صفیه شــریف زاده  ســند 
مالکیت صادر متقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده 

است. 
۹- مســجد امام جعفر صادق محله جمال آباد به تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه به شناســه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب 
مســجد به مساحت 685مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پاک 1113فرعی از 7 -اصلــی واقع در جمال آباد رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا 

وعبداهلل حقیقی معرفی گردیده است. 
10- اسماعیل خودستان فرزند محمد به شماره ملی 46۹0141126 در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۹6/۹2مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پاک 1113فرعی از  7 -اصلی واقع در جمال آباد 
رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 1113فرعی از 7-اصلی 

بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی گردیده است. 
11-محمود مختاری  فرزند  خدایار  به شماره ملی 062080۹01۹صادره 
از زالیان در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 40مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پاک 1225فرعی از  7 -اصلی واقع در 
دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 1225فرعی از 

7- اصلی  بنام محمد حسین پاکدل  معرفی گردیده است. 
12- مهدی خسروی  فرزند مراد  به شماره ملی 46۹۹232711صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 21۹/80مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتی از پــاک 440فرعی از  8 -اصلی 
واقع درباالشهرمعزاباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 

440فرعی از 8-اصلی  بنام محمدرضا بهرامی معرفی گردیده است.
13- حسینیه  سیدالشهدا محله باالشهر معزاباد به تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ حسینیه  به 
مساحت 12۹4/44مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پاک 
454فرعــی از  8 -اصلی واقع در باالشــهر رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد که پاک 454 فرعی از 8-اصلی بنام عباس نجفی معرفی 

گردیده است. 
14- حجت داوری فرزند حسین به شماره ملی 46۹۹774547 صادره 

ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 200/85مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پاک 485 فرعی از  8 
-اصلــی واقع درباالشــهرمعزاباد رودان 
هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 
485فرعی از 8-اصلی  بنام ورثه اسماعیل 

کمالی  معرفی گردیده است.
15- یعقوب شریفی فرزند غام  به شماره ملی 46۹۹566766 صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 1۹1/31مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پاک 517فرعی از  8 -اصلی واقع 
درخیابان روبروی فرمانداری  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 
پاک 517فرعی از 8-اصلی بنام محمدرضا بهرامی  معرفی گردیده 

است.
16- عبدالرحیم عبدال نژاد فرزند امان به شماره ملی 2480044556 
صادره ازداراب در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 77/۹6مترمربع 
قســمتی از پاک 62۹فرعی از  8 -اصلی واقع درســنگ آباد رودان 
هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پاک 62۹فرعی از 8-اصلی ذیل 
ثبت 624صفحات 283 و2۹0دفتر جلد 4 بنام محمد حسین پاکدل 
ثبت وسند مالکیت صادر وتسلیم گردیده است متقاضی مورد تقاضا را 

از مالک رسمی خریداری نموده است.
17- مرتضی سیاحی   فرزند مهدی  به شماره ملی 46۹۹105432صادره 
ازرودان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 31۹/57مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پاک 571 فرعی از  8 -اصلی واقع 
در بلوار شــهدا جنب اداره ورزش وجوانان  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد که پاک 571 فرعی از 8-اصلی  بنام عبدالرضا مهدوی  

معرفی گردیده است.
18- عبدالرسول عیسوی فرزندحسین  به شماره ملی 46۹۹464017 
صــادره از رودان در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ به مســاحت 
11424/61مترمربع مالکیت متصالحین رودان قسمتي از پاک باقیمانده  
13-اصلی واقع در روستای سرجوئیه  رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد.
1۹- آشور محمودی نیا فرزند احمد به شماره ملی 46۹۹364136صادره 
از رودان در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 8812/37 مترمربع 
مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پاک باقیمانده  14-اصلی  واقع 

در خراجی رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد .48/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۹/1۹  

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/10/5    

یحیی شیروانی
 رئیس اداره ثبت اسناد رودان

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // 
توزیع  از  هرمزگان  روستایی  مدیرتعاون 
بیش از ۴۵ میلیــون کیلوگرم آرد بین 
روستاییان و نانوایان در هرمزگان خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، عیسی برخورداری 
مدیرتعاون روستایی هرمزگان اظهارداشت: از 
ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر ۴۵ میلیون و 
۷۳۷هزار کیلوگرم آرد روستایی توسط تشکل 
های تعاونی روســتایی استان بین نانوایان و 
روستاییان اســتان توزیع شد. وی هدف از 
توزیع آرد بین روستاییان را ارائه خدمات بهتر 
و در راستای حمایت از آنان دانست و بیان 

داشــت: از مهمترین مزایای این اقدام، تنطیم 
بازار، توزیع عادالنه آرد روســتایی، توزیع 
به موقع و با نرخ کم بین اقشــار روستایی و 
عشایری، شبکه توزیع گسترده،کاهش تردد 
روستاییان به شــهر و... است. برخورداری 
تصریح کرد: در هفت شهرســتان اســتان 
هرمزگان شــامل رودان، میناب، بســتک، 
جاسک، بندرعباس، حاجی آباد و بندرلنگه، 
توسط اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی 

آرد توزیع می شود. 
  مدیرتعاون روســتایی اســتان هرمزگان 
در ادامه ابراز داشت: ســهمیه آرد از طریق 

شورای آرد و نان با محوریت اداره کل غله و 
بازرگانی، براساس آمار جمعیتی»سرشماری 
نفوس و مسکن  « به سازمان تعاون روستایی 
اعالم می شود و از این طریق توسط تشکل ها 
با کمترین کارمزد و با نرخ مصوب شــورای 

آرد و نان توزیع می شود. 
  گفتنی است، در ۹ ماهه سالجاری، آرد نانوایی 
بالغ بر ۱۶میلیون و ۱۲۰ هزار کیلوگرم معادل 
۴۰ هزارو ۳۰۰ کیسه و همچنین آرد خانه پز 
بالغ بر ۲۹ میلیون و ۶۶۱ هزار کیلوگرم معادل 
۷۴۱ هزار و ۵۲۵ کیسه توسط شبکه تعاون 

روستایی در هرمزگان توزیع شد.

در ۹ ماهه سالجاری صورت گرفت 

توزیع ۴۵ میلیون کیلوگرم آرد بین روستاییان هرمزگان 

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کاسه 140100158 شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 326۹65.5 متر مربع به پاک 
ثبتی 5۹۹ فرعی از 18- اصلی پانصد و نود و نه فرعی از هجده اصلی( مفروز و مجزا شده از شماره پانصد و نود و 
هشت فرعی قطعه یک تفکیکی واقع در بخش سه حوزه ثبتی رودان به مالکیت عبدالملک بلوچ ریگی فرزند مدد به 

شماره ملی 3620626316 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان که با شماره مستند مالکیت 
57۹1۹ تاریخ 13۹6/12/24 دفترخانه شماره 3 اسناد رسمی شهرستان رودان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 

727۹38 سری ب سال ۹۹ با شماره دفتر الکترونیکی 140020323061000848 ثبت گردیده است و برابر اجرائیه سند رهنی و شرطی شماره 
57۹1۹ مورخ 13۹6/12/24 دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 شهر رودان به انضمام پاک دیگر که به نفع بانک کشاورزی شعبه زیارتعلی در 
قبال مبلغ 40.۹52.000.000 ریال در رهن قرار گرفته است و با توجه به پوشش بدهی بانک نسبت به یک پاک برابر درخواست بانک پاک 
مزبور به مزایده گذاشته می شود. برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری عرصه به مساحت 326۹65.5  متر مربع میباشد و اعیانی موجود 
عبارتند از 500 اصله لیمو محلی یکساله 800 اصله لیمو رقم لیسبون  800 اصله لیمو رقم خارگل 1۹00 اصله انواع مرکبات همگی یکساله 800 
اصله لیمو لیسبون 4 ساله 1800 نفر نخل یکساله 3 هکتار علوفه کاری ساختمان گاوداری ،انبار ،بلوکی خانه کارگری کامل و حق امتیاز و بهره 
برداری از یک حلقه چاه عمیق که پاک فوق طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 277،735،000، 176 ریال  ) یکصد و هفتاد و شش میلیارد 
و دویست و هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و سی پنج هزار ریال(  ارزیابی شده پاک، فوق از ساعت ۹ الی 12 یکشنبه مورخ 1401/10/18 
در اتاق شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و اماک رودان واقع در رودان بلوار شهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت اسناد و اماک از طریق مزایده به 
فروش میرسد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. مزایده از مبلغ 277،735،000، 176 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی تقداً فروخته می شود کلیه هزینه های قانونی به 
عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعام گردد مزایده روز اداری 
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فروردین :
امروز این قابلیت را دارید که احساســات تان را با 
کلمات بیان کنید، پس می توانید رابطه ی عشــقی 
تان را بهبود ببخشید. قوه ی خیال پردازی تان هم 
خوب کار می کند،  پس می توانید آتش عشق تان را بیشتر کنید. 
اما با وجود همه ی این ها قرار اســت به یک چیز مهم دست پیدا 
 کنید و آن این که چگونه احساسات شما درباره ی خودتان روی 
روابط تــان با دیگران تاثیر می گذارد. به اندازه ی کافی قدرتمند 
هستید و استقالل دارید،  اما یادتان نرود که اگر با دیگران همکاری 

کنید نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.

  اردیبهشت :
بین یک دو راهی گیر افتاده اید: یکی از مسیرها شما 
را دعوت می کند تا از محدودیت های تان دســت 
بردارید و آزادی را تجربه کنید و دیگری از شــما می خواهد که 
عجوالنه تصمیم نگیرید و حتی االمکان به دنیای خیاالت تان پناه 
ببرید که از همه جا امن تر است. حتی اگر می ترسید عقب نشینی 
نکنید، تا زمانی که قدم در یکی از مســیرها نگذارید نمی توانید 

بفهمید که چه اتفاقی خواهد افتاد.

  خرداد :
کار اصلی امروز شما کنکاش در اعماق احساساتتان 
اســت. ایده هــای زیادی در ســرتان می چرخد. 
متاسفانه، هر چه می گویید نمی توانید اصل مطلب 
را برسانید، به همین خاطر مجبور می شوید که مدام منظورتان را 
به شــیوه های مختلف توضیح دهید. برای این که نتیجه ی خوب 
بگیرید به شما پیشنهاد می شود که با قلب تان جلو بروید و نه با 
عقل تان. هیچ گاه در زندگی تسلیم چیزی که دوست ندارید نشوید 

زیرا نتیجه مطلوبی برایتان نخواهد داشت.

  تیر :
اگــر قصد دارید که مهارت های خالقانه ی خود را 
پرورش دهید، بدانید که اکنون زمان پرباری اســت. 
 اما این که دوســت دارید در عالم رویاهای تان ســیر کنید، دلیل
 نمی شود که دست از انجام وظایف تان بردارید. قبل از این که از 
مسیر منحرف شوید به موضوعات مهم در دست کار توجه کنید. 

راه درست پیشه کنید تا به موفقیت دلخواه برسید.

  مرداد :
اکنون در روابط تان به دنبال معنی و مفهوم می گردید. 
 از طرف کسی که خیلی به شما نزدیک است امواج
 نا به سامان دریافت کرده اید و به همین خاطر دچار گیجی هستید. 
شاید مشکل از فرستنده نباشد، یعنی این که دلیل این گیجی را در 
خودتان جستجو کنید. باید از انتظارات غیر واقعی دست بردارید. 
 هیچ کاری را پیچیده نکنید که این به نفع همه اســت. شما هرگز 

نمی توانید کسی را به کاری مجبور کنید.

 شهریور :
مهم نیست چه حرف هایی می زنید، باید روی طرز 
بیان تان کار کنید تا بیشترین تاثیر ممکن را بگذارید. 
وقت بگذارید و روی پیامی که قصد دارید به دیگران برسانید کار 
کنید. از اغراق به شــدت بپرهیزید و فقط به حقایق اکتفا کنید تا 

بتوانید آن چه را نیت کرده اید به مخاطب تان انتقال دهید. 

 مهر :
از دوســتان تان بیش از حد انتظار دارید و به خاطر 
همین ممکن است از عملکرد آن ها ناراحت و ناامید 
شوید. اگر خوب دقیق شوید می بینید که مشکل از 
خودتان اســت که انتظارهای غیر واقعی دارید. دیگران را همان 
طوری که هســتند بپذیرید و ســعی نکنید تغییرشان دهید، چون 
اگر می خواهید که در روابط تان به نتیجه ی مطلوب برســید باید 
بگذارید که خود خودشــان باشــند، نه آن طوری که شما دلتان 
 می خواهد. شــاید بتوانند بطور موقت آن کســی باشند که شما 

می خواهید ولی نمی توانید به طور دائم کسی را تغییر دهید.

 آبان :
خوش بینی شما مسری شده است و می توانید به هر 
کجا که نگاه می کنید قابلیت های نهفته ای را به چشم 
ببنید. اگر بخواهید هر چیزی را که جلب توجه می کند امتحان کنید 
اوضاع بدی پیش می آید، اما اجازه دارید که همه ی آن ها را در 
ذهن تان بازسازی کنید. اگر تا چند روز دیگر هم نسبت به بعضی 
از این ایده ها عالقه داشتید، آن وقت می توانید درباره ی آن ها با 
دیگران صحبت کنید. نظرات آن ها را هم بشنوید که در دراز مدت 

خیلی به دردتان می خورد.

   آذر :
از کســانی که شــما را گول می زنند فاصله بگیرید 
و به هیچ عنــوان فریب نخورید. انــگار تصاویری 
 از ناخــودآگاه تان جلوی چشــم تان می آید و نمــی گذارد که 
واقعیت ها را تمام و کمال ببینید. از طرفی، اصال توصیه نمی شــود 
 کــه خیال پردازی نکنید، چون خیال پردازی تنها راهی اســت که 
می توانید به وســیله ی آن با درون تان ارتباط برقرار کنید. از این 
فرصت استفاده کنید و ببینید که ندای درون تان به شما چه می گوید.

 دی :
امروز سرشــار از اتفاقات گیج کننده است، به همین 
خاطــر نمی توانید با اطمینان قــدم بردارید. اما اگر 
بخواهیــد به ندای قلب تان گوش دهید بخشــی از 
جادوی امروز را از دست خواهید داد. باید تعادل را برقرار کنید و 
بین دنیای واقعی و خیاالت تان موازنه ایجاد کنید. اینقدر خود را 
درگیر رویاپردازی نکنید بهتر است با واقعیت های زندگی روبرو 

شوید. 

   بهمن :
امروز ممکن اســت خودتان را وسط ماجرایی پیدا 
کنید که هیچ ربطی به شــما ندارد، پس بیشتر به حد 
و مرزهای تان توجه کنید. اما از فرصت هایی که در آشوب های 
احساسی دست می دهد خوش تان می آید، به همین خاطر در آن ها 
شرکت می کنید. اگر می خواهید به هر دلیلی در این ماجراها درگیر 
 شــوید باید یاد بگیرید که حداقل مشکالت خودتان را از دیگران 

تشخیص دهید.

  اسفند : 
باید بدانید حتی شفاف ترین موضوعات هم می توانند 
نکته ی مورد توجه شــما را گنگ و مبهم کنند. هیچ 
چیزی آن طوری که ظاهرش نشان می دهد نیست. اگر ایده های 
بزرگ در ســر دارید، یک قدم به عقب بگذارید تا دیدگاه تان را 
احیا کنید. برای این که امروز به دردسر نیفتید باید از واقعیت فاصله 

نگیرید.
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  گروه سامت // موج هشتم کرونا در راه 
است، این مساله را وزیر بهداشت و برخی 
کارشناسان تایید کرده اند. اما برخاف این 
مســاله به نظر می رسد وزارت بهداشت و 
درمان برای مبارزه با موج هشــتم کرونا 
آماده نیســت، زیرا بحران کمبود دارو  در 
کشور هنوز جدی است و مدیران بسیاری 
از مراکز درمانی از کمبود نیرو و تجهیزات 

گایه دارند.
  پس از دوســال فراگیری مرگبار کرونا 
در کشورمان زمزمه های شیوع دوباره این 
بیماری و شکل گیری موج هشتم شنیده 
می شــود. از بسیاری از کشورهای  جهان 
نیز خبر می رسد که فراگیری زیر سویه های 
جدید امیکرون مشکل ســاز شده است. 
برآورد می شود تاکنون در دنیا بیش از 66۰ 
میلیون نفر به  کووید-۱۹ مبتال شده  باشند 
و حدود  شش میلیون و 68۱ هزار نفر نیز 
جان خود را به دلیل ابتال به این بیماری از 

دست داده باشند.
  این درحالی اســت که گزارش ها از این 
حکایت دارد که شیوع  کووید-۱۹  دوباره 
در بسیاری از کشورها روندی افزایشی را 
پنجشنبه  نمونه  است.برای  گرفته  درپیش 
گذشــته در ژاپن 33۹ نفر در اثر  ابتال به  
 کووید-۱۹  جان خود را از دســت دادند.   
در ایــن روز تعداد مبتالیــان جدید نیز 
۱8۴هزار و 3۷۵ نفر اعالم شد. البته طغیان 
دوباره کرونا فقط به ژاپن محدود نمی شود، 
آرام،    اقیانوس  کشــورهای غرب  چراکه 
شرق آسیا و استرالیا نیز با افزایش موارد 

ابتال به کرونا رو به رو هستند.
  ســازمان جهانی بهداشت نیز بتازگی در 
خصوص وضعیت شــیوع کرونا در چین 
ابراز نگرانی کرده است، چراکه کارشناسان 
هشدار می دهند؛ فراگیری کووید-۱۹ در 
این کشــور می تواند زمینه را برای ایجاد 
سویه های جدید  فراهم کند. نگران کننده تر 
این که ســویه های جدید دســتاوردهای 
جهان برای مقابله با کووید-۱۹  را بی تاثیر 

خواهد کرد .
  در این بین آنچه ســبب نگرانی بیشــتر 

کارشناســان حوزه بهداشت و درمان شده 
اســت، نزدیک بودن ســال نو میالدی و 
افزایش سفرهاســت که به شیوع دوباره 

زیرسویه های جدید دامن می زند.
 زیر سویه های قویتر

  در کنار نزدیک بودن تعطیالت ســال نو 
و افزایش سفرها آنچه سبب افزایش روند 
صعودی ابتال به  کووید-۱۹ خواهد شد، این 
نکته است که زیرسویه های امیکرون مانند 
BQ.۱.۱ دربرابــر آنتی بادی های درمانی 
مقاومت بیشــتری از خود نشان می دهند. 
به همین دلیل کارشناسان تاکید می کنند که 
برای مبارزه با چنین زیر سویه هایی باید به 

فکر درمان های جدید بود.
  تحقیقــات گروهی از پژوهشــگران در 
آلمان نیز این مســاله را تایید می کند. این 
محققان در بررسی های اخیر خود به این 
نتیجه رسیده اند که زیر سویه BQ.۱.۱ در 
برابر همه درمان های آنتی بادی که تاکنون 
تایید شده مقاوم است . آن طور که برخی 
کارشناســان می گویند زیرســویه غالبی 
که این روزها  در کشــور دیده می شــود 
BA5 اســت. اما نکته ای که نباید در این 
بین آن را ندیده گرفت، این اســت که این 
روزها در دنیا زیر ســویه های دیگری از 
 امیکــرون در حال فراگیری هســتند که
  به نظر می رسد جای زیر سویه BA5 را 

خواهند گرفت.
  شــهنام عرشــی، رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت نیز این 
مساله را تایید می کند و می افزاید: تا چند 
هفته پیش میزان شــیوع BA5 حدود ۴۰ 
درصد برآورد می شــد. اما این میزان این 

روزها به کمتر از ۲۰درصد رسیده است.
به گفته او زیر ســویه BQ.1 این روزها 
در دنیا فرا گیر شــده است. زیر سویه ای 
که نسبت به سویه های دیگر قدرت شیوع 

بیشتری دارد.
 موج هشتم در راه است؟

   ابتال به کووید-۱۹ در کشورهایی مانند 
چین، ژاپن،  کره جنوبی و استرالیا به شکل 

نگران کننده ای در حال افزایش اســت. به 
همین دلیل کارشناسان هشدار می دهند که 
وزارت بهداشــت و درمان کشورمان باید 
برای مبارزه با موج هشتم کرونا آماده باشد.
بتازگی نیز وزیر بهداشــت و درمان از این 

خطر سخن به میان آورده است.
   بهرام عین اللهی با اشاره به اینکه در جلسه 
اخیر هیات دولت در خصوص موج هشتم  
کرونا هشــدار داده شد، عنوان کرد : کرونا 
هنوز تمام نشده و خطرات موج هشتم آن 

را احساس می کنیم.
  به گفته او برای مبارزه با موج جدید کرونا 
باید تزریق واکســن و استفاده از ماسک 

جدی  گرفته شود .
  عین اللهی تنها مسئول وزارت بهداشت و 
درمان نیست که نسبت به شکل گیری موج 
هشتم کرونا هشدار داده است. پیش از او  
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت نیز از احتمال  شکل گیری 

موج جدید کرونا  در اســفند ماه خبر داده 
بود. ماجرایی که نشان می دهد شکل گیری 
موج هشــتم کرونا در کشــورمان جدی 
است. این درحالی است که به نظر می رسد 
کشــورمان برای مبارزه با چنین بحرانی 
آماده نیست، زیرا بحران کمبود دارو هنوز 
برطرف نشده است و زیرساخت های  مراکز 
درمانی نیز مناسب نیست و بیمارستان های 
کشــور از نبود تجهیزات مناسب و نیروی 

کارآمد رنج می برند.
 غافلگیری در موج هشتم

  آنچه سبب شــده که کارشناسان نسبت 
به شیوع موج هشتم کرونا هشدار بدهند، 
آماده نبودن دســتگاه های مســئول برای 
کنترل شرایط است. ماجرایی که در هفت 

پیک گذشته کرونا نیز قابل مشاهده بود.
  برای نمونــه تاکنون در کشــورمان به 
بیماریابی فعال بدرستی توجه نشده است، 
رویکردی که می تواند کارشناسان را نسبت 

به شرایط اپیدمی آگاه کند و بستر را برای 
تصمیم گیری بموقع و مناسب فراهم سازد.

دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست نیز از 
کارشناسانی است که چنین نظری دارند.  او 
در گفت وگو با جام جم آنالین تاکید می کند: 
مدیران حــوزه بهداشــت و درمان درک 
مناسبی از شرایط اپیدمی در جامعه ندارند، 
زیرا به بیماریابی فعال توجه نمی کنند.برای 
شناسایی و مبارزه با زیرسویه هایی که در 
جامعه فراگیر می شود، کارشناسان وزارت 
بهداشــت و درمان باید در جامعه حاضر 
شوند و از افراد و گروه های مختلف جامعه 
تست کرونا بگیرند، زیرا بسیاری از افراد 
مبتال نشانه های ابتال به این بیماری را ندارند 
و برخــی نیز برای درمان به مراکز درمانی 

مراجعه نمی کنند.
  افزون بر این کارشناسان تاکید می کنند که 
وزارت بهداشت و درمان برای پیشگیری 
از غافلگیری در موج هشتم باید عالوه بر 

بیماریابی فعال، شناسایی طغیان ها و پایش 
شــرایط اپیدمی را نیز در دستور کار قرار 

دهد.
  الزم به یادآوری است که برخی کشورهای 
جهــان مانند چین، ژاپن، کــره جنوبی و 
استرالیا دوباره گرفتار واریانت های جدید 
امیکرون شده اند. به همین دلیل  کارشناسان 
هشــدار می دهند دیر یا زود واریانت های 
جدید امیکرون وارد کشور ما نیز خواهد 
شــد و نیاز است که مســئوالن وزارت 
بهداشت و درمان  برای مقابله با موج  تازه 

بیماری آمادگی داشته باشند.
  فراموش نکنیم که بسیاری از کشورهایی 
که این روزها با روند افزایشی ابتال با کرونا 
اپیدمی  مواجه هســتند، تصور می کردند 
کوویــد-۱۹ پایان یافته اســت. به همین 
دلیل از آمادگی الزم بــرای مبارزه با آن 
برخوردار  نبودند.نکته دیگری که در این 
بین باید به آن توجه کرد، این است که بیشتر 
کشورهای همســایه ما از نظام بهداشت و 
درمان مناسبی برخوردار نیستند، مساله ای 
که ســبب می شــود آنها درک درستی از 

اپیدمی و وضعیت آن نداشته باشند.
  به گزارش جام جم آنالین، این درحالی 
امیکرون  زیرســویه های جدید  که  است 
خیلی راحت می تواند از طریق این کشورها 

وارد ایران شود.
   به همین دلیل کارشناسان تاکید می کنند 
دیر یا زود کشــورمان درگیر موج هشتم 
کرونا خواهد شد و برای اینکه هزینه  جانی 
و مالی بیشتری به کشــور تحمیل نشود، 
وزارت بهداشت ودرمان باید برای کنترل 
این موج آمادگی الزم را داشــته باشــد.

فراموش نکنیم که این روزها  پروتکل های 
بهداشــتی دیگر جدی گرفته نمی شود و 
میزان آنتی بادی در بدن بســیاری از افراد 
نیز به حداقل ممکن رسیده است، زیرا از 
زمان تزریق دز آخر واکســن بسیاری از 
شهروندان ماه ها می گذرد. شرایطی که زمینه 
را برای گسترش ســریعتر زیرسویه های 

جدید امیکرون فراهم کرده است.

    

فراگیری دوباره کرونا ؛

موج هشتم کرونا نزدیک است

  گروه ســامت // مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت 
و منابع وزارت بهداشــت، نســبت به بی اعتنایی دو سازمان امور 
اســتخدامی و برنامه و بودجه برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز 

وزارت بهداشت انتقاد کرد.
  سیف اهلل مرادی، گفت: در بحث تبدیل وضعیت نیروهای بهداشتی 
و درمانی، ما به دنبال جذب نیروهای طرحی هســتیم که به جای 
۲ سال، برای ۵ ســال طرح خود را در دوران سخت کرونا تمدید 
 کردنــد. وی افزود: این نیروهــا در زمانی که وزارت بهداشــت 
به شــدت با کمبود نیرو مواجه بود، پای کار آمدند و انصاف نیست 
حاال نسبت به وضعیت آنها بی اعتنا باشیم. مرادی تاکید کرد: تعداد 
کل این نیروهای طرحی، در نهایت به ۵۰ هزار نفر می رسد و فعاًل 
۱۷ تا ۲۰ هزار نفر آنها کنار گذاشــته شــده اند.وی با عنوان این 
مطلب که وزارت بهداشــت نیاز مبرم به نیروی انسانی دارد، گفت: 
۱۰ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارســتانی، 8۷8 مرکز بهداشتی درمانی، 
پایگاه ســالمت و خانه بهداشت و ۱۲۰۰ پایگاه اورژانس را آماده 
بهره برداری ساخته ایم که فعال شــدن آنها، نیاز به نیروی انسانی 
دارد. مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشــت، با مخاطب قرار دادن سازمان امور استخدامی و سازمان 
 برنامــه و بودجه، افزود: ما نیروی مــازاد نمی خواهیم، بلکه برای 
راه اندازی همین پروژه ها که با بودجه دولت احداث شده اند، مجوز 
جذب نیرو می خواهیم.مرادی با انتقاد از جواب منفی سازمان امور 
استخدامی به درخواســت وزارت بهداشت، گفت: این سازمان در 
سال های گذشته به راحتی مجوز می داد. وی با اشاره به بهانه های 
این دو سازمان برای عدم صدور مجوز جذب نیرو، افزود: نامه ای به 
رئیس جمهور نوشتیم و در هیأت دولت نیز در رفت و آمد هستیم، 

اما تصمیمات ما توسط این دو سازمان وتو می شود.
  مرادی در واکنش به ادعای سازمان امور استخدامی که عنوان داشته 
وزارت بهداشت نیروی مازاد دارد که می تواند از آنها در پروژه های 
جدید استفاده کند، گفت: اصاًل چنین چیزی نیست، زیرا بر اساس 
استاندارد نیروی پرستاری در ۲6 کشور دنیا که ۱.۴ نیروی پرستاری 
به ازای یک تخت بیمارستانی است، ما یک نیروی پرستاری داریم.   
  وی افزود: بر اساس همین استاندارد و ۱۰۵ هزار تخت بیمارستانی 
که داریم، حداقل ۴۰ هزار نیروی پرستاری کم داریم. مدیرکل منابع 
انســانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با عنوان 
این مطلب که دوران افتتاح نمادین پروژه ها به سر آمده است، گفت: 
باید برای پروژه هایی که آماده افتتــاح داریم، نیروی مورد نیاز را 
جذب کنیم. در غیر این صورت، میلیاردها تومان بودجه ای که صرف 

احداث این پروژه ها شده است، از بین می رود.

گروه سامت // یک فوق تخصص بیماری های 
کلیه و فشارخون، نســبت عوارض خطرناک 

فشارخون باال هشدار داد.
امیرحسین میالدی پور با بیان اینکه فشار خون 
۱8 یا باالتر از آن بسیار خطرناک است، گفت: 
فشار خون چنانچه از عدد ۱8 باالتر برود، باید 
اقدامات اورژانسی انجام شود، در این شرایط 
ممکن است بیمار از سردرد و درد قفسه سینه 

شکایت کند.

وی، ســردرد شــدید همراه با گیجی و تاری 
دیــد، حالت تهوع و اســتفراغ، تشــویش و 
نگرانی شــدید، نفس  تنگی، صرع و تشنج را 
از نشــانه های افزایش بیش از حد فشارخون 
عنوان کرد و افزود: ایــن عالمت ها می تواند 

زندگی فرد را به شدت تهدید کند.
میالدی پور ادامه داد: در شــرایطی که مطمئن 
شدید فشــار خون باال اســت ابتدا بیمار را 
به حالت نشسته یا نیمه نشســته قرار دهید، 

فعالیت های او را بــه طور کامل متوقف کرده 
و بــرای چند دقیقه یا تا زمــان از بین رفتن 
احساس گیجی یا سر درد از او بخواهید نفس 
عمیق بکشید.وی با بیان این موضوع که فشار 
خون می تواند در نتیجه استرس یا تشویش نیز 
افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: در صورتی 
که این شرایط علت افزایش فشار خون باشد، 
بهتر اســت دراز کشــیده یا نشسته و از نفس 
کشــیدن آرام، عمیق و همراه با آرامش برای 

بهبود وضعیت خود استفاده کنید و انجام این کار 
را تا زمانی ادامه دهید که با بهبود عالمت های 

بیماری مواجه شوید.
میالدی پور افزود: اگر فشــارخون فرد در پی 
اســترس ۱۴ تا ۱۵ باشــد نیازی به اقدامات 
اورژانسی نیســت ولی اگر فشار خون ۱8 تا 
۲۰ باشد بسیار خطرناک بوده و باید اقدامات 

اورژانسی انجام شود.

یک فوق تخصص کلیه :

فشارخون باال روی کدام عدد خیلی خطرناک است 

۵ درصد سرماخوردگی ها اومیکرون است 
 گروه سامت //سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، در ارتباط با وضعیت کرونا و واکسیناسیون 

در کشور، توضیحاتی ارائه داد.
  شــهنام عرشی گفت: سویه های جدید را در اروپا، چین و 
ژاپن می بینیم که ناشی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و نزدن واکسن اســت. وی افزود: تاکنون سویه های جدید 
در ایران مشاهده نشــده، اما نگران هستیم. عرشی گفت: ۵ 
درصد موارد ســرماخوردگی های اخیر مربوط به اومیکرون 
بوده است. حمید عمادی متخصص بیماری های عفونی افزود: 
ما بیماری های ویروسی را داریم و اصوالً بچه ها در سال بین 

6 تا ۱۲ بار به این قبیل بیماری ها مبتال می شوند.

  وی گفت: ما نباید ساده انگاری کنیم و ممکن است دوباره 
گرفتار سویه های کرونا بشویم. عمادی، طوالنی شدن دوره 
بیماری های عفونی را ناشــی از ابتالء به چند مورد عفونت 

دانست.
  در ادامه، سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، به دالیل نزولی شــدن کرونا در کشور اشاره کرد 
و افزود: رعایت مسائل بهداشتی، واکسیناسیون بهتر و...، از 

جمله تئوری هایی است که مطرح می شود.
  عرشی گفت: یکی از دالیلی که باعث می شود افراد سالمند 
بیشتر درگیر بیماری های عفونی و ویروسی شوند، پایین آمدن 
ســطح ایمنی افراد باالی 6۰ ســال است که به همین دلیل، 

تزریق دوز چهارم را در نظر گرفته ایم.
  وی افزود: برای گروه های ۱8 سال و باالتر در کشور بیش 

از 8۰ درصد واکسیناسیون انجام شده است.
  مصطفی قانعی دبیر ســتاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی ریاست جمهوری، در تماس تلفنی با برنامه گفتگوی 
ویژه خبری، به برنامه واکسیناســیون در کشور اشاره کرد و 
گفت: ذخیره خوبی از واکســن کرونا را در کشور داریم که 

حدود ۵۰ میلیون دوز است.
  به گزارش مهر، وی افزود: ما انواع واکســن ها را داریم که 
باعث می شود، کسی که واکسن ترکیبی می زند، ایمنی بهتری 

داشته باشد.

  گروه ســامت // یک متخصــص تغذیه، در 
ارتباط با روش تشــخیص آجیل سالم، تازه و 

بهداشتی، نکاتی را متذکر شد. 
  سمیرا ربیعی، با اشاره به روش تشخیص آجیل 
ســالم، تازه و بهداشتی گفت: به طور کلی باید 
از مصرف انــواع آجیل فله ای پرهیز کرد زیرا 
احتمال وجود آلودگی های قارچی و کپک در 

این نوع آجیل باال است.
  وی با اشــاره به اینکه تشخیص سالم بودن 
آجیل برای افراد عادی کاری دشــوار اســت 
به چند راهکار ســاده برای تشخیص سالم و 
بهداشــتی بودن آجیل از روی ظاهر آن اشاره 
کرد. استادیار دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، یکی از راه های تشخیص تازه بودن 
آجیل را عدم وجود بوی نامطبوع و اصطالحًا 
ترشــیدگی در آن عنوان کرد و افزود: وجود 
کپک و بقایای حشرات نشانه کهنه بودن آجیل 
اســت.وی افزود: باید توجه داشت که آجیل 
تازه، ترد است. البته این تردی، با تردی حاصل 

از بو دادن آجیل متفاوت است.
  به گفته ربیعی، افزودن رنگ به انواع مغزدانه ها 
موضوعی است که در ســال های اخیر رواج 

پیدا کرده است که برای تشخیص این موضوع، 
پیشنهاد می شود آجیل را چند ثانیه در دستان 
خود نگه دارید. اگر پس از این مدت، دســت 
شــما رنگ گرفت باید از مصرف این آجیل 

خودداری کنید.
  به گزارش مهر، این دکترای علوم تغذیه توصیه 
کرد: آجیل را صرفًا از فروشگاه های معتبر و با 
بسته بندی های بهداشتی تهیه کنید و به تاریخ 

تولید و انقضای آن توجه کنید.

 

نظر به اینکه آقای شــهرام مرادی فینی فرزند هوشــنگ به استناد دو 
فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 140162654075001033 مورخ 
1401/07/16 مدعیست که دو جلد سند مالکیت سه دانگی یک باب 
خانــه تحت پاک ثبتی 52۹6 - اصلی واقع در بخش 01 ناحیه یک 
بندر عباس به مســاحت 175 متر مربع بشماره چایی های 141406 
الف 83 بنام آمنه کمالی چاهویی بشماره شناسنامه 534 صادره از 4 

ثبت شده در صفحه 442 دفتر 38 ذیل 7524 و سریال 141263 الف 83 بندرعباس بنام هوشنگ 
مرادی فینی فرزند اسحق به شماره شناسنامه 1358 صادره از حوزه 4 بندر عباس در صفحه 43۹ 
دفتر 38 ذیل شماره 7523 ثبت ، سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب سند شماره 
30۹88 مورخ 138۹/04/23 تنظیمی دفتر خانه 35 بندر عباس تمامی ششدانگ مورد ثبت بنام شهرام 
مرادی فینی فرزند هوشنگ انتقال قطعی یافته که مراتب در ستون نقل و انتقاالت اسناد مذکور قید 
گردیده که اسناد مذکور به علت جابجایی و اسباب کشی مفقود گردیده که تقاضای صدور سند 
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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 
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 گروه خبر // نمایشگاه بزرگ تجسمی و سوگواره کوثر 
نبی همزمان با ایام فاطمیه دوم در مجموعه برکه های 

باران در شهر بندرعباس دایر شده است. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم مسعود کدیور اظهار 
کرد: نمایشگاه »کوثر نبی« با روایت مصّور زندگانی حضرت 
زهرا)س( از زمان تولد تا شهادت در قالب ۱۰ غرفه با هدف 
بزرگداشت ایام فاطمیه و آشنایی عموم مردم با سیره و زندگی 
حضرت فاطمه زهرا)س( برپا شــده است.  وی با بیان اینکه 
شش نفر روای، کار روایتگری مجموعه نمایشگاه تجسمی و 
سوگواره کوثر نبی در بندرعباس را بر عهده دارند، افزود: این 
نمایشگاه از ۲6 آذر آغاز به کار کرده و تا ششم دی ماه جاری 

دایر است. 
  مدیر اجرایی نمایشگاه تجسمی و سوگواره کوثر نبی با بیان 
اینکه نوبت صبح ویژه دانش آموزان مدارس است، عنوان کرد: 
عموم مردم می توانند همه روزه عصر ها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ 
از این نمایشگاه دیدن کنند. وی گفت: این نمایشگاه به همت 

بنیاد جهش قم و با همکاری کانون فرهنگی هنری مســجد 
حضرت ابوالفضل)ع( کوی پلیس، فعاالن فرهنگی محله اسالم 
آباد، سازمان فرهنگی ورزشی بندرعباس و اداره کل آموزش 
و پرورش در حال برگزاری اســت. کدیور با بیان اینکه این 
نمایشگاه سال نخست در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( کوی 
پلیس و سال گذشته در مجموعه برکه های باران برگزار و با 
استقبال خوب بازدیدکنندگان روبرو شد، گفت: نمایشگاه کوثر 
نبی در زمینی به مســاحت 6۰۰ متر مربع در حال برگزاری 
اســت.  وی افزود: این نمایشگاه در قالب هنرهای تجسمی 
برپا شده است و در آن سیر زندگانی تاریخی و به هم پیوسته 
حضرت زهرا)س( از بدو تولد تا شــهادت روایت می شود و 
مخاطب همه این صحنه ها را با راوی جلو می رود و هر کجا 
سوال یا شــبهه ای برای او پیش بیاید همانجا پاسخ خود را 

دریافت می کند. 
   گفتنی اســت؛ مجموعه تاریخی برکه های باران در خیابان 

۲۲ بهمن، کوچه مشکات ۲۰ قرار گرفته است.

  گروه خبــر // معاون امور دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: عملیات 
یدک کشــی و پهلودهــی دومین نفتکش 
سوپرتانکر غول پیکر 32۰ هزار تنی به همت 
گروه عملیاتی بندر شهید رجایی درمجتمع  
کشــتی ســازی )ایزو ایکو ( بندرعباس با 

موفقیت انجام شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، »اسماعیل مکی زاده« 
با اشــاره به عملیات پهلودهــی دومین نفتکش 
ســوپرتانکر غول پیکــر 3۲۰ هــزار تنی در 
بندرعبــاس، اظهارکرد: گــروه عملیات دریایی 
بندر شهید رجایی برای دومین بار با بهره گیری 
از تجربــه و تخصص خود  با ایمنی کامل موفق 

به پهلودهی این شــناور در مجتمع کشتی سازی 
بندرعباس )ایزو ایکو( شــدند. وی ادامه داد: این 
عملیات داکینگ شــناوری با این ابعاد در داخل 
کشــور ایران برای دومین بار است که انجام شده 
و تا پیش از این  شناورها با این ابعاد می بایست 
برای  انجام عملیات به یاردهای تعمیرات کشتی 

در  خارج از کشور مراجعه می کردند.
  معاون اموردریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان بیان کرد: نفتکش یادشــده متعلق به 
ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران از نوع »نفت کش 
غول پیکر« است که 333 متر طول و 3۲۰ هزار 

تن وزن قابل بارگیری دارد.

به گفتــه مکی زاده؛ عملیــات پهلودهی و انجام 
تخلیه و بارگیری این نوع نفتکش های ســوپر 
تانکر به علت آبخور بــاالی آنها )۲۲.۵ متر( و 
محدودیت های مانوری این دســت از شناورها، 
تنها در پایانه های دریایی مخصوص مانند جزیره 

خارک صورت می گیرد.
 این مقام مسوول افزود: عملیات ورود کشتی ها 
به حوضچه خشک از پیچیده ترین عملیات های 
مانوری کشتی ها بوده که با توجه به ابعاد قابل توجه 
کشتی سوپر تانکر ناشا، برنامه ریزی دقیق توسط 
تیم عملیاتی بندر شامل راهنمایان، یدک کش ها، 
ملوانــان طناب گیر و کارشناســان دریایی بندر 

شهیدرجایی انجام و اجرایی شده است.
  وی یادآور شد: تیم پایلوتیج )راهنمایی کشتی( 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با مرکزیت 
بندر شهید رجایی شــامل نیروهایی باتجربه در 
سال های اخیر موفق به انجام کارهای ویژه ای در 
زمینه هدایت کشتی ها شده که بیش ترآنها با انجام 
این عملیات های مهم، زمینه خودکفایی و حرکت 

در راستای اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده اند.
  معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان خاطرنشــان کرد: این تیم 3۵ نفری به 
عنوان ســکان داران زبده عرصه حساس صنعت 
دریانوردی ساالنه انجام بیش از ۱۰ هزار مورد 

عملیات راهنمایی کشتی های اقیانوس پیمای در 
حال رفت و آمد به بنادر استان را بر عهده دارند.

  سوپر تانکرها بزرگترین نفت کش های نفت خام 
در صنعت دریانوردی جهان هســتند که شامل 
نفت کش های غول پیکر و نفت کش های کوه پیکر 
با ظرفیت هــای بیش از ۱6۰ هزار تن وزن قابل 

بارگیری )DWT( می شوند.
  گفتنی اســت؛ عملیات هدایت، یدک کشــی و 
پهلودهی یک فروند نفتکش سوپرتانکر غول پیکر 
3۲۰ هزار تنی در بندرعباس نخستین بار تیرماه 

سال ۹8 انجام شد.

به همت گروه عملیات دریایی بندر شهید رجایی صورت گرفت

پهلودهی دومین نفتکش ۳۲۰ هزار تنی در مجتمع  ایزو ایکو 

نمایشگاه تجسمی و سوگواره کوثر نبی در بندرعباس 

گروه خبر // نایب رئیس کمیسیون انرژی با تأکید 
بر تسریع اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اگر با 
الیحه فعلی اسقاط خودروهای فرسوده به تعویق 

بیفتد میتوان تغییراتی در این الیحه انجام داد.
  در روزهای گذشته آلودگی هوا در کشور به یک بحران 
انسانی تبدیل شد و به نظر می رسد خودروهای فرسوده 
نقش محوری در این بحران دارند. به گفته رئیس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت مهمترین علت 
افزایش آلودگی هوا اجرا نشدن قانون هوای پاک و به 
خصوص تردد خودروهای فرسوده است. بنابر آمار وی 
حدود ۴۵ درصد خودروهای موجود در کشور فرسوده 

و از رده خارج هستند.
  الزم به ذکر است طبق آخرین تصمیمی که در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی گرفته شده، 

خودروســازان و واردکنندگان به نوعی از ارائه گواهی 
اسقاط که می توانست از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده را )به میزان تعهد آنها( تضمین کند، معاف شده 
و برای شماره گذاری خودروهای تولیدی )در صورت 
نبود گواهی اسقاط به میزان کافی(، ۵/ ۱ درصد از قیمت 

هر خودرو برای شماره گذاری پرداخت شود.
  در این رابطه احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، درباره الیحه ساماندهی صنعت 
خودرو و مشکالت آن گفت: یکی از مشکالتی که ما 
هم اکنون با آن در کشــور مواجه هستیم کیفیت پایین 
خودروهای تولید داخل و دیگری هم هزینه های تولید 
باالی آنها است. این هزینه های تولید باال و کیفیت پایین 
باعث شده که نگاه ها محدود به این شود که وقتی تولید 
کننده ما نمی تواند تولید را انجام دهد باید اجازه دهیم 

واردات از کشورهای خارجی انجام شود.
  نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
توضیح داد: وارد شــدن خودروهای خارجی از سایر 
کشورها هیچ ضربه ای به اشتغال کشور ما وارد نمی کند. 
اگر ما ماشین های خارجی را وارد کنیم به این دلیل که 
نیازمند ارائه خدماتی مثل تهیه قطعات، تعمیرات و غیره 
به این ماشین ها در داخل کشور هستیم این مسائل باز 

هم به ایجاد اشتغال در کشور می انجامد.
  نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس افزود: مزیت 
دیگر واردات خودرهای خارجی این است که ترددهای 
ایمنی را در کشور خواهیم داشت و عطش مردم برای 

داشتن خودروهای با کیفیت پایین می آید.
  مــرادی در ادامه بیان کرد: اگر واردات این خودروها 
بر اســاس الیحه ساماندهی صنعت خودرو به صورت 

بی ضابطه به کشــور انجام شود و اسقاط خودروهای 
فرســوده به تعویق بیفتد می توان راهکاری دیگر برای 
حل این مشکل ایجاد کرد و یا در این الیحه تغییراتی 

انجام داد.
  وی در ادامه افزود: راهکار دیگر برای به حاشیه نرفتن 
اسقاط خودرهای فرسوده این است که دولت تسهیالت 
و امتیازاتی برای اسقاط خودروهای فرسوده بدهد. به 
عبارتی همان اقدامی که چند ســال پیش انجام شد و 
باعث شد مشکل در خودروهای فرسوده به نوعی حل 
شود به همین دلیل معتقدم که اراده ما باید بر این باشد 
که در وهله اول اجازه بدهیم واردات خودرو خارجی به 
کشور انجام شود، معایب و محاسن آن را در نظر بگیریم 
و ســپس تصمیمات دیگری برای حل این مشکالت 

بگیریم.

به گزارش مهر، نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
ادامه داد: ما باید اقدامی انجام دهیم که مانعی برای کسی 
که می خواهد خود را به کشور وارد کند ایجاد نکنیم و 
از سوی دیگر اسقاط خودروهای فرسوده که در داخل 
کشور همچنان در حال تردد هستند نیازمند یک تصمیم 

دیگر است تا این مشکل حل و فصل شود.

احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

نیازمند یک تصمیم جدی برای اسقاط خودروهای فرسوده هستیم

 گروه خبــر// ارزیابان ســتاد برای 
ارزیابی پایش اداره نظارت و ارزشیابی 
و بازدید حضوری از مرکز به اســتان 

هرمزگان آمدند.
  به گزارش خبرنــگار دریا، تیم ارزیابان 
ستاد متشکل از دکترعمیدپور و مومنی نیا با 
حضور در استان به بررسی عملکرد واحد 

نظارت و ارزشیابی پرداختند. 
  ارزیابان ستاد در جلسه ای که با حضور 
سرپرســت معاون بیمه خدمات سالمت 
استان بتول قویدل و رئیس اسناد پزشکی 
استان فخرالنساء چنگیزیان و کارشناسان 
واحد نظارت و اســناد پزشــکی استان 
انجام گرفت، ارزیابی پایش اداره نظارت 
و ارزشــیابی و بازدید حضوری از مراکز 
طرف قــرارداد صورت گرفته شــد. این 
بازدید به منظور افزایش بهره وری و ارائه 
راهکارها مناسب در راستای خدمت رسانی 
بهینه به بیمه شــدگان وافزایش ســطح 

رضایتمندی آنان صورت گرفت است.

حضور ارزیابان ستاد 
در اداره کل 

بیمه سامت هرمزگان 

  گروه خبر // معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان گفت: در طرح نظارتی ویژه شب یلدا 
6۸ مورد پرونده تخلف توســط بازرسان این سازمان 

تشکیل شد. 
  عبدالرضا پیروی منش از دو هزار و 3۵6 مورد بازرسی در 
طرح نظارتی ویژه شب یلدا خبر داد و گفت: این بازرسی ها به  
منظور رصد وضع بازار کاال به  ویژه کاالهای اولویت دار شامل 
آجیل، شیرینی، میوه و همچنین جلوگیری از هر گونه افزایش 

بی رویه قیمت ها در قالب طرح  نظارتی صورت گرفته است.
  وی افزود: در این بازرســی ها که توسط کارشناسان نظارت 
و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به  صورت 
مســتمر و روزانه از واحدهای صنفی و ســطح عرضه انجام 
شــده ، 68 مورد پرونده تخلف بــه ارزش 6 میلیارد و ۵6۵ 

میلیون ریال تشکیل و برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات 
حکومتی ارجاع شده است.

  پیروی منش با اشاره به همراهی مردم در طرح نظارتی مذکور 
عنوان کرد: در این مدت هم استانی ها ۷6 مورد از شکایات 
خود را بصورت تلفنی در سامانه ۱۲۴ ثبت نموده اند که عمده 
این تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و 

نصب نرخ نامه، عدم ارائه برگ خرید بوده است.
   به گزارش ایسنا؛ معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در پایان تأکید کرد: هم استانی ها می توانند در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، 
مراتب را با شــماره تلفن گویا ۱۲۴ ســامانه ستاد خبری به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان گزارش کنند.

صنوف گران فروش شب یلدا در هرمزگان نقره داغ شدند

 گروه خبر// رئیس کانون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی تهــران از پرداخت معوقات فروردین و 
اردیبهشت بازنشستگان خبر داد و گفت: معوقات 
ســه ماه خرداد، تیر و مرداد ماه نیز تا پایان سال 

تسویه می شود.
  علــی دهقان کیا رئیس کانون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعــی تهــران، در خصوص پرداخــت معوقات 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی گفت: تاکنون معوقات 
فروردین و اردیبهشت پرداخت شده وطی ماه های آینده 
نیز هر ماه یک معوقه پرداخت خواهد شد. وی افزود: 
ماه آینده بازنشستگان همراه با حقوق خود مابه التفاوت 
حقوق تیرماه را به همین ترتیب تا پایان ســال معوقه 

مردادماه را دریافت خواهند کرد.
  دهقان کیــا اظهار کرد: در حــال حاضر این معوقه 
شامل بازنشستگان ســایر سطوح تأمین اجتماعی که 
مستمری هایشان 38 درصد همراه با ۵۱۵ هزار تومان 

افزایش یافت، می شود.
  رئیس کانون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی تهران 
با اشــاره به اینکه حداقل حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی ۵ میلیون و ۵8۰ هزار تومان اســت، تصریح 

کرد: به همین ترتیب حقوق بازنشستگان سایر سطوح 
نیز افزایش می یابد.

  وی افزود: بیش از 6۰ درصد بازنشســتگان حداقل 
بگیر هستند و این احتمال وجود دارد با توجه به کاهش 
قدرت خرید این افراد، سال آینده تعداد حداقل بگیرها 

بسیار بیشتر شود.
  رئیس کانون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی تهران 
در خصوص تعیین ســبد هزینه خانــوار کارگران و 
بازنشستگان نیز در سال آینده اظهار کرد: هنوز میزان 
دقیق آن مشخص نیست. رقم هایی از ۱۰ تا 3۲ میلیون 

تومان مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
  وی با اشاره به اینکه ماهیانه تأمین اجتماعی ۲6 هزار 
میلیارد تومان برای مستمری ها پرداخت می کند، گفت: 
در حال حاضر مشکلی برای پرداخت ها وجود ندارد و 
شاید چند ساعت در ماه به تأخیر بخوریم اما در مجموع 

سر موقع حقوق این افراد پرداخت می شود.
  به گزارش مهر؛ دهقــان کیا تأکید کرد: در خصوص 
عیدی بازنشســتگان تأمین اجتماعی نیز فعاًل مبلغ و 
زمان پرداخت مشخص نشده و به زودی این اتفاق رخ 

خواهد داد.

پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی
 تا پایان سال

طرح : معصومه زارعی


