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آغاز فعالیت رسمی 
ستاد انتخابات هرمزگان 

  اســتاندار هرمزگان، با صدور احکام جداگانه ای رئیس، مسووالن کمیته ها و اعضای ستاد انتخابات 
هرمزگان در برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را منصوب کرد و فعالیت های 

این ستاد به صورت رسمی آغاز شد. 
  براساس احکام صادر شده از سوی فریدون همتی، عباس میرزاد سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری به سمت رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد.همتی همچنین در حکم دیگری احمد نفیسی مدیرکل 
سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان را به سمت عضو و دبیر ستاد انتخابات استان منصوب 
کرد. در دیگر احکام صادر شــده از سوی استاندار هرمزگان، بهزاد پرویزی مدیرکل حراست استانداری به سمت 
عضو و مسؤول کمیته حراست و استعالم های ستاد انتخابات استان، فاطمه رکن الدینی سرپرست اداره کل روابط 
عمومی استانداری به سمت عضو و رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان، نازنین شیبانی سرپرست معاونت 
توسعه مدیریت و منابع استانداری به سمت عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان، احمد پویافر 

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری به سمت عضو و رئیس کمیته امنیت ستاد انتخابات استان منصوب شدند.
  اســتاندار هرمزگان در احکام دیگری، اصغر جهانگیری مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرســی و امور حقوقی 
اســتانداری هرمزگان به سمت عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان، مهرداد یزدانی مدیر فناوری 
اطالعات و شبکه دولت استانداری به سمت عضو و رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات استان، توکل 
سلیمانی معاون امور انتخابات و تقسیمات کشوری اداره کل سیاسی استانداری به سمت مسؤول دبیرخانه ستاد 
انتخابات استان و داوید صادقی مدیرکل ثبت احوال هرمزگان را به سمت عضو ستاد انتخابات استان منصوب کرد.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی روز دوم اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
  به گزارش ایرنا، اســتان هرمزگان دارای پنج کرسی نمایندگی مجلس شورای اسالمی است که سه نفر از حوزه 
مرکزی )بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و بندرخمیر( یک نفر از حوزه شرق استان )میناب، رودان، جاسک، 

سیریک و بشاگرد( و یک نفر از حوزه غرب )بندرلنگه، بستک و پارسیان( به مجلس شورای اسالمی راه می یابند.
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رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی 
پیامبر اعظم)ص( خبر داد

  بیمارستان
 شهیدمحمدی

 تنها بیمارستان دارای 
امحاء  زباله فعال 

  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اســالمی در پیامی 
شهادت مظلومانه  حجت االســالم محمد خرسند، امام جمعه 

کازرون را تبریک و تسلیت گفتند.
به گزارش ایسنا،  متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
 شــهادت مظلومانــه  امام جمعه  فّعــال و موفّــق کازرون، جناب 
حجةاالسالم آقای حاج شیخ محمد خرسند رضوان اهلل علیه را به عموم 
مردم مؤمن و انقالبی کازرون به ویژه ارادتمندان و مســتفیدان از آن 
عالم بزرگوار و باالخص خانواده  گرامی و بازماندگان ایشان تبریک و 
تسلیت عرض می کنم. ایشان در شب قدر و پس از ساعاتی توّسل و 
تضّرع به لقاءاهلل پیوست و این نشانه  پاداش بزرگ الهی به آن روحانی 
با اخالص و پرتالش است ان شاءاهلل.از خداوند متعال علو درجات و 

حشر با اولیائش را برای ایشان مسئلت می کنم.
سیّدعلی خامنه ای
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

پیام رهبر انقالب در پی 
شهادت امام جمعه کازرون

  علی رغم اعتراض اصحاب رسانه و پس از آن تذکر جدی رئیس 
شورای اسالمی شــهر بندرعباس در جلسه 117 شورا جلسه 120 

شورا نیز با تاخیر و بی نظمی مواجه بود.
به گزارش دریا، دیروز نیز جلسه ۱20 ام شورای اسالمی شهر بندرعباس 
با وجود گذشتن چهل و پنج دقیقه از ساعت شروع جلسه، تا زمان مخابره 
خبر، نه تنها تعداد اعضای حاضر در صحن به حد نصاب نرسیده بود بلکه 
حتی هنوز برخی از اعضای شــورای اسالمی شهر در ساختمان شهرداری 

حضور نداشتند.در جلسه ۱۱7 دانش گفته بود که اگر این بی نظمی ها ادامه 
پیدا کند طبق قانون با اعضا برخورد خواهد شد اما گویا این حرف رئیس 
شورای شهر بندرعباس نتوانســت باعث حضور به موقع اعضای شورای 
اسالمی شــهر بندرعباس در جلسات این شورا شود.انتظار می رود رییس 
شــورای شهر بندرعباس برخورد قاطع با اعضای بی نظم شورای اسالمی 
شهر بندرعباس داشته باشــد تا آنها خود را در برابر مردم و قانون مسؤول 

دانسته و به موقع در جلسات شورا شرکت کنند.

  رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
ارتحال  بزرگداشت  مراسم  گفت:  هرمزگان 
امام خمینی )ره( در محل گلزار شــهدای 

شهرستان بندرعباس برگزار می شود.
  حجت االســالم و المسلمین غالمعلی ارجمند 
درگفتگو با خبرنگار روزنامه دریا اظهار داشت:  
حضرت امام)ره(، یک شخصیت بزرگ و تاریخی 
بعد از دوران ائمه اطهــار و معصومین )ع( بوده 
اســت.وی افزود: امام راحل، ابراهیم بت شکن 
زمان بود که ریشه طاغوت و طاغوتیان را از بین 
برد و با گذشــت چهل سال از عمر این انقالب، 
دستاوردهای بزرگ را مدیون و مرهون زحمات 
ایشــان و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری 

هستیم.
  رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
هرمزگان  با بیــان اینکه بعد از رحلت حضرت 
امام،مجلس خبرگان رهبری یک انتخاب بجا و 

شایسته انجام داد،خاطرنشان کرد:  انتخاب مقام 
معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین جهان ، 
انتخابی به جا بود که امروز به همت همه علما و 
مســئوالن، نقش محوری والیت فقیه در جامعه  

باید بیشتر دیده شود.
  ارجمند تاکید کرد : پیشرفت های امروز کشور 

از رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری است.
وی ابراز داشت: کشتی انقالب با حضور ایشان 
روز بــه روز جلو تر مــی رود، گام دوم انقالب 
نیز که مد نظر ایشان است را باید مد نظر داشته 
باشــیم و از بیانات ایشــان در این مناسبت ها 
اســتفاده و بهره ببریم.رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی هرمزگان در بخش دیگری از 
گفت و گوی خود به تشریح برنامه های سالگرد 
ملکوتی حضــرت امــام)ره( پرداخت و اظهار 
داشت: با توجه به هم زمانی با ماه مبارک رمضان، 

تمام برنامه ها، درون استانی برگزار می شود.

ارجمند  با اشــاره به اینکه در این راستا بیش از 
۳0 ستاد در استان تشــکیل شده است، عنوان 
کرد: برگزاری شــب شــعر در سوگ خورشید 
توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان، 
شبی با قرآن، نثار صلوات به روح مطهر حضرت 
امام)ره( در مساجد سراسراستان از برنامه های 
اجرایی در این روز خواهد بود. وی گفت:  گلزار 
مطهر شهدای بندرعباس با هدف تجدید میثاق با 
آرمان های شهدا و امام شهدا  میزبان این مراسم 
در مرکز اســتان بوده و ســردار رمضان شریف 
مدیرکل روابط عمومی ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمی سخنران این مراسم بزرگ است.
گفتنی اســت که این مراســم هم زمان با مرکز 
اســتان از ســاعت ۱7 امروز در مساجد جامع 
شهرستان های دیگر استان و حتی تا رده بخش ها، 
 جزایر و برخی از روســتاهای استان نیز برگزار 

می شود.

بی نظمی در شورای اسالمی شهر بندرعباس ادامه دارد 

گلزار شهدای بندرعباس میزبان مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی )ره(
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استاندار در شورای معادن هرمزگان :

 صدور و تمدید 
پروانه معادن 

در هرمزگان انجام شود

 ســازمان حفظ نباتات کشــور با خرید 
تضمینی ملخ با قیمت هر کیلوگرم ۸ هزار 
تومان مخالف کرد و آن را عملی غیرمنطقی 

و نادرست دانست. 
 رضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور 
در گفت وگو با تسنیم در واکنش به اعالم خرید 
تضمینی ملخ در جنوب کشور اظهار کرد: این 
امر نظر شخصی یا سازمانی فرماندار بندرعباس 
است و ســازمان حفظ نباتات با این موضوع 
موافق نیست و به هیچ وجه آن را تایید نمی کند.
وی افزود: در صورتی که ایشان یا این سازمان 
می خواهند خرید ملخ انجام دهند خودشــان 
می دانند اما ما مســئولیت مبارزه با آفات را به 
صورت شــیمیایی برعهده داریم و این اقدام را 

منطقی و مناسب نمی دانیم.
احتمال فروش ملخ های آلوده به سم به دولت

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: 

این امکان دارد مردم ملخ های آلوده به سم را در 
اختیار فرمانداری قرار دهند و آن را بفروشند که 
این امر ممکن است مشکالت بعدی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: ســازمان حفظ نباتات کشور 
اعتراض خود را به جهاد کشــاورزی و حفظ 
نباتات استان اعالم کرد و آنها نیز اینطور جواب 
دادند که این امر تنها نظر شخصی یا سازمانی 
فرماندار بندرعباس است و از نظر ما نیز مورد 

تایید نیست.
اعالم خرید ملخ 8 هزار تومانی از مردم

 بنابر این گزارش، عزیــز اهلل کناری فرماندار 
بندرعباس اعالم کرده بود که به منظور تبدیل 
این تهدید به فرصت و برای ارتقاء معیشــت 
روستاییان طبق دســتور استاندار هرمزگان و 
هماهنگی انجام شده با جهاد کشاورزی استان، 
هر روســتایی می تواند به ازای جمع آوری و 
تحویل هر کیلوگرم ملخ زنده به دهیار روستای 

خود مبلغ ۸0 هزار ریال دریافت کند.
  وی در نشست مدیریت بحران بندرعباس که 
با دســتور کار مبارزه با ملخ صحرایی تشکیل 
شــد، اظهار داشــت: دهیاران نیز در پایان هر 
روز و پــس از جمع آوری و تحویل ملخ های 
روستاییان به بخشــداران به ازای هر کیلو ۹0 
هزار ریال دریافت کنند.وی ادامه داد: بخشداران 
مسؤول مبارزه با ملخ در بخش مربوطه هستند 
و دهیاران باید در خصوص خرید تضمینی ملخ 

صحرایی اطالع رسانی گسترده انجام دهند.
کناری ادامه داد: دهیــاران از طریق نیروهای 
مردمی نســبت به رصد محیــط و اطالع آنی 
به بخشــداران اقدام کرده و جهاد کشــاورزی 
بندرعباس با نظر بخشداران دهیاران را آموزش 
دهد.وی ابراز داشت: همچنین شوراهای بخش 
به عنوان نیروهای تشویق کننده مردم در زمینه 

مبارزه با ملخ در خط مقدم قرار گیرند.

مخالفت سازمان حفظ نباتات کشور با تصمیم فرماندار بندرعباس 
 خرید تضمینی ملخ مشکل ساز است 

 دفتر وجوهات رهبر معظم انقالب کفاره یک روز قضای روزه عمد 
و کفاره روزه قضای عذر را اعالم کرد. 

  به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، دفتر وجوهات رهبر معظم انقالب 
کفاره یــک روز قضای روزه عمد )اطعام 60 فقیر( و کفاره روزه قضای 

عذر و نیز حداقل فطریه برای هر نفر را اعالم کرد.
  بر پایه این گزارش، حداقل فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان، کفاره یک 
روز قضای روزه عذر 2 هزار و 500 تومان و کفاره یک روز قضای روز 

عمد )اطعام 60 فقیر( معادل یک صد و پنجاه هزار تومان است.

دفتر رهبر انقالب مبلغ زکات فطریه و کفاره را اعالم کرد 

ریا
: د

س
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پشت پرده سیاست 

دم خروس حساب های توئیتری ضد ایرانی بیرون زد
وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد کمک مالی خود به یک حســاب توئیتری تبلیغاتی 
ضد حکومت ایران را به دلیل فعالیت های خارج از چارچوب توافق شــده، قطع کرده است. 
بودجه اولیه این پروژه 20 میلیون دالر بوده است. به گزارش عصر ایران، روزنامه گاردین در 
گزارشی در این باره نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرده است کمک مالی به پروژه 
»Iran dIsInformatIon« )ارائه اطالعات غلط درباره ایران( را که به صورت یک حساب 
 »Iran dIsInformatIon« توئیتری فعالیت می کرد، قطع کرده است. گفتنی است پروژه
زیر نظر »مرکز همکاری جهانی« وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت می کرد. هدف اصلی از 
تاسیس این گروه توئیتری، مقابله با  تبلیغات مدافع جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی 
و رسانه ای بوده است. بر اســاس اعالم وزارت خارجه آمریکا، دلیل قطع این کمک مالی، 
فعالیت ها و توئیت های این حساب علیه گروهی از روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر ایرانی 
بوده که مخالف تحریم بوده اند و این حساب توئیتری طی هفته های گذشته به جای مقابله با 
تبلیغات اینترنتی ایران، وجه همت خود را روی انجام حمالتی علیه برخی از روزنامه نگاران 
و فعاالن مدنی متمرکز کرده که با هدف اصلی تاسیس این حساب برای مقابله با فعالیت های 
تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران، منافات داشته است. این حساب توئیتری طی هفته های گذشته 
حمالت گسترده ای را علیه گروهی از روزنامه نگاران بخش بی بی سی فارسی و برخی دیگر از 
فعاالن حقوق بشر و چهره های آکادمیک مخالف تحریم های ایران انجام داده است. طبق اعالم 
»برت براون« مدیر کل سابق »مرکز همکاری جهانی« وزارت امور خارجه آمریکا - در دوره 
اوباما- این مرکز در دولت اوباما و برای مقابله با تبلیغات اینترنتی و رسانه ای دولت روسیه و 
گروه داعش تاسیس شد اما از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ هدف این پروژه به سمت ایران 
چرخید و فعالیت آن بیشتر بر مقابله با تبلیغات دولتی جمهوری اسالمی ایران در فضای اینترنت 
و رسانه ای متمرکز شد. بر اساس اعالم این مقام سابق دولت اوباما، بودجه ساالنه این پروژه 
20 میلیون دالر بوده است. گفتنی است از فوریه سال جاری میالدی مدیر این پروژه توئیتری 
ضد ایرانی »لی گابریل« یک افسر اطالعاتی سابق نیروی دریایی آمریکا و از مجریان سابق 
شبکه خبری فاکس نیوز بوده است. چندی پیش نیز الجزیره انگلیسی در گزارشی با اشاره به 
فعالیت گسترده اعضای گروهک منافقین در شبکه های اجتماعی تأکید کرد: اغلب حساب هایی 
که از اواخر ماه دسامبر تا ماه می )دی۹6-اردیبهشت۹7( توئیت هایی با هشتگ ایران آزاد 
)freeIran#( و تغییر رژیم ایران)Iran_regIme_Change#( منتشر کرده بودند، در 
یک بازه زمانی چهارماهه ساخته شده بودند که این موضوع حاکی از آن است که بیشتر این 
توئیت ها، کار روبات ها بوده اند. این گزارش در ادامه به نقل از یکی از اعضای جداشده منافقین 
نوشت: »در کل می توانم بگویم که چندین هزار حساب)توئیتری( از سوی هزار تا  هزار و 500 
عضو سازمان مدیریت می شوند. همه چیز به خوبی سازمان دهی شده و دستورالعمل های 
روشن برای کاری که باید انجام شود، وجود داشت.« از سوی دیگر دولت آمریکا عالوه بر این 
گونه پشتیبانی ها از حساب های کاربری فیک ضدایرانی، بودجه ثابتی مشتمل بر چندین میلیون 
دالر برای حمایت از رسانه های رسمی ازجمله صدای آمریکا و رادیو فردا هم در نظر می گیرد. 
 )BBg(براساس گزارش رسانه ها، این بودجه ها در قالب کمک به بنگاه خبرپراکنی آمریکا
تخصیص می یابد. پایگاه خبری المانیتور تابستان سال گذشته در گزارشی به نقل از اعضای 
کنگره آمریکا ضمن انتقاد از  ناکارآمدی رسانه های فارسی زبان مورد حمایت دولت این کشور، 
خواستار تشکیل جبهه رسانه ای قوی تر علیه ایران شده بودند. در این گزارش تأکید شده بود که 
دولت ترامپ از کنگره خواسته است در بودجه 20۱۹ آمریکا مبلغ ۱2.2 میلیون دالر به شبکه 

فارسی زبان »صدای آمریکا« و 6.2 میلیون دالر به »رادیو فردا« اختصاص دهد. 

سپاه ادعای ورود تروریست ها به کردستان را تکذیب کرد 
تسنیم - سردار  رجبی فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرام فر کردستان گفت: خبر 
»خنثی سازی توطئه علیه راهپیمایی روز قدس« در سنندج قویًا تکذیب می شود و 
مردم نباید هیچ گونه نگرانی درباره امنیت پایدار موجود در سراسر استان داشته باشند.

این درحالی است که ســردار آزادی فرمانده انتظامی استان کردستان از دفع حمله 
تروریستی گروهک ضدانقالب به راهپیمایان سنندج خبرداده بود.

 هشدار صریح به مدیران درباره تغییر دکوراسیون 
بر اساس بخشنامه روزهای اخیر یک مسئول مهم اجرایی به همه اعضای کابینه، از 
آن ها خواسته شده عالوه بر رعایت حساسیت ها درباره خرید تجهیزات و ملزومات 
اداری از قبیل سیستم صوتی - تصویری یا میز و صندلی و مبلمان برای دفاتر خود 
یا مدیران زیر دست، توجه داشته باشند که هرگونه هزینه کرد از منابع دولتی برای 
ســرفصل هایی چون بازسازی، نوسازی، به ســازی و به طور کلی هر نوع تغییر 

دکوراسیون، به جز در موارد ضروری و با تایید گردش کار مربوط، ممنوع است.
شاکی و متشاکی دولتی چند نفر هستند؟

یک نهاد نظارتی در نامه جدید خود به تعدادی از ادارات و ســازمان ها ، از آن ها 
خواسته است با توجه به ضرورت به روزرسانی و اطالع دقیق از آخرین وضعیت 
پرونده هایی که در دســتگاه قضایی مطرح هستند و یک طرف آن مجموعه های 
دولتی قرار دارند، گزارشی از آخرین روند موجود تهیه و ارسال کنند که شامل تهیه 
فهرستی از ارزش خواسته، آخرین رای صادر شده و نوع محکومیت به نفع یا ضرر 

مجموعه های اداری وابسته به دولت است.
سومین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی برگزار شد 

هادی محمدی - سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید محمدرضا خاتمی 
نایب رئیس مجلس ششــم به دلیل اظهاراتش درباره تقلب در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۸۸ در مجتمع قضایی رسیدگی به شکایات کارکنان دولت برگزار 
شد. به گزارش خراسان ،این جلسه دادگاه که از قبل اعالم شده بود ساعت ۹ صبح 
و به صورت علنی برگزار می شود، با 40دقیقه تاخیر در حالی آغاز شد که طبق گفته 
محمد رضا خاتمی، وی تنها می توانســت پنج همراه با خود به سالن دادگاه ببرد و 
پنج نفر هم از طرف مقابل حضور داشتند که با تصمیم خاتمی پنج نفر از خبرنگارانی 
که جلسه گذشته را پوشش داده بودند همراه وی به سالن دادگاه رفتند. جلسه بعدی 
این دادگاه ۸ صبح روز چهارشنبه 22 خرداد برگزار می شود. به گزارش جماران، 
ســید محمد رضا خاتمی پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران یادآور شد: این 
اولین بار است که دادگاهی مستقل و با این اهمیت برای این موضوع  تشکیل شده 
... موضع رئیس دادگاه به رغم این که در برخی جاها دفاعیات را وارد نمی دانست، 
توام با سعه صدر بود و اجازه می داد تا دفاعیات انجام بگیرد. وی همچنین گفت: 
درخواســت کردم برخی افرادی که در شورای نگهبان هستند نظیر آقایان جنتی و 
کدخدایی و از مســئوالن وزارت کشور نیز حداقل سه نفر یعنی آقایان محصولی، 
دانشــجو و شریفی راد احضار شوند. وی همچنین از شخصیت هایی نظیر محسن 
رضایی، قالیباف، شمخانی، علی الریجانی، پورمحمدی و ... نام برد و مدعی شد که 
به اســناد و مدارک آنان استناد کرده و از قاضی خواسته آن ها را به دادگاه احضار 

کند. 

جانشین رییس ستاد استهالل هرمزگان خبر داد
استقرار ۱۴ گروه استهالل برای رویت هالل ماه شوال 
 جانشین رییس ستاد استهالل هرمزگان از استقرار ۱4 گروه استهالل 
برای رویت هالل ماه شــوال در هرمزگان خبر داد. جانشــین رییس 
ستاد استهالل هرمزگان گفت: ۱4 گروه استهالل برای رویت هالل ماه 
شوال در مناطق مختلف هرمزگان مستقر می شوند.مهدی پریمی افزود: 
گروه های اســتهالل غروب سه شــنبه ۱4 خرداد در ارتفاعات استان 
برای رویت هالل ماه مســتقر می شوند.جانشین رییس ستاد استهالل 
هرمزگان افزود: در هر گروه چهار نفره یک سرگروه، روحانی، رصدگر 
و محاسبه گر حضور دارد که به تلسکوپ و دوربین های دو چشمی و 
عکاســی مجهز هستند.مهدی پریمی گفت: 4 گروه مجهز به تلسکوپ 
و دوربین های دو چشــمی و عکاسی هستند که دو گروه آن مربوط به 
سپاه و دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان است.وی افزود: 
گروه استهالل بندرعباس هم با حضور یک کارشناس اعزامی از تهران 
در پایگاه نیرو های مسلح واقع در کوه گنو مستقر می شوند.به گزارش  
باشگاه خبرنگاران جوان، جانشین رییس ستاد استهالل هرمزگان گفت: 
در صورت مشــاهده هالل ماه گزارش آن بــه دفتر نماینده، ولی فقیه 
در اســتان و دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی برای تایید نهایی ارسال 

می شود.

استقرار 572 پایگاه جمع آوری زکات فطریه
  معاون مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ه( 
هرمزگان از اســتقرار 572 پایگاه جمع آوری زکات فطریه در استان 
خبر داد. بمهرداد تاجیک در گفت وگــو با خبرنگار روزنامه دریا با 
اشــاره به در پیش  بودن عید ســیعد فطر و لزوم جمع آوری زکات 
فطریه، اظهار داشت: 572 پایگاه در محل های برگزاری نماز عید در 
مصلی ها، مساجد، امامزاده ها و ...  به منظور جمع آوری زکات فطریه 
مستقر می شوند. تاجیک با بیان اینکه هر پایگاه دارای صندوق های 
مختلفی در جمع آوری زکات فطریه می باشــد، افزود: این صندوق ها 
شامل؛ فطریه عام، سادات، کفاره عمد و کفاره غیر عمد می باشد.معاون 
مشــارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان در خصوص زکات های 
که در هر شــهر و روستا جمع آوری می شود،ابراز داشت: با توجه به 
رعایت موازین شرعی زکات های که جمع آوری می شود در کوتاه ترین 
زمان ممکن بین ایتام، فقرا و نیازمندان همان شهرها و روستاها تقسیم 
می شــود. معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان با اشاره 
به اینکه متولی اصلی جمع آوری زکات دبیرخانه شــورای زکات که 
مستقر در کمیته امداد کل می باشد، خاطرنشان کرد: سایر ارگان ها و 
موسسات می توانند با مراجعه به این دبیرخانه نسبت به  اخذ مجوز به 
جمع آوری زکات فطریه در سطح استان اقدام کنند.تاجیک به زکات 
فطریه جمع آوری شــده در ســال ۹7 پرداخت و  بیان داشت:  پنج 
میلیارد و 600 میلیون تومان در سال گذشته در استان جمع آوری شد.

آغاز ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر هرمزگان
 سرپرســت اداره کل تعــاون، کار وفاه اجتماعي هرمــزگان از آغاز 
ثبت نام در ســیزدهمین جشــنواره کارآفرینان برتر اســتان خبر داد و 
گفت: کارآفرینان از هشــت خردادماه تا  پایان تیرماه سالجاري فرصت 
ثبت نــام اینترنتي در این جشــنواره را دارند.»کیامــرث برخورداري« 
افزود: صاحبان کســب و کار دارای نوآوری و خالقیت مي توانند جهت 
 ثبت نام و تکمیل فرم ها و ارســال مســتندات خود به  سامانه اینترنتي

www.karafarInaneBartar.Ir  مراجعه کنند.به گزارش وابط عمومی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، وي بیان داشت: یازدهمین 
جشــنواره  کارآفرینان برتر در سال ۹۸ با هدف ترویج و توسعه فرهنگ 
کار آفرینی  و شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر درسطح کشور و معرفی 
آنان به عنوان الگوهای جامعه به آحاد مردم بویژه جوانان، برگزار می شود.

خبر

خبری

دوشنبه 13 خرداد 1398

28 رمضان 1440

 سال هجدهم شماره 3050

  مدیرکل ورزش و جوانان اســتان با بیان اینکه 
برای کمک به ورزش و هیئت ها نیازمند حمایت 
صنایع هستیم افزود: به همین دلیل به دنبال وارد 

کردن بخش صنعت به ورزش هستیم. 
  محمودرضا امیاری در اولین جلســه با هیئت های 
ورزشــی در ســال جدید با تاکید بر اینکه ساختار 
هیات های ورزشی مشــخص و وظیفه اداره کل در 
حمایت از هیات ها نیز مشخص است خاطرنشان کرد: 
در ســال ۹7 از هیئت ها درخواست برنامه عملیاتی 
ساله جاری را کردیم که متاسفانه اکثر هیات ها این کار 
را انجام نداده اند.  وی جلســه شورای ورزش استان 
را جلسه بســیار مثبت برای ورزش هرمزگان ذکر و 
یادآور شــد: باید مشخص کنیم انتظار ما از استاندار 
چیســت، و انتظار اســتاندار از ما چیست تا بتوانیم 

اقدامات خوبی برای ورزش استان انجام دهیم.

  مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به امکانات 
ورزشی دســتگاههای اجرایی و عدم استفاده جامعه 
ورزش از ایــن اماکن تصریح کــرد: باید با حمایت 
استاندار از ظرفیت همه دستگاهها در ورزش استفاده 
کنیم تا بتوانیم به رشد هرچه بیشتر ورزش کمک کنیم .
 وی از تدوین سند راهبردی پنج ساله ورزش استان 
خبــر داد و گفت: به دنبال ایجــاد اتاق فکر ورزش 
هستیم تا با مشورت با اهل فن بتوانیم مسیر حرکت 

ورزش را برای ورزشکاران استان هموارتر نماییم.
  وی ادامه داد وقتی ما خاموش باشیم و فعالیتی نداشته 

باشیم کســی هم کاری برای ما انجام نمی دهد و باید 
فعال باشیم و راهکار ارائه کنیم.

  ســکاندار ورزش اســتان ضمن تقدیر از عملکرد 
هیات ها در سال ۹7 افزود: آماده شنیدن راهکارها و 
پیشنهادات شما هیئت ها برای ورزش استان هستم و 
درخواست می کنم جلساتی را با اعضای هیئت رئیسه 
برگــزار و بنده هم در این جلســات حضور خواهم 
داشــت.  امیاری برگزاری المپیاد ورزشــی استعداد 
های برتــر را یکی از اقدامات بســیار مهم وزارت 
ورزش برشــمرد و اظهار کرد: به دنبال اعزام، اردو و 

حضور خوب در المپیاد امسال هستیم، هر چند سال 
گذشته زمان کافی برای آماده کردن ورزشکاران نبود 
اما امســال باید با برنامه منظم در این المپیاد حضور 
پیدا کنیم. وی سرکشی روسای هیئت های استانی از 
هیئت های شهرستانی را یکی از ضروریات برشمرد 
و افزود: نباید جزیره ای عمل کنیم و باید همســو و 
هم جهت حرکت کنیم و تا جایی که در توان داشــته 
باشم از شــما حمایت خواهم  کرد. مدیرکل ورزش 
و جوانان در پایان گفت: هیات ها در موضوع درآمد 
نظارت و کنترل کنند تا مشکلی برای آن ها پیش نیاید.
 به گزارش فارس، در این جلسه قبل از صحبت های 
مدیر کل ورزش، روسای هیات ها به بیان دیدگاهها، 
مشکالت و برنامه های خود در سال جاری پرداختند 
و در پایان جلســه نیز از ســوی مدیرکل از روسای 

هیئت ها تجلیل به عمل آمد.

  
سرمقاله

راه امام  )ره( را گم نکنیم 
  درحالی به سالگردرحلت بنیانگذار انقالب اسالمی رسیدیم که 
ســه دهه از آن روز جانگذار می گذرد و یاد وخاطره اش تا ابدیت 
زنده اســت. امام خمینی)ره( احیاگر انقالب اسالمی در ایران بود که 
الگویی برای جهانیان شد و حال که می نگریم بنظر می رسد برخی 
از خــواص و عوام راه این پیرجمــاران را ازیاد برده اند وگاهی در 
جهت خالف آرمان های انقالب گام برمی دارند. امام انقالب اسالمی 
ایران را برای پابرهنگان و کوخ نشینان و اعتالی اسالم ناب محمدی 
)ص( و اجرای قوانین شــرعی ودینی پایه گذاری فرموده اند وحال 
برخی ها این آرمان ها را به فراموشــی سپرده اند و ازیاد برده اند که 
برای این انقالب چه خون هایی که ریخته شده است.اگر امروز مفاسد 
وکجروی هایی دربرخی بخش های جامعه دیده می شــود که مردم 
را بدبیــن می کند ، فقط بخاطر انحراف از آرمان های امام ورهبری 
است. اگر بخوبی می دانستیم ومی دانستند که چه رنج ها و دردهایی 
کشیده شده و چه فرزندانی بدون سایه پدر بزرگ شدند و زنانی بدون 
همسر، فرزندان شان را پرورش دادند و چه خون هایی درخت اسالم 
را آبیاری کرده اند تا این انقالب به پیروزی برســد وپایدار بمانند، 
شاید که حال به راحتی از آرمان های انقالب و تعالیم دینی انحراف 
پیدا نمی کردیم. مسئوالنی که ردای مسئولیت را بردوش می کشند و 
به وظیفه شان عمل نمی کنند، در واقع بر قطاری سوارند و از ریلی 
می گذرند که امام)ره( بر آن سوار نشده بود و بایستی از این قطار پیاده 
شوند و بر قطار انقالب و رهبری وخدمتگزاری و شرع مقدس سوار 
شوند. بایستی بر قطار رسیدگی به محرومان و مظلومان سوار شوند 
واز حق این قشر دفاع کنند تا حقی از آنها ضایع نشود. آنچه که امروز 
مشــهود است و روزبه روز بر تعداد محرومان افزوده می شود؛ فقط 
به این دلیل است که براساس فرامین دینی و فرمایشات امام )ره( گام 
برنداشته ایم و برخی مسئوالن خود را خادمان واقعی مردم ندانسته  
و فقط این شعار را داده  و درعمل بر خالفش عمل کرده اند و همین 
موضوع هم باعث نارضایتی از برخی مســئوالن و دولتمردان شده 
است. در استانی مانند هرمزگان که ازیک طرف قطب اقتصادکشور  
محسوب می شود و از آن طرف هم قطب محرومیت بشمار می رود و 
کوهشاه احمدی، بشاگرد، محالت حاشیه نشین وبافت های فرسوده 
مرکز اســتان و... دارد که هیچ تناسبی بین درآمدزایی و محرومیت 
استان ندارد؛ آیا این وضعیت جز بدلیل ضعف مدیریت در دولت های 
مختلف بوده اســت؟ آیا دراینجا که محرومان مورد رسیدگی قرار 
نمی گیرند و با مشــکالت مختلف دست وپنجه نرم می کنند، نشانه 
دوری از رهنمودهــای امــام ورهبری درخصوص رســیدگی به 
محرومان و مستضعفان نیست؟ آیا آرمان های انقالب را نباید برای 
این اقشار پیاده سازی کرد؟ مردمانی که در تمام صحنه های سیاسی 
و اجتماعی و... و راهپیمایی ها و انتخابات و... مشارکت حداکثری 
دارند را نباید اینگونه با آنان رفتار نمود وبایستی رهنمودهای معمار 
کبیر انقالب توسط همگان وبخصوص دولتمردان مدنظر و چراغ راه 
قرار گیرد تا انقالب به اهداف و آرمان هایش دســت یابد و بایستی 

 علی زارعیراه روح ا... را گم نکنیم.

دکتر مهدی حسنی آزاد، رئیس 
پژوهشی  آموزشــی  مجتمع 
درمانی پیامبــر اعظم )ص( با 
اداره  گزارش  طبق  اینکه  بیان 
محیط زیست استان هرمزگان 
این مجتمع تنها بیمارستان با دستگاه امحا زباله فعال در استان 
است گفت : این دستگاه عالوه بر اینکه زباله عفونی را به غیرعفونی 
تبدیل می کند بلکه  پســاب خروجی آن نیــز عاری از هر گونه 

آالینده و با قابلیت انتقال به فاضالب شهری می باشد.
دکتر مهدی حســنی آزاد با بیان اینکه : دستگاه امحاء زباله بیمارستان 
شــهید محمدی با نام اکوداس t300 ساخت کشــور فرانسه و از نوع 
هیدروکالو می باشد  گفت: به طور معمول پسماند عفونی بیمارستان پس 

از جمع آوری از بخش ها توسط نیروهای خدماتی بیمارستان به جایگاه 
دپو مخصوص پســماند عفونی که دارای سیستم مبرد می باشد منتقل و 
نگهداری می شود و بعد از آن  توسط اپراتور به دستگاه امحاء زباله منتقل 

و به پسماند بی خطر تبدیل می گردد.
  دکتر حسنی آزاد در ادامه با اشاره به اینکه  تبدیل پسماند عفونی به غیر 
عفونی دارای ۸ مرحله می باشد، بارگذاری پسماند، خردشدن، گرمایش 
۱40 درجه سانتیگراد، آماده به کار، خنک کاری، تخلیه بخار، وکیوم و 
تخلیه را از مراحل هشــت گانه این تبدیل برشــمرد و گفت: در مرحله 
خنک کاری از مخزنی که دارای آب شــرب شهری و به دستگاه امحاء 
زباله متصل می باشد مقداری آب به دستگاه جهت خنک کاری تزریق 
می گردد و در مرحله تخلیه بخار این آب به چاه واقع در کنار ساختمان 

امحاء منتقل شده و سپس به تصفیه خانه فاضالب پمپاژ میگردد.

  وی با تاکید بر اینکه پسابی که از دستگاه به چاه منتقل می شود شیرابه 
زباله نیست و همانطور که گفته شد آبی است که از سیستم آب شهر برای 
خنک کاری پس از مراحل بی خطر سازی پسماند وارد دستگاه شده و 
ســپس در مرحله آخر تخلیه میگردد  گفت : همچنین این مجتمع دارای 
تصفیه خانه فاضالب فعال نیز می باشد که فرآیند تصفیه آن توسط لجن 
فعال انجام می شــود لذا فاضالب تولیدی  بیمارستان و همچنین پساب 
دســتگاه امحاء زباله به تصفیه خانه منتقل و پس از انجام فرآیند تصفیه 
به پساب اســتاندارد تبدیل شده که برای آبیاری فضای سبز بیمارستان 

استفاده می گردد.
  وی در خاتمــه خاطر نشــان کرد که آزمایشــات کلی تصفیه خانه و  
فاضالب به صورت فصلی و آزمایشات روزانه جهت کنترل فرآیند تصفیه 

انجام می گردد که با استانداردهای محیط زیست مطابقت دارد.

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم)ص( خبر داد

  بیمارستان شهید محمدی، تنها بیمارستان دارای امحاء  زباله فعال 

انعکاس
راه دانا خبرداد: محمدرضا عارف؛ رئیس فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این 
ســوال که »آیا لیســت اصالح طلبان تکراری خواهد بود؟« بیان کرد: االن برای 
قضاوت این موضوع خیلی زود اســت؛ مگر بناست لیست همیشه عوض شود؟ 
حسب ضوابطی کاندیداهایی را مشخص می کنیم.وی در پاسخ به این سوال که »آیا 

مردم به اصالح طلبان اعتماد خواهند کرد؟« گفت: ان شاءا... .
تابناک خبرداد: سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه شهرستان محمودآباد با تأکید بر این که جنگی نخواهد شد؛ 
اما باید آمادگی دفاعی و نظامی خود را حفظ کنیم، تصریح کرد: فرقی بین سردار 

سلیمانی و دکتر ظریف وجود ندارد و هر دو گوش به فرمان رهبری هستند.
پارسینه نوشت: سرکنسول آمریکا در شهر هامبورگ آلمان سراغ شرکت هایی رفته 
است که با ایران همکاری می کنند و با آن ها در خصوص مشکالت معامله با ایران 
گفته تا آن ها را درباره همکاری با تهران نگران کند. سخنگوی سفارت آمریکا در 
این خصوص تاکید کرده است که »ســرزدن« به شرکت های آلمانی ادامه خواهد 
داشت، زیرا از این راه »ما سیاست تحریمی خودمان را برایشان توضیح می دهیم«.

تابناک نوشت: حجت االسالم محمد جواد باقری امام جمعه اسالم ضمن تأکید بر 
برخورد قاطع با مفســدان اقتصادی گفت: باید از این دزدان اقتصادی پرسید، چرا 
موقع خوشگذرانی با پول بیت المال کراوات می زنید، ولی وقتی در دادگاه حاضر 
می شــوید پیشانی تان پینه می بندد و انگشتر عقیق به دست می کنید و ریش می 
گذارید؟ مردم فرق خادم و خائن را می دانند و از دستگاه قضا این را می خواهند: 

»مفسدان اقتصادی را به دریا بریزید.«
جزئیات مراسم سی امین سالگرد ارتحال امام )ره(

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی)ره( ضمن تشریح مراسم سی امین سالگرد 
عروج ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسالمی، تأکید کرد که سیدحسن خمینی برای 
مراعات حال روزه داران در این مراسم سخنرانی نخواهد کرد. محمدعلی انصاری 
در نشست خبری خود از آغاز این مراسم در ساعت۱7:۳0روز ۱4 خرداد خبر داد 
و با اشــاره به این که پیش از آغاز ماه مبارک احتمال تقارن دو مراسم عید فطر و 
سالگرد امام راحل  وجود داشت،  گفت: وقتی ما به نتیجه نرسیدیم و پیشنهادهای 
چندگانــه ای را خدمت دفتر مقام معظم رهبــری ارائه کردیم، مقام معظم رهبری 
فرمودند مراســم سالگرد امام نباید تحت تأثیر مراسم دیگری قرار گیرد و باید در 
زمان و مکان خود برگزار شود. به گزارش جماران، انصاری اعالم کرد که بیش از 
50 خبرنگار خارجی از کشورهایی همچون ژاپن، عراق، اسپانیا، ترکیه، فلسطین 
و لبنان این مراســم را پوشش خواهند داد.در همین حال به گزارش فارس، سردار 
یزدی فرمانده قرارگاه شهید فهمیده با اشاره به تامین امنیت مراسم سالگرد ارتحال 
امام خمینی)ره( گفت: ســامانه های پدافند هوایی و موشک های هاگ در اطراف 
حرم آماده مقابله با هرگونه تهدیداتی هستند. یزدی با اشاره به این که علت حضور 
قرارگاه پدافند هوایی و سیستم های جنگ الکترونیک، مبارزه با ریزپرنده هاست، 
افزود: امنیت مراسم را از سر مرزها تامین خواهیم کرد و در پوشش ۱0 کیلومتری 
اطراف مرقد امام)ره( این امنیت فشــرده تر می شــود و هر رفت و آمدی زیر نظر 

خواهد بود.

تازه های مطبوعات
شــرق-این روزنامه در گزارشی با عنوان »تبعید از تهران« نوشت: اجاره مسکن 
در تهران، حاال مهم ترین دغدغه چند صد هزار شــهروند تهرانی اســت که دیگر 
بیــن دوراهی خروج از تهران و مهاجرت به دیگر شــهرها و تن دادن به وضعیت 
موجود حق انتخابی ندارند و تنها راه باقی مانده برای آن ها خروج از تهران و حتی 

حاشیه های مسکونی آن است.
سازندگی- این روزنامه در یادداشتی با عنوان »خبری در راه است؟« به قلم »احمد 
نقیب زاده« نوشت: »هم اکنون مهم ترین تالش هایی که ایران برای شکستن تحریم ها 
انجام داده همین رایزنی ها و البته سفر نخست وزیر ژاپن به ایران است. در روابط 
خارجی نباید فرصت ها را از دست داد. باید از فرصت ها برای شکستن تحریم ها 

استفاده کنیم. شاید این بار نخست وزیر ژاپن حامل پیامی به نفع ایران باشد.«
کیهان - بعداز شش ســال پمپاژ »امید کاذب«، آقای روحانی در دیدار اصحاب 
فرهنــگ و هنر و همچنین دیــدار روحانیون، »مردم« را بــه دلیل این که »امید 
واقعی« شــان را به این دولت از دست داده اند، عامل مشکالت کنونی معرفی کرد، 
گویی که شخص ایشــان و ناکارآمدی دولت وی و سوء مدیریت های اجرایی و 
تفکر غرب گرای حاکم بر دولت یازدهم و دوازدهم هیچ نقشی در بروز مشکالت 

کنونی نداشته اند!
اعتماد- مصطفی تاجزاده در گفت و گو با این روزنامه بیان کرد: در انتخابات آزاد  

حتی اگر ما رای نیاوریم اصالحات پیروز است.
آغاز دوره گردی ضد ایرانی پمپئو از آلمان 

تور ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا که از آلمان شروع شده، در روزهای آینده به 
سوئیس کشوری که حافظ منافع ایران در آمریکاست، هلند و انگلیس ختم خواهد 
شد. نکته جالب سفر پمپئو به آلمان، همراهی مرکل و    وزیر خارجه آلمان با پمپئو 
در اتهام زنی علیه ایران بود. هر دوی این مقامات بدون اشــاره به توافق هسته ای 
تأکید کردند باید جلوی دستیابی ایران به سالح هسته ای را بگیریم، در عین حال 
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ادعا کرد که روش مدنظر کشورش برای این هدف، 
با آمریکا متفاوت است. مقامات آلمانی البته، به نقض برجام از سوی آمریکا اشاره 
نکردنــد. به گزارش ایلنا، وزیر خارجه آمریکا هم با ادعای این که ایران تهدیدی 
برای جهان است، از آلمان خواست که اقدامات بیشتری علیه تهران انجام دهد. او 
در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود درباره سازوکار اینستکس تأکید 
کرد که این سامانه مالی نباید مشمول کاالهای تحت تحریم آمریکا شود! به گزارش 
ایرنا، آنگال مرکل صدراعظم آلمان دستور کار مذاکراتش با پمپئو را به این شکل 
مطرح کرده اســت: »بدون شک، ایران نخستین و مهم ترین مسئله ای است که در 
دستور کار امروز ما قرار دارد. این که چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم ایران 
سالح هسته ای ندارد و چگونه می توانیم از اقدامات تهاجمی بیشتر ایران جلوگیری 
کنیم.«همزمان پل پیالر تحلیل گر پیشین ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا نیز 
درباره ادعای جنگ طلبی برخی مقامات آمریکایی می گوید ترامپ به هیچ وجه 
نمی خواهد با ایران وارد جنگ شود. این چهره آمریکایی در گفت و گو با فارس 
تأکید کرد که فشارهای آمریکا برای دستیابی به یک توافق جدید با ایران است. وی 
همچنین خبر داد که »برخی گزارش های جدید نشان می دهد صبر ترامپ در برابر 

بولتون تمام شده و او به شدت درباره نقش بولتون ناامید شده است.«

مدرس گفت: در تصفیه پساب بندرعباس توسط بخش خصوصی 
و فروش آن به صنایع غرب این شهرستان ابتدا بر حفظ سالمت 

مردم تاکید و این موضوع در اولویت کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت : فروش 500 
لیتر بر ثانیه پساب تصفیه شده به صنایع غرب بندرعباس و 200 لیتر 
بر ثانیه آن به شهرداری این شهر در جلسه ای با حضور سرمایه گذار 
تصفیه پســاب بندرعباس و نمایندگانی از سوی صنایع و شهرداری 

تعیین تکلیف شد. 
 وی اضافه کرد: اینکه این پساب چگونه و کی باید تحویل خریداران 

شود و ســرمایه گذار چه خدماتی در انتقال آن ارایه می کند، قراری 
اســت که فی مابین آنها اســت و معاونت عمرانی استانداری در این 

خصوص ورود نخواهد کرد.
 مدرس تاکید کــرد: در تصفیه فاضالب بندرعباس توســط بخش 
خصوصی آن چیزی که برای ما اهمیت داشت و دارد، افزایش کیفیت 
پسابی است که به دریا می ریزد و همچنان این امر مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه ســالمت مردم از هر چیز دیگر با اهمیت تر است، 
افزود: کمک به تعیین تکلیف فروش پساب به صنایع غرب و شهرداری 
بندرعباس به منظور حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 

در تصفیه فاضالب و استاندارد سازی پساب بندرعباس بوده است.
  وی خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی در حوزه تصفیه پساب 
موجب افزایش 70 درصدی کیفیت پساب بندرعباس شده و به دنبال 
رساندن کیفیت آن در حد روان آب هایی مانند آب رودخانه ها هستیم. 
  به گزارش شبســتان، وی اضافه کرد: تصفیه خانه فعلی بندرعباس 
در حال بازسازی اســت و همزمان با عملیات بازسازی و بهسازی 
فعالیت خود را نیز انجام می دهد و افزایش 70 درصدی کیفیت پساب 
بندرعباس را در پی داشــته که این امر از اولویت های ما در بهسازی 

این تصفیه خانه بوده است.

فروش 700 لیتر بر ثانیه پساب تصفیه شده بندرعباس تعیین تکلیف شد

روابط عمومی
رد  رهمزگان  اداره کل استاندا

سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
 و قیام 15خرداد بر مردم ایران و آزادگان سراسر دنیا تسلیت باد

مدیرکل ورزش و جوانان  هرمزگان :

صنایع باید به کمک ورزش بیایند

  مدیرکل اوقاف وامور خیریه هرمــزگان گفت: حمایت از مراکز 
قرآنی باید بین اعضای جامعه فرهنگ سازی شود.

  به گــزارش روابط عمومی اداره کل اوقــاف وامور خیریه هرمزگان؛ 
حجت االسالم والمسلمین گرایلی درجلسه هماهنگی مسئولین موسسات 
قرآنی شهرستان بندرعباس افزود: دل انسان با فهم و ارتباط با قرآن زنده 
می شــود چرا که شفا در قرآن است و دلهای تاریک در ارتباط با قرآن 

شفا می گیرند. وی با اشاره به اینکه بهترین کالم و موعظه، فهم عمیق و 
تعمق در قرآن است، گفت: امروز تنها راه نجات بشر تمسک به قرآن است
  حجت االسالم گرایلی به برگزاری مسابقات قرآنی در این استان اشاره 
کرد و گفت: مســابقات در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی موثر است و 

جوانان را به سمت قرآن سوق می دهد
  وی بــا بیان اینکه اکنون به برکت انقالب سراســر ایران نهضت قرآنی 

گسترده شده و مدارس و موسسات قرآنی با هزاران حافظ و قاری تربیت 
شــده اند، افزود: امروز جمهوری اســالمی ایران از نظر کمی و کیفی در 

مباحث قرآنی در دنیا اول است.
 حجت االســالم گرایلی گفت: امروز شــاهد درخشــش جوانانی در 
کشــور هســتیم که بی نظیر قرآن را تالوت می کنند که اینها به برکت 

انقالب،حمایت های رهبری ونیز شما مسولین موسسات قرآنی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان تاکید کرد    لزوم فرهنگ سازی جهت حمایت از مراکز قرآنی



خبر 
راه یافتگان جشنواره فیلم و عکس »هرمزگان من« معرفی شدند

 مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان گفت: راه یافتگان جشــنواره فیلم 
و عکس »هرمزگان من« معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری هرمزگان، رضا برومند با 
اشــاره به اینکه  با پایان داوری آثار اولین جشنواره »هرمزگان من«، آثار 
پذیرفته شده در بخش های سه گانه ی این جشنواره مشخص شدند، افزود: در 
بخش عکس هیات داوران حسام الدین انصاریان، روح اله بلوچی و منصور 
وحدانی از بین ۱۴۴۲عکس ارسال شــده به این جشنواره، ۱۰۹ اثر از ۵۹ 
عکاس را برای ارائه  در نمایشگاه انتخاب کردند.وی افزود: خوبیارساالری، 
شهاب آبروشــن و عبداله خداکریمی داوران بخش فیلم مستند نیز از بین 
۳۰ فیلم مستند ارسال شده، ۱۳ اثر را انتخاب و در بخش فیلم های کوتاه 
موبایلی نیز ۶ اثر انتخاب شــده است.مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان 
با بیان اینکه جشــنواره فیلم و عکس »هرمزگان من« با هدف مشارکت 
هنرمندان و عالقمندان به معرفی جاذبه های گردشگری، میراث ملموس و 
ناملموس، صنایع دستی و معماری سنتی از سوی این اداره کل برگزار شده، 
افزود: شــرکت کنندگان در این جشنواره می توانند جهت اطالع از اسامی 
راه یافتگان به سایت جشنواره  hormozganeman.ir مراجعه نمایند. 
برومند تاکید کرد: زمان برگزاری جشنواره، نمایشگاه عکس ها و زمان بندی 

نمایش فیلم ها و معرفی برگزیدگان به زودی اعالم خواهد شد.

پنجشنبه های صنایع دستی بندرعباس، اقتصاد محور است 
 معاون برنامه ریزی ومنابع انسانی شهرداری بندرعباس در نشست 
مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس از راه اندازی 
رویداد فرهنگی، اقتصادی و هنری به نام پنج شــنبه های هنر در آینده 
نزدیک خبر داد. به گزارش فارس، محمد مهدی جهانبخش در نشست 
مرکــز خالقیت و فناوری هــای نوین شــهرداری بندرعباس، گفت: 
پنجشنبه های هنر و صنایع دستی، رویدادی فرهنگی، اقتصادی و هنری 
است و نقش به سزایی در معرفی و گسترش صنایع دستی و آیین های 
سنتی بندرعباس دارد.وی با اعالم این خبر افزود: نقش سازمانهای مردم 
نهاد در گسترش صنایع دستی اقتصاد محور، بسیار حائز اهمیت است 
و این سازمان ها با مشــارکت فعال خود در مدیریت شهری، توسعه و 
آبادانی را شتاب می بخشند.جهانبخش اظهار داشت: این رویداد فرهنگی 
اقتصادمحور، به زودی در بلوار ساحلی، برگزار می شود و شهروندان، 
هنردوستان و عالقمندان، باحضور خود در این رویداد، نقشی فعال در 

بروز استعداد ها و خالقیت، ایفا کنند.

اعالم زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 
  کنکور کارشناسی ارشد ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار می شود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان،آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 
۹۸ و مرحله اول بیســت و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور 
در روز های پنجشنبه ۲۳ خرداد و جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار می شود.در 
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸، ۶۱۴ هزار و ۶۵۳ نفر ثبت نام کردند که 
نسبت به سال گذشته ۱۲۱ هزار نفر کاهش دارد.با توجه به مصوبه شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو و وقوع ســیل در برخی مناطق کشور، زمان 
آزمون ورودی دوره های کارشناســی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و 
چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز های پنجشنبه ۵ و جمعه 

۶ اردیبهشت ماه ۹۸ به پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ موکول شد.
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رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
با بیان اینکه تعداد ۱۷  شهرداری بندرعباس 
دستگاه اتوبوس اسکانیا شنبه ۱۱ خرداد وارد 
چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری 
بندرعباس شد، گفت: این اتوبوس ها در چهار 
مسیر مختلف شــهر به عنوان مسیر موقت 

شروع به کار خواهند کرد.
  به گزارش ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر  شهرداری بندرعباس، سعید حسینی پور با 
اشاره به شــرایط آب و هوایی خاص بندرعباس، 
یکی از مهم ترین دغدغه های شــهر و شهروندان 

بندرعباسی را موضوع حمل و نقل عمومی دانست.
حسینی پور اظهار کرد:  برای مسیرهای بلوار امام 
حســین)ع( و کوی ملت هر کدام هفت دســتگاه 

اتوبوس در نظر گرفته شده است.
  با هدف باال بردن ظرفیت جابجایی شــهروندان و 
تقویت ناوگان اتوبوسرانی تعداد سه دستگاه اتوبوس 
به مسیر گلشهر و پلیس راه قدیم اضافه خواهد شد تا 
در مجموع با ۱۰ دستگاه اتوبوس در این مسیر مردم 
قادر به جابجایی باشند. مسیر موقت همه این خطوط 
به مرکز شهر است.وی عنوان کرد: با راه اندازی این 
اتوبوس ها و تردد در مســیرهای مشــخص شده 

روزانه ۲۷ هزار سفر درون شهری ایجاد خواهد شد.
این مقام مســئول ابراز کرد: ۱۱ خرداد همزمان با 
اجرای این طــرح کرایه جابجایی این اتوبوس ها 
برای شهروندان رایگان بود و در بقیه روزها کاری 
اتوبوس  ها، بر اساس نرخ مصوب شورای اسالمی 
شهر بندرعباس در ســال ۹۷،  کرایه به ازای هر 
نفر ۱۰۰۰ تومان محاســبه خواهد شد.حســینی 
پور خاطر نشــان کرد: ساعت کاری اتوبوس ها از 
ساعات اولیه صبح و از ساعت شش صبح تا۱۳ و 
۳۰ دقیقه ظهر و در بخش بعدی کار آنها از ساعت 

۱۵:۳۰ تا ۲۳ شب ادامه خواهد داشت.

نوبت اول آگهی  مناقصه  خدمات شهری و فضای سبز 

باستناد ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره  64 مورخه 98/2/30  شورای اسالمی شهر سیریک، شهرداری بندر سیریک 
در نظر دارد :

1- عملیات تنظیف بلوارها و خیابانهای شهری و کانالهای سطح شهر جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی زباله ها 
2- آبیاری و نگهداری فضای سبز شهری و جمع آوری احشام در سطح شهر 

به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واجد الشرایط دارای صالحیت اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید .
ضمانت نامه بانکی به مبلغ 720.000.000 ریال 

لذا از کلیه شــرکت ها و پیمانکاران واجد الشرایط دعوت می شــود جهت دریافت و خرید اسناد مناقصه از تاریخ 96/10/18 تا تاریخ 
96/10/24  به واحد حقوقی شــهرداری مراجعه نمایند  و از تاریخ 98/3/18 تا  تاریخ 98/3/27 به مدت ده روز  جهت تحویل اســناد 
 مهلت دارند و آخرین مهلت تحوبل پاکت  به دبیرخانه شهرداری 98/4/1 می باشد  و تاریخ بازگشایی ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/4/2 
می باشد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد  و هر گاه برنده اول 

و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
ضمنا جهت اطالعات بیشتر با واحد خدمات  شهری با شماره تلفن 07642374213   تماس حاصل نمائید.

روابط عمومی شهرداری بندر سیریک

آگهی  مزایده زمین  شهرداری بندر سیریک 

شهرداری  بندر سیریک

با استناد مجوز شــماره  53  مورخه 97/11/1 شورای اسالمی بندر سیریک در اجرای ماده 13 
آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری بندر سیریک در نظر دارد قطعات تفکیکی مشروحه ذیل واقع 
در بندر سیریک را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش رساند متقاضیان می توانند از 
تایخ 98/3/18 تا تاریخ 98/3/27  نســبت به اخذ و تکمیل فرم مخصوص شرکت در مزایده و 
تحویل آن به دبیرخانه شهرداری  تا تاریخ 98/4/1 به آدرس استان هرمزگان-شهر بندر سیریک 

شهرداری بندر سیریک اقدام نمایند .
1-میزان سپرده شرکت در مزایده بازای هر قطعه مورد تقاضای خرید اراضی با کاربری مسکونی  
به مبلغ 20/000/000 ریال ) بیست میلیون ریال (  می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر 
و یا واریز نقدی بحساب سیبا  به شماره 3100001016006 نزد بانک ملی شعبه سیریک بنام 

سپرده شهرداری بندر پرداخت نمایند .
2-پیشنهادات فاقد سپرده و یا مبهم مخدوش و یا تحویل داده شده بعد از موعد مقرر ترتیب اثر 
نخواهد شــد. 3-برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه پس از اعالم شهرداری ظرف مدت 7 
روز نســبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شــد . 4-پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، هزینه نقل و انتقال، هزینه کارشناسی، ثبت، 
آگهی روزنامه بعهده برنده مزایده و خریدار می باشد و بهای فروش قطعات بصورت نقدی وصول 
 می گردد.  5-پیگیری و دریافت ســند ثبتی قطعات با پرداخت کلیه هزینه های متعلقه با خریدار 
می باشد. 6-پیشنهادهای واصله پس از انتشار آگهی در تاریخ  98/4/2 در ساعت 10 صبح  در 

محل شهرداری مفتوح می گردد. 7-شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد  مختار است.
8-شرکت کنندگان مجاز به پیشنهاد قیمت و خرید برای یک قطعه یا تمام قطعات بصورت مجزا 
می باشد. 9- پاکت پیشنهادی قیمت برای هر قطعه مورد تقاضا خرید باید حتما در پاکت مجزا با 
ضمانت نامه معتبر بانکی یا سپرده و تکمیل فرم شرکت در مزایده ) شرایط آگهی مزایده در پاکت 

امضاء  شده و در بسته با درج مشخصات متقاضی و شماره قطعه زمین ( تحویل گردد.
10- افراد متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ دویست 
هزار ریال بابت هر قطعه مورد تقاضا ی خرید به حساب سیبا 3100001009006 بنام شهرداری 

بندر سیریک به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند .
11- قیمت پایه فروش اراضی با کاربری مسکونی 

الف : زمین واقع در بلوار امام خمینی ) ره( جنب بنیاد مسکن انقالب اسالمی از قرار هر متر مربعی 
1.500.000 ریال 

ب: بلوار امام خمینی ) ره(  جنب مسکن شبکه بهداشت از قرار هر متر مربعی 1.300.000 ریال 
پ: بلوار معلم شمالی محله گزی روبروی فرمانداری از قرارهر متر مربعی 1.700.000 ریال 

ت: بلوار معلم شمالی محله طاهروئیه  از قرار هر متر مربعی 1.500.000 ریال 
ث: بلوار معلم شمالی محله بیالیی از قرار هر متر مربعی  1.500.000 ریال 

ج: بلوار معلم شمالی محله طاهروئی از قرار هر متر مربعی 1.600.000 ریال 
متقاضیان می توانند در صورت نیاز یا کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفــن   4446  - 

07642374213  -  با کارشناس حقوقی تماس حاصل نمایند. 

نوبت اول 

نوبت اول آگهي مزایده واگذاري عملیات جمع آوري پسماندهاي خشک 

شهرداري بندر سیریک بر اساس مجوز شورای شهر  به شماره 54 مورخ 97/11/9  در نظر دارد عملیات جمع آوري پسماندهاي خشک  
بر اســاس طرح تفکیک در مبداء سطح محدوده ســیریک  را از طریق مزایده تا مدت یک  سال شمسي با قیمت پایه به ازای هر ماه 
مبلغ سی میلیون ریال  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان  مي توانند جهت اطالع از شرایط واگذاري و دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ 98/3/18  تا 98/3/27  نسبت به اخذ و تکمیل فرم مخصوص شرکت در مزایده  و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری تا 
تاریخ  98/4/1  به  آدرس استان هرمزگان - شهر بندر اقدام نماید، پیشنهادهای واصله در تاریخ 98/4/2 در ساعت 11 صبح در محل 

شهرداری بندر سیریک مفتوح می گردد.
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 

2-پیشنهادات فاقد سپرده و یا مبهم مخدوش و یا تحویل داده شده بعد از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد .
3-برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه پس از اعالم شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند سپرده 

آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
4-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مبلغ ضمانت نامه  در مزایده   36.000.000 ریال  که بصورت ضمانت نامه بانکی  معتبر  و یا واریز نقدی بحســاب ســیبا به شماره 
3100001016006 نزد بانک ملی  شعبه  سیریک  پرداخت نمایند. 

شهرداری بندر سیریک

      

بادکوبه از تکمیــل و عرضه ۴۸ هزار خودرو نیمه 
کاره در یک مــاه آینده جهت تحویل خودرو های 

معوقه و همچنین تنظیم بازار خبر داد.
علیرضــا بادکوبه،  قائــم مقام مالی اقتصــادی گروه 
اقتصادی سایپا  ضمن تشریح فعالیت های اخیر شرکت 
خودروسازی ســایپا، به افزایش تولیدات این شرکت 
اشاره کرده و گفت: میزان خودورهای تولیدی شرکت 
ســایپا در ماه های ابتدایی تحریم،کاهش پیدا کرده بود 
که با برنامه ریزی های صورت گرفته از جانب مدیران 
و سرمایه گذاران خوشبختانه پس از چند ماه، مجدد به 
ظرفیت تولید قبل از تحریم ها یعنی ۴۲ هزار و هشتصد 

و پنجاه و یک  دستگاه در ماه بازگشتیم.
بادکوبه در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش تولیدات 
شــاهد کاهش قیمت خودرو های داخلی خواهیم بود، 
گفت: قطعا افزایش تولیدات کارخانجات در کشــور 
موجب رفع نیــاز جامعه و دور شــدن از التهابات و 
نوسانات خواهد بود اما برای اینکه شاهد کاهش قیمت 

و تخلیه حباب قیمتی برخی خودروها در بازارها باشیم 
باید با همکاری سایر شرکت های خودروسازی میزان 
عرضه محصوالت در بازارها را افزایش دهیم. ســایپا 
و ســایر شرکت های خودروسازی این نوید را به مردم 
می دهند که با افزایش میــزان تولیدات خود کیفیت و 

کارایی محصوالت را هم ارتقا ببخشند.
وی ادامه داد: ۵۰ درصــد خودروی مورد نیاز جامعه 
توسط شرکت خودروسازی سایپا تامین می شود و طبق 
مصوبه وزارت صمت مقرر شــده است تا خودرو های 
تولیــدی را ۵ درصــد زیر قیمت بــازار عرضه کنیم 
حال اگر با افزایش عرضه توســط  خودروســازها، 
نرخ آزاد خودرو ها کاهــش پیدا کند قطعا قیمت های 
تولیــدات کارخانه ای هــم به دنبــال آن کاهش پیدا 
 خواهد کــرد. در واقع باید منتظر عکس العمل طبیعی

 بازار ها باشیم.
قائم مقام مالی اقتصادی گروه اقتصادی سایپا ضمن تایید 
وجود خودرو های ناقص در خط تولید به علت کمبود 

قطعات الزم،  ابراز کرد: به علت کمبود قطعات، تعدادی 
از خودرو هــا در خط تولید باقی مانده اند که با برنامه 
ریزی ها،  قرار شــده اســت این میزان از خودرو ها تا 
یک ماه آینده تکمیل و به بازار عرضه شوند. تعداد این 
خودرو ها در گروه خودرویی سایپا ۴۸ هزار  دستگاه 

است.
وی افزود: با تامین ارز از جانب بانک مرکزی قطعات 
مورد نیاز این خودرو ها توســط قطعه ســازان تامین 

خواهد شد.
این مقام مســئول با اشــاره به نحوه تامین ارز مورد 
نیاز این شــرکت، بیان کرد: شــرکت خودروســازی 
ســایپا هیچ وارداتی را به طور مستقیم انجام نمی دهد 
بلکه این واردات به طور غیرمســتقیم از جانب قطعه 
سازان و شــرکت های مرتبط )پتروشیمی ها و مس( با 
خودروسازان صورت می گیرد. عمده ارز مورد نیاز این 
شرکت ها  ارز نیمایی است و درصد کمی از این ارز به 

صورت صادرات در مقابل واردات تامین می شود.

قیمت تمام شــده پراید ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
است

بادکوبه در ادامه با اشــاره به مباحث مطرح شــده در 
برخی رسانه ها مبنی بر قیمت تمام شده پراید در سال 
۹۸، گفت: در برخی رســانه ها صورت های مالی گروه 
خودروسازی سایپا  منتشــر شده است که در آن نرخ 
تمام شده پراید برای امســال ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان مطرح شده ، علی رغم اینکه این رقم مربوط به 
قیمت تمام شده خالص سال گذشته است. طبق مصوبه 
وزارت صمت و افزایش قیمت خودروها، نرخ تمام شده 
ناخالص پراید در سال ۹۸ رقم ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان برآورد می شود که با احتساب مالیات بر ارزش 
افزوده، عوارض و ... ایــن رقم به طور خالص به ۲۱ 

میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد.
وی با اشــاره به اینکه نرخ ثبت شده در صورت های 
مالی ســایپا، قیمت فروش  کارخانه ای این محصول 
اســت، بیان کرد: گروه خودرو سازی سایپا در تاریخ 

۹۸/۰۱/۱۱ مجوز افزایش قیمت محصوالت خود را از 
وزارت صمت دریافت کرده است. البته این شرکت تمام 
محصوالت خود را تا تاریخ مذکور، با نرخ مصوب سال 

گذشته به فروش رسانده است.
سرنوشت خودروهای معوقه مشخص می شود

این مقام مسئول  زمان تحویل خودرو هایی که تحویل 
آن ها به مشــتری به تعویق افتاده اســت  را مرداد و 
شهریور امسال اعالم کرد و گفت: با تکمیل خودرو هایی 
که در خط تولید  باقی مانده اند  روند تحویل خودرو های 

معوقه را سرعت می بخشیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بادکوبه در پایان 
با اشــاره به شــعار ســال و تحقق رونق تولید گفت: 
جهت افزایش توان تولیــد و تامین قطعات مورد نیاز، 
ابتدا شرکت های سازنده داخلی قطعات را در اولویت 
همکاری قرار داده ایم تا ضمن چرخش چرخ اقتصاد 

کشور از خروج ارز نیز جلوگیری شود.

خبر خوش آقای قائم مقام به مشتریان سایپا

 آیا قیمت خودرو در بازار شکسته می شود؟

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس:

17 دستگاه اتوبوس وارد چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از تامین، استقرار، 
ارایه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشــمند 
ثبت تخلفات، کنترل و نظارت ترافیک در محدوده شهر بندرعباس، 

با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد. 
رضا مدرس افزود: در جلســه ای درخواســت بخش خصوصی در مورد 
سرمایه گذاری در جهت نصب تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلفات 
در محدوده شــهر بندرعباس بررسی شــد.وی اضافه کرد: در این جلسه با 
کلیــات اجرای طرح در خصوص تامین، اســتقرار، ارایه خدمات، تعمیر و 
نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلفات، کنترل و نظارت در 
محدوده شهر بندرعباس توسط سرمایه گذار بخش خصوصی موافقت گردید.
مدرس خاطر نشان کرد: همچنین مقرر گردید جزییات این طرح منطبق با 

زیر ساخت ها توسط شــهرداری بندرعباس بررسی و به معاونت عمرانی 
استانداری اعالم گردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بر ضرورت اجرایی شدن 
طرح کنترل هوشمند ترافیکی شهر بندرعباس تاکید کرد و گفت: تجهیزات 
الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلفات، کنترل و نظارت ترافیکی در محدوده 
شهر بندرعباس در خصوص نظم ترافیک و مدیریت آن و همچنین کاهش 

تصادفات بسیار حایز اهمیت است.
 به گــزارش فارس، وی تاکید کــرد: برنامه ریــزی در خصوص اجرای 
طرح نصب تجهیزات الکترونیکی و هوشــمند ثبــت تخلفات در محدوده 
 شــهر بندرعباس باید براساس طرح مطالعات شــورای عالی حمل و نقل

 کشور باشد.

  تعیین ســقف وام خرید مسکن به صورت متغیر بر اساس 
قدرت خرید و توان بازپرداخت اقســاط، طرحی است که از 
سوی بانک مسکن به شورای پول و اعتبار رفته، اما هنوز این 

شورا تصمیمی را درباره آن اعالم نکرده است.
 افزایش ناگهانی قیمت مســکن در ماه هــای اخیر خریدن منزل 
مسکونی برای بسیاری از مردم را تبدیل به آرزو کرده و برای برخی 
نیز آرزوی محال! با این حال، در گذشــته تسهیالت خرید مسکن 
این امکان را برای جوانان و ســایر خانه اولی ها فراهم می کرد تا با 
ســپرده گذاری مبلغی مشخص یا با خرید اوراق تسهیالت مسکن، 
قدرت خود را برای خرید خانه افزایش دهند، اما از سال گذشته با 
افزایش قیمت مسکن و عدم افزایش سقف این تسهیالت، وام خرید 

مسکن عماًل تأثیر چندانی در خرید منزل مسکونی ندارد.
  از ســوی دیگر، سال گذشــته رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک 
مســکن اعالم کرده بود که به رغم افزایش قیمت مسکن، تصمیمی 
برای افزایش سقف تسهیالت وجود ندارد و افزایش سقف وام خرید 
مسکن منتفی است.وی در عین حال از برنامه این بانک با همکاری 
چند ســازمان دیگر برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن و 
کاهش قیمت مسکن از طریق ایجاد زنجیره اعتباری تأمین مصالح 
موردنیاز ساخت مسکن خبر داد و گفت که این برنامه تا ۳۰ درصد 

قیمت تمام شده ساخت مسکن را کاهش خواهد داد.
  به گفته رحیمی انارکی، این طرح قرار اســت تا پایان شهریور ماه 

سال جاری به اجرای نهایی برسد.
با این حال طی هفته های گذشــته خبری مبنی بر احتمال افزایش 
ســقف وام خرید مسکن بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت 
افراد در صورت تصویب شورای پول و اعتبار مطرح شد.این خبر 
را مدیرعامل بانک مســکن اعالم کرد و گفــت که پیش از این از 
سقف های تســهیالت ثابت استفاده می کردیم، یعنی همه متقاضیان 
دهک های سه تا هفت که گروه هدف ما هستند از سقف تسهیالت 

۸۰ میلیون تومانی استفاده می کردند، در حالی که پیشنهاد داده ایم بر 
اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف های تسهیالتی 
به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر این اساس بتوانند از تسهیالت 

متناسب با شرایط خود استفاده کنند.
  به گزارش ایســنا، وی تاکید کرده که این موضوع به شورای پول 
و اعتبار از ســوی بانک مسکن پیشنهاد شده و برای اجرا نیازمند 

مصوبه این شوراست.
  اما با گذشت چندین هفته از این خبر هنوز مشخص نیست که این 

طرح پذیرفته یا رد شده یا هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
یکی از دالیلی که بانک مســکن و ســایر نهادهای تصمیم گیر از 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن خودداری می کردند، افزایش 
دوباره قیمت مســکن به واسطه تورم و نقدینگی ایجاد شده در این 
بخش بود، اما در صورتی که این طرح تصویب شــود، به صورت 
هدفمند سقف وام مســکن تغییر می کند و می تواند سبب تورم در 
این بخش نیز نشود.حال باید دید که شورای پول و اعتبار تصمیمی 
درباره متغیر بودن سقف وام خرید مسکن خواهد گرفت یا به همین 

شکل فعلی، تسهیالت پرداخت خواهد شد.

 مبلغ وام خرید مسکن زیاد می شود؟

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان:

بخش خصوصی تجهیزات کنترل ترافیک بندرعباس را تامین می نماید
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سال هجدهم شماره 3050

 استان های غربی کشور در تابستان هوای بهتری 
دارند اما از بین تمام استان های غربی که هریک 
ویژه خودشان  و  جاذبه های گردشــگری خاص 
را دارند. در این هفته می خواهیم کردســتان را 
معرفی و شــرایط متداول تورهای آن را بررسی 

کنیم.
در سفر با تورهای گردشگری به کردستان از شهرهای سنندج، 
مریوان و اورامان دیدن می شود که مهم ترین جاهای دیدنی 

این شهرها نیز در این مطلب معرفی می شوند.
 سنندج

    سنندج مرکز استان کردستان است و شهری است که حتی 
اگر شده چند ســاعت در آن خواهید بود وقتی که به استان 
برســید. پارک جنگلی آبیدر مهم ترین تفریحگاه سنندجی 
هاســت که روی کوهی به همین نام قرار دارد. درواقع واژه 
آبیدر )آب به در( به معنی جایی اســت که از آن آب فراوان 

تراوش می کند.

    آبیــدر از دو کوه به نام های آبیدر بزرگ و آبیدر کوچک 
تشکیل شــده است. ارتفاع آبیدر بزرگ 2550 متر از سطح 
دریا است درحالی که ارتفاع آبیدر کوچک در حدود 2۳50 
متر از سطح دریاست. در باالی قله تخت آبید رکوچک یک 
جان پناه برای استفاده کوهنوردان ساخته شده است و در حال 
حاضر مشغول ساخت تله کابین در مسیر بین پارک کودک و 

قله آن هستند.
     خانه کرد از دیگر دیدنی های ســنندج است. درحقیقت 

عمارت آصف که با نام خانه کرد در ســنندج معروف است، 
به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم 
شناســی مردم کرد از باارزش ترین آثار فرهنگی و تاریخی 
کردســتان اســت. عمارت آصف امروز دربرگیرنده بخشی 
از پــروژه فرهنگی خانه کرد، شــامل فضاها و غرفه های 
نمایشــی موزه اســت که یکی از قدیمی ترین بناهای شهر 
سنندج محسوب می شود و در خیابان شاپور، نزدیک مسجد 
دارواالحســان قرار دارد. این عمارت توسط »آصف اعظم« 
)میرزا علی نقی خان لشکر نویس( در دوره صفویه ساخته 

شد.
    مریوان

    مهم ترین جاذبه گردشگری مریوان غیر از بازار خریدی 
که دارد، دریاچه زریوار است که در فاصله ۳ کیلومتری غرب 
شهر مریوان قرار دارد که از مکان های دیدنی و گردشگری 

استان به شمار می رود.
آب تاالب شیرین اســت و از تعدادی چشمه کف جوش و 
بارش تامین می شــود و به همین دلیل در بیشتر زمستان ها 
سطح دریاچه کامال یخ می بندد. طول دریاچه زریوار حدود 5 
کیلومتر و عرض آن حدود 6/۱ کیلومتر است. وسعت تاالب 
هم به دلیل تغییرات حجــم آبی در فصول مختلف متغیر و 
حداکثر عمق آن 5/5 متر است.تاالب زریوار یکی از منحصر 
به فردترین دریاچه های آب شــیرین در جهان به شمار می 
رود و همه شرایط جامع یک تاالب بین الملی را داراست و 
حتی مواردی از رفتار و عملکرد برخی از موجودات در آن 
مشاهده می شود که تاکنون مطالعه یا اعالم نشده است که نیاز 
به بررسی بیشتر را می طلبد.حجم تقریبی آب تاالب حدود 
۳0 میلیون مترمکعب برآورد شده است. محیط تاالب حدود 
22، 5 کیلومتر و میزان متوسط بارندگی 7۸6 میلیمتر در سال 

است. امکان قایقرانی در این دریاچه وجود دارد و عده ای از 
محلی ها در اطراف آن نان و آش محلی می فروشند و ماهی 
کباب اطراف دریاچه زریوار که البته شهره خاص و عام است.

اورامان تخت
     هورامان یا اورامان، نام منطقه ای در ایران و عراق است. 
این منطقه از طبیعت زیبایی برخوردار اســت. یکی از جلوه 
های طبیعی ناحیه اورامــان، وجود دره های پرپیچ و خم و 
عمیق و رودبارهای متعدد اســت. در پایه هر کوهی دره ای 

عمیق و رودباری زیبا قرار دارد.
از مجموع آب این چشمه ها و رودبارها دو رودخانه سیروان 
و لیله تشکیل می شوند که در نقطه ای به نام دروله در نزدیکی 
مرز ایران و عراق به هم می پیوندند. هرچند که بخش عمده 
ای از منطقه اورامان را کوه های مرتفع و پربرف تشکیل می 
دهد اما در ارتفاعات پایین تر و در دامنه همین کوه ها جنگل 

های متراکم نسبتا وسیعی وجود دارند.
پوشش جنگلی این ناحیه همچون پوشش عمومی رشته کوه 
زاگرس عمدتا از درختان بلوط است. درختان دیگری مانند 
گالبی وحشی و زالزالک نیز به تعداد قابل توجهی یافت می 
شود. این جنگل ها از دیرباز تامین کننده سوخت زمستانی 
اهالی منطقه بوده اند.مردم این منطقه به زبان هورامی تکلم می 
کنند. هورامان به طور کلی خود به چند بخش تقسیم می شود 
که عبارتند از هورامان لهون، هورامان تخت و ژاورو. از نظر 
سیاسی نیز به دو قسمت شرقی )ایران( و غربی )عراق( تقسیم 
شده اســت و در ایران در استان های کردستان و کرمانشاه 
سکونت دارند. از مناطق مهم شهری آن نیز می توان به پاوه، 
نوسود، بیاره و نودشه اشــاره کرد که البته در شهرهایی نیر 
مریوان، کامیاران، روانســر، سنندج، کرمانشاه و تهران نیز از 

طریق مهاجرت مردم هورامی زبان ساکن شده اند.

نقاط دیدنی کردستان
غذاهای محلی ایران

آش توکی غذای محلی بافق

 

بازار قیصریه اصفهان

  اصفهان بازارهای فراوانی دارد که 
یکی از بزرگ تریــن بازارهای این 
شهر بازار قیصریه می باشد در ادامه 
با بازار قیصریه اصفهان آشنا شوید.

اصفهان یکی  از زیباترین و معروف 
ترین شــهرهای ایران می باشد این 
شهر جاذبه های فراونی دارد در این 
شهر مراکز خرید و بازار های متنوعی 
وجود دارد یکــی از بزرگ ترین و 
مجلل ترین مرکز خرید این شهر بازار 
قیصریه می باشد که بزرگترین مرکز 
عرضه صنایع دســتی استان اصفهان 
می باشد این بازار در زمان قدیم مرکز 
فروش پارچه های گرانبها بود بازار 
قیصریه اصفهان از بزرگترین و مجلل 
ترین مرکز خرید و فروش در دوران 

صفویه بوده است.
این بازار که هم اکنون بزرگترین مرکز 
عرضه صنایع دســتی استان اصفهان 
است در ســال ۱02۹ هجری قمری 

) دوران صفویــه( در شــمال میدان 
تاریخی امام ساخته شد. بازار قیصریه 
یا شاهی در دوره صفویه مرکز فروش 
پارچه های گرانبها بوده و شرکتهای 
تجاری خارجی نیــز در آن حجره 
هایی داشــته اند. این بازار قســمت 
اصفهــان جدیــد دوره صفویه را به 
شهر سلجوقی میدان کهنه آن روزگار 
)میدان قیــام فعلی ( متصل می کرده 
است.در ســردر ورودی بازار بزرگ 
قیصریه چند تابلوی نقاشی است که 
در باالترین قسمت آن دو مرد تیرانداز 
با نیم تنه شــیر یا ببر و دم اژدها بر 
کاشی معرق که بیانگر صورت فلکی 

اصفهان )برج قوس( دیده می شود.
در دو طرف این ســردر دو سکوی 
وســیع وجود دارد کــه در روزگار 
قدیم زرگــران و جواهر فروشــان 
بســاط خود را بر روی آن پهن می 
کردند. جهانگردان مشــهوری مانند 

ناصر خسرو و شــاردن به توصیف 
بازار قیصریه پرداختند بطوریکه آنان 
علت نامگذاری این بازار را شباهت 
این بنای تاریخی به قیصریه یا قیساریا 
در آسیای صغیر )ترکیه امروز ( دانسته 

اند.
 اطالعات گردشگری اصفهان

آداب و رســوم: در اصفهان هم مانند 
سایر شهر های ایران در ایام خاصی 
از سال مراسم های گوناگونی برگزار 
می شود. آیین سقا خوانی در محرم، 
مراسم های ویژه ی ازدواج و مراسم 
هایی که در شهرهای اطراف صورت 
می گیرد در جــای خود قابل توجه 

هستند.
غذا: در گشــت و گذار خوشــمزه 
در شــهر اصفهان می توانید یکی از 
غذاهای سنتی این شهر را میل کنید. 
بریانی، خورشــت ماست، گوشت و 

لوبیا و کشک بامجان از جمله غذاهایی 
هستند که در اصفهان سرو می شوند.
سوغات: گز و پولکی شاخص ترین 
سوغات اصفهان هستند. در کنار این 
سوغاتی های خوشمزه صنایع دستی 
میناکاری،  اصفهان همچون خاتــم ، 
قلم کاری، مینیاتورســازی، نقاشی و 
تذهیب و طال ونقــره هم طرفداران 
خــاص خود را دارنــد. برای خرید 
ســوغات چه جایی بهتــر از بازار 
اصفهان؛ در این بازار می توانید انوع 
و اقسام سوغات و صنایع دستی اصیل 

اصفهان را خریداری کنید.
اقامت: در سفر به اصفهان می توانید 
از انواع مختلف اقامت برای گذراندن 
اوقاتی خوش در این شــهر استفاده 
کنید. هتل ها در انواع مدرن و سنتی، 
مهمانســراها، خانه هــای محلی و 
کمپینگ گزینه هایی هستند که پیش 

روی شما قرار می گیرند.

آش توکی یکی از غذاهای محلی بافق است. برای تهیه این غذای 
خوشــمزه ابتدا تعداد دو عدد شلغم به صورت نگینی خرد می کنیم 
و ســبزیجات الزم و پیاز داغ هم آماده می کنیم و ادویه زردچوبه 
به آن می زنیم تا رنگ بگیرد.ســبزی خشک شده ترخون و شوید 
خشــک هم می توان به آن افزود. مقداری توکی یا ارزن که قبال آن 
را شسته باشیم هم آماده می کنیم. ابتدا قابلمه را روی گاز می گذاریم 
و مقداری آب داخل آن می ریزیــم و توکی ها را داخل آب قابلمه 
می ریزیم و می گذاریم پخته شود و بعد از بیست دقیقه شلغم را داخل 
آن می ریزیم. پــس از آن پیاز داغ را با زردچوبه کافی می ریزیم و 
سبزی خشک و پیاز داغ را به آن می افزاییم و صبر می کنیم تا شلغم 
پخته شــود. نمک هم به اندازه دلخواه به آن اضافه می کنیم. شلغم 
برای زمســتان مناسب اســت. مواد را که اضافه کردیم شعله را کم 
می کنیم ومــی گذاریم آش ما قوام بیاید. بعد آن را درظرف ریخته، 
میل می کنیم.در مورد خواص وطعم توکی قابل ذکر اســت که ارزن 
پوســت کنده و بلغوران تهیه می شود از نظر طعم شیرینی مالیمی 
دارد ودارای ارزش غذایی زیادی است وبیشترین هضم را دارا است 
ویک منبع پر انرژی وبه تحکیم اســتخوانها کمک می کندبا داشتن 
منیزیم در توکی در پیشگیری از بیماریهای قلبی ودیابتی بسیار موثر 
می باشد و باعث کاهش فشار خون شده وحمالت قلبی را کاهش 
می دهدتوکی در طب ســنتی از نظر طبیعت حرارتی خنک کننده 
دارد ودر اســتفراغ وسو هاضمه مفید است و موجب تنظیم حرارت 

بدن می گردد.
 بــرای تهیه این آش ابتدا چغندرها را خرد کرده همچنین برگ های 
اسفناج را نیز خرد کرده و با شویدهای خرد شده می گذاریم تا بپزد. 
در مرحلــه بعد توکی را به ان اضافه می کنیم که مدت پخت آن نیز 
کوتاه می باشد وسپس عدس را هم جداگانه پخته و وقتی سبزی ها 
وتوکی پخته شــد، به آن اضافه می کنیــم. بعد از آن پیازداغ ها را با 
نمک، فلفل و زردچوبه تفت داده و همراه با نعناع داغ به مواد اضافه 
می کنیم.چاشنی این اش سرکه قره قروت و رب انار است .هر چند 
توکی در تمام فصو ل ســا ل موجو د اســت ولی در ایام نوروزی 
وپذیرایی از میهمانان نوروزی در سفره مردم بافق جایگاه ویژه ای 
داردگفتنی اســت بیش از 20 نوع غذای محلی در شهرستان بافق 
بویژه در ایام نوروز پخت می شود که آش توکی ، پولو توکی ، اشکنه 

، کاال جوش و  از مهمترین آنهاست. 

طبیعت بکر الیماالت
 اولین جایی که برای سفر داخلی به ذهن بسیاری از ما می رسد شمال 
ایران اســت. شاید مهم ترین دلیل آن این اســت که هربار با کشف 
جاذبه  های طبیعی مثل دریاچه الیماالت این منطقه هیچ وقت جذابیتش 
را برای ما از دست نمی دهد. دریاچه الیماالت در بخش جنوبی دوراهی 
روستای کارگرکال قرار دارد و این سد یا دریاچه دارای امکانات تفریحی 
زیادی در این منطقه است که شامل رستوران ها و دیگر سرگرمی ها 

مثل ماهی گیری، قایق  سواری، مناظر دل انگیز و زیبا واست.
دریاچه ی الیماالت یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی نور

شهرستان نور که اگر به شمال ایران سفر کرده باشید احتماال گذرتان به 
این شهر هم افتاده، یکی از شهرستان های استان همیشه سرسبز مازندران 

است، 
 نور از جانب شمال در مجاورت دریای خزر قرار دارد اما تنها خزر زیبا 
نیست که زیبایی های آبی این شهرستان خاطره انگیز را برای گردشگران 
به تصویر می کشد بلکه عالوه بر دریای خزر، این منطقه رودخانه  ها و 
دریاچه  های آرام بخش زیادی دارد که هر دل و جانی در جســتجوی 

چنین مکانی است.
 در فاصله ۸ کیلومتری شهرســتان نور در جاده نور به چمستان یکی از 
زیباترین دیدنی های خطه شمال کشور قرار دارد که مسافرانی را که از 
این مسیر گذر می کنند به سمت خود می کشد تا دمی در کنار زیبایی های 

دریاچه الیماالت در آرامش دریاچه محو شده و از دیدن آن لذت ببرند.
  توصیف زیبایی های دریاچه الیماالت

الیماالت مجموعه ای بی نظیر از مناظر تکرار نشــدنی کوه، انبوه جنگل 
و پهنه آبی دریاچه ای زیبا را در کنار هم در خود جای داده است و هر 
بیننده ای را سر ذوق و نشاط می آورد. جایی که برای رسیدن به آن باید 
از مسیری رویایی گذر کنید و به دل جنگل های شمال بزنید و دریاچه 

الیماالت را از پس درختان انبوه کشف کنید.
 دریاچه الیماالت همچون نگین الماسی بوده که بر روی انگشتری سبز 
جنگل های کشپل خود نمایی کرده و چشم هر بازدید کننده و گردشگری 

را محو تماشای خود می کند.
 امکانات تفریحی رفاهی الیماالت

در حقیقت الیماالت یک سد است که با نام دریاچه الیماالت بیشتر معروف 
است. دریاچه الیماالت در بخش جنوبی دوراهی روستای کارگرکال قرار 
دارد و این ســد یا دریاچه دارای امکانات تفریحی زیادی در این منطقه 
اســت که شامل رستوران ها و دیگر سرگرمی ها مثل ماهی گیری، قایق 
 ســواری، مناظر دل انگیز و زیبا واست.  این دریاچه آرام و آرام بخش 
به خاطر اینکه در دل جنگل پدید آمده برای گردشگران منظره رویایی 
نقاط اســتوایی را در ذهن تداعی می  کند و یکی از ناب ترین سوژه ها 
برای کســانی که آثار زیبای هنری خلق می کنند و به نقاشــی کشیدن 
عالقمند هستند یا کســانی که دوست دارند با عکاسی از مناظر طبیعی 
خاطرات شیرینی برای خود و دیگران ثبت کنند. همچنین کسانی که از 
پیاده روی لذت می برند می توانند قسمتی از مسیر رسیدن به دریاچه  ی 

سد خاکی الیماالت را که از بین درخت های بلند قامت و سر به آسمان 
فرو برده و سرســبز می گذرد در کمال آرامش قدم بزنند و از دنیایی از 
سکوت و زیبایی لذت ببرند و با چشم اندازهایی منحصر به فرد یکی از 
بهترین لحظات عمرشــان را در این نقطه سپری کنند و برای مدتی روح 
را از ناآرامی های زندگی ماشــینی بیمه کنند. در درون دریاچه و برای 
ایجاد تفریحات بیشــتر قایق های پدالی و موتوری درنظر گرفته شده و 

گردشــگران می توانند با استفاده از آنها به دل آب زده و گشتی بر روی 
دریاچه داشته باشند. از دیگر تفریحاتی که می توان در این دریاچه تجربه 
کرد ماهی گیری بوده و گردشگرانی که عالقمند به ماهیگیری هستند  و 
می خواهنــد هنر صیادی خود را به نمایش گذارند، با به همراه داشــتن 
تجهیزات ماهی گیری می توانند به صید ماهی هایی نظیر قرل آال، آمور 

و کپور بپردازند.

  همه چیز درباره سبزوار
  ســبزوار یکی از شــهرهای بزرگ استان 
خراسان رضوی است. نام قدیم سبزوار، بیهق 
است. زبان اکثریت مردم سبزوار فارسی است. 
گویش مردم ســبزوار از مجموعه گویشهای 

اصیل خراسانی و با منشأ فارسی دری است.
درباره سبزوار:

سبزوار یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان 
رضوی اســت که در غرب خراسان، در شمال 
شــرق ایران قرار دارد. تاریخ سبزوار با بیهق 
پیوند خورده اســت. پس از حملــه مغول به 
سلطنت خوارزمشــاه به دلیل دالوری مدافعان 
فدایی موسوم به ســربداران، برای مدتی به نام 

سربداران نیز شناخته می شد.
 بعد از حکومت شیعی آل بویه حکومت شیعه 
بعدی در ایران به دست سربداران ایجاد گردید 
که مدتها بر قسمتهایی از کشور حکومت نمودند 
و پایتخت این حکومت سبزوار بود. سبزوار از 
مهم ترین مراکز جمعیتی، دانشگاهی، فرهنگی، 
اسالمی و تاریخی شــمال شرق ایران به شمار 
می آیــد و به عنوان یکــی از نمادهای تاریخ 
و علم ایران مطرح شده اســت. مراکز علمی و 
دانشگاهی و همچنین حوزه های علمیه این شهر 
از قدمتی دیرینه برخوردارند. این شهر خاستگاه 
اندیشــمندان بزرگی در ادوار مختلف تاریخی 
بوده است و شاعران بزرگی نیز به دنیای علم و 
ادب معرفی کرده است که ابن یمین فریومدی و 

حمید سبزواری از جمله آنها هستند.
تاریخ نگار بزرگ ایران ابوالفضل بیهقی نیز در 
این شــهر متولد گردید. دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه آزاد 
اسالمی دانشگاه های مهم این شهر می باشند. هم 
اکنون ۱4 دانشگاه و مؤسســه آموزش عالی 
بزرگ در این شهر مشــغول به کار می باشند. 
فرمانداری این شهرستان جزء فرمانداری های 

ویژه ایران می باشد.
 محمــود دولت آبادی، مال هادی ســبزواری، 
مالحسین واعظ کاشفی، قاسم غنی، ابوالفضل 
بیهقی، ســید عبداالعلی افقهی سبزواری، دکتر 
علی شریعتی از بزرگ ترین مشاهیر سبزوارند. 
ســبزوار به لحاظ موقعیت تجاری و بازرگانی 
دربین شــهرهای استان خراســان رضوی از 

جایگاه ممتازی برخوردار اســت. همچنین از 
شهرهای ثروتمند ایران از نظر میزان موجودی 
در حســاب های بانکی اســت و دارای تعداد 
زیادی بازرگان می باشد و به بندر کویر خراسان 

معروف است.
   نام سبزوار:

نام قدیم ســبزوار، بیهق است. بیهق را پیش از 
اســالم، »بیهه« یا بیهین یا بیهگ )یعنی جای 
نیکو یا بهترین ناحیه در این منطقه از مشــرق 
ایران در عصر ساسانی( می گفته اند. »بیهه« که 
میان نیشابور در مشــرق و قومس در مغرب، 
واقع بوده است، بر ســر راه ابریشم )از چین تا 
مدیترانه( قرار داشــته و به عنوان یکی از مراکز 
تمدنی ایرانی پیش از اسالم مخصوصًا در عصر 
اشکانیان و ساسانیان آباد بوده است که بعدها آن 

را سبزوار خواندند.
در تاریخ بیهق آمده اســت: و ســبزوار شهری 
بزرگ شد با انواع درخت میوه دار و سایه بخش، 
پس مردمان آن را ســابزوار نوشــتند و گفتند 

سبزوار کجنات تجری من تحت االنهار.
بنای سبزوار:

چند روایت در باب بنای سبزوار ذکر شده است:
گویند بهمن بن اســفندیار بن گشتاسب )بهمن 
الملک( پادشاهی بزرگ بود که بهمن آباد بیهق 
را او بنــا کرده بــود و در روزگار او بهمن آباد 
شــهری بزرگ بود. پسرش ساسان و دخترش 
همای نام داشت. هنگامی که وفات بهمن نزدیک 
شــد وی تاج بر شکم همسرش نهاد و کودکی 
را به ولیعهدی برگزید. چون ساســان دید که 
پدرش جنینی را بر وی ترجیح داده برخاست، 
گوســفندکی چند خرید و به ناحیه بیهق آمد و 
آنجا که ساسان قاریز است نزول کرد و فرمود 
که این کاریز بنا کردند که در میان شهر است و 
قلعه بنا کرد. این محل که قصبه ساسان آباد است 
را امروز ســبزوار نویسند.گفته اند که سبزوار را 
ساسویه بن شابورالملک بنا کرده است و شاپور 
آن بود که نیشابور بنا کرد و ساسان قاریز، ساسو 
قاریز بوده است و سبزوار در اصل ساسویه آباد 
بوده اســت.بنابراین بنیاد سبزوار را می توان در 
حدود سیصد میالدی مقارن با تشکیل سلسله 

ساسانی یا پیش از آن دانست.
موقعیت جغرافیایی و ویژگی های 

طبیعی:
فاصله شهر سبزوار از طریق جاده 44 با مشهد 
در شــرق 220 کیلومتر و با تهــران در غرب 
670 کیلومتر است. شهرستان سبزوار واقع در 
غرب استان خراسان رضوی براساس آخرین 
تقسیمات کشوری دارای سه بخش به نام های 

مرکزی و روداب و بخش ششتمد است.
کوه های جغتای عامل جدایی دشت جوین از 
جلگه اصلی سبزوار بوده و در جنوب آن نیز کوه 
میش قرار دارد. به تعبیر دیگر سبزوار محصور 
در میان ارتفاعات شمالی و جنوبی است. چهره 
منطقی شرقی و شمالی این شهرستان کوهستانی 
و دارای اقلیم معتدل و در قسمت های جلگه ای 
با هوای گرم همراه است. تنها دو رشته رودخانه 
فصلی به نام کال شور در این ناحیه وجود دارد 
که سیالب های دشت سبزوار را به نمکزارهای 

کویر هدایت می کند.گویش و لهجه سبزواری:
زبان اکثریت مردم سبزوار فارسی است. گویش 
مردم ســبزوار از مجموعه گویشــهای اصیل 
خراســانی و با منشأ فارسی دری است. با این 
حال لهجه سبزواری به دلیل حفظ اصالت خود 
در طول تاریخ، تفاوت اساسی با سایر لهجه های 
خراسانی دارد. به دالیل تاریخی واژه های لهجه 
ســبزواری هنوز اصالت فارسی خود را حفظ 
کرده است و کمتر از لغات دخیل درآن استفاده 
شده اســت. این واژه ها زنده بوده و قدمت آن 
گاهی به دوران ایران باستان و گویش های رایج 
درآن زمان می رسد و اکنون نیز بطور روزمره در 

محاوره بین مردم به کار می روند.
جمعیت سبزوار:

طبق قانون تقســیمات کشوری به سال ۱۳۱6 
در زمان رضا شاه پهلوی، سبزوار پس از مشهد 
پرجمعیت ترین شهر در استان نهم بود. همچنین 
در نخستین سرشماری رسمی ایران که در سال 
۱۳۳5 انجــام گرفت و نیز در ســال ۱۳45 و 
۱۳55 ســبزوار دومین شهر پرجمعیت استان 
خراسان بود.در سرشماری های سالهای ۱۳65، 
۱۳75 و ۱۳۸5 نیز در همین جایگاه قرار داشت 

تا اینکه در سرشماری سال ۱۳۹0 به رتبه سوم 
استان خراسان رضوی تنزل کرد )پس از مشهد 
و نیشابور(. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن در سال ۱۳۹5 شهر سبزوار با 24۳700 
نفر جمعیت، ســی و چهارمین شهر پرجمعیت 

ایران است.
   جاذبه های تاریخی سبزوار:

سبزوار دارای بیش از یکصد و پنجاه اثر تاریخی 
ثبت شده در آثار ملی می باشد، که در این میان 
مدرســه فخریه با ۱۱00 سال قدمت به عنوان 
قدیمی ترین مدرسه ایران و مسجد پامنار با مناره 
جنبان، به عنوان قدیمی ترین مسجد خراسان از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند. همچنین ســبزوار 
دارای ۱6 کاروانسرا شــامل ۱۱ کاروانسرای 
برون شهری و 5 کاروانسرای درون شهری است.
برخی از جاذبه های تاریخی سبزوار عبارتند از:

- چهارتاقــی دیو- مصلــی تاریخی- مناره 
خسروگرد- مسجد پامنار- مسجد جامع

- مدرسه فخریه- مدرسه علمیه شریعتمدار
- آرامگاه اســرار- آرامگاه کاشفی- آرامگاه 
ابوالحسن علی بن زید بیهقی- آرامگاه ابن یمین
- آرامگاه بقــراط- آرامگاه میرزا امین التجار 
مشهدی- کاروانسرای فرامرز خان- کاروانسرای 
زعفرانیه- کاروانســرای مهر- کاروانســرای 
مزینان- کاروانسرای صالح آباد- کاروانسرای 

ریوند- حوض هشت پایه- حمام قیصریه
- حمام پادرخت- حمام زعفرانیه- یخدان های 
ســبزوار- آب انبار حــاج کریــم- آب انبار 
سرسنگ- بازار سرپوش- بازار حاج زمان- 
امامزاده یحیی- امامزاده شعیب بن موسی ابن 
جعفر- خانه باغ اســکویی- خانه عظیمیان- 
حسینیه قنادها- سرای حقیران- سرای دودر- 

سرای اولیاء
خانه های تاریخی سبزوار:

در سال ۱۳۸0 توســط اداره میراث فرهنگی، 
220 خانه قدیمی در سبزوار شناسایی شد و از 
بین، تعداد 25 خانه تاکنون در فهرست آثار ملی 
ثبت شده اند. خانه تاریخی عظیمیان قدیمی ترین 
خانه سبزوار است که از دوران تیموری بر جای 

مانده است.

 9 شب ساعت پاکیزگی همشهری عزیز بیایید با هم 
در پاکیزگی شهرمان کوشا باشیم



حوادث جهان
 ۱۰ کشته در جریان انفجار انتحاری در »رقه« سوریه

 وقوع یک انفجار انتحاری در استان رقه سوریه دست کم ۱0 کشته 
برجای گذاشت.به گزارش مهر، در جریان وقوع یک انفجار انتحاری 

در رقه سوریه دست کم ۱0 نفر کشته و 20 نفر دیگر مجروح شدند.
در این انفجار انتحاری که با اســتفاده از یک خودروی بمب گذاری 
شده در شهر الرقه سوریه صورت گرفت دست کم ۱0 نفر کشته شدند.
بر اســاس گزارش ها، در این انفجار 5 شهروند غیر نظامی و 5 نفر از 
نیروهای کرد دموکرات سوریه کشته شدند.این انفجار انتحاری که در 
میدان »النعیم« رقه روی داد همچنین 20 مجروح  نیزبرجای گذاشت. 

عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در »کرکوک«
 نظامیان ارتش عراق طی عملیاتی در شــهر »کرکوک« ۳ عنصر 
تروریستی داعش را شناسایی و بازداشــت کردند.به گزارش  مهر، 
سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این 
کشور ادامه دارد.بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق عملیات 
جدیدی را علیه عناصر تکفیری در شهر کرکوک ترتیب دادند.به دنبال 
این عملیات، ۳ عنصر تکفیری داعش توسط نیروهای عراقی شناسایی 
و بازداشت شدند.مقامات امنیتی عراق اعالم کردند که عناصر بازداشت 

شده برای انجام عملیات های تروریستی برنامه ریزی می کردند.

 یورش وحشیانه صهیونیست ها به کرانه باختری
 نظامیان رژیم صهیونیســتی در اقدامی خصمانه به مناطق مختلف 
کرانه باختری یورش بردند.به گزارش  مهر، نظامیان رژیم صهیونیستی 
به اقدامات خصمانه خود علیه شــهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

بر اســاس این گزارش، نظامیان صهیونیســت بــه مناطقی از کرانه 
باختری یورش برده و با فلســطینیان به شدت درگیر شدند.در این 
درگیری صهیونیست ها از گلوله های پالستیکی و گاز اشک آور علیه 
فلسطینیان استفاده کردند.شاهدان عینی اعالم کردند که چند شهروند 

فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند. 

یورش متجاوزان سعودی به مواضع یمنی ها 
ناکام ماند

 ارتــش و کمیته های مردمی یمن یورش عناصر متجاوز به »مربع 
شجع« در شــهر مرزی نجران را ناکام گذاشــتند.به گزارش  مهر ، 
متجاوزان سعودی عملیات خصمانه جدیدی را علیه نیروهای یمنی 
ترتیب دادند.بر اساس این گزارش، متجاوزان ضمن یورش به »مربع 
شجع« در شهر مرزی نجران قصد داشتند بر پایگاه های نظامی یمنی 
ها در این منطقه مســلط شوند.با این حال، دخالت به موقع ارتش و 
کمیته های مردمی یمن موجب ناکام ماندن تالش مذبوحانه عناصر 
متجاوز ســعودی شد.به دنبال تالش متجاوزان برای تسلط بر پایگاه 

های یمنی، درگیری سختی میان آنها و نیروهای یمنی درگرفت.

 حمله موشکی جبهه النصره به حومه »حماه«
 عناصر تروریســت جبهه النصره با شلیک چندین موشک حومه 
شــمال غربی حماه را هدف قــرار دادند.به گــزارش  مهر، عناصر 
تروریست وابســته به جبهه النصره هم چنان به اقدامات و حمالت 
تروریســتی خود علیه مناطق مختلف سوریه ادامه می دهند.عناصر 
جبهه النصره حومه شمال غربی حماه را هدف قرار دادند.تروریستها 
با شــلیک چندین موشک منطقه شطحه واقع در حومه شمال غربی 
حماه را هدف حمالت خود قرار دادند.این در حالیســت که ارتش 
سوریه به عملیات ضد تروریستی خود در مناطق مختلف این کشور 

ادامه می دهد. 

معترضان هندوراسی درب سفارتخانه 
آمریکا را به آتش کشیدند

 گروهی از مردان نقابدار در پایتخت کشــور هندوراس که در سه 
هفته اخیر شاهد تظاهرات بوده، اقدام به آتش زدن تلی از الستیک و 
تایر در مقابل ورودی سفارتخانه آمریکا در این شهر کردند.به گزارش 
ایسنا ، گزارش شد که دست کم شش الستیک در این محل به آتش 
کشــیده شد که ستون بزرگی از دود مشکی رنگ را در آسمان باالی 
این سفارتخانه به آسمان فرستاد و بعد از این اقدام بالفاصله نیروهای 
امنیتی هندوراس شــروع به خاموش کردن آتش با کپسولهای آتش 
نشانی کردند.چندین هفته است که هندوراس شاهد اعتراضات هزاران 
تن از معلمان و کارکنان بخش بهداشــت و درمان این کشــور علیه 
یک ســری احکام اخیرا صادر شده از سوی ریاست جمهوری است 
که به گفته آنها منجر به اخراجهای گســترده کارکنان در مدارس و 
بیمارستانهای این کشور خواهد شد.در دور اخیر این تظاهرات در پی 
حمله پلیس هندوراس به یک راهپیمایی معترضان دست کم 25 تن 
مجروح شــدند و بسیاری از آنها از بابت شلیک گاز اشک آور دچار 
آسیب دیدگی شــدند.این اتفاق یک روز بعد از آن افتاد که سفارت 
آمریکا در هندوراس از معترضان در این کشور خواست از خشونت 

در اعتراضاتشان پرهیز کنند. 

کشف ۴ ُتن ماده منفجره آمریکایی در مواضع 

تروریستها در سوریه
 یک منبع نظامی از کشــف 4 تُن ماده منفجره ساخت آمریکا در 
منطقه »یرموک« ســوریه خبر داد.به گزارش مهر، یک منبع نظامی 
سوری اعالم کرد که در جریان پاکسازی مناطق آزاد شده دست کم 4 

تُن ماده منفجره ساخت آمریکا در منطقه یرموک کشف شد.
وی افزود: این مواد منفجره که بســیار خطرناک هســتند به صورت 
ماهرانه ای در پناهگاه های زیر زمینی جاســازی شــده بودند.منبع 
نظامی مذکور تاکید کرد: مواد منفجره ذکر شــده از طریق مرزها به 
منطقه الیرموک منتقل شده و در این منطقه ما شاهد استقرار گروه های 
تروریستی وابسته به داعش بودیم.وی افزود: این اقدامات با نظارت 

اتاق عملیات سرویس های اطالعاتی غربی صورت گرفت.

 وقوع 2 انفجار در لیبی
 به دنبال انفجار 2 خودروی بمبگذاری شــده در شهر »درنه« لیبی 
۱۸ نفر زخمی شــدند.به گزارش  مهر، 2 انفجار در کشــور لیبی به 
وقوع پیوسته است.بر اساس این گزارش، این حادثه ناشی از انفجار 
2 خودروی بمبگذاری شده در شــهر »درنه« لیبی بوده است.منابع 
رســانه ای اعالم کردند که به دنبال وقوع این 2 انفجار ۱۸ نفر زخمی 

شده اند.
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از روزی کــه در پــارک ملت عاشــق 
»سروش« شده بودم احساس می کردم 
شاهین خوشــبختی بر شانه ام نشسته 
اســت، به همین دلیل برای ازدواج با او 
از چیزی هراس نداشــتم و برای جلب 
رضایتش همه خواسته هایش را برآورده 
می کردم اما نمی دانستم که او در اندیشه 
دیگری است و ... دختر 22 ساله ای که خود 
را دانشجوی رشته حقوق معرفی می کرد و به 
خاطر شکایت از عاشق دلسوخته اش به اتهام 
کالهبرداری وارد کالنتری شده بود با بیان این 
که کاش چشــمان قلبم را می بستم و با دیده 
عقل به این عشق خیابانی می اندیشیدم درباره 
یک ســراب عاشقانه به کارشناس اجتماعی 
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: سال 
قبل به همراه چند تن از همکالســی هایم و 
برای تمرین درس آمار وارد پارک ملت مشهد 
و مشــغول درس خواندن شدیم. در آن روز 
زیبای پاییزی ناگهان چشمانم روی جوان قد 
بلندی خیره ماند که با دوستش در حال بازی 
بودند. آن قدر جذب ظاهر و رفتار مودبانه او 
شــده بودم که فراموش کردم در بین دوستانم 
هستم به حدی عاشقانه نگاهش کردم تا این که 
او نیز نگاهش را به نگاهم دوخت و با شیوه ای 
خاص باالخره شماره تلفنش را به من رساند 
آن لحظه چنان دلم لرزید که عقلم از کار افتاد. 
برای تماس با او لحظه شماری می کردم تا این 
که در نیمه های شب زمانی که پدر و مادرم به 
خواب رفتند پیامکی برایش فرستادم و او نیز 
بالفاصله پاسخم را داد. این گونه بود که خشت 
خشت این عمارت بدبختی را طوری کج چیدم 
که اکنون بر سر خود و خانواده ام فرو ریخته 
است. رابطه پیامکی و تلفنی من و »سروش« 
به جایی رسید که  خیلی احساس خوشبختی 
می کردم. یک هفته بعد از این آشنایی سروش 
مرا به صرف شــام دعوت کرد اما تا آن روز 
نه با پسری تماس داشــتم و نه بدون اجازه 
خانــواده ام بیرون رفته بودم به همین دلیل از 
دوستم خواســتم تا با مادرم تماس بگیرد و 
مرا دعوت کنــد. این اولین دروغی بود که به 

خانــواده ام می گفتم. پدرم اگرچه نگران بود 
ولی اصرار کــرد تا با خودروی او به مهمانی 
دوستم بروم خالصه آن شب به همراه سروش 
به مکان های مختلفی رفتیم و اوایل بامداد به 
خانه بازگشتم. سروش وقتی فهمید تک دختر 
هســتم و پدرم وضعیت مالی خوبی دارد، از 
آن روز به بعد نقشــه های شومش را به اجرا 
گذاشــت اگرچه در برابر بسیاری از خواسته 
های زشــتش مقاومت می کردم اما دوست 
نداشتم او از من دلخور شود بنابراین به برخی 
خواسته های گناه آلودش تن می دادم چرا که 
تنها آرزوی من ازدواج با او بود، هنوز دو ماه 
بیشتر از این رابطه  و دیدارهای خیابانی نمی 
گذشــت که روزی مضطرب و نگران با من 
تماس گرفت و گفت: مقدار زیادی پول برای 
عمل قلب مادرش نیاز دارد من هم بدون هیچ 
گونه اندیشه ای همه طالها و ۱0 میلیون تومان 
پــس انداز بانکی ام را به او دادم چرا که فکر 
می کردم به مادر شــوهر آینده ام کمک کرده 
ام از طرفی می ترسیدم خانواده ام در جریان 
نبود ده ها گرم طالهایم قرار بگیرند و آبرویم 
به خطر بیفتد ولی هرچه روزهای بیشــتری 
سپری می شد احســاس می کردم سروش 
قصد بازگرداندن طالیم را ندارد تا این که در 
برابر اصرارهای من مقابلم ایستاد و گفت: پولی 
ندارم که به توبدهم! حیران و سرگردان پیشنهاد 
کردم وامی بگیرد تا حداقل مقداری از طالهایم 
را بخریم و اوبا این بهانه و به واسطه یکی از 
دوستانش دسته چکی برایم گرفت و من برای 
ضمانت وام دو برگ چک ســفید امضا در 
اختیارش قرار دادم که بعد فهمیدم با آن چک 
ها یک دستگاه خودروی سواری خریده است. 
زمانی به خود آمدم که دوســت سروش همه 
چیز را برایم فاش کرد و گفت: سروش جوانی 
دیپلم و بیکار است که در یکی از شهرک های 
حاشیه مشهد زندگی می کند و ... این درحالی 
بود که ســروش تلفنش را خاموش کرده بود 
و من به ناچار سرگذشتم را با برادرم درمیان 

گذاشتم و به کالنتری آمدیم اما ای کاش..

سراب عاشقانه
در امتداد تاریکی

عامل قتل زوج جوان کرجی با حکم قضات دادگاه کیفری 
اســتان البرز به اتهام دو فقره قتل عمد به دوبار اعدام 

محکوم شد.
حدود یک ســال پیش به دنبال کشف جسد زن جوانی به نام 
رویا در آپارتمان خواهر شوهرش در کرج تحقیقات جنایی 
برای دســتگیری قاتل وی آغاز شد. گزارش پزشکی قانونی 
نشــان می داد قاتل بعد از تعرض به ایــن زن او را خفه کرده 
است. درحالی  که رمزگشــایی برای حل معمای این قتل از 
سوی کارآگاهان جنایی استان البرز ادامه داشت، جسد شوهر 
این زن نیز مدتی بعد در بیابان های اطراف هشــتگرد کشف 

شد.فرهاد ۳2 ساله در اثر ضربه های متعدد چاقو به قتل رسیده 
و جسدش در بیست کیلومتری هشتگرد رها شده بود که توسط 
مأموران گشت کالنتری کشــف شد.بررسی این دو جنایت 
خانوادگی که به  نظر می رسید با هم ارتباط دارد در حالی که 
ابهام های زیادی داشت در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت تا 
اینکه مشخص شد رویا یک شب قبل از حادثه با خواهرشوهر 
خود قرار مالقات گذاشته بود تا روز بعد با هم به خرید بروند.

بدین ترتیب »پروین« خواهرشوهر مقتول تحت بازجویی قرار 
گرفت اما او از ارسال چنین پیامکی اظهار بی اطالعی کرد و 
گفت: شب قبل از قتل تلفن همراهم دست شوهرم بوده است.

داماد خانواده به نام مســعود خیلی زود تحت بازجویی قرار 
گرفت. وی در ابتدا منکر اتهام هایش شد اما طولی نکشید که 
در بازجویی های فنی لب به اعتراف گشود و راز جنایتش را 
بازگو کرد.مسعود در شرح ماجرا گفت: رویا زن برادر همسرم 

بود. از او خوشم می آمد شب قبل از حادثه با گوشی همسرم به 
او پیام دادم که فردا به خانه ما بیا تا با هم به خرید برویم که او 
هم قبول کرد. سر ساعت مقرر همسرم را به جایی فرستادم و 
بعد خودم در پارکینگ خانه مان منتظر ماندم تا رویا بیاید. وقتی 
او را دیدم گفتم پروین در خانه منتظرت است. رویا باال رفت 
ومن به  دنبال او رفتم بعد ناگهان از پشت او را گرفتم. شوکه شده 
بود ولی نتوانست زیاد مقاومت کند. وقتی به او تجاوز کردم از 
ترس خفه اش کردم. برای اینکــه لو نروم با برادر زنم تماس 
گرفتم و گفتم خودرویم خراب شده و نیاز به کمک دارم. او را 
با این نقشه به 20 کیلومتری هشتگرد کشاندم و او را  با چاقو 

کشتم.به  گزارش ایران، به دنبال اظهارات این مرد شیطان صفت، 
کیفرخواست او به اتهام قتل زوج جوان صادر شد.بدین ترتیب 
این متهم از زندان به شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به 
ریاست قاضی رنجبر و با حضور قاضی قیومی مستشار دادگاه 
منتقل شد وپای میز محاکمه ایستاد.در این جلسه متهم انگیزه 
خود را از قتل رویا هوسرانی اعالم کرد و گفت: شوهرش را 
نیز به خاطر اینکه ترسیدم دستگیر شوم کشتم.هیأت قضایی 
پس از شور صبح دیروز متهم را به اتهام دو فقره قتل عمد به 

اعدام محکوم کردند.

مدیرگروه پیشــگیری از بیماری های 
واگیر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
از افزایش عقرب گزیدگی دراســتان 

خبر داد. 
مدیرگروه پیشگیری از بیماری های واگیر 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در 
دوماهه اول امســال عقرب گزیدگی در 
هرمزگان نزدیک بــه 60 درصد افزایش 

داشته است.
فریده فّخار افزود: دو ماهه اول امسال هزار 
و پنجاه مورد عقرب گزیدگی گزارش شده 
است در حالی که این شمار در مدت مشابه 

پارسال 660 مورد بوده است.
وی افزود: در این مــدت ۱47 مورد نیز 

مارگزیدگی گزارش شده است.

مارگزیدگی در مدت مشابه پارسال 2۱0 
مورد بود که نشان از کاهش مارگزیدگی 

در استان است.
بیماری های  از  پیشــگیری  مدیرگــروه 
واگیر دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: مــردم در صورت عقرب گزیدگی 
و مارگزیدگی درشــهر ها سریعًا به مراکز 

درمانی و در روستا ها به خانه های بهداشت 
مراجعه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،فخار 
افزود: در موارد عقرب گزیدگی از مکش 
جای نیش عقرب خودداری شود و سعی 
شود خونســردی و آرامش بیمار حفظ 

شود.

افزایش عقرب گزیدگی در هرمزگان

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: ۶5 دستگاه 
خودرو سبک و سنگین حامل کاالی قاچاق ظرف یک 

هفته گذشته توسط ماموران شناسایی و توقیف شد. 
 سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 
این مدت با تالش های صورت گرفته پنج تن فرآورده های شیالتی، 
قطعات یدکی خودرو، انواع لوازم خانگی، سوخت، لوازم آرایشی، 

اقالم خوراکی و احشام قاچاق در هرمزگان کشف شد.وی ارزش 
ریالی کاالهای قاچاق کشف شده را 5۸ میلیارد و 25 میلیون ریال 
اعالم کرد افزود: در همین مدت زمان ۱40 نفر متهم نیز دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی 
شدند.سرهنگ بهدانی فرد خاطرنشان کرد: در یک هفته گذشته در 
مجموع ۱44 فقره پرونده کشف کاالی قاچاق در هرمزگان تشکیل 

شده که از این شمار تعداد ۱7 فقره بیش از یک میلیارد ریال و ۱27 
فقره پرونده کمتر از یک میلیارد ریال بوده است.به گزارش ایرنا،وی 
با اشاره به تأثیر سو قاچاق کاال و ارز بر اقتصاد و تولید ملی، تاکید 
کرد: پلیس با همه توان خود با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مقابله 
می کند و از مردم هم خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه موارد 
مشــکوک قاچاق مراتب را برای پیگیری در اسرع وقت به پلیس 

۱۱0 اطالع دهند و نیروی انتظامی را در این مسیر یاری کنند.

۶۵ دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

دو بار اعدام برای داماد جنایتکار

وقتی زن جوان سیم کارتش را گم کرد، 
فکر نمی کرد دچار این همه دردســر و 

مخمصه شود. 
 اولیــن بار یکی از دوســتانش با او تماس 
گرفت و از ســر دلسوزی شــماتتش کرد. 
نمی فهمید دوســتش چه می گوید تا اینکه 
متوجه شد در اینســتاگرام صفحه ای با نام 
او باز شــده و تصاویــر خصوصی اش در 
آن منتشر شــده اســت.باورش نمی شد تا 
اینکه خــودش این صفحه را دید و دریافت 
تعدادی از تصاویری که هیچ وقت به کســی 
نشان نداده در این صفحه منتشر شده است.

ضربه بعدی را زمانی خورد که متوجه شــد 
یک کانال تلگرامی نیز به نام او باز و همان 
تصاویر محرمانه اش در آن صفحه منتشــر 
شده است. از خجالت نمی توانست سرش را 
جلو خانواده و آشنایان بلند کند. به واسطه 

این اتفــاق از جمع گریزان بود.ادامه فعالیت 
این صفحــات در فضای مجازی او را کالفه 
کرده بود. برای همین به دادسرای رسیدگی 
بــه جرائم رایانه ای مشــهد مراجعه و علیه 
گردانندگان این کانال تلگرامی شکایت کرد. 
او که نمی دانست چگونه اطالعات محرمانه 
اش لو رفته است با در دست داشتن مرجوعه 
قضایی به پلیس فتای خراسان رضوی معرفی 
شد.به دستور ســرهنگ جواد جهانشیری، 
رئیس پلیس فتای خراســان رضوی، تیمی 
از کارشناسان این پلیس تخصصی مأموریت 

یافتند به این پرونده رسیدگی کنند.
اولین ظن مأموران برداشت تصاویر از روی 
پروفایل ایــن خانم جوان در شــبکه های 
مجازی بود کــه با همین ســرنخ، فعالیت 
گسترده ای آغاز شــد، اما شاکی اعالم کرد 
برخــی از تصاویر را هیچ گاه در حســاب 
کاربری اش قرار نداده است.با اطالعات به 

دســت آمده، بررسی ها وارد شاخه جدیدی 
از تحقیقات شــد و با طرح این ســؤال که 
شــاکی چند خط تلفن همراه به نام خودش 
دارد، ضابطــان قضایــی به پیگیــری این 
موضــوع پرداختند.هر چند زن جوان اعالم 
کرد تنها یک ســیم کارت به نامش هست، 
تیم تخصصی پلیس متوجه وجود یک سیم 
کارت دیگر شــد که شاکی در گذشته آن را 
خریده و از سرنوشــت این سیم کارت بی 
اطالع است.شــاکی در ادامه به یاد آورد که 
زمانی این سیم کارت را تهیه کرده و اتفاقا با 

آن یک حساب کاربری در تلگرام باز کرده و 
پس از مدتی که از این حساب و سیم کارت 
کمتر استفاده می کرده آن را در محل کارش 
کنار گذاشته است.هر چند شاکی سیم کارت 
را دور انداختــه بود، این خط همچنان فعال 
و فردی در حال سوءاســتفاده از آن بود و 
اطالعات محرمانه این زن هم از همین طریق 
به دست فرد شیاد افتاده بود.به گزارش جام 
جم آنالین، با دســتور قضایی و حذف این 
صفحات در فضای مجازی، تحقیقات پلیس 
برای شناسایی عامل این شیادی ادامه دارد.

سیم کارت گمشده آبروی زن جوان را برد

  
رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا با اشــاره به جمع آوری فطریه در 
سال های اخیر از طریق فضای مجازی گفت: اگر قصد دارید 
فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق فضای مجازی پرداخت 
کنید، می توانید آن را از طریق شرکت ها و مؤسسات مجاز و 
شناخته شده در کشور که توسط رسانه های جمعی )رادیو، 
تلویزیون و..( اقدام به اعالم شــماره حساب های رسمی 
می کنند، پرداخت کنید و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود 

به حساب های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنید. 
 سرهنگ مهدی شکیب با اشــاره به روزهای پایانی ماه مبارک 
رمضان و فرارسیدن عید ســعید فطر، افزود: متاسفانه در برخی 
مواقع شــاهد هستیم مجرمان سایبری با شــگردی جدید اقدام 
به جمــع آوری فطریه، نذورات و کمک هــای مردمی می کنند و 

شهروندان را از این طرق به دام می اندازند.
به گزارش جام جم آنالین، وی ادامه داد: برخی از افراد سودجو 
با سوءاســتفاده از حســن نیت و اعتماد کاربران اقدام به برپایی 
ســایت ها، کانال ها، گروه ها و اپلیکیشن مؤسسات جعلی و غیر 
مجاز کرده اند و با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به 
خصوص شبکه های اجتماعی اقدام به دریافت وجوهات مردمی 
می کنند که پشت پرده این جمع آوری دروغ بوده و به هیچ عنوان 
به دســت نیازمندان واقعی نمی رسد و در برخی مواقع شهروندان 
به درگاه های فیشینگ بانکی هدایت می شوند و اطالعات بانکی 
آنها به ســرقت می رود.رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: گاهی 
اوقات این افراد ادعا می کنند که این تبلیغات از سوی مؤسسات و 
ارگان های مربوطه و خیریه در فضای مجازی منتشر شده و سعی 
دارنــد با این جمالت اعتماد قربانیان را جلب کنند این در حالی 
است که آن ها هیچ گونه نقشی در این تبلیغات نداشته و به هیچ 
عنوان با این افراد همکاری ندارند.سرهنگ شکیب ادامه داد: در 
برخی موارد نیز این تبلیغات از سوی افراد و چهره های مشهور و 
سرشناس به خصوص در شبکه های اجتماعی منتشر می شود بدون 

آن که آنها اطالع دقیقی از موضوع داشته باشند.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه بیشتر این تبلیغات جعلی است، 
گفت: این گونه ســایت ها، کانال ها و گروه ها تنها به دنبال سرقت 

وجوه پرداختی و یا سرقت اطالعات بانکی کاربران هستند.
سرهنگ شکیب با اشــاره به جرایم صورت گرفته در سال های 
قبل و همچنین رویدادها و موضوعات مشابه، افزود: افراد سودجو 

با استفاده از جمالتی همچون دریافت فطریه یا کفاره روزه برای 
کمک به سیل زدگان و یا افراد آسیب دیده در حادثه زلزله، اعتماد 
کاربران را جلب می کنند.وی خطاب به هموطنان تاکید کرد: اگر 
قصد دارید فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق فضای مجازی 
پرداخت کنید، می توانید آن را از طریق شــرکت ها و مؤسسات 
مجاز و شناخته شده در کشور که توسط رسانه های جمعی )رادیو، 
تلویزیون و …( اقدام به اعالم شماره حساب های رسمی می کنند، 
پرداخت کنید و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حساب های 
نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنید.این مقام مسئول طراحی 
سایت ها، کانال ها و اپلیکیشن های جعلی و منسوب به نهادهای 
دولتی و مسئول در این زمینه را مهمترین شگرد مجرمانه دانست 
و گفت: از آنجایی که بیشــتر هموطنــان از تلفن های همراه و 
شــبکه های اجتماعی اســتفاده می کنند بنابراین امکان طراحی 
اپلیکیشــن ها و همچنین کانال ها و صفحات جعلی بیش از سایر 
شــگردهای مجرمانه متصور است.ســرهنگ شکیب از احتمال 
برپایی ســایت های جعلی در این ایام خبر داد و گفت: مهمترین 
هدف ســایت های جعلی سرقت اطالعات مهم بانکی کاربران از 
طریق درگاه های جعلی بانکی است بنابراین هموطنان باید مراقب 
این سایت ها و درگاه های جعلی بانکی باشند و اطالعات بانکی 
خود را در سایت های نامعتبر وارد نکنند.وی تاکید کرد: درگاه های 
جعلی بانکی و درگاه های اصلی در ظاهر تفاوتی با یکدیگر ندارند 
و کاماًل شبیه به هم هستند بنابراین کاربران دقت داشته باشند تا در 
دام سایت های جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند و هنگام 
 ssl پرداخت، موارد ایمنی چون آدرس سایت و وجود گواهینامه
را نادیده نگیرند.رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری فتا ناجا افزود: پلیس فتا به صورت جامع و کامل 
در خصوص راه های شناســایی سایت های جعلی و سایت های 
اصلی مطالب مورد نیاز را در سایت www.cyberpolice.ir ارائه 
داده و عموم مردم می تواننــد اطالعات تکمیلی را از این طریق 
دریافت کنند.این مقام مســئول از حضور شــبانه روزی پلیس 
فتا در فضای مجازی خبر داد و گفت: کارکنان پلیس ســایبری 
کشور دائمًا در حال پایش این فضا هستند و در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مجرمانه، با اقدامات پیش دستانه با مجرمان سایبری 
برخورد می کنند بنابراین از کلیه هموطنان درخواست می شود در 
صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس 

فتا در میان بگذارند.

پلیس فتا: 

فرمانده انتظامی شهرستان قاین مراقب مجرمان سایبری برای جمع آوری فطریه باشید
ازکشف یک کیلو زعفران تقلبی 
و 200 کیلو زعفران تقلبی در حال 
تولید در این شهرستان خبر داد. 
 ســرهنگ محمود زال بیگی اظهار 
داشــت: با توجه بــه اهمیت تولید 
زعفــران به عنوان یــک محصول 
کشــاورزی صادراتی که اســتقبال 
عمومی زیادی در داخل و خارج از 
کشور دارد و ضرورت برنامه ریزی 
برای افزایش کیفیت این محصول با 
ارزش، اطالعاتی در خصوص سوء 
افرادی کالهبردار در زمینه  استفاده 
تولید زعفران های تقلبی به دست آمد 

که موضوع پیگیری و بررسی شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان قاین 
افزود: با توجــه به اهمیت موضوع 

دستورات الزم برای پیگیری سریع 
پرونده صادر شد و مأموران پس از 
تکمیل تحقیقات پلیسی 2 برادر را که 
در زمینه تولید و فروش زعفران های 
تقلبی فعالیت داشتند شناسایی کردند 
و با هماهنگی مقام قضائی عملیات 

دستگیری متهمان آغاز شد.
سرهنگ زال بیگی ادامه داد: مأموران 
متهمان شناسایی شده را در کارگاه 
غیر قانونی تولید زعفران تقلبی در 
قاین  شهرستان  روستا های  از  یکی 
دســتگیر کردند که در بازرسی از 
محل فعالیت آنان یک کیلو زعفران 
تقلبی و 200 کیلو زعفران در حال 
تولید و غیر استاندارد کشف و آالت 
و ادوات مربــوط به تولید این اقدام 

مجرمانه توقیف شد.

 به گزارش جام جم،وی با اشــاره 
به این مطلب کــه متهمان پرونده به 
مراجع قضائی معرفی شده اند، تاکید 
کــرد: یکــی از اولویت های پلیس 
موضوع مقابله جدی با قاچاق کاال 

و از طرفی حمایت و پشــتیبانی از 
تولید داخلی است و پلیس قاطعانه 
با افرادی که بخواهند خللی در این 
روند به وجود آورند برخورد قانونی 

خواهد کرد.

دستگیری تهیه کنندگان زعفران تقلبی در قاین

  
                                                                                                                                     آگهی ابالغ اجرائیه 

بدین وسیله به آقای عبدالرضا جهانی نام پدر : بهمن تاریخ تولد : 1361/6/29 شماره ملی : 3392037338 شماره شناسنامه 
3263 به نشانی :  بندرعباس ششصد دستگاه خیابان آرام سجاد سوم ابالغ می شود که خانم مهناز رمه دارعین شیخ جهت 
وصول مبلغ 24/191/924/000ریال به اســتناد  مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1106 مورخ 1391/8/11 دفترخانه 
ازدواج شــماره 127 شــهر دیلمان استان گیالن  علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800174 در 

این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/3/11 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند  شناخته نشده ،لذا  بنا به 
تقاضاي بستانکار برابر ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد  اجرائیه  فقط یک  مرتبه  در یکي  از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي 

اگهي مي شود چنانچه ظرف مدت ده روز از  تاریخ این آگهی که روز  ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود  اقدام ننمائید  عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت.98/1129 م / الف

 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس- مریم چمنی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

امــالک  و  اســناد  ثبــت  کل  اداره 

  
آگهی ابالغ اخطارهی ماده 101 اموال غیر منقول کالهس 9700407

 بدین وسیله به آقای علی دالوری فرزند حسین  به شماره  ملی 4699437869 راهن پرونده اجرایی کالسه 9700407 اخطار 
میگردد به موجب گزارش مورخ 98/2/16 کارشناس رسمی دادگستری پالک 949 فرعی از 6 - اصلی واقع در اسالم آباد 
به مبلغ 18/852/000/000 ریال ) هجده میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون ریال ( ارزیابی گردیده ، لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 

فیش بانکی دستمزد کارشناس  تجدید نظر  به مبلغ 21/200/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده  نخواهد شد . 14 م / الف

 تاریخ انتشار : 1398/3/13 
 یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

امــالک  و  اســناد  ثبــت  کل  اداره 

سند مالکیت خودرو سواری استیشن هیونداتاکسون پالک ۴۴۵۹۳ قشم شخصی اینجانب افشین 
 g4kdaU098080 شماره موتورkmhJt81B7BU160412 تورنگ  شماره شاسی

مدل 2011  رنگ نقره ای مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

روابط عمومی  اداره کلسالگرد ارتحال رهبر کبیر انقالب اسالمی تسلیت باد
 شیالت رهمزگان 
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 صادرات ماهی خشک از جزیره قشم 
 امســال سه هزار و ۲۰۰ تُن ماهی خشک از جزیره قشم صادر شده 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،عبداللهی مدیر کشاورزی و 
شیالت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: از ابتدای امسال تا کنون، سه هزار 
و ۲۰۰ تُن ماهی خشــک صادر شده است که نسبت به پارسال افزایش 
دارد.عبداللهی افزود: برای خشک کردن ماهی زمین های جانمایی شده 
به تعاونی های صیادی واگذار می شــود.وی با بیان اینکه تعاونی مسئول 
ساماندهی اعضا هستند افزود: اولویت خشک کردن ماهی با روستا های 
ساحلی اســت.عبداللهی افزود: برای خشک کردن ماهی در روستا های 
َرمکان، کاروان، توشــه، َگَورزین، تُنبان، دهخدا نیزیک زمین مشخص 
جانمایی شده تا با متمرکز شدن فعالیت ها، از بروز مشکالت بهداشتی، 
محیط زیستی جلوگیری شود.مدیر کشاورزی و شیالت سازمان منطقه 
آزاد قشم افزود: از امروز به محموله هایی که تاییدیه الزم را از تعاونی های 
خود تاییدیه بگیرندمجوز صادرات داده می شود.بیشــتر ماهی خشک 
از ســاردین ماهیان و ماهی متو اســت و در کارخانه های پودر ماهی، 
غذای دام و طیور و کود برای کشــاورزی ها و باغ ها و موارد بهداشتی 
و آرایشی استفاده می شــود.حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد ماهی آب است و 
در شــرایط طبیعی در دمای حدود ۵ درجه یا باالتر به ســرعت مورد 
هجوم میکروارگانیسم ها قرار می گیرد از این رو خشک کردن عاملی برای 
جلوگیری از فساد و پایداری محصول است.خشک کردن ماهی باعث 
استحکام بافت گوشت ماهی می شود بطوری که در موقع پخت در حالت 

آویخته از هم جدا نمی شود.

دبیر ستاد انتخابات مجلس در غرب هرمزگان استعفا داد
  دبیر ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شواری اسالمی 
در مرکز حوزه غرب هرمزگان استعفا کرد. به گزارش ایسنا، منطقه خلیج 
فارس، »احمد شیبانی« که اصالتأ پارسیانی  و دارای مدرک فوق لیسانس 
حقوق عمومی با ۱۸سال سابقه اشتغال در وزارت کشور ازجمله فرماندار 
شهرستان بستک و سیریک را در کارنامه خود دارد به منظور حضور در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از دبیری ستاد انتخابات 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شواری اسالمی در مرکز حوزه غرب 
هرمزگان در فرمانداری بندرلنگه استعفا داد. شیبانی هفته گذشته استعفای 
خود را از دبیری ســتاد انتخابات به فرمانــدار بندرلنگه جهت نامزدی 
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی در حوزه غرب 
هرمزگان تقدیم کرده بود  که فرمانداربندرلنگه با این استعفا موافقت کرد. 

برگزاری مراسم وداع با رمضان در پارسیان 
 در هفته آخر ماه مبارک رمضان مردم شهرســتان پارســیان در 
مساجد آئین سنتی و مذهبی الوداع را به جای می آوردند.به گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما، امام جمعه روستای ستلو گفت: مردم پس 
از اقامه نماز های عشــاء با قرائت آیاتی از کالم وحی و اشعاری در 
وصف ماه رمضان با این ماه پرخیرو برکت خداحافظی می کنند.شیخ 
احمد کتابت افزود: مراســم ســنتی الوداع همه ساله در ماه مبارک 

رمضان در پارسیان برگزار می شود.

خبری

مدیر بنــادر و دریانوردی بندر لنگه ضمن 
این بندر طی دو ماهه  تشــریح عملکرد 
نخست سال 9۸، از رشد چشمگیر شاخص 
و  نفتی  بارگیــری کاالهای  و  های تخلیه 
غیرنفتی، ترانزیــت کاالهای غیر نفتی و 
خودرو و حمل و نقل ساحلی فرآورده های 

نفتی خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره بنادر و 
»قاســم عســکری  بندرلنگه،  دریانوردی 
نســب« با ارائه گزارشــی از عملکرد دو 
ماهه بندرلنگه و بنادر تابعه آن طی دوماهه 
نخست ســال ۹۸ اظهار داشــت: طی این 
مدت، در مجموع یک میلیون و ۸۳۵ هزار

و ۷۹۵ تــن کاالی نفتی و غیــر نفتی در 
بندرلنگه و بنادر تابعه آن تخلیه وبارگیری 
شــد که در همســنجی با مدت مشابه سال 

گذشته، رشد ۳۰ درصدی به ثبت رسید.
وی افزود: از این میزان، یک میلیون و ۵۶۱ 

هزار و ۱۳۹ تن با رشد ۳۷ درصدی
به جابجایی فرآورده های نفتی و ۲۷۴ هزار 

و ۶۵۶ تن  با رشد ۳ درصدی به
کاالهای غیرنفتی اختصاص داشته است.

صادرات غیرنفتی از ۱۲۳ هزار تن گذشت
مدیر بنــادر و دریانوردی لنگه با اشــاره 
به صادرات ۱۲۳ هــزار و ۵۹۳ تن کاالی 
غیر نفتی در بنادر غــرب هرمزگان گفت: 
از این میزان، حجــم صادرات محصوالت 
کشــاورزی، دامی و احشام در بندرلنگه به 

رقم ۲۵۵ هزار و ۵۹۵ تن رسید که رشد
غیرنفتی  است.ترانزیت  داشته  درصدی   ۲۴
۴۶ درصــد افزایش یافتعســکری نســب 
اظهــار کرد: طــی دوره زمانی یاد شــده، 
)که عمده  ترانزیت کاالهای غیرنفتی  حجم 
آن خودرو بوده اســت( به ۶۲ هزار و ۶۹ 
تن رســید که نشانگررشد ۴۶ درصدی در 
همســنجی با مدت مشابه سال پیش از آن 

است.
رشد ۴6 درصدی ترانزیت خودرو

وی ضمن اشــاره به جابجایی ۳۰ هزار و 
۳۳۵ دستگاه خودروی ترانزیتی طی دو ماه 
سال جاری، از رشد ۴۶ درصدی این بخش 
از فعالیــت های بندری خبــر داد.واردات 

غیرنفتی ۶۷ درصد کاهش یافت
بندرلنگه حجم  بنادر و دریانــوردی  مدیر 
واردات غیرنفتــی در بندرلنگه و بنادرتابعه 
آن را شــش هزار و ۹۳۲ تن اعالم کرد و 
افزود: این رقم نســبت مدت مشــابه سال 

گذشته کاهش ۴۷ درصدی داشته است.
کابوتاژ نفتی در فصل بهار رونق 

گرفت
وی در بخش دیگــری از اظهاراتش حجم 
صادرات فــرآورده های نفتی را ۷۰۱ هزار 
و۷۶۱ تن اعالم کرد و گفت: طی این مدت، 

۸۵۹ هــزار و ۳۷۱ تن از این گونه محموله 
های تجاری، به صورت رویه کابوتاژ)حمل 
و نقل ساحلی( جابجا شــد که رشد ۲۶۷ 

درصدی داشته است.
ترابری دریایی بیش از ۱5۱ هزار به 

جزایر خلیج فارس
مسافران  ترابری  رونق  نســب  عســکری 
دریایی در بنادر غرب اســتان هرمزگان را 
باشیب صعودی مثبت توصیف کرد و افزود: 
از آغاز سال جاری تاکنون، شماری نزدیک 
به ۱۵۱ هزار نفر مســافر از طریق بنادر و 

پایانه های دریایی واقع در غرب
اســتان هرمزگان در مســیرهای داخلی به 
مقصد جزایــر کیش و ابوموســی ترابری 
شدندکه سهم بندرلنگه بیش از ۲۲ هزار نفر 
بوده و رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدتمشابه 

سال گذشته در این بندر به ثبت رسید.

ترابری دریایی ۴۰۰۰ مسافر و 
گردشگر در مسیرهای بین المللی

این مقام مســئول خاطرنشان کرد: طی دو 
ماه نخست امسال ۴ هزار و ۶۲ مسافر در

مسیرهای دریایی بین المللی بین بندرلنگه و 
امارات متحده عربی ترابری شدند.

مدیر بنادر و دریانوردی لنگه به پهلوگیری 

انواع شــناور طی دو ماه نخست سال ۹۸ 
اشــاره کرد و گفت: از مجموع پنج هزار و 
۱۳۵ فروند شناوری که به بندرلنگه و بنادر 
تابعه آن تردد داشــته اســت، ۳۳۴ فروند، 
باالی هزار تن وچهارهزار ۸۰۱ فروند نیز 

زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.

مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه خبر داد 

افزایش 46درصدی ترانزیت خودرو در بندر لنگه

شهرستان

رئیــس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان جاسک 
گفت : در دوماهه نخســت سال 
جــاری 31۸ هکتــار از اراضی 
اجرای  جهت  شهرستان  مستعد 
طرح پرورش میگو،129 هکتار نیز 
برای کاربری های نظامی و اجرای 
و  کشاورزی،دامداری  های  طرح 
صنعتی  استعدادیابی شده است.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی منابع 
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ؛ جمشید 
ســاالری افزود : با توجــه به اینکه مهم 
ترین وظیفه ســازمانی اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان جاسک حفاظت 
،احیا ،توســعه و بهره برداری اصولی از 
جنگل ها و مراتع با تکیه بر اصل توسعه 
پایدار می باشد این اداره در دو ماهه اول 
سال جاری در بخش حفاظت از اراضی 
ملــی نیز از تصــرف  ۳۹۱۴ مترمربع از 

اراضی ملی منطقه کوییک باال توســط 
نیروهای یگان حفاظت پیشگیری نمود .

وی گفت : با تــالش ها و پیگیری های 
انجام شــده ۵ فقره اســناد دفترچه ای 
،تار و  پالک هــای پرکوه،نودینی،پنهان 
حصار،نگرباال،رابــک و خشــکیزو این 
شهرستان  به مساحت ۱۲۸ هزار هکتار 
به ســند تک برگی تبدیــل گردید و در 
بخش پاسخ استعالمات امور زمین وارده 
از اداره های شهرستانی و نهادهای دولتی 
و غیردولتی  ۴۵ مورد از طریق ســامانه 

الکترونیکی سامط پاسخ داده شده است.
ساالری خاطر نشان کرد : در زمینه اجرای 
طرح های بیابانزدایی و در راستای پروژه 
مالچ پاشی منطقه مشکوهی ۳۵۰ هکتار 
از این عرصه مالچ پاشی شده در فرودین 
ماه سال جاری نهالکاری گردید و عملیات 
آبیاری و مراقبــت آن نیز در حال انجام 

است.

در دو ماهه نخست سال جاری؛

440  هکتار از اراضی ملی جاسک 
استعدادیابی شده است

اســتانداری  بحران  مدیریت  مدیــرکل 
هرمــزگان گفــت : با هجــوم ملخ های 
صحرایی از بهمن ماه ســال گذشــته به 
استان اداره کل مدیریت بحران در راستای 
همکاری با کارگــروه تخصصی همکاری و 

هماهنگی الزم را انجام داده است. 
علیرضا صفا ایسینی با بیان اینکه در زمینه 
مبــارزه با هجوم ملخ هــا مدیریت بحران 

وظیفــه هماهنگــی و پشــتیبانی از جهاد 
کشاورزی را داشــته است، گفت: با هجوم 
ملخ های صحرایی از بهمن ماه سال گذشته 
به استان اداره کل مدیریت بحران در راستای 
با کارگروه تخصصی خشکسالی،  همکاری 
سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی همکاری 

و هماهنگی الزم را انجام داده است.
وی ضمــن اعالم این مطلب افزود: در واقع 

کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی 
و مخاطرات کشاورزی متولی اصلی مبارزه 
و دفع آفات نباتی است و مدیریت بحران 
وظیفــه هماهنگی  و پشــتیبانی را عهده 
دار است.وی خاطر نشــان کرد: استاندار 
هرمزگان در راستای مبارزه جدی با ملخ 
ها و پیشگیری از نفوذ بیشتر آنها دستورات 
الزم را صادر کرد و مکاتبات ضروری نیز 
با وزیر کشــور و رییس سازمان مدیریت 
بحران کشور به منظور تخصیص اعتبارات 
مورد نیاز از منابع کشوری و استانی صورت 
گرفت.صفا ایسینی با اشاره به اینکه جهاد 
کشاورزی اســتان متولی اصلی مبارزه با 
آفات نباتی از جمله ملخ صحرایی اســت، 
افــزود: از زمان ورود ملخ ها به اســتان 
جهادکشاورزی تمامی تجهیزات و امکانات 
خود را برای مقابله با این پدیده بسیج کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان 
اضافه کرد: در عرصه مبارزه با هجوم ملخ 
هــا ۲۵۰ نفر در قالب ۵۰ تیم زیر مجموعه 
جهادکشــاورزی در حال ارایه عملیات می 
باشــند.وی تصریح کرد: حدودا ۱۴۰ نقطه 

آلوده در استان توســط دو فروند هواپیما 
عملیات مقابله و ســم پاشی در حال انجام 
است که عملیات سمپاشی در تمامی مناطق 
آلوده تا زمان نابودی کامل دسته های ملخ 
انجام می پذیرد.صفا ایســینی از فعالیت ۹ 
باند فــرودگاه به منظور سمپاشــی اراضی 
آلوده خبر داد و گفت: شــش باند فرودگاه 
در شهرســتان حاجی آباد، یکی در فین و 

دیگری در برنطین است.
 به گــزارش فارس؛ وی در ادامه بیان کرد: 
ســه باند فرود اضطراری دیگر نیز در قلعه 
قاضی، بندرخمیر و سیریک در حال احداث 
می باشد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
و تشکیل  به مسئولیت هماهنگی  هرمزگان 
ســتاد مبارزه با ملخ صحرایی در شهرستان 
ها اشاره کرد و افزود: مسئولیت هماهنگی 
و تشــکیل ستاد مبارزه با ملخ صحرایی در 
شهرستان ها به ریاست فرمانداران می باشد 
تا از همه امکانــات ، ظرفیت های موجود 
در شهرستان به منظور مبارزه استفاده شود.

وی تاکید کرد: البته این مبارزه هماهنگی و 
همکاری جمعی و تمامی اعضای شــورای 
هماهنگــی مدیریت بحران شهرســتان ها 
را مــی طلبد.صفا ایســینی تصریح کرد: از 
بحران روستاها  به عنوان مدیریت  دهیاران 
خواهان همکاری الزم در این زمینه هستیم.

  
ن سند مالکیت                                                                                                                               آگهی فقدا

نظر به اینکه آقای احمد  محمدیان و خانم صفورا اربابخواه به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 47167/ 2مورخ 1397/11/27 در خصوص 
پالک 3/39443 اصلی واقع در شهرک آسمان بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان ذیل دفتر 339 صفحه 
383 شماره ثبت 62560 ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 45900 الف 85 بنام منیر السادات علوی صادر و تسلیم گردید  است  که برابر سند قطعی 
145101 مورخ 92/10/9 تنظیمی دفترخانه 8 بندرعباس هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ به آقای احمد محمدیان و خانم صفورا اربابخواه انتقال 
قطعی گردید و به موجب اسناد  رهنی شماره 145105 و 145102 مورخ 92/10/9 تنظیمی دفترخانه 8 بندرعباس  در رهن بانک صادرات هرمزگان 
صادر گردید که سند مالکیت به علت جابه جایی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه 

اصالحي و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعي انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستي از تاریخ انتشار آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید. بدیهي است پس از انقضاي مهلت قانوني مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 

اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثني بنام متقاضي اقدام خواهد شد 98/1119 م / الف تاریخ انتشار :98/3/13
اسمعیل ربیعي نژاد- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

        
ن سند مالکیت                                                                                                                                                                                      آگهی  فقدا

 نظر به اینکه  خانم  حکیمه حیدری فرد فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 1396 به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 1/2684 مورخ 98/2/7 
در خصوص  پالک3304 فرعی از 5062-اصلی واقع در محله دو هزار مدعیست که سند مالکیت تک برگی ششدانگ یک باب خانه ثبت شده در صفحه 
5 دفتر امالک 377 و به شماره سریال 698482- 91/ الف به علت جابجایی مفقود شده است و برابر خالصه سند رهنی شماره 19941 مورخ 97/2/20 
دفترخانه یک بندرعباس در قبال مبلغ 332/000/000 ریال در رهن بانک ملی ایران شعبه شهید نظری بندرعباس قرار گرفته ،نامبرده تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده وفلذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحي و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعي انجام معامله نسبت به پالک 
مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستي از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت 10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 

به این اداره تسلیم ورسید اخذ نماید.  در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد. .98/1122 م/ الف 
ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک

 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  
            آگهی ابالغ اجرائیه 

 بدین وسیله  به خانم حلیمه هراتی نام پدر : عباس  تاریخ تولد : 1343/4/4 شماره ملی : 4869041324 شماره شناسنامه: 3130 به نشانی : بندرعباس بلوار 
امام حسین خیابان شهید باکری باکری ده منزل هراتی کد پستی 7915979349 ابالغ می شود که بانک کشاورزی  به استناد سند رهنی شماره 127609 مورخ 
1393/8/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 شهر  بندرعباس جهت وصول مبلغ 1/639/474/389 ریال تا تاریخ 97/9/27  به انضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700998  در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 98/2/30 مامور، محل اقامت  شما به  شرح متن سند شناخته نشده ،لذا  بنا به تقاضاي بستانکار برابر ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکي  از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي اگهي مي شود چنانچه ظرف مدت ده روز از  تاریخ این آگهی که روز  ابالغ محسوب می گردد  

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید  مورد وثیقه مندرج  در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و 
حقوق دولتی استیفا خواهد شد .98/1123 م / الف

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس -مریم چمنی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  
                                                                                 حصر وراثت 

 احتراما معروض می دارد خواهان احمد مقدس فرزند علی به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند  شادروان علی مقدس فرزند احمد به تاریخ 1386/9/6 
به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی حین الفوت عبارتند از : 1- احمد مقدس فرزند علی متولد 1340/11/2 به ش ش 766 فرزند مرحوم 2- آمنه مقدس 
فرزند علی متولد 1334/8/2 به ش ش 631 فرزند مرحوم3- فاطمه مقدس فرزند علی  متولد 1335/8/2 به ش ش 632 فرزند مرحوم  4- مریم مقدس فرزند 
علی متولد  سال 1336 به  ش ش 633 فرزند مرحوم 5- محمد مقدس فرزند علی متولد سال 1329 به ش ش 15 فرزند مرحوم و دیگر وارثی ندارد . لطفا 

ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید. 
                           شورای حل اختالف شعبه 3پارسیان حامد کامران

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  
                                                                           آگهی مزایده ) نوبت اول (

 اجرای احکام مدنی  دادگستری بندرعباس شعبه دوم به موجب پرونده اجرایی کالسه 9709987610200102 وحسب  دادنامه شماره 9709977610200724 
مورخه 1397/5/27 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس یک باب  منزل مسکونی متعلق به مرحوم خلیل گل زنایی با مشخصات ذیل الذکر که 
حکم به تقسیم آن مابین ورثه مرحوم صادر گردیده است را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند :موضوع مزایده : ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت عرصه تقریبی 283 ) دویست و هشتاد و سه ( متر مربع که دارای اعیانی احداثی حدود 200 متر مربع با سازه اسکلت  بنایی و 
دیوارهای باربر و سقف طاق ضربی دارای اشتراک برق 24273538 و شماره اشتراک آب 1009794 به نام مرحوم خلیل گل زنایی و واقع در بندرعباس 
محله پشت شهر منزل مسکونی مرحوم خلیل گل زنایی می باشد. با توجه به موارد پیش گفته و شواهد و قرائین و قوانین موجود و همچنینی براساس 

قیمت منطقه ای ، هندسه و مساحت ملک مورد بازدید ، بر و عمق زمین ، نوع کاربری ساختمان  احداثی در عرصه ، نرخ های معامالتی خرید و فروش ملک های مشابه و سیار جوانب 
موثربر کارشناسی در تاریخ 1397/12/27 ارزش خانه مسکونی مرحوم گل زنایی توسط  کارشناس بدون در نظر گرفتن  دیون متعلقه احتمالی به مبلغ سه میلیارد و هشتصد و میلیون ریال 
)3800000000ریال ( معادل سیصد و هشتاد میلیون تومان جهت انجام مزایده برآورد و اعالم میگردد. 4- محل انجام مزایده : دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس  واقع در 
رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود :1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بها ء یک ماه می باشد . 2- کلیه 
هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر  جهت بر عهده خریدار است 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ 
ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند 4- اجرای احکام در رد یا قبول 
پیشنهاد مختار است5- مزایده در ساعت 12 مورخ 1398/4/2 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی 
بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .6- در صورتیکه  برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت  بها مورد مزایده 
خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت  و خساراتی که از تجدید  مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا« از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند. 
دادورز شعبه  دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس - دریادیده

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارســیان پس از 
یک هزار و 200 روز از زمان انتصاب و خدمتش در این 

هاب مهم اقتصادی استعفا کرد.
حسن شاهرخی که از او به عنوان یکی از مدیران پرتالش 
نام می برند در ســومین روز از خرداد ۱۳۹۸ از پســت 

مدیرعاملی منطقه ویژه پارسیان استعفا کرد.
طبق اعالم منابع آگاه دالیل اســتعفای مدیرعامل منطقه 
ویژه پارسیان اختالف با مدیریت زیرساخت ایمیدرو و 
اعتراض به کندی کار و تصمیم گیری های غیر منطقی و  
کاهش بودجه عمرانی منطقه ویژه پارسیان و کندی روند 
احداث بندر پارسیان به علت عدم تزریق مالی عنوان شد.

در بین مردم محلی پارسیان، شاهرخی به عنوان یکی از 

حامیان اصلی اشتغال جوانان به ویژه بومیان شناخته می 
شــود و از زمان حضور در پارسیان با جذب نیروهای 
بومی در منطقه ویژه توانســته وحــدت و همدلی را در 

پارسیان گسترش دهد.
وی در مدت سه سال و نیم حضور در شهرستان پارسیان 
با جذب بانوان در مجموعه منطقه ویژه نشان از اعتماد و 
رویکرد جدید مدیریتی داشت تا بانوان همپای مردان در 

توسعه و پیشرفت پارسیان نقش آفرینی کنند.
شــاهرخی طی مدت حضور در منطقه ویژه پارســیان 
خدماتی از جمله احداث بندر، تصویب طرح جامع منطقه 
در هیئت دولت، آغاز احداث بزرگترین آب شــیرین کن 
غرب اســتان هرمزگان، جذب سرمایه گذاران در حوزه 

های پتروشــیمی و آلومینا و اعطــای مجوز مرز مجاز 
رســمی به این منطقه و تشــکیل تعاونی های مسکن و 

کارکنان را به جای گذاشت.
معرفی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عنوان هاب سوم 
پتروشیمی در کشور از دیگر اقدامات این مدیر مستعفی 
اســت که وزیر نفت پس از بازدید منطقه ویژه پارسیان 
متقاعد شد تا عنوان هاب سوم پتروشیمی رابه این منطقه 

اعطا کند.
به گزارش ایســنا، گفتنی اســت، منطقه ویژه اقتصادی 
پارســیان که تا پیش از حضور شاهرخی زیر نظر المرد 
مدیریت می شد که در سال ۹۶ با پیگیری های شاهرخی 
به عنوان شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب 
در هرمزگان ثبت شــد و اردیبهشــت امسال هم مجوز 
تفکیک دو پروژه المرد و پارسیان توسط وزیر صنعت، 

معدن و تجارت صادر شد.

پس از 1200 روز خدمت؛
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان استعفا کرد

روابط عمومی اداره کل
 منابع طبیعی و آبخیزداری

 رهمزگان           

سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( و قیام 1۵خرداد 
تسلیت باد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خبر داد

 اختصاص 2فروند هواپیما برای مبارزه با ملخ ها
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ورزشی 

 فروردین :
وقتی دســت سرنوشــت ناگهان و بی آن که 
انتظارش را داشته باشــید بازی جدیدی را 
برای شــما در نظر می گیرد طبیعی است که 
آشفته شده و ندانید چه باید بکنید. شما متوجه این هستید 
که تغییراتی دارند ایجاد می شوند، ولی هنوز برای پذیرفتن 
آنها آماده نیستید. شما نگران این هستید که آیا زندگیتان دارد 
به ثبات می رســد یا این اوضاع تنها شرایط را برایتان بدتر 

خواهد کرد و برنامه ریزی هایتان را بهم خواهد زد.
  اردیبهشت :

امروز هر چقدر هم که مسیرتان را تغییر دهید 
از این که در راه درســتی قرار دارید که شما 
را به ســوی موفقیت خواهد برد مطمئن هستید. با این حال 
ممکن است با کمی مخالفت مواجه شوید که اعتماد به نفس 
زیاد شما را کمی زیر سوال خواهد برد. به جای آن که آنقدر 
صبر کنید که شرایط به وجود آمده خسته تان کنند، قدرتتان 
را با نشــان دادن تردیدها و نگرانی هایتان به نزدیکان خود 

نشان دهید. 
  خرداد :

تغییر نظر ناگهانی شما درباره تصمیمی که قبال 
گرفته اید همکارانتان را متعجب خواهد کرد، 
ولی در واقع رفتار شما آنقدرها هم تعجب آور 
نیست. برای خودتان کامال مشخصی است که تصمیمی که 
قبال گرفته اید شما را به آینده ای که لیاقتش را دارید نخواهد 
رساند. مثل این که رویاهای گذشته تان یکباره جان تازه ای 

یافته اند و ذهن شما را درگیر خود کرده اند. 
  تیر :

شــما به توانایی خود در تحلیل واقعیت ها و 
تشخیص اطالعاتی که کاربردی هستند افتخار 
می کنید. ولی امروز از ایــن توانایی های مورد عالقه تان 
نخواهید توانســت استفاده کنید، زیرا هر چقدر هم که سعی 

کنید پیدایشان نخواهید کرد.
 امروز وقت آن رسیده است که کمی از دنیای واقعیت فاصله 
گرفته و به قدرت خیالتان اجازه بدهید آزادانه پرواز کند و از 

زاویه ای دیگر معنای زندگی را درک کنید. .
  مرداد :

امروز اگر مهمان های زیادی به دیدنتان آمدند 
تعجب نکنید. یکــی از اقوام و یا همکارانتان 
که از لحاظ روانی حــال و روز خوبی ندارد 
به ســراغ شــما خواهد آمد تا درد دلش را با شما در میان 
بگذارد. اینکه به حرف دل این شــخص گوش کنید خیلی 
خوب و نشان دهنده ی مهربانی شماست، اما نباید خودتان 
را بــا این موضوع درگیر کنید و ذهنتان را بیش از اندازه به 

آن مشغول نمایید. 
  شهریور :

امروز شــما کمی افســرده و آشفته هستید و 
نسبت به توانایی های خود و همچنین اهدافی 
که دارید دچار تردید شده اید، اما نباید اجازه بدهید که این 
وضعیت ذهنی که در اثر افکار بی اســاس در شما به وجود 
آمده است روزتان را خراب کند. باور کنید همه چیز خیلی 
بهتر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می رسد. مشکل 
کار اینجاست که شما امروز از کاه برای خودتان کوه درست 

می کنید. 
  مهر :

امــروز صحبت کردن با دوســتان و اعضای 
خانواده تان برای شما کار راحتی نخواهد بود 
و ممکن اســت بحث هایی بین شما شکل بگیرند و نتوانید 
منظورتان را به درستی به طرف مقابلتان منتقل نمایید. شاید 
هم اصال دلتان نخواهد با دیگران صحبت کنید و تالش کنید 

خودتان را تا جای ممکن از آنها دور نگه دارید.
 آبان :

امروز شما احساسات و انرژی اطرافیانتان را به 
طور عجیبی به خود جذب می کنید، به همین 
دلیل هم بهتر است تا جای ممکن با افراد بیمار 
و یا افسرده رفت و آمد نکنید تا تحت تأثیر انرژی منفی آنها 
قرار نگیرید، در غیر این صورت خودتان را برای ناراحتی و 
حس بدی که با برخورد با آنها به شما دست خواهد داد آماده 

کنید و روزتان را بیهوده هدر کنید. 
  آذر :

امروز ترس از نداشتن امنیت مالی تمام روز 
ذهن شما را به خود مشغول خواهد کرد. شما 
از نتیجه ی بخشی از کارهایتان رضایت الزم 
را ندارید و تأخیر در رسیدن به نتایج دلخواهتان شما را به 
این فکر انداخته اســت که چطور می توانید اوضاع را کمی 
بهبود ببخشــید. تردیدهایی که در مورد قصد و نیت یکی از 
دوستانتان در ارتباط با موضوعی مهم دارید باعث خواهد شد 

که اعتماد خود را نسبت به او از دست بدهید. 
  دی :

آیا شما این اواخر در این اندیشه بوده اید که 
شاید شغلتان را اشتباهی انتخاب کرده باشید؟ 
امروز فکر کردن به ناکامی های حرفه ای شما 
را تحت چنان فشار و استرسی قرار خواهد داد که شاید حتی 
احساس کنید که دارید مریض می شوید و به این فکر بیفتید 

که شغل و حرفه تان را به کل تغییر دهید. 
  بهمن :

خبرهــای ناراحت کننده ای کــه امروز از 
دوردســت ها به شما خواهند رسید ممکن 
است باعث شوند کمی آشفته و حتی افسرده 
شوید. در مواجهه با این شرایط ممکن است وسوسه شوید که 
خودتان را از دنیا و اهل آن دور کنید و در خلوت و تنهایی 
خود غصه بخورید، اما مطمئن باشید که این کار بهترین راه 

حل نخواهد بود.
اسفند :   

امروز بیماری یکی از دوستان و یا آشنایانتان 
باعث نگرانی و ناراحتی شــما شده است. 
یکی از اهدافی که مدت ها در تالش برای رسیدن به آن بوده 
اید امروز با مشکالتی مواجه خواهد شد و مجبور خواهید 
بود برای رسیدن به خواسته هایتان حداقل چند روزی دست 
نگه دارید و در انتظار بمانید. این شــرایط باعث آشفتگی و 
ناراحتی شــما شده اســت، اما از طرفی دیگر هم وضعیت 
مالیتان ذهن شما را به شدت به خود مشغول کرده است. در 
واقع تمام این نگرانی ها بیهوده هستند و اگر واقعیت ماجرا 
برایتان مشخص شود خواهید دید که اوضاع آنطور که شما 

فکر می کرده اید نیست و قربانی اطالعات اشتباه شده اید.
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شهسوار  یاران  ورزشــی  فرهنگی  باشــگاه 
بندرعبــاس با هدف کاهش جــرم و جنایت و 
بین  انگیزه فعالیت های ورزشــی در  افزایش 

جوانان در سال 90 راه اندازی شده است.
محمود حمزه پور  به عنوان سرپرســت و مربی تیم 
شهســوار با معلولیت ضایعه نخاعــی که دارد جز 
معدود آدم هایی است که ثابت کرده است معلولیت 
محدودیت نیســت . درس خوانــدن ، فعالیت های 
اجتماعی،مددکاری از فعالیت های حمزه پور است 
و الگویی اســت برای افراد معلول ، در حال حاضر 
مددکار انجمن ضایعه نخاعی است و ۱2 سال است 

که در زمینه مددکاری فعالیت دارد.
محمود حمــزه پور که در ســال ۸0 دچار ضایعه 
نخاعی شده است  سال ها است که او را می شناسم 
و تمام دغدغه اش ورزش کودکان و نوجوانان بوده 
است و تمام توان جانی و مالی خود را در این راستا 

نهاده است.
  قبل ازاینکه دچار آســیب نخاعی شــود فعالیت 
ورزشــی را به طور جدی انجام مــی داد و عالقه 
شدیدی به ورزش داشت . حمزه پور می گوید: در 
آن سال ها به دلیل شغل پدر در سیرجان زندگی می 
کردیم  و به مدرسه فوتبال گلگهر سیرجان می رفتم. 
مدرسه کاراته هم رفته ام و به اردو انتخابی تیم ملی 

دعوت شدم.
سال ۸6 به بندرعباس آمدیم و فعالیت های اجتماعی 
را از همان ســال آغاز کردم، و طی جلســه ای که 
با شهردار داشــتیم با هدف فعالیت های فرهنگی و 
ورزشــی و کاهش جرم و جنایــت و بزهکاری در 

محله آزادشهر زمینی اختصاص داده شد.در تمام این 
سال ها با مشــکالت جسمانی که داشتم تمام سعی 
و تالش خود را کردم تا بتوانم تیم و باشــگاه یاران 
شهســوار را سرپا نگه دارم . و این امر محقق شد و 
موفقیت های چشــم گیری را کسب کردم.تیم یاران 
شهسوار در رده پایه  خردسال تا نوجوان  آموزش 
داده و به مسابقات اســتانی و کشوری رفته و مقام 
های خوبی کســب کرده است. حمزه پور می گوید 
: درب باشگاه یاران شهسوار همواره است به روی 
همه عالقه مندان به رشته فوتسال باز بوده. عملکرد 
باشگاه یاران شهســوار به گونه ای بوده که نه فقط 
افراد این محلــه بلکه از تمام محالت بندرعباس به 
این باشــگاه آمده اند. و افــرادی که بضاعت مالی 
نداشــته اند از آن ها شــهریه دریافت نمی شــود. 
همچنین برای بچه های افراد ضایعه نخاعی رایگان 
است.در حال حاضر باشــگاه یاران شهسوار دچار 
مشــکالت اقتصادی شده است حمزه پور می گوید 
دست یاری را به سمت  تمام کسانی که تمایل داشته 
باشند، چه برای تیم داری و تمام کسانی که دغدغه 
ورزشی این شهر را داشته باشــند دراز می کنیم و 
از همه می خواهیم در این مســیر مــا را همراهی 
کنند. تمام تمرینات اردوها و... دارای هزینه اســت 
که باشگاه از آنجائیکه شخصی اداره می شود دیگر 
قادر به تامین نیازها نیست . وممکن است هر لحظه 

برای همیشه تعطیل شود.
باشگاه باید رده بندری داشته باشد تمام مسئولیت ها 
به دوش یک نفر نباشد . در این مدت من مربی بوده 
ام، تدارکات هستم گاهی آشپزی انجام می دهم. در 
تمام ســال ها بعد از تاسیس باشگاه از تمام ارگان 
های دولتی و غیر دولتی ، صنایع خواســتار این امر 
بوده ایم که با همکاری داشــته باشند . بارها عنوان 
کرده ایم هر کس تمایــل دارد می تواند جز هیئت 
مدیره باشگاه باشد ولی متاسفانه کسی تمایل نداشته 

است.
حمزه پور معتقد است استعداد های خوبی در زمینه 
ورزشــی در بندرعباس وجود دارد مطمئن هستم 
اگر این اســتعدادها را کشف کنیم و بها بدهیم افراد 
زیادی از این شــهر به رده های باال می رسند ولی 
وقتی امکانات نباشــد جذب استان های دیگر می 
شوند.  باشــگاه ما امکانات بدنسازی، استخر ندارد 
حتی برای تغذیه بچه ها هم با مشکل روبرو هستیم 
. اردوها در طی ســال دست و پا شکسته انجام می 
دهیــم. وقتی نتوانیم برای تیــم هزینه ای را در نظر 
بگیریم پیشرفتی نخواهیم داشــت.برای شرکت در 
مسابقات امسال ۱۳ میلیون هزینه در پیش رو داریم. 
هزینه آب ، برق ایاب و ذهاب  همه این موارد  باید 
در نظر گرفته شود.حمزه پور با عشق و عالقه زیادی 
که به پرورش کودکان  در زمینه ورزشــی دارد می 

گوید من فقط حاضر هستم مربی این مجموعه باشم 
و برای بقا باشگاه و پیشــرفت بچه ها مجموعه را 

واگذار کنم ولی هیچ شخصی تمایل ندارد.
باشگاه یاران شهسوار طی این سال ها مقام های اول 
شهرستان ، مقام اول نونهال لیگ برتر در کارنامه خود 
دارد.باعث تاسف است تیمی که یک تنه و بدون هیچ 
حمایتی مقام های خوبی برای اســتان و شهرستان 
کسب کرده است به دلیل بدهی و مشکالت اقتصادی 
تعطیل شــود.حمزه پور معتقد است وقتی نتوانیم در 

زمینه فرهنگی و ورزشــی کــودکان و نوجوانان را 
حمایت و تشویق کنیم وسرمایه گزاری کرد پس نمی 
توانیم از مشکالت آنها  در دوران جوانی جلوگیری 
کرد.جا دارد  از مســئولین استانی اعم از نمایندگان 

مجلس تا اداره ورزش و جوانان همچنین صنایع و 
شهرداری که متولیان زیر ساخت فرهنگی و ورزشی 
استان هستند برای سالمت نونهاالن و پیشگیری از 
انحرافات بخواهیم به کمک ایــن مجموعه آمده و 
مجموعه ای که ســال ها تمام تالش خود را کرده 
اســت و برای اســتان افتخار آفریده از تعطیلی آن 

جلوگیری شود.
 سعیده دبیری نژاد/ دریا

متولیان ورزش هرمزگان؛ 

به کمک باشگاه  یاران شهسوار بندرعباس بیایید  

دو بسکتبالیست هرمزگانی به اردوی 
و  نوجوانان  ملــی  تیم های  آمادگی 

جوانان ایران دعوت شدند. 
دبیر هیات بســکتبال اســتان هرمزگان 
در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
، گفت: دو بسکتبالیســت هرمزگانی به 
اردوی آمادگی تیم های ملی نوجوانان و 
جوانان ایران دعوت شــدند.رضا هنگام 
پور افزود: آرین گردی تختی عضو تیم 
پاس بندرلنگه تنهــا بازیکن هرمزگانی 
دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال 

نوجوانان کشــور اســت.وی گفت: این 
مرحلــه از اردو روز هــای ۱۳ تا ۱7 

خرداد در تهران برگزار می شود.
دبیــر هیات بســکتبال اســتان افزود: 
همزمان با اردوی ملی پوشــان نوجوان 
در تهران، مرحله جدید اردوی تیم ملی 
جوانان نیز در اســتان مازندران برگزار 
خواهد شــد و محمدامیــن دهقان زاده 
بسکتبالیست هرمزگانی هم در این اردو 

حضور خواهد داشت.

دعوت بسکتبالیست های هرمزگانی به اردوی تیم ملی

در حالی که تنها چند روز تا آغاز قرعه کشــی 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باقی 
در  بندرعباس  آذرخش  تیم  هنوز حضور  مانده، 

این رقابت ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
 تیم فوتســال آذرخش بندرعباس تنها نماینده هرمزگان برای 
حضور در این رقابتها اســت که به دلیل مشکالت بسیار مالی، 
وضعیت آن و حضورش در رقابتهای امســال مشخص نیست.
این در شرایطی است که عالقمندان این تیم ورزشی بی صبرانه 
منتظر حضور دوباره نماینــده ای از هرمزگان در این رقابت ها 
هستند و در همین راستا نیز پویشی برای حمایت از آذرخش در 
شبکه های اجتماعی راه اندازی کرده اند و خواستار حمایت ویژه 

مسووالن ارشد استان از این تیم هستند.
**آینده آذرخش بندرعباس نامعلوم است

سرپرست تیم فوتسال آذرخش بندرعباس در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: قرعه کشی رقابت های امسال لیگ برتر فوتسال ۱۳ 
خردادماه در ساری برگزار می شود، اما هنوز مشخص نیست که 
ما در این رقابتها حضور داشته باشیم.موسی زاهدی بیان داشت: 
در حــال حاضر هیچ بازیکن و مربی با این تیم قرارداد ندارد و 
بازیکنی هم جذب باشگاه نشده، زیرا تکلیف تیم مشخص نیست.
وی افزود: کمتر از یکماه دیگر رقابت های لیگ برتر شروع می 

شود، اما هنوز هیچ مشکلی از مشکالت آذرخش بندرعباس حل 
نشده و به همین دلیل هیچ تمرینی هم انجام نمی شود.زاهدی تاکید 
کرد: اگرچه مدیریت عالی هرمزگان تاکید بر حمایت از این تیم 
دارند، اما عماًل حمایت خاصی وجود ندارد.سرپرست تیم فوتسال 
آذرخش بندرعباس خاطرنشان کرد: این تیم یک سهمیه ارزشمند 
برای هرمزگان و ورزش اســتان است و جای دارد که مسووالن 
حمایت ویژه ای از آن داشته باشند و یکبار برای همیشه مشکالت 
این تیم به صورت ریشه ای بررسی و برطرف شود.زاهدی تصریح 
کرد: بازیکن و کادر فنی در صورت داشتن انگیزه و حمایت کافی 

می تواند حضوری درخشان در رقابتها داشته باشد و زمانی که 
مجموعه کادر فنی و بازیکنان یک تیم با مشکالت مالی دست به 

گریبان هستند، نمی توان انتظاری از آنها داشت.
**آذرخش بندرعباس را تنها نگذارید

تیم فوتسال آذرخش بندرعباس در رقابت های سال گذشته با 
وجود مشکالت بسیار مالی و عدم تحقق وعده های مسووالن در 
رفع کمبودها و مسایل این تیم، در جایگاه نهم جدول رده بندی 
جای گرفت.خردادماه پارسال وعده هایی از سوی مدیریت عالی 
هرمزگان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در جهت 
حل مشــکالت این تیم در سالن فجر بندرعباس عنوان شد که 
طبق اظهارات مسووالن این باشگاه تنها بخش کوچکی از این 

وعده ها محقق شده و این تیم در حال حاضر در بالتکلیفی به سر 
می برد.بالتکلیفی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس برای حضور 
در رقابتهای لیگ برتر، به دلیل مشکالت مالی در شرایطی است 
که بسیاری از استان ها تمام توان خود را برای حفظ سهمیه و یا 
داشتن نماینده ای در این رقابتها به کار می گیرند.با توجه به عالقه 
مندی مردم هرمزگان به ویژه نســل جوان آن به حوزه ورزش و 
از سویی دیگر با توجه نقش مهم ورزش در کاهش آسیب های 
اجتماعی، جا دارد که مسووالن عالی استان وارد عمل شوند و 
اجازه ندهند که تنها سهمیه هرمزگان در رقابتهای لیگ برتر زیر بار 

مشکالت مالی مدفون و به خاطره ها سپرده شود.

  

برای نخستین بار؛

 تیم بزرگساالن موی تای منتخب 
بانوان هرمزگان راهی مسابقات 

کشوری شد
 مســئول انجمن موی تای هرمزگان گفت: برای اولین بار بانوان 
منتخب هرمزگان در بخش بزرگساالن به مسابقات قهرمانی کشور 

در اصفهان اعزام می شوند.
سینا مســعودی در گفتگو با مهر بیان داشــت: تیم منتخب بانوان 
هرمــزگان در پنج وزن تحت هدایت و سرپرســتی آرزو زاهدی 

دهویی در این رقابت ها حاضر خواهد شد.
مسئول انجمن موی تای هرمزگان اسامی شرکت کنندگان را اعالم 
کرد و افزود: مرضیــه اکبری در وزن 45 کیلوگرم، آتنا محمد پور 
در وزن 4۸ کیلوگرم، آمنه زاهــدی دهویی در 5۱ کیلوگرم، الهام 
محمدی در وزن 54 کیلوگرم و فاطمه دهقانی در وزن 75 کیلوگرم 
در این دوره از مسابقات که از هجدهم تا بیست خرداد ماه جاری 

در اصفهان برگزار می شود، حضور خواهند یافت.
مســعودی با اشــاره به حضور داوران هرمزگانی در این دوره از 
مســابقات اظهار کرد: راحله مکاری و ماندانــا احمدی دو داور 
هرمزگانی هســتند که در این دوره از مسابقات قضاوت می کنند. 
وی شــرایط ورزشکاران اعزامی به مســابقات قهرمانی کشور را 
مطلــوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کــرد. منتخبین هرمزگانی 

عملکرد شایسته ای داشته باشند.
تیم موی تای مردان هرمزگان در مسابقات قهرمانی 

کشور
مسعودی با گرامیداشت هفته موی تای ()۱۸ تا 24 (خبرداد )گفت: 
مســابقات موی تای بزرگساالن قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی 
به مدت ســه روز از 2۱ تا 24 خرداد ماه سال جاری در اصفهان 

برگزار می شود.
مسئول انجمن موی تای هرمزگان نفرات اعزامی به مسابقات کشور 
را معرفی کــرد و افزود: تیم منتخب مردان هرمزگان تحت هدایت 
و سرپرســتی عبدالمجید محرمی زاده و بــا ترکیب: مقداد دهقانی 
دهگلکــن در وزن 60 کیلوگرم، رضا مهــدی پور در وزن 5/6۳ 
کیلو گرم و حمید عبدالهــی آرپناهی در وزن ۸۱ کیلوگرم در این 
دوره از مســابقات قهرمانی کشور شرکت خواهد کرد. وی یاد آور 
شد: من هم به عنوان تنها داور هرمزگانی بخش مردان در این دوره 

قضاوت خواهم داشت.
مســعودی با تاکید بر اهمیت این مسابقات گفت: هرمزگان در این 
رشته ورزشــی همواره خوش درخشیده است و امیدواریم امسال 
هم بتوانیم با ممارست و هوشمندی نتایج ارزشمندی را کسب کنیم.

حضور آذرخش بندرعباس در لیگ برتر فوتسال در هاله ای از ابهام

 مسابقات مچ اندازی آقایان 
و بانوان قهرمانی باشگاه های 
استان هرمزگان )جام اتحاد( 
با معرفی نفرات برتر برگزار 

شد. 
به گزارش ایسنا، ، دومین دوره 
اندازی آقایان و  مسابقات مچ 
بانوان اســتان هرمزگان )جام 
اتحاد( به مناســبت ماه مبارک 
رمضان و روز جهانی قدس در 

باشگاه ستاره سهیل برگزار شد. 
که  از مســابقات  دراین دوره 
با حضور ۱0 تیم و باشــرکت 
62ورزشــکار از باشگاه های 
مختلف اســتان برگزار شــد، 
با کسب  الف  بهاش  باشــگاه 
54 امتیاز، باشــگاه رویین تن 
با کســب 46 امتیاز و باشگاه 
بهاش ب با کســب ۳0 امتیاز 
به ترتیب حائز رتبه های اول تا 

سوم شدند.  همچنین در دومین 
دوره سابقات مچ اندازی بانوان 
)جام اتحــاد( که با حضور ۱۸ 
تیم و باشرکت 65 ورزشکاراز 
استان  مختلف  های  باشــگاه 
برگزار شد، باشگاه انرژی مثبت، 
باشگاه ایار و باشگاه عصر بدن 
به ترتیب حائز رتبه های اول تا 

سوم شدند.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی هرمزگان
 به پایان رسید



نمایندگي استانها:

جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان           شاهین عبدالهی            09131990950
کهگیلویه و بویراحمد        علیزاده      09173413270  
یزد            علی بهبویه                  0351-7266199

فارس          عزیزاله قهرمانی            09171140997   
خوزستان           حسن سیالوی          09362706723
بوشهر          سیدحسین جعفری        09177746020

روزنامه منطقه جنوب کشور

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

حضرت علی )ع( فرمود: روزگار دو گونه است: روزی موافق طبع تو و روز دیگر برخالف مرادت
 روزی که موافق بود سبک سری مکن و روزی که به زیان تو بود افسرده مباش.] روضه بحار، ج 3 ص 62 .[

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

قائم مقام مدیر مسئول : یعقوب دبیری نژاد 

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

www.daryanews.ir   : سایت
daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

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

چاپ و نشر فرهنگ اهواز تلفن: 32907594 - 061

daryanews.bnd : اینستاگرام

سردبیر : سمیه هاشمی پور 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت خدمات حمایتي كشاورزي استان هرمزگان

نوبت اول 

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان هرمزگان وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد امورنگهباني و حفاظت فیزیکي 
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شــرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
)ســتاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد« از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه: 2098004641000005 روز دوشنبه مورخ 98/3/13

2- نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان هرمزگان به آدرس بندرعباس بلوار علي ابن ابیطالب )ع(
پشت سازمان مدیریت برنامه و بودجه

3- هزینه خرید اســناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال مي باشد که از درگاه بانکي موجود در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
انجام مي گیرد.

  4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ 98/3/13 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 98/3/21
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاي پیشنهادي- بارگزاري در سامانه بصورت PDF : تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 98/4/1

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالي باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6 - تاریخ گشایش پیشنهادها: روزیکشنبه مورخ 98/4/2 ساعت 10 در سالن جلسات استان می باشد. 

7 - مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 201600000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی 
به شماره حساب شبای IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه 

واریز 30 کارکتری  320039762263500650000000000006 قابل ارائه می باشد. 
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( عالوه بر 
بارگزاري در سامانه، مي بایستي بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/4/1 

به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود. 
 ضمنا جهت کســب اطالعات بیشــتر مي توانید ضمن تماس با شــماره تلفن 07633678311 به آدرس اینترنتي شــرکت

 www.assc.ir و آدرس پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
 شماره تماس پشتیباني ســامانه 41934-021 دفتر ثبت نام در ســامانه ) اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان هرمزگان( 

شناسه آگهی: ۴8۷816 07632253443

  استاندار هرمزگان گفت: در راستای فرمایش های مقام 
معظم رهبری و انجام سریع کارها، فرآیند صدور مجوز و 

تمدید پروانه معادن در استان انجام شود. 
  فریدون همتی در نشســت شــورای معادن هرمزگان اظهار 
داشت: چرخه انجام کارهای اداری باید کوتاه شود، نباید اجازه 
داد وقــت افراد در فرآیندهای طوالنی هدر رود.وی ادامه داد: 
گاهی موضوعی توســط بهره بردار معدن پیگیری نمی شود و 
دســتگاه متولی نیز به دنبال آن نمی رود که این ضعف است.
رییس شــورای معادن هرمزگان اضافه کرد: مطالعه پهنه های 
معدنی روند طوالنی دارد که باید ســرعت گیرد تا بتوان برای 
برنامــه ریزی های بلند مدت و واگذاری به ســرمایه گذاران 
توانمند اقدام کرد.وی درخصوص مخالفت هایی که توسط اهالی 
برخی مناطق نسبت به انجام فعالیت های معدنی انجام می شود 
هم گفت: اگر فرماندار توانمند باشــد و اهالی به خوبی توجیه 

شوند چنین اتفاق هایی رخ نمی دهد.
  اســتاندار هرمزگان افزود: وجود این موارد نشــانه ضعف 
فرماندار است و این موارد بایستی به استانداری گزارش شود تا 
اقدام های الزم برای رفع آن اتخاذ گردد، در این خصوص هیچ 

توجیهی پذیرفته شدنی نیست.
 مشــکل معدن گچین در سال گذشته قابل حل شدن 

بود
  همتی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: سفری 
که رییس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان، مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و فرماندار 
بستک مدتی پیش به روستای گچوئیه داشتند را می توانستند 
مشکل را برطرف کنند و معدن گچ گچوئیه غیر فعال نمی ماند.
 اداره های دولتی از دادن توضیح شــفاف به مردم 

عاجز هستند
  استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
شایعه هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، گفت: 
اگر اداره های دولتی به موقع و شــفاف به مردم توضیح دهند 
کسی به شایعه ها توجه نمی کند.همتی افزود: اداره های دولتی 
استان از دادن توضیح شفاف و به موقع برای مردم عاجز هستند 
که این سبب توجه افراد به شایعه می شود در صورتی که اگر 
به موقع و شفاف اطالعات به مردم رسانده شود مشکلی ایجاد 
نمی شود.رییس شورای تامین هرمزگان تاکید کرد: مردم نظر 
تخصصی اداره ها را بهتر از شایعه ها می پذیرند و مدیران باید با 
رسانه ها مصاحبه داشته و جزییات کارها را به صورت شفاف 

برای مردم بیان کنند.
 معادن مشمول جز پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم 

مشخص شوند
  استاندار هرمزگان در خصوص »جز پنج ماده 4۳ قانون برنامه 
ششم توسعه« اظهار داشت: ظرف ۱0 روز باید لیست معادن 
مشمول این ماده قانونی مشخص شود تا بتوان برای دریافت 

مبلغ و هزینه کرد آن برای همان مناطق اقدام کرد.»بر اســاس 
ایــن ماده قانونی، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن 
و فعالیت های صنایع معدنی، خســارت هایی به اهالی ساکن 
در منطقه و بخش کشــاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض 
آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد )%۱( 
فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری 
کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن 
آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی 
مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.شورای معادن استان 
موظف اســت اصالح فناوری آالینده و بــه روزآوری آنها را 

پیگیری کند.«
  همتی افزود: اخذ مبلغ تعیین شده در این قانون موجب ایجاد 
انگیزه در معدن کاران و بنگاه های اقتصادی بزرگ وابسته به 
فعالیت های معدنی برای بروز کردن ماشین آالت و شیوه های 
فعالیت شان می شود و بیشتر اینها نیز از نظر مالی شرایط خوب 
و مناســبی دارند که اخذ این مبلغ تاثیری برای آنها نخواهد 
داشت.همچنین استاندار هرمزگان در اسفند سال ۹6 گفته بود به 
زودی مطالعات اکتشاف معادن در بشاگرد و حاجی آباد انجام 
می شود که با انجام آن امکان برنامه ریزی دقیق و ترسیم افق 
بلند مدت را برای بخش معدن این استان فراهم می کند که وی 
در این نشســت نسبت به ُکند بودن روند مطالعه گالیه کرده و 

خواستار سرعت گرفتن آن شد.
  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان هم در این 
نشست گفت: بر اســاس قانون وزیر صنعت معدن و تجارت 
نمی تواند در خصوص ماده یاد شده آیین نامه ای صادر کند زیرا 
این ماده قانونی آیین نامه اجرایی نخواســته و اجرای آن را بر 
عهده شورای معادن استان قرار داده است.رضا مدرس گفت: 
معادنی که فعالیت آنها منجر به خســارت نشده باشد مشمول 
این قانون نمی شوند، همچنین جایی در قانون بیان نشده انجام 
فعالیتی تا 50 کشته و یا تا بروز بیماری برای تعداد مشخصی 

از افراد مجاز است.
 رییس ســازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان: 

مشکل معدن گچوئیه بستک حل شد
  رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: با 
حضور فرماندار بستک، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و برگزاری نشســت با اهالی گچوئیه اختالف 
بین اهالی و ســرمایه گذار گچ این روستا شد.خلیل قاسمی 
افزود: یک جابه جایی در محدوده برداشت معدن انجام شده، 
همچنین از نیروهای روستا در این معدن گچ استفاده می شود 
و سرمایه گذار با توجه به امکانات خود راه دسترسی مجزایی 
برای معدن احداث خواهد کرد. به گزارش ایرنا وی در پایان این 
نشست در خصوص وجود معدن مس در هرمزگان هم اظهار 
داشت: این استان دارای معدن مس و متقاضی بهره برداری از 

آن هست ولی هنوز به کسی واگذار نشده است.

استاندار در شورای معادن هرمزگان :

 صدور و تمدید پروانه معادن 
در هرمزگان انجام شود

  
استاندار هرمزگان:

روابط عمومی ها در کار خود خالقیت داشته باشند
  اســتاندار هرمزگان با اشاره به جایگاه مهم روابط 
عمومی ها در جهت انعکاس عملکرد سازمان های 
متبوع، گفت: روابط عمومی ها باید همواره در کار 
خود نوآوری و خالقیت داشته باشند و با مطالعه امور 

خود را انجام دهند. 
  فریدون همتی در نشست با اعضای هیأت رئیسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی های هرمزگان، اظهار داشــت: 
برگزاری دوره های آموزشی مخصوص روابط عمومی ها 

در هرمزگان به صورت جــدی پیگیری و با همکاری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شود.

  وی تاکید کرد: مدیران کل دســتگاه های اجرایی باید 
موضوع مهم تنویر افــکار عمومی را جدی بگیرند و از 
طریق روابط عمومی های خود به مسائلی که در فضای 
رسانه ای و مجازی مطرح می شود به موقع و شفاف پاسخ 
دهند. اســتاندار هرمزگان تصریح کرد: برقراری تعامل 
مناســب با رســانه ها از جمله مواردی است که روابط 

عمومی های دستگاه ها باید در دستور کار خود قرار دهند.
  همتی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها با تولید محتوای 
رسانه ای به صورت فعاالنه و انعکاس آن، پویایی سازمان 

خود را به جامعه نشان دهند.
 به گزارش ایرنا،  استاندار هرمزگان افزود: خدمات انجام شده 
از سوی دستگاه ها و سازمان ها باید از ابعاد مختلف توسط 
 روابط عمومی ها مطرح و منعکس شود و این امر موجب 

امید آفرینی خواهد شد.

 مجتمع بندری شــهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر 
کانتینری و معروف به دروازه طالیی اقتصاد ایران است که 
با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان، خبرهای خوشی از 
فعالیت های اقتصادی پویا و رو به رشدی در این بندر مهم 

و راهبردی به گوش می رسد.
  بندر شــهید رجایی با ظرفیت ساالنه ۱00 میلیون تن کاال، 
بزرگترین و مهم ترین بندر جمهوری اســالمی ایران است که 
به تنهایی 5۸ درصد عملیــات کاالهای غیرنفتی، 4۳ درصد 
عملیات جابه جایی فرآورده های نفتی و ۸5 درصد از عملیات 

کانتینری بنادر کشور را بر عهده دارد.
  آمارهــا حکایت از آن دارد کــه روند صادرات غیرنفتی در 
این بندر صعودی بوده و تردد کشــتی ها نیز در آن روی موج 
رشد است و اینها یعنی اینکه نبض تجارت بین المللی ایران و 
بــه دنبال آن در این بندر مهم و راهبردی همچنان به تندی در 
حال تپیدن است و اقتصاد ایران با وجود همه مشکالت روی 
ریل توسعه در حرکت است.عالوه بر این روند تخلیه کاالهای 
اساسی در بزرگترین بندر بازرگانی ایران با توجه به ظرفیت ها 
و امکانات موجود در آن در کمترین زمان ممکن انجام می شود 
کــه نقش مهمی در تنظیم بازار این کاالها و حفظ ثبات قیمت 
و پیشگیری از تنش در اقتصاد دارد.پایانه های ریلی- کانتینری 
این بندر افزون بر 700 هزار teU)هر واحد تی. ای. یو معادل 
یک کانتینر بیست فوت( ظرفیت نگهداری کاال دارند و می توان 

کانتینرها را در شرایط ایمن به وسیله واگن به بندر وارد و از آن 
خارج کرد.در بندر شهید رجایی حدود دو هزار پالک یخچالی 
وجود دارد که امکان پذیرش هر نوع کاالی وارداتی و صادراتی 
که نیازمند خدمات سردخانه ای بسته به دمای استاندارد مورد 

نیاز برای نگهداری کاال باشد را فراهم کرده است.
  در این بندر مهــم و راهبردی 50 پایانه و محوطه نگهداری 
کاال با راهبری بخش خصوصــی فعالیت دارند و همه فعاالن 
بخش دولتی و خصوصی امکانات و تسهیالت ویژه ای را فراهم 
کرده اند تا خدمات تخلیه کاال از کشتی، بارگیری محموله های 
صادراتی و خروج کاالها از بندر در کمترین زمان ممکن و با 

بهترین کیفیت، انجام شود.
 صادرات غیرنفتی از بندر شهید رجایی افزایش یافت

  توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی یکی از راه های مهم 
رونق تولید و اشتغال و تقویت پول ملی است و نقش مهمی در 
رشد اقتصاد کشور دارد.تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین 
راهبرد توسعه اقتصادی کشور، در گرو ایجاد شرایط الزم برای 
افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان راهکار خروج از اقتصاد 
تک محصولی نفت اســت که خوشبختانه آمارهای اعالم شده 

حکایت از گام های مثبت در جهت رشد این صادرات است.
  »الــه مراد عفیفی پور« مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: طی ماه های فروردین و اردیبهشــت ماه امســال شش 
میلیون و ۱75 هزار و 4۱6 تن کاالی غیرنفتی از بندر شــهید 

رجایی صادر شــده است.وی بیان داشــت: حجم صادرات 
کاالهای غیرنفتی از این بندر در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
بیش از یک و دو دهم رشد داشته است.عفیفی پور خاطرنشان 
کرد: همچنین طی این مدت 7۸4 هزار و 55۱ تن کاال از طریق 

این بندر وارد شده است.
 روند رو به رشد تردد کشتی ها در بندر شهید رجایی

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: طی بازه زمانی یاد شده 670 
فروند انواع کشتی های اقیانوس پیما در 40 اسکله این بندر پهلو 

گرفته که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل شش دهم درصد 
رشد داشته است.وی بیان داشت: از این شمار کشتی متردد در 
این بندر 56۹ فروند باالی یک هزار تن و ۱0۱ فروند نیز زیر 

یک هزار تن وزن داشته است.
  تخلیــه و بارگیری حــدود ۱2 میلیون تن کاال طی 

دوماه اخیر
مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمــزگان و مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایی اظهار داشت: طی ماه های فروردین 

و اردیبهشــت امسال ۱۱ میلیون و 704 هزار و ۱۹5 تن انواع 
کاالی نفتی و غیرنفتی در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری 
شده است.عفیفی پور تصریح کرد: از این رقم، هفت میلیون و 
7۱5 هزار و 5۸4 تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و سه میلیون 
و ۹۹0 هزار و 6۱۱ تن فرآورده های نفتی تخلیه و بارگیری شد.
  خدمات رسانی ویژه به شناورهای حامل نیازهای 

اساسی مردم 
مدیرکل بنادر و دریانوردی گفت: از ابتدای امسال تاکنون برای 
کمک به شرایط اقتصادی کشور تالش کردیم تا برای ترخیص و 
خروج کاالها از بندر شهید رجایی به عنوان اصلی ترین دروازه 
تجارت بین المللی ایران تســهیالتی را فراهم کنیم و این امر 
باعث شده تا خروج کاالها سرعت بیشتری بگیرد.عفیفی پور 
ابراز داشت: عالوه بر پهلودهی بدون نوبت و تخصیص امکانات 
و تجهیزات تخلیه کاالها از کشتی و نگهداری آنها در محوطه ها، 
هماهنگی های مؤثری با دستگاه های همکار از جمله گمرک 
صورت گرفته تا کاالهای اساسی وارده به بندر در کمترین زمان 
ممکن از بندر خارج و به مقاصد تعیین شــده در داخل کشور 
ارسال شود.وی اضافه کرد: تشریفات مربوط به تخلیه کاالهای 
اساسی از کشتی به ســرعت و با دقت عملیاتی الزم انجام و 
کامیون ها پس از بارگیری بدون معطلی روانه استان های مختلف 

کشور می شود.
 تخلیــه حــدود ۴۰۰ هــزار تن کاالی اساســی در 

بندرشهید رجایی
  وی افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون، حجمی نزدیک به 
400 هزار تن کاالی اساســی و ویژه در بندر شهید رجایی از 
کشتی ها تخلیه و روانه بازارهای داخلی شد.این مقام مسؤول 
بیان داشت: عمده این کاالها ۱2۳ هزار تن شکر، ۱22 هزار تن 
روغن نباتی و حیوانی، ۸۸ هزار تن کود و سموم شیمیایی، 4۹ 

هزار تن برنج و ۱0 هزار تن کاغذ است.
  وی یادآور شد: طی دوماه پایانی سال گذشته نیز ۱66 هزار 
و ۸۳4 تن از کاالهای اساســی و ویژه از طریق کشــتی وارد 
بزرگترین بندر تجاری کشور شــد.عفیفی پور اظهار داشت: 
براساس اطالعات اعالم شده از سوی کشتیرانی ها و صاحبان 
کاال، برنامه ریزی شــده تا ۱0 فروند کشتی حامل دام زنده و 
محموله های شــکر و روغن خوراکی در سال جاری در بندر 
شهید رجایی پذیرش و به فراخور نیاز کشور و بدون قائل شدن 
محدودیت زمانی برای تنظیم بازار روانه بازارهای داخلی شوند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به تسهیالت در 
نظر گرفته شــده برای کاالهای اساسی از جمله برنج و روغن 
و سایر مایحتاج مردم، گفت: کشتی های حامل این گونه کاالها 
بدون نوبت در این بندر پهلودهی می شــوند و انبارهایی برای 
نگهداری اینگونه کاالها در نظر گرفته شده تا به محض انجام 
تشریفات گمرکی از بندر خارج شوند که این روند طی فصل 

بهار امسال سرعت خیلی خوبی گرفته است.

 نبض تجارت  بین المللی 
در بندر شهید رجایی تندتر می زند

مجتبی عامری گفت:توسعه مشارکت های اجتماعی جوانان در گروه فعالیت های داوطلبانه می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان هرمزگان،مجتبی عامری گفت:توســعه مشــارکت های 
اجتماعی جوانان در گروه فعالیت های داوطلبانه می باشد.یکی از مولفه های مهم شکل گیری مشارکت نهادمند 
درعصرحاضر توجه به تعیین و تبیین نقش گروه های اجتماعی از جانب حاکمیت اســت، کشورما به لحاظ 
جمعیتی از جوان ترین کشورهای دنیا محسوب می شود و استان هرمزگان جزء دومین رتبه درکشور به لحاظ 
نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت استان می باشد،سازمان های مردم نهاد جوانان با پذیرش نقش درابعاد 
فرهنگی،اجتماعی وفعالیت ارادی در امور محله،شهر چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم درتعیین 

سرنوشت خود و جامعه سهیم شده و به حیات اجتماعی وجامعه شکل و بویی تازه می بخشند.
عامری افزود: جوانان عالقمند به فعالیت درقالب سازمان های مردم نهاد جوانان در بازه سنی )۱۸تا ۳۵سال( 
که عالقمند در فعالیت درعرصه های اجتماعی ،فرهنگی،هنــری و...این اداره کل بوده مجوز فعالیت صادر 
می کند. معاون فرهنگی وامورجوانان بیان داشت: تمام مراحل ثبت نام وصدور مجوز سیستمی شده و شرایط 
یکســانی به تمامی جوانان درسطح اســتان فراهم می کند که در کمترین زمان مجوز آن ها صادر می گردد.
عالقمندان می توانند با مراجعه به آدرس وبگاه http://saman.msy.gov.irمراجعه و درخواست خودرا 
ثبت کنند تاهمکاران بنده جهت راهنمایی و توضیحات بیشتر با آن ها تماس بگیرند.وی ادامه داد :این سامانه 
درراســتای تحقق دولت الکترونیک راه اندازی شده است و با استفاده از آن حداکثر مدت ۲ماه پس از ارائه 
درخواست وثبت تقاضای صدور اعتبارنامه سمن از سوی جوانان در سامانه ،گواهینامه الزم راصادر می کند و 
این مشروط به انجام سریع مراحل کار و ارائه مدارک مورد نیاز به طور کامل و به موقع از سوی جوانان است.

  مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان گفت: 
تعهد ما تکمیل تمامی واحدهای مسکن مهر 

تا انتهای سال 9۸ است. 
 آرش رضایی در نشست شــورای مسکن استان 
هرمزگان با ارائه گزارشــی از وضعیت واحدهای 
مسکن مهر در سطح استان، عنوان کرد: از مجموع 
بیش از ۵۳ هزار واحد مسکن مهر که در هرمزگان 
پروانه ســاخت دریافت کردند تاکنون ۹۰ درصد 
این واحدها به مرحله نازک کاری رسیده  و تکمیل 

شــده اند. وی ادامــه داد: تعهد مــا تکمیل تمامی 
واحدهای مسکن مهر تا انتهای سال ۹۸ است. 

مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان افزود: دولت 
برنامه هایی را در راستای تأمین مسکن برای افراد 
کم درآمــد در نظر دارد که در این راســتا به زودی 

پروژه هایی در سطح استان آغاز می شود. 
به گزارش ایســنا، رضایی خاطرنشــان کرد: تمام 
تالش خود را انجام می دهیم تا مشکل مسکن اقشار 

کم درآمد در جامعه حل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد

تکمیل تمام واحدهای مسکن مهر تا آخرسال

فراخوان جذب جوانان 
درقالب سازمان های مردم نهادجوانان

وزارت جهاد كشاورزی


