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ایجاد زیر ساخت ها جهت حضور
 سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی

 والدین نوآموزان سنجش سالمت 
را جدی بگیرند

فرماندار بندرعباس:
 آمار دقیقی از میزان خرید ملخ 

از روستاییان نداریم
مدیر کل محیط زیست هرمزگان :

پنج شناگاه در بندرعباس آلوده است
    مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان گفت: در مجموع از هشت شناگاه در شهر بندرعباس، پنج 

شناگاه از جمله ساحل خواجه عطا، خورگور سوزان، کپشکن و سورو آلوده هستند. 
   حبیب مســیحی تازیانی در نشســت خبری هفته محیط زیســت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
محیط بان بهروز رخش بهار اظهار داشت: این شهید که از محیط بانان برجسته استان هرمزگان بود تمامی 

ماموریت های محوله را به نحو احسن انجام می داد. 
وی ادامه داد: شــهید محیط بان رخش بهار، روز 12 خرداد در حین ماموریت و آبرسانی به آبشخور های 

حیات وحش در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در اثر سانحه رانندگی به شهادت رسید.
مســیحی تازیانی از کمبود نیروی انسانی و وفور فعالیت های محیط زیستی به عنوان مهم ترین دغدغه های 
اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان هرمزگان نام برد و افزود: امید است تامین نیرو به صورت متمرکز 

صورت گیرد.
 مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان هرمزگان گفت: به مناسبت آغاز هفته محیط زیست که از 16 الی 
21 خردادماه به این عنوان نامگذاری شده است برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده که همچون سال های 

قبل در استان اجرا خواهد شد.
  وی ضمن تشــریح برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان ویژه هفته محیط زیست، دیدار 
با نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان و ائمه جمعه و جماعات، انجام تبلیغات محیطی در ســطح شهر، 
برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی محیط زیست و تجلیل از پیشکسوتان حوزه محیط زیست، مسابقه 
نقاشــی با عنوان همیار محیط زیست، برگزاری مسابقه ســاخت المان های بازیافتی و ... را از جمله این 

برنامه ها برشمرد.

نسخه هایی برای زخم های 
محله آیت ا...غفاری

طرح بسیج ملی 
کنترل فشارخون 

در هرمزگان 
کلید خورد 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد 
 لزوم استفاده از تمامی ظرفیت ها 

در اشاعه صلح و سازش 
کارگران براي بیمه شدن 

در سامانه رفاهي ثبت نام کنند

 از محدوده شیالت تا اسکله باهنر آلودگی میکروبی دارد و شنا در این محدوده توصیه نمی شود

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

 لزوم افزایش نظارت
  بر فعالیت های بنادر

در هرمزگان 

ادامه از تیتر یک
مسیحی تازیانی بیان کرد: هر محیط بان استان هرمزگان 
2۰ هزار هکتار از اراضی را باید پوشش دهد در حالی 

که میانگین کشوری 6 هزا رهکتار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت هرمزگان در بخش 
دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه شهرستان های 
حاجی آباد، رودان و بندرلنگه بیشترین پرونده تخلف 
شــکار دارند، گفت: برای 5۰۰ مورد شکار غیر مجاز، 
134 نفر دســتگیر و 1۰6 پرونده در مراجع قضایی در 
دست پیگیری اســت.وی با تاکید بر اینکه هیچ مجوز 
شکاری از سوی محیط زیست صادر نشده است، ابراز 
داشت: 6۰ قبضه سالح و 195 مورد از ادوات شکار نیز 
توقیف و 5۰ مجوز سالح نیز باطل شده است.مسیحی 
تازیانی اضافه کرد: در بزرگترین پرونده، 23 بهله شاهین 

و 98 هوبره از شکارچیان کشف شد.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست هرمزگان با اشــاره به آلودگی آب های 
دریایی محدوده پالژ بانوان گفت: از محدوده شیالت تا 
اسکله باهنر آلودگی میکروبی دارد و شنا در این محدوده 
توصیه نمی شــود.وی بیان داشت: در مجموع از هشت 
شناگاه در شهر بندرعباس پنج شناگاه از جمله ساحل 
خواجه عطا، خورگور سوزان، کپشکن و سورو  آلوده 
هستند. ساحل پارک دولت، غدیر و پارک ورزش برای 
شنا مشکلی ندارند.مسیحی تازیانی بیان کرد: 28 نقطه 
بحرانی به وسعت 318 هزار هکتار در استان کانون تولید 

ریزگرد هستند و به عنوان یکی از مهم ترین منابع آالینده 
در هرمزگان به شمار می روند.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست هرمزگان گفت: با وجود مشکالت و تهدیدات 
ناشی از سمپاشی برای سایر حشرات مفید، اما به خاطر 
جمعیت زیاد باالی ملخ ها ناگزیر به سمپاشی هستیم.
وی ادامــه داد: هر چند نمی توان با روش زنده گیری با 
حجم گسترده ملخ ها مبارزه کرد اما مبارزه فیزیکی بهتر 
از روش شیمیایی است و تبعات زیست محیطی ندارد. 
به گزارش فارس،مسیحی تازیانی گفت: فرمانداری در 
این طرح از محیط زیست استعالم نگرفت اما طرح آن 
مشکلی ندارد و محیط زیست با آن موافق است. متولی 
اصلی مقابله با آفات سازمان جهاد کشاورزی است و 
محیط زیست طی مکاتباتی خواستار استفاده از تجارب 
جهانی برای اجرای کم هزینه ترین طرح از منظر زیست 

محیطی است.

   نماینده مردم تهران در مجلس گفت که لغو مجوز ۱۶ کشــتی 
صید ترال در جاســک موجب بازگشت رونق به فعالیت صیادان 

سنتی شده است.
   ســیده فاطمه ذوالقدر گفت: از ابتدای ســال 139۷موضوع حضور 
کشــتی های صیادی چین در خلیج فارس و دریای عمان، مطرح شد 
که با توجه به اینکه اقتصاد و معیشــت صیادان ســنتی را دچار تالطم 
کرده و زیســت بوم دریا را مورد هجوم قــرار داده بود مورد پیگیری 
وکالی مردم قرار گرفت. در نتیجه تذکر و سوالی با حمایت نمایندگان 
مطرح شد و متعاقب پیگیری های صورت گرفته رییس سازمان شیالت 

عزل شد، عملکرد شیالت مورد بازنگری قرار گرفت و نیروی دریایی 
 ســپاه برای مقابله با  کشتی های چینی که خلیج فارس و سرمایه های 
ملی را »جارو« می کردند و زیســت بوم دریا را از بین می بردند ورود 

کرد.
   نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خوشبختانه پیرو این اقدامات 

کارگروه مرزی شورای عالی امنیت ملی در مصوبه ای فعالیت 16کشتی 
ترال صیادی چینی را لغو کرد و تعدادی دیگر نیز توقیف شــده اند که 
از این پس این کشــتی ها حق هیچ گونه فعالیت دریانوردی و صیادی 
در آب های ســاحلی ایران را ندارند و همین امر موجب رونق فعالیت 

صیادان سنتی شده است.
   به گزارش ایســنا؛ ذوالقدر در پایان گفت: انتظار داریم این اقدامات 
بتواند رونق تور ماهیگیران ســنتی را به همراه داشته باشد و مشکالت 
کمبود ماهی و آسیب های زیســت بومی متاثر از صید ترال را خاتمه 

دهد.

مدیر کل محیط زیست هرمزگان :

پنج شناگاه در بندرعباس آلوده است

 سرپرست اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، گفت: کارگران 
ساختماني در استان با توجه به ظرفیت باقیمانده موجود براي استفاده از 
این مزایاي بیمه تامین اجتماعي، می توانند با مراجعه به سامانه خدمات 
رفاهی به نشاني  www.samanehrefah.ir  نسبت به ثبت نام اقدام 

کنند. 
  كيامرث برخورداري افزود: از مجموع سهميه استان هرمزگان، تاكنون 12 هزار 
و 629 نفر بيمه پردازي فعال دارند و حدود 5 هزار نفر باقيمانده بايد براي ثبت 
نام اقدام و پس از انجام مراحل و احراز اشتغال، از مزاياي بيمه اي استفاده كنند.

وي با اشــاره به اينكه كارگران ساختماني از اقشار آسيب پذير جامعه هستند، 
بيان داشت: بيمه كارگران ساختماني يكي از برنامه هاي دولت در جهت حمايت 
از اين قشــر است و سازمان تامين اجتماعي با فراهم كردن زمينه بيمه پردازی 
اين قشر، خدمت رسانی خود را به جامعه هدف گسترش داده است.برخورداري 
اضافه كرد: اين سامانه با هدف ثبت و پايش اطالعات كارگران ساختمانی ايجاد 
شده و روند كار سامانه به اين شكل است كه افراد اطالعات خود و افراد تحت 

تكفلشان را در اين سامانه به ثبت برسانند.
  وي اظهارداشــت: پس از ثبت نام در ســامانه مذكور، فرايند احراز شرايط و 
اعتبارسنجي اطالعات متقاضيان از طريق تاييد اوليه سامانه، استعالم و بازديد 
ميدانی توسط بازرســان و ثبت آن در سامانه و تاييد مجدد توسط شعبه های 
ســازمان تأمين اجتماعی از طريق ســامانه صورت گرفته و نتيجه به واجدان 
شرايط اطالع رسانی خواهد شد.به گزارش روابط عمومی اداره كل تعاون، كار 
ورفاه اجتماعی هرمزگان، كارگران ساختمانی در صورت ثبت نام در اين سامانه 
از مزايــای بيمه ای و درمانی تامين اجتماعــی و پرداخت هزينه های مربوط به 
حوادث و بيماری ها، پرداخت مستمری از كارافتادگی كلی و جزيی ناشی از كار 
و پرداخت مســتمری بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامين  اجتماعی 

بهره مند می شوند.

سرپرست اداره کل تعاون وکار هرمزگان: 

کارگران براي بیمه شدن 
در سامانه رفاهي ثبت نام کنند

صفحه 6 را بخوانید

در پی لغو مجوز ١٦ کشتی صید ترال؛

فعالیت صیادان سنتی رونق گرفت

مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان خبر داد

وجود بیش از ۸۰ هزار صنعتگر در هرمزگان

همین صفحه را بخوانید

  مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر با اشاره به روند صعودی 
شاخص های عملیاتی در این بندر به ویژه در جابجایی محموله های 
ترانزیتی و صادراتی، گفت: طی دو ماه نخســت امســال، تخلیه و 

بارگیری کانتینر یخچالی از مرز شش هزار TeU گذشت.
   »حميدرضا محمدحســينی« در اين رابطه اظهار داشت: موقعيت خاص 
جغرافيايی ايران و در اختيار داشــتن بخش مهمی از سواحل خليج فارس 
باعث شده ترانزيت به عنوان يكی از اصلی ترين برنامه های كالن كشور در 
عرصه درآمدزايی مطرح باشد. وی حجم ترانزيت كاال در بندر شهيد باهنر 
را 16هــزار و 236 تن اعالم كرد و از رشــد 113 درصدی اين بخش از 
عمليات بندری طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد. محمدحسينی توجه 
به تسهيل رويه صادرات را يكی از راه های توسعه و »رونق توليد« در كشور 
دانست و خاطرنشان كرد: با اجرای طرح تسهيل صادرات كاال های توليد 
داخل، ميزان صادرات در بندر شهيد رجايی به 183هزار و 445 تن رسيد 
كه اين رقم در همسنجی با مدت مشابه رشد 89 درصدی را نشان می دهد. 
مدير اداره بنادر و دريانوردی شهيد باهنر ميزان تخليه و بارگيری انواع كاالی 
غيرنفتی در اين بندر را 232 هزار و 843 تن عنوان كرد كه در همســنجی 
با مدت مشابه سال گذشته 72 درصد رشد داشته است. وی اضافه كرد: با 

اضافه شدن محوطه 20 هزار متر مربعی، مساحت بندر شهيد باهنر به 378 
هزار مترمربع افزايش يافت. به گفته محمدحسينی، تخليه و بارگيری كانتينر 
يخچالی با شش هزار و TEU 121 )هر تی ای يو معادل يک كانتينر بيست 
فوت( به ميزان 67 درصد رشد داشته است. اين مقام مسئول در پايان گفت: 
طی مدت ياد شــده، 205 فروند شناور باالی يكهزارتن در اين بندر تردد 
داشته اند كه رشد 40 درصدی را نشان می دهد. الزم به ذكر است، بندرشهيد 
باهنر بندرعباس از بنادر قديمی و چند منظوره استان هرمزگان و يكی از 
كانون های مهم صادراتی و ترانزيتی جنوب كشور است؛ بندری با ظرفيت 
ســاالنه 2.5 ميليون تن كه از امكان پهلوگيری كشتی هايی با ظرفيت 40 
هزار تن و آبخور 11.5 متر برخوردار است.به گزارش روابط عمومی اداره 
كل بنادر و دريانوردی هرمزگان،  برخورداری از 12پست اسكله، دسترسی 
به آبهای آزاد، نزديكی به كشورهای حاشيه خليج فارس، اتصال به كريدور 
شمال- جنوب از طريق شبكه  بين المللی جاده ای و همچنين آبخور مناسب 
برای پهلوگيری انواع شناورها، اين بندر را به يک پايگاه تجاری راهبردی 
و تاثيرگذار در منطقه تبديل كرده اســت. گفتنی است، بندر شهيد باهنر از 
پايانه های دريايی مناسب در راهگذر ترانزيت منطقه برای تركيه، روسيه، 

آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و عراق است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر: 

جابجایی کانتینر یخچالی از ۶ هزار تی.ای.یو گذشت

نمایندگی روزنامه دریا در بوشهر
 جعفری -خیابان امام خمینی روبروی استانداری  خیابان بعثت 
مقابل حسینیه ابوالفضل پالک 104  دفتر هفته نامه جنوب امروز 

شماره تماس : 07733559811
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رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد 
لزوم استفاده از تمامی ظرفیت ها در اشاعه صلح و سازش 

 رئيس كل دادگســتری استان هرمزگان بر لزوم استفاده از تمامی ظرفيت ها 
اعم از روحانيت، ائمه جمعه و جماعات و معتمدان محلی در اشــاعه صلح و 
سازش تاكيد كرد.علی صالحی در نشست صميمی با مسئولين و كاركنان اداره 
كل شورا های حل اختالف استان هرمزگان بر لزوم استفاده از ظرفيت ارزشمند 
روحانيــت، علما، ائمه جمعه و جماعات و معتمدين محلی در جهت فســخ 
خصومات و اشــاعه فرهنگ صلح و سازش تأكيد كرد.وی افزود: همانطور كه 
فلسفه تشكيل شــورا های حل اختالف بر اساس ايجاد صلح و سازش استوار 
است، ضرورت استفاده از تمامی ظرفيت های قانونی به منظور دستيابی به اين 
مهم امری اجتناب ناپذير است.وی افزود: در جهت فسخ خصومات و به صلح 
و سازش رســاندن برخی موارد اختالفی بايد از ظرفيت ارزشمند روحانيت، 
علما، ائمه جمعه، جماعت و معتمدين محلی استفاده كرد و الزم است رؤسای 
دادگستری های شهرستان ها و حوزه های مختلف قضايی اين مسئله مهم را مدنظر 
داشته باشند و همكاری و نظارت كنند تا بتوانيم در اشاعه فرهنگ صلح و سازش 
نقش مؤثری ايفا كنيم. به گزارش فارس، رئيس كل دادگستری استان هرمزگان با 
تأكيد بر اينكه شورا های حل اختالف بخشی از خانواده دادگستری است، يادآور 
شد: رؤسای دادگســتری حوزه های قضايی بايد به صورت مستمر از شعبات 

شورا های حل اختالف بازديد و به مشكالت اين مجموعه رسيدگی كنند.

انجام ۳ هزار بازرسی از واحد های صنفی هرمزگان 
 رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از انجام بيش از 3 هزار 
بازرســی از واجد های صنفی استان خبر داد. خليل قاسمی رئيس سازمان 
صنعت معدن و تجارت هرمزگان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: در طرح ضيافت امسال بيست و سه هزار و 370 مورد بازرسی انجام 
شده است.وی افزود: د اين بازرسی ها 1339 پرونده به ارزش بيش از 322 
ميليارد ريال برای واحد های متخلف تشكيل شده است.رئيس سازمان صنعت 
معدن و تجارت هرمزگان گفت: شهروندان خوست درصورت مشاهده هرگونه 
تخلف با شماره ستاد خبری 124 تماس بگيرند.تسهيل و تسريع دسترسی 
مردم به كاال های مورد نياز با قيمت مصوب و مناســب، نظارت بر عملكرد 
واحد هــای توليدی، توزيعی و خدماتی و برخــورد با تخلفات احتمالی و 
جلوگيری از هرگونه كمبود و افزايش غير منطقی قيمت ها و بروز تخلفات 
احتمالی، انجام و نظارت و افزايش گشــت های مشترک بازرسی واحد های 
صنفی به ويژه شيرينی فروشی ها، تاالر ها و رستوران ها، سوپر ماركت ها و 

ميوه و تره بار و اقالم لبنی و پروتئينی از اهداف اين طرح بود.

جلوگیری از ضرر ۳0 میلیاردی به نفع شهرداری بندرعباس 
 مدير حقوقی شهرداری بندرعباس از صدور رأی در پرونده موسوم به»بلوار 
طالقانی« و جلوگيری از ضرر و زيان 30 ميليارد تومانی به نفع شهرداری خبر 
داد. احمد بدرقه در تشريح اين خبر اظهار داشت: شخصی در سال 93 با شكايت 
قضايی از شهرداری بندرعباس، درخواست صدور حكم محكوميت برای دريافت 
قيمت روز زمين بابت احداث بخشی از بلوار طالقانی را داشته است.وی با اشاره 
به اينكه پرونده مورد نظر به صورت جدی در دستور كار واحد حقوقی شهرداری 
بندرعباس قرار گرفت، افزود: دادگاه حقوقی بندرعباس مسئوليت رسيدگی به اين 
مسئله را عهده دار شد و پس از دفاعيات اوليه شهرداری، پرونده به كارشناسی 
ارجاع داده شد.مدير حقوقی شهرداری بندرعباس خاطرنشان كرد: با توجه به 
ارزش ريالی ملک مورد ادعا كه حدود 30 ميليارد تومان بوده و انجام دفاعيات 
الزم دفاعيات الزم توسط كارشناسان مديريت حقوقی و ارائه مدارک و مستندات 
در شعبه بدوی، بطالن دعوا به نفع شهرداری بندرعباس اعالم شد.بدرقه تصريح 
كرد: با اين وجود، خواهان پرونده درخواســت تجديدنظرخواهی را داشت، كه 
پرونده مربوطه به يكی از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع يافت و اين دادگاه رأی 
دادگاه بدوی تاييد شد.به گزارش فارس؛ وی در پايان عنوان كرد: در نهايت، طی 
هفته های اخير رای قطعی اين پرونده به نفع شهرداری بندرعباس صادر شده و از 

ضرر و زيان 30 ميليارد تومانی آن جلوگيری شده است.

خبر

خبری
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سرمقاله

نسخه هایی برای زخم های محله آیت ا...غفاری
  يكی دو هفتــه قبل بود كه عكس های از معتــادان در كوچه های 
محله آيــت ا... غفاری)شــهناز( را به يكی از مديرانی نشــان دادم كه 
رفع بخش از مشــكالت به حوزه تحت مديريت ايشــان برمی گشت 
 كــه اين مدير از ديدن اين عكس ها تعجب كــرد وباور نمی كرد كه اين 
صحنه ها مربوط به محله ای در قلب بندرعباس باشــد كه حتی وی و 
بســياری از مديران نديده اند واز مشاهده آنها تعجب می كنند. به ايشان 
عــرض كردم در دو ماه اخير دهها گزارش از اين محله در رســانه های 
مكتوب، ديداری وشنيداری وفضای مجازی منعكس شده است كه انتظار 
می رفت دســتگاه های اجرايی برای رفع مشكالت اين محله و محالت 
مشابه كه به عنوان محالت حاشيه ای وبافت های فرسوده مشهور هستند، 
چاره انديشــی و تدبيری می انديشيدند كه بنظر می رسد همچنان عزمی 
برای رفع مشــكالت چنين محالتی وجود ندارد واين محالت درحالی 
 به حال خود رها شــده اند ودر حاشــيه قراردارند كه برای بســياری

واقعيت های موجود در اين محالت دور از ذهن اســت.اما درخصوص 
محله ای مانند شــهناز بايستی چندين نســخه پيچيده شود تا مرهمی 
بــر زخم های تن رنجور وتاول زده اش گذاشــته شــود. نســخه اول 
 بايســتی برای تعيين تكليف سند امالک فرسوده اش پيچيده شود. بيشتر

خانه های فرسوده اين محله قديمی فاقد سند هستند وقيمت گذاری برای 
اخذسند در اين محله چندبرابر محالت ديگر است وبه همين دليل بسياری 
از ساكنان توانايی اخذ سند با اين قيمت ها را ندارند وهمين موضوع باعث 
قفل ماندن سند امالک محله شده است وباعث شده است كه محله همچنان 
قديمی با كوچه های تنگ وتاريک وتارک باقی بماند. اين وضعيت باعث 
شده  كه كوچه هابه مامنی برای معتادان وموادفروشان و مشروب فروشان 
وسارقان تبديل شود و برخی از خانه ها وكوچه ها به پاتوق تبديل شوند 
وحتی در برخی كوچه ها هم ســرنگ هايی ريخته می شود كه معتادان 
استفاده می كنند كه جان رهگذران به خطر می افتد وبايستی برای برون 
رفت از اين وضعيت هم نسخه ای پيچيده شود. پاكسازی محله بايستی 
مورد توجه جــدی قرار گيرد؛ نه اينكه خوابگاه و مراكز خدمات دهی به 
معتادان و... در محله ايجاد شود واز اين قشر پذيرايی شود. بايستی معتادان 
و موادفروشان ومشروب فروشان و... جمع آوری شوند و چندروز بعد هم 
به محله برنگردند وقاطعانه با آنها برخورد قانونی صورت گيرد. تاريكی 
كوچه ها هم باعث شــده است كه ناامنی در محله افزايش يافته و امنيت 
الزم برای معتادان، موادفروشان ومشروب فروشان، سارقان و... ايجاد شود 
كه اگر اداره برق تمام تيرهای برق را روشن كند وظلمات و تاريكی كوچه 
های محله ازبين رود، بطور حتم گامی در ارتقای امنيت محله برداشته می 
شود. از طرفی ديگر بايستی برای كودكان، نوجوانان وجوانان محله اماكن 
تفريحی، فرهنگی، ورزشی و... در محله احداث شود تا وقت شان به بطالت 
نگذرد وبرای بانوان نيز دوره های آموزشی مهارتی و... راه اندازی شود.

جهت تحقق اين موضوعات نياز اســت كارگروه هايی كه قرار بود سال 
گذشته وپس ازبازديد معاون سياسی امنيتی استاندار، فرماندار وفرمانده 
نيروی انتظامی بندرعباس از اين محله، تشكيل شود و نشد كه اگر محقق 
شود و عزم جزمی وجود داشته باشد، می توان زخم های شهناز را درمان 

كرد و اين محله را متحول نمود.
  علی زارعی

   استاندار هرمزگان بر لزوم نظارت بیشتر سازمان 
بنادر و دریانوردی بر فعالیت های این حوزه در استان 
تأکید کرد و گفت: با توجه به بروز حوادث اخیر در 
انبارهای کاالهای موجود در بنادر و همچنین برای 
برخی شناورها در بنادر استان، نیاز است سازمان 
بنادر و دریانــوردی، نظارت های دقیق تری در این 

حوزه داشته باشد. 
    فريدون همتی در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد استان هرمزگان با اشاره به عملكرد سال گذشته 
اين كارگروه، اظهار داشت: سال گذشته از مجموع 1461 
مصوبه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد هرمزگان، 92 
درصد مصوبات اجرايی شد و اين استان توانست از حيث 
تحقق مصوبات، رتبه سوم كشــور را به دست آورد و 
رضايتمندی خوبی را در حوزه رفع موانع توليد با قرار 
گرفتن در ميان استان های برتر كشور ايجاد كند.وی با 
اشاره به بررسی مسائل واحد گندله سازی مادكوش در 
اين نشست، افزود: فاز نخست اين واحد توليدی كه در 
حال حاضر 95 درصد پيشرفت فيزيكی دارد، به زودی 
با ظرفيت توليد دو و نيم ميليون تن گندله افتتاح خواهد 
شد.استاندار هرمزگان ادامه داد: افق در نظر گرفته شده 

برای اين واحد، توليد 10 ميليون تن گندله است كه در 
راستای رسيدن به اين هدف، تامين سرمايه در گردش و 
كمک به آن در اولويت قرار دارد.همتی تصريح كرد: در 
تامين نيروی انسانی واحد گندله سازی مادكوش نيروهای 
بومی هرمــزگان بايد در اولويت باشــند و 80 درصد 
نيروهای اين واحد از ميان متقاضيان و نيروهای بومی 
تامين شود. وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره 
به اهميت صنعت هتلداری، خاطرنشان كرد: بنگاه های 
اقتصادی فعال در استان و همچنين دستگاه های اجرايی 
هرمزگان بايد در راستای حفظ و تقويت اشتغال استان 
از صنعت هتلداری حمايت ويژه ای كنند.وی گفت: برای 
كمک به رونق فعاليت هتل ها در هرمزگان، دستگاه های 
اجرايی بايد به طور جدی از ايجاد مهمانسراهای دولتی 
پرهيز كرده و به جای اســتفاده از آن، از ظرفيت هتل ها 
برای اسكان مهمانان خود استفاده كنند كه اين كار عالوه 
بر حفظ اشتغال در اين صنعت، موجب افزايش رغبت 
سرمايه گذاران اين حوزه برای فعاليت بيشتر در هرمزگان 
خواهد شد. استاندار هرمزگان در ادامه بر لزوم نظارت 
بيشتر ســازمان بنادر و دريانوردی بر فعاليت های اين 
حوزه در استان تأكيد كرد و بيان داشت: اخيراً حوادثی 

در انبارهای كاالهای موجود در بنادر و همچنين برای 
برخی شناورها در بنادر اســتان رخ داده كه نياز است 
سازمان بنادر و دريانوردی، نظارت های دقيق تری را در 
اين حوزه داشته باشد.همتی تاكيد كرد: با هر مجموعه ای 
كه در حوزه بنادر استانداردها را رعايت نكند، برخورد 
قانونی خواهد شــد و در اين حوزه بايد نظارت جدی 
برای پيشــگيری و جلوگيری از بــروز حوادث وجود 
داشته باشد. وی همچنين به اقدامات صورت گرفته برای 
مقابله با هجوم ملخ های صحرايی به اراضی كشاورزی 
هرمزگان اشــاره كرد و افزود: تهديد اراضی كشاورزی 
استان از سوی ملخ ها از بهمن ماه سال گذشته به تدريج 
آغاز شــد و در اين مدت با محوريت مشاركت مردم، 
ستادهای بحران شهرستان ها و سازمان جهاد كشاورزی، 
اقدامات مستمری برای مقابله انجام شده است.استاندار 
هرمزگان اظهار داشت: دستگاه های مرتبط برای مقابله با 
هجوم ملخ ها با جديت و به طور مستمر در حال تالش 
هستند و در اين خصوص جای نگرانی وجود ندارد.وی 
اضافه كرد: همچنين تدارک الزم برای مقابله با موج دوم 
هجوم ملخ ها در استان در نظر گرفته شده و در صورت 
بروز اين مورد نيز آمادگی كافی را خواهيم داشــت.  به 

گزارش فارس،وی در بخش ديگری از سخنان خود با 
تاكيد بر اينكه امسال همه مديران بايد به طور جهادی پای 
كار باشند، عنوان كرد: در سال جاری نيازمند احساس 
مسؤوليت ويژه ملی از سوی مديران برای انجام اقدامات 
سازنده و بهتر از گذشته در حوزه اقتصاد و به ويژه رونق 
توليد هستيم.همتی يادآور شد: امسال بايد به مراتب بهتر 
از گذشته در حوزه اقتصاد و توليد كار كنيم و توطئه های 

دشمنان را خنثی كنيم.

استاندار هرمزگان تاکید کرد 

لزوم افزایش نظارت بر فعالیت های بنادردر هرمزگان 

  
انعکاس

خبرآنالین نوشت : شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در یادداشتی درباره بازدید 
اخیرخود از روستاها و شهرهای سیل زده استان خوزستان نوشت :»نخل، نماد ایستادگی، 
مقاومت و معیشت همراه با تالش مردم خوزستان است، بیش از دو میلیون اصله نخل مثمر 
به دلیل خشکسالی، مدیریت سلیقه ای و سیل از بین رفته است. به رغم تالش گسترده و 
تبلیغات پرهزینه قارون های منطقه، مشکالت نتوانسته انگیزه مردم برای حفاظت از امنیت و 
ثبات در خوزستان را مخدوش کند. هرکس باور ندارد، بدون تشریفات و خودروی دولتی 

و اسکورت و محافظ و ...به میان مردم خوزستان بیاید.«
عصرخبر مدعی شد : این روزها گزینه اصلی برای مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی در 
حال بررسی ونهایی شدن است و به زودی اعالم خواهد شد.برخی گمانه زنی ها حکایت از 
آن دارد که طاهر موهبتی مدیر عامل کنونی سازمان بیمه سالمت شانس بیشتری را برای به 
دست گرفتن سکان  بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور نسبت به دیگر گزینه ها دارد.هر 
چند به موازات آن برخی از کانال های خبری در فضای  مجازی و خبرگزاری ها  از دو 
گزینه  دیگر  به نام های محسن سرخو عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و ایروان  

مسعودی اصل رئیس قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس نام می برند.
عصرایران نوشت : رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی از فالحت پیشه، ذوالنوری و کواکبیان 
به عنوان گزینه های ریاست بر این کمیسیون نام برد و نوشت : در اجالسیه چهارم مجلس، 
انتخابات ریاســت کمیسیون امنیت ملی از اهمیت بیشــتری برخوردار است. رقابت بین 
فالحت پیشه، ذوالنوری، کواکبیان و احتماال بروجردی به نوعی وزن کشی فراکسیونی را نیز 
در پی خواهد داشت. سال قبل فالحت پیشه توانست ریاست 14 ساله کمیسیون را تغییر دهد.

هانتر: تغییر لحن ترامپ را نباید عقب نشینی وی قلمداد کرد
هر چند ایران می گوید آمریکا باید به برجام برگردد، اما شیرین هانتر، کارشناس ارشد مسائل 
آمریکا معتقد است که آمریکا قبل از دستیابی به توافق جامع با ایران شامل موضوعاتی مانند 
موشکی و منطقه ای، به برجام بازنمی گردد. به گزارش فارس، وی تصریح کرد: تغییر لحن 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نباید عقب نشینی وی از سیاست فشار حداکثری از ایران 
قلمداد کرد.مسئله ای که در تحریم های اخیر آمریکا علیه پتروشیمی دیده شد، اوالً گاف 
آمریکا در تحریم های جدید بود چرا که بخشــی از این تحریم ها از جمله پنج شرکت 
هلدینگ خلیج فارس آبان ماه در فهرست تحریم ها قرار گرفته بودند. ثانیا بی تأثیری این 
تحریم ها در عمل اســت. به گزارش جماران گزارش های رسمی این پتروشیمی ها نشان 
می دهد نه تنها تحریم های آبان ماه ســال گذشــته، خللی در روند تولید و صادرات این 
شرکت ها ایجاد نکرده، بلکه این شرکت ها در چند ماه گذشته توانسته اند به دستاوردهای فنی 
کم نظیری در صنعت پتروشیمی در سطح جهانی دست پیدا کنند. رویترز هم در تحلیلی به 
نقل از یک مقام آمریکایی تأکید کرد به دلیل اجرای تحریم های قبلی پتروشیمی علیه ایران، 

تحریم های جدید این حوزه تأثیری بر صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت.
روایت سرلشکر صفوی از مخالفت رهبر انقالب با ادغام ارتش و سپاه 

 فارس -سرلشــکر ســیدیحیی رحیم صفوی مشــاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به 
تالش های مرحوم هاشمی رفسنجانی برای ادغام ارتش و سپاه گفت: رهبر معظم انقالب 
دستور دادند جلسات طرح ادغام ارتش و سپاه متوقف شود و فرمودند که من اعتقادی به 

ادغام ارتش و سپاه ندارم. 

پشت پرده سیاست 

شکاف ائتالف ضدایرانی سعودی بیشتر شد   
پس از شکست نشست های ضدایرانی مکه، این بار نشست شورای امنیت که 
با پیگیری کشورهای عربی ائتالف ضدایرانی و برای متهم کردن ایران به دست 
داشــتن در انفجارهای بندر الفجیره تشکیل شــده بود، ناکام ماند. در اجالس 
کشــورهای عرب در مکه نیز قرار بود بیانیه ای صادر و در آن ایران به عنوان 
عامل انفجارهای الفجیره معرفی شود اما کشورهای این نشست با این موضوع 
موافق نبودند و این بند حذف شد. هر چند جان بولتون پیشتر مدعی شده بود 
مدارک جدیدی از دست داشتن ایران در انفجارهای 22 اردیبهشت در الفجیره 
به دست آورده و هر چند این مقام آمریکایی برای تحریک امارات نهم خرداد 
به این کشور سفر کرد، اما در گزارش نهایی امارات که در جلسه شورای امنیت 
قرائت شد، اثری از متهم کردن ایران به دست داشتن در این انفجارها دیده نشد. 
امارات که به نمایندگی از عربســتان و نروژ این گزارش را تنظیم کرده، تنها به 
این گفته اکتفا کرده که »یک کشــور« پشت پرده این گزارش بوده و با استفاده 
از غواصان حرفه ای و چســباندن مین های بزرگ توانســته این کشتی ها را 
منفجر کند. این موضع گیری رسمی امارات در حالی است که نماینده عربستان 
پس از این نشســت به صراحت ایران را عامل این انفجار معرفی کرده است. 
المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل مدعی شد ادله ای وجود دارد که با 
رفتار  ایران در به گفته او »حمایت از تروریسم و خرابکاری و ایجاد آشوب« 
هماهنگی دارد. به رغم ادعای آمریکا و عربستان، والدیمیر سافرانکوف معاون 
نمایندگی روسیه در سازمان ملل پس از این نشست به ایرنا گفت: هیچ سند و 
شواهدی ارائه نشد. ناظران معتقدند ائتالف سعودی علیه ایران به شکننده ترین 
حد ممکن خود رسیده است. به گزارش فارس، روزنامه رای الیوم به اتفاقاتی 
مانند اعتراض قطر به بیانیه پایانی نشست مکه، رفتار نخست وزیر این کشور 
با شاه سعودی و دیگر حاشیه های نشست مکه مانند بی اعتنایی عمران خان 
به ملک ســلمان  اشاره کرد و نوشت: نشست مکه شکست خورد و این بدان 
معناست که کشــور های عربی بر سر هیچ چیزی حتی دشمنی با ایران هم نظر 
نیســتند. همچنین نشریه فارین پالیســی از اختالف بین ریاض و ابوظبی در 
ائتالف عربی کشــورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و قرینه این مسئله را 

شکست در نشست مکه بیان کرده است. 
 دولت با خروج 3 وزیر دیگر از حدنصاب می افتد 

همزمان با اســتعفای وزیر آموزش و پرورش این بحث در برخی شــبکه های 
اجتماعی آغاز شد که اگر دو وزیر دیگر به هر دلیلی از دولت خارج شوند، کلیت 
کابینه دولت از حد نصاب می افتد و باید یک بار دیگر برای رأی اعتماد به مجلس 
برده شــود. این بحث ها در حالی است که اصل 136 قانون اساسی و آیین نامه 
داخلی مجلس صراحتا تأکید دارند که باید نیمی از وزیران یک دولت تغییر کنند 
تا مسئله رأی اعتماد مجدد مجلس مطرح شود و حال آن که بطحایی وزیر سابق 
آموزش و پرورش ششمین وزیری بود که از دولت دوازدهم جدا شد. به گزارش 
میزان، هم اکنون تعداد وزارتخانه های دولت دوازدهم، 18 وزارتخانه است و برای 
شمولیت اصل 136 بر این دولت، باید سه وزیر دیگر به دالیلی چون فوت، عزل، 

استیضاح یا استعفا از دولت خارج شوند. 

اهرم های فشار علیه اروپا فعال تر می شود 
ســردار زاهدیان: اگر اروپا ســهمش در مبارزه با مواد مخدر را نپردازد باید آن را 
 به صورت گرمی در کشــورهایش جمع کند . بی عملــی اروپا برای حفظ برجام و 
راه اندازی عملیاتی ســازوکار مالی با ایران، بار دیگر گزینه های فشار ایران به قاره 
سبز را روی میز کشانده است تاجایی که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان 
تهدید کرد که اگر اروپا ســهمش را در مبارزه با مواد مخدر نپردازد »باید مواد مخدر 
را در کشــورش به صورت گرمی جمع کند.«  آن گونه که آمارها نشــان می دهد 
اروپا بزرگ ترین مصرف کننده موادمخدر تولیدی در افغانستان است. پس از خروج 
یک جانبه آمریکا از توافق هســته ای 1+5 مقامات کشورمان از تهدیدات سه گانه 
تروریسم، مهاجران و موادمخدر که درصورت تضعیف نظام اقتصادی ایران، اروپا را با 
آن ها روبه رو می کند، خبر داده بودند. براساس گزارش رسانه ها، جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان طی سال های گذشته 
بیش از ســه هزار و 8۰۰ شهید و چندین هزار زخمی در این راه تقدیم کرده است، 
اما کشورهای اروپایی که از فداکاری های چند دهه گذشته نیروهای امنیتی ایران در 
جلوگیری از انتقال مواد مخدر از طریق ایران به آن کشورها بیشترین سود را برده اند، 
از ارائه حداقل کمک ها و در اختیار گذاشتن فناوری های الزم به ایران برای مقابله با 
این جنایتکاران دریغ می ورزند.   روز گذشته سردار زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: اروپا باید سهمش را در مبارزه با مواد 
مخدر بپردازد و چنان چه مداخله ای در حمایت و پشتیبانی از نیروها و کشورهایی 
که در خط مقدم مبارزه هستند، نداشته باشد، حتمًا باید مواد مخدر را در کشورش به 
صورت گرمی جمع کند که کاری بســیار سخت و غیر ممکن است و جمعیت آن ها 

آسیب پذیر خواهد بود. 
  او تاکیــد کرد:» اروپا باید ســهم خودش را در ترانزیت مــواد مخدر بپردازد چرا 
که ما بــه تنهایی نمی توانیم بارش را به دوش بکشــیم...مطمئنًا امکانات، تجهیزات 
ونیروهای ما محدود هستند و اگر تقویت نشویم، سطحی از مواد مخدر را می توانیم، 
کنترل کنیم و بخشــی از آن از دســت ما خارج می شود و عبور می کند.« چند هفته 
پیش یکی از شــبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان با پخش تصاویری مدعی 
کشــف بیش از 3۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از جمله هروئیــن از دو کامیون ورودی 
از مرز ایران به این کشور شــده بود.چندی پیش »سر مالکوم ریفکیند« وزیر دفاع 
و وزیر خارجه اســبق انگلیس، پس از بازگشــت از ایران، نقش تهران در مبارزه با 
مواد مخدر را ســتایش و از دولت انگلیس انتقــاد کرده بود که چرا به تعهدات خود 
عمل نمی کند. از جمله تعهدات انگلیس این بود که عینک های دید در شــب برای 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در اختیار ایران قرار بدهد. ریفکیند در ســخنرانی 
خود گفته بود که ایران هر ســال میزان زیادی تلفات جانی و خســارت مالی برای 
مبارزه بــا ترانزیت مواد مخدر به خود تحمیل می کند و کافیســت دســت از این 
مبارزه بکشــد، تا ببینید بهای مواد مخــدر در خیابان های لندن تا کجا نزول خواهد 
 کرد! ســردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان هم اواخر 
سال گذشته در حاشیه سفر به روسیه گفته بود: بارها به اروپایی ها اعالم کرده ایم که 
آن ها باید سهم و مسئولیت خود را در امر مبارزه با مواد مخدر بپذیرند؛ البته با توجه 
به شرایط تحریمی به وجود آمده شاید دیگر نتوانیم مانند گذشته از قاچاق مواد مخدر 

به اروپا جلوگیری کنیم. 

تازه های مطبوعات
شرق- این روزنامه در گزارشی از تبعات آخرین تصمیمات برای واگذاری سهام دولتی بخش 
صنعت  با تیتر »احتمال ورود پول کثیف به خصوصی سازی« نوشت: مهدی کرباسیان مدیرعامل 
سابق ایمیدرو هشدار می دهد که این واگذاری ها ممکن است زمینه حضور پول کثیف در اقتصاد 

را فراهم یا میزان حضور نهاد ها در مجموعه  های اقتصادی کشور را تشدید کند.
ســازندگی-این روزنامه با انتشــار گفت و گویی از حبیب ا... پیمان، عضو کمیته رهبری 
»شورای فعاالن ملی مذهبی«  با تیتر »انتقاد پیمان از خود« به نقل از وی نوشت: اگر سازمان 
مجاهدین خلق پیروز می شد، شبیه جریاناتی در کامبوج رفتار می کرد. وی همچنین گفت: 
دولت بازرگان را یک دولت منفعل و غیرانقالبی می دانستم... و بازرگان حاضر نبود در شورا 

با یک توده ای و کمونیست بنشیند.
کیهــان- سعدا... زارعی تحلیل گر سیاسی تصریح کرد: حوزه عربی با محوریت عربستان 
نه قادر است بجنگد و نه هنر صلح کردن را دارد. اگر به وضع این رژیم ها نظر بیندازیم در 
می یابیم که عربستان، امارات، مصر و حتی آمریکا به صورت تک ساحتی حرکت و برخالف 
آن چه وانمود می کنند، »گزینه های متنوعی« ندارند. آنان وقتی اســتفاده از سالح را کنار 

می گذارند، راه دیگری برای تأمین آینده خود ندارند.
بستن دستان »آبه« با پیشکش تحریمی! 

در حالی رئیس جمهور آمریکا یکی از مشتریان دایم نفت ایران را واسطه کرده تا ایران را به 
مذاکره مجاب کند که هنوز پای نخست وزیر ژاپن به ایران نرسیده، وزارت خزانه داری آمریکا 
با تحریم های مفصلی نشــان داد استراتژی آمریکا همچنان فشار بر ایران در عین گرفتن 
 ژست مذاکره است. هر چند مقامات ژاپنی در تهران به دنبال آن هستند تا یک بار دیگر از

تحریم های آمریکا علیه ایران معاف شوند و با مدیریت تنش در منطقه تنگه هرمز اقتصاد خود 
را امن تر کنند، اما ادعا می شود »شینزو آبه« به  عنوان میانجی از سوی آمریکا به ایران می آید. 
موضوعی که کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به آن صراحتاً می 
گوید: موفقیت این هدف در »تالش برای بازگشت آمریکا به برجام، جبران خسارت های 
وارد شده و رفع تحریم های فراسرزمینی« است. به گزارش فارس، انتظار می رود شینزو آبه 
روز 23 خرداد با رئیس جمهور و روز 24 خرداد با رهبر معظم انقالب دیدار داشــته باشد. 
تحریم جمعه شــب وزارت خزانه داری آمریکا علیه صنایع پتروشیمی کشورمان، هر چند 
ممکن است اثری در عالم واقع نداشته باشد، اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه »پوچ بودن 
ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران« را نشان می دهد چرا که هنوز یک هفته از 
درخواست مجدد ترامپ برای مذاکره با ایران نگذشته که تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران 
وارد مرحله جدیدی شده است. سیدعباس موسوی می گوید: ادعاهای مقامات آمریکایی 
برای مذاکره با ایران فریبکارانه، غیرواقعی و صرفا برای جلب توجه افکار عمومی اســت. 
شاهد مثال این سخن سید عباس موسوی، اظهارنظر پمپئو بعد از تحریم های پتروشیمی است 
که گفت: »سیاست موسوم به »فشار حداکثری علیه ایران« ادامه خواهد یافت.« در این بین 
برخی معتقدند حتی همین تحریم های جدید نیز سنگ جدیدی است که اعضای تیم »ب« 
در راه کاهش تنش ها بین ایران و آمریکا انداخته اند و به عبارت دیگر دستان میانجی ترامپ 
را پیش از آن که به ایران برسد، بسته اند. با این حال روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش به 
نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده است، پیشنهادهای ترامپ برای مذاکره با ایران جدی 
نیست و او قصد دارد سیاست دولت خود را جایی بین دیپلماسی و تهدید نظامی قرار دهد، 

بدون آن که قصد عملی کردن هیچ یک را داشته باشد.

 فرمانــدار بندرعباس با بیان اینکه مبارزه با ملخ ها با جدیت در 
حال انجام است، گفت: دســته های کوچک و پراکنده ملخ در 
برخی از مناطق دهستان سیاهو مشــاهده شده اند که مبارزه 
با همکاری کشاورزان،  توسط گروه های روستایی تشکیل شده، 
جهاد کشــاورزی و فرمانداری به صورت شبانه روز  ادامه خواهد 

داشت. 
 عزيزاله كناری، اظهار كرد: مبارزه با ملخ ها هميشــه بوده و هست و 
امسال با افزايش هجوم ملخ ها با جديت بيشتری در حال انجام است. 
وی افزود: مبارزه با ملخ ها به روش های گوناگونی چون سم پاشــی، 
فرار دهی و زنده گيری در حال انجام است و فعاًل آمار دقيقی از ميزان 
خريد ملخ زنده از روستاييان در دســت نيست. فرماندار بندرعباس 
تصريح كرد: از بهمن ماه بنا را بر مبارزه شــيميايی با ملخ ها قرار داديم 
و ميلياردها تومان برای مبارزه هزينه شــد و متأسفانه سم پاشی سبب 

وجود سم در محيط، مقاوم سازی ساير آفات برابر سموم و از بين رفتن 
تمامی حشرات و آسيب های ديگر می شود. كناری با بيان اينكه برای 
ايجاد انگيزه در تمامی روســتاييان و جلوگيری از آسيب های مبارزه 
شــيميايی، طرح خريد تضمينی ملخ زنده نيز ارائه كرديم، افزود: هر 
روســتايی كه بتواند به اين موضوع ورود كند و ملخ های گرفته شده را 
به دهياران تحويل دهد به ازای هر كيلوگرم ملخ زنده دريافتی هشــت 
هزار تومان از محل صرفه جويی در هزينه های سموم شيميايی پرداخت 
می شود. وی با بيان اينكه در كنار اين موضوع به دنبال آن هستيم تا از 
ملخ ها برای خوراک اوليه دام ها بهره ببريم، اضافه كرد: در حال رايزنی 
و بررسی عملی شدن اين موضوع با كارخانه ها هستيم تا اين موضوع 
را عملياتی كنيم و بدون پشــتوانه علمی اين موضوع را انجام نخواهيم 
داد. فرماندار بندرعباس با اشاره به اينكه بايد بررسی كنيم تا اين طرح 
چه ميزان موفق خواهد شد، اظهار كرد: تبعات خريد ملخ بسيار پايين تر 

از سم پاشی است. وی اضافه كرد: تصور مسئول مربوطه وزارت جهاد 
كشــاورزی در پاسخ به اظهاراتم مبنی بر خريد ملخ مرده يا سم پاشی 
شده بوده است درحالی كه طرح فرمانداری بندرعباس تنها خريد ملخ 
زنده آن هم با هماهنگی سازمان جهاد كشاورزی استان هرمزگان بود. 
فرماندار بندرعباس از مشــاهده دسته های كوچک و پراكنده ملخ در 
برخی از مناطق دهستان سياهو خبر داد و افزود: اين دسته ها باقيمانده 
ملخ هايی هســتند كه پس از مبارزه با دسته های بزرگ توسط جهاد 
كشاورزی هنوز وجود دارند. كناری عنوان كرد: اين دسته های ملخ به 
دليل كوهســتانی بودن منطقه قادر عبور نبوده و در منطقه سرگردان و  
به دنبال راهی برای خروج هستند و  به علت پراكندگی و صعب العبور 
بودن مناطق مذكور و حجم كم آن ها، مبارزه توسط گروه های روستايی 
تشكيل شده، با همكاری كشــاورزان، جهاد كشاورزی و فرمانداری 
به صورت شــبانه روز  ادامه خواهد داشت. به گزارش ايسنا؛ وی بيان 
كرد: جهت كمک به باز كردن جاده برای عبور وســايل نقليه و انتقال 
سم جهت مبارزه با ملخ در بين باغات و زمين های حاشيه ای نيز يک 
دستگاه لودر توسط فرمانداری از محل بخش خصوصی هماهنگ شده 
تــا به مدت يک ماه با جهاد كشــاورزی در مناطقی كه با هجوم ملخ 

مواجه هستيم تحت نظر بخشداران همكاری كند. 

   مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در 
هشتمین جلسه ستاد هماهنگی پروژه های منابع 
طبیعی از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی با 

قدردانی از پیشــرفت فیزیکی پروژه های صندوق 
توســعه گفت: تالش کنیم در اجــرای پروژه های 

صندوق توسعه ملی کیفیت فدای کمیت نشود.

  اميد ذاكری افزود: پروژه های صندوق توســعه ملی  34 
حوزه آبخيزداری را در برمی گيرد كه انتظار داريم روسای 
ادارات موضوع را مديريت كنند تا تعداد زيادی از پروژه ها 

در صورت امكان تا هفته دولت به پايان برسد.وی بر اجرای 
نقش ترويجی و اثربخشی پروژه ها تاكيد كرد و افزود: انعقاد 
قراردادهای همه واحدها تسريع شود و پروژه ها از ابتدای 
تا انتهای كار مستند سازی شود.   به گزارش  روابط عمومی 
منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان ،مدير كل منابع طبيعی 
 و آبخيزداری هرمزگان با اشاره به اجرای ماده 27 گفت: 
پروژه هــای نيمه تمام بــه بخش خصوصــی واگذار 

شود. 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان:

در اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی کیفیت ، فدای کمیت نشود

فرماندار بندرعباس:

آمار دقیقی از میزان خرید ملخ از روستاییان نداریم
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بازدید فرماندار از مرکز نگهداری 
درمان و کاهش آسیب معتادین بندرعباس  

 فرماندار بندرعباس   در بازديد از مركز نگهداری ، درمان و كاهش آسيب 
معتادين بندرعبــاس گفت: اعتياد به مواد مخدر يكی از مهمترين معضالت 
اجتماعی ، اقتصادی و بهداشــتی است كه عوارض ناشــی از آن تهديدی 
جدی برای جامعه محسوب شده و موجب مشكالت مختلف می گردد .به 
گزارش روزنامه دريا، عزيزاله كناری فرماندار شهرستان بندرعباس با همراهی  
فرهادی نيا دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ،  رنجبر مدير 
كل بهزيستی استان ، فرزاد ابراهيمی معاون سياسی ، امنيتی و اجتماعی فرماندار 
و  درياپيما سرپرست بهزيستی شهرستان بندرعباس از مركز نگهداری ، درمان 
و كاهش آسيب معتادين بازديد بعمل آورد.فرماندار بندرعباس در اين بازديد 
اظهار داشت: الزم است مسائل مربوط به  بهداشت ، بيشتر در اين مركز رعايت 
گردد.وی در ادامه افزود: بايد به گونه ای حركت كنيد كه معتادين  پس از ترک 
اعتياد تبديل به انسانهای مثبتی در جامعه شوند.اين مقام مسئول در پايان بيان 
داشت: بايد نظارت مستمری از مركز مذكور صورت گيرد تا در چهار چوب 

قانون به كار خود ادامه دهد.

به مناسبت هفته صنایع دستی: 
 دو مرکز آموزش و اشتغال صنایع دستی 

در هرمزگان افتتاح می شود
 مديــر كل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری هرمزگان گفت: 
به مناســبت هفته صنايع دســتی، دو مركز آموزش و اشتغال صنايع دستی در 
هرمزگان افتتاح می شود. رضا برومند در ادامه به  تشريح برنامه های اين اداره 
كل به مناسبت 20 خرداد روز جهانی صنايع دستی پرداخت و افزود: همچنين 
از هنرمندان و صنعتگران صنايع دســتی استان كه نقش مهم و تاثيرگذاری در 
حوزه توليد، ترويج، بازرگانی و صادرات صنايع دستی داشته و دارند و همچنين 
صنعتگران دارای نشان ملی صنايع دستی تجليل می شود. او با اشاره به برگزاری 
نمايشگاه های صنايع دســتی در سراسر استان افزود: در بندرعباس نمايشگاه 
دائمی صنايع دستی در معاونت صنايع دستی  و بازارچه دائمی صنايع دستی در 
معبدهندوها افتتاح می شود.به گزارش روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشــگری هرمزگان، برومند همچنين به برگزاری نمايشگاه 
 عكس ناصر رهسپار اشاره كرد و افزود: به مناسبت هفته صنايع دستی و به پاس 
 تجليل از فعــاالن اين صنعت، نمايشــگاه عكس های ايــن هنرمند و فعال 
صنايع دستی از حضور در نمايشگاه های بين المللی در معبدهندوهای بندرعباس 

برپا می شود. 

تمدید نام نویسی در مرحله چهارم جذب امریه سربازی 
  مهلت نام نويسی در مرحله چهارم جذب امريه سربازی در وزارت ارتباطات 
تا پايان وقت اداری دوشنبه، 20 خرداد تمديد شد.  همه مراحل مربوط به ثبت 
نام، ارزيابی و پيگيری از طريق سامانه www.ict.gov.ir انجام می شود.
افراد با تحصيالت كارشناسی ارشد و دكترا قابليت شركت در اين مرحله از 
جذب را دارند و با توجه به نيازمندی های پرسنلی ستاد و دستگاه های تابعه 
وزارت، رشته های تحصيلی حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی، مخابرات، كامپيوتر، 
 فناوری اطالعات، امنيت فضای ســايبری، مهندســی برق، بيوانفورماتيک 
در مقاطع فوق الذكر، در اين مرحله از فراخوان نيرو های امريه جذب می شوند.به 
 گزارش جام جم ، متقاضيان برای كسب اطالعات بيشتر به اين نشانی مراجعه كنند:

http://amrieh.ict.gov.ir/SitePages/Home.aspx

خبر 

   رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس از میزبانی این شرکت در مراسم 

روز جهانی محیط زیست در هرمزگان خبر داد.
   »نرگس صداقت« در تشــريح اين خبر گفت: با تدبير 
مدير عامل محترم و در راستای عمل به مسئوليت های 
اجتماعی، ميزبانی مراسم روز جهانی محيط زيست را با 
همكاری اداره كل محيط زيست استان هرمزگان عهده دار 
شــديم كه در خالل اين برنامه خبرهــای خوبی برای 
محيط زيست اســتان به گوش خواهد رسيد.وی افزود: 
يكی از فلسفه های ايجادی پااليشگاه ستاره خليج فارس 

حراست از محيط زيست از طريق توليد بنزين با كيفيت 
فراتر از يورو 5 بوده است چرا كه اين پااليشگاه به عنوان 
اصلی ترين تامين كننده سبد سوخت كشور نقش مهمی در 
حفاظت از محيط زيست دارد.به گزارش روابط عمومی 
شركت نفت ســتاره خليج فارس، رئيس روابط عمومی 
و امور بين الملل شــركت نفت ستاره خليج فارس  اين 
پااليشگاه را پااليشگاه سبز كشور خواند و بيان داشت: 
توســعه پايدار در گرو حفظ و حراست از محيط زيست 
اســت و اميدواريم در حد توان خود بتوانيم در اين راه 

گام های اساسی برداريم.

   مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان هرمزگان از پیشرفت 
٢٥ درصدی پروژه شــبکه توزیع آب در شهرك صنعتی خلیج فارس 

خبر داد. 
   ســيد امير امير زاد در بازديد از شــهرک صنعتی خليج فارس، اظهار كرد: 
پروژه های زيرســاختی و آب رسانی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از 
اولويت اجرايی بااليی برخوردار بوده و تأمين، تكميل و انتقال اين پروژه ها 

با توجه به برنامه ريزی های انجام شده صورت می پذيرد. رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان هرمزگان افزود: اين پروژه با 
هزينه ای بالغ بر 50 ميليارد ريــال و در مدت  10 ماه به طول 8 كيلومتر به 
انجام خواهد رســيد. اميرزاد با اشاره به پيشرفت 25 درصدی پروژه افزود: 
پروژه شبكه توزيع آب شهرک صنعتی خليج فارس تا پايان دی ماه به پايان 
خواهد رســيد. وی ادامه داد: سيستم يكپارچه مديريت كيفيت در طراحی و 

نظارت،اجرا و تأمين آب همگام با آخرين اســتانداردهای روز در شهرک ها 
و نواحی صنعتی انجام می شــود.به گزارش ايسنا،  وی با تأكيد بر كيفيت و 
كميت در اجرای پروژه های فنی و ســرعت در انجام كارها، بيان كرد: ايجاد 
زيرســاخت ها و فراهم كردن امنيت حضور ســرمايه گذاران برای احداث و 
راه اندازی واحدهای صنعتی و توليدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، 

يكی از دغدغه های اصلی شركت شهرک های صنعتی استان است. 

مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی هرمزگان تاکید کرد

ایجاد زیر ساخت ها جهت حضور سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی

ستاره خلیج فارس
 میزبان مراسم روز جهانی محیط زیست

  مدیــرکل راه آهن هرمزگان گفــت: محوطه 
 ریلی شــرکت پارســیان پــارت خاورمیانه در 

بندر شهید رجایی به شبکه ریلی متصل شد. 
  حسن ماســوری در حاشــيه آيين اتصال اين خط 
 ريلی در جمع خبرنگاران افزود: اين خط ريلی توسط 
سرمايه گذار بخش خصوصی شركت پارسيان پارت 
خاورميانه برای تخليه و بارگيری محموله های ترانزيتی 
و داخلی ايجاد شــده اســت.وی بيان داشت: با بهره 
برداری از اين خط شاهد افزايش ظرفيت تخليه روزانه 
80 دســتگاه واگن خواهيم بود.شركت پارسيان پارت 
خاورميانه در سال 93 با هدف فعاليت در صنعت حمل 
و نقل و در بخش مديريت ترمينال های بندری تاسيس 

شد و بدنبال آن پس از مطالعه همه جانبه فرصت های 
سرمايه گذاری در اين زمينه به منظور احداث پايانه كاال 
و كانتينر به مساحت 125 هزار متر مربع با سرمايه ای 
بالغ بر 450 ميليارد ريال در اواخر سال 95 اقدام به عقد 
قرارداد بلند مدت با اداره كل بنادر و دريانوردی استان 
هرمزگان كرد.در اين راستا در اواخر سال 95 عمليات 
مطالعه، طراحی و ساخت ترمينال آغاز شد و باتوجه 
به توافق های انجام شده مرحله يک ترمينال شامل 8 
هكتار محوطه روباز و دفاتر عمليات و امكانات ستادی 
مورد نياز جهت اجرای عمليات كانتينری در اسفند 96 
آماده بهره برداری شده است.در اين راستا تجهيزات مورد 
نياز مرحله يک در زمســتان 96 خريداری و مراحل 

حمل آن به منطقه ويژه شهيد رجايی انجام شد.مرحله 
دوم آن نيز شامل هانگار به مساحت 12 هزار متر مربع، 
ســكوی تخليه و بارگيری قطار، ريــل قطار به طول 
تقريبی 400 متر و قابليت تخليه و بارگيری حدود 22 
واگن بطور همزمان، كارگاه تعميرات و شست و شوی 
كانتينر، ساختمان اداری، گيت ها ، انبار CFS و ساير 
بخش های مرتبط نيز از سال گذشته آغاز شده است.

اميد است اين شركت با هيات مديره و مديرانی با تجربه 
در زمينه مديريت بنادر و همچنين با ارتباطات گسترده 
داخلی و بين المللی بتواند ســهم قابل توجهی از بازار 
اين صنعت مهم را به دست آورده و به فعاالن اقتصادی 

ارائه خدمات نمايد.

  مدیرکل راه آهن هرمزگان  خبر داد

اتصال پارسیان پارت خاورمیانه به شبکه ریلی هرمزگان

    رئیس اداره شــیالت شهرستان بندرعباس 
از برگزاری نشست توجیهی جامعه صیادی در 
خصوص ســهام پذیری صندوق توسعه بخش 
کشاورزی با حضور نمایندگان  جامعه صیادی و 

تعاونی های صیادی شهرستان خبر داد.
   ابراهيــم عالی زاده با اشــاره به اينكه هر ســاله 
تســهيالت خوبی از طريق دولت بــرای صندوق 
حمايت از توســعه بخش كشــاورزی و در جهت 
پرداخت تســهيالت به بهره برداران و ســهام داران 
اختصاص می يابد گفت: تالش بر اين اســت امسال 

بتوانيم ســهم بهره بری جامعه صيادی شهرستان از 
ايــن مهم را افزايش دهيم.وی بــا بيان اينكه بدون 
شــک صندوق توسعه بخش كشــاورزی می تواند 
نقش مهمی در رونــق توليد به ويژه در بخش صيد 

و صيادی داشــته باشــد گفت: فلسفه وجودی اين 
تشكل ها اين است كه با حمايت دولت، هم افزايی و 
همگرايی بين دولت و بخش خصوصی در راستای 
رونق توليد و بهره برداری را داشته باشيم.عالی زاده 

با بيان اينكه بخش عظيمی از اشــتغال در شهرستان 
از طريق شــيالت و به ويژه صيد و صيادی تامين 
می شود گفت: كمبود ســرمايه بخش كشاورزی و 
عدم امكان بازپرداخت ســودهای بانكی در برخی 

موارد، نياز به ســرمايه در جهت توليد محصوالت 
كشاورزی، نياز به ســرمايه ارزان قيمت در بخش 
كشاورزی برای جلوگيری از ايجاد معوقات بانكی و 
بدون نياز به وثايق بانكی و بروكراسی رايج اداری از 
جمله داليل ضرورت های مشاركت در اين صندوق 
اســت.به گزارش روابط عمومی شيالت هرمزگان، 
گفتنی است؛ شهرستان بندرعباس با برخورداری از 
470 شــناور صيادی و بالغ بر پنج هزار نفر صياد 
نقش مهمی در صيد و صيادی استان هرمزگان دارد.

با همکاری شیالت بندرعباس و مدیریت جهاد کشاورزی ؛

نشست توجیهی جامعه صیادی دربندرعباس برگزار شد

نوبت دوم 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 تلفن   4446  - 

07642374213  -  با کارشناس حقوقی تماس حاصل نمایند. 

نوبت دوم 

نوبت دوم 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

   زائران خانه خدا می توانند دو جامه دان در بار هواپیما و 
یک جامه دان کوچک با وزن حداکثر ٥ کیلوگرم در داخل 

هواپیما قرار دهند. 
     حدود يک مــاه تا اعزام اولين گروه زائران خانه خدا باقی 
مانده اســت و بسياری از عاشقان ســفر حج تمتع كه چندين 
سال در انتظار اين ســفر معنوی بودند، در حال خودسازی و 
آماده شدن هســتند.يكی از نكاتی كه زائران خانه خدا برای 
سفر به حج تمتع بايد توجه داشته باشند، رعايت نكات مختلفی 

است كه توسط مدير كاروان اعالم می شود.زائران پس از تائيد 
حضور برای ســفر به حج  تمتع از نظر استطاعت مالی و بدنی، 
بايد در كالس های آموزشــی شركت  كرده و وسايل مورد نياز 
خود را تهيه و در جامه دان های خود قرار دهند.برای هماهنگی 
بيشــتر بين كاروان، هر كاروانی يک جامه دان  با رنگ خاصی 
دارد؛ به طوری كه در يک  كاروان، تمامی زائران جامه دان هايی 
متحدالشــكل دارند  كه از سوی مدير كاروان بين زائران توزيع 
می شود. هدف از اين امر گم نشــدن و همچنين ايجاد تفاوت 

بين جامه دان های كاروان های ديگر و زائران كشورهای مختلف 
است.جامه دان هايی كه امسال زائران امكان حمل آن را دارند، 
حتما بايد به ابعاد 65*40*30 و 60*35*25 سانتی متر با 
وزن حداكثر 20 كيلوگرم باشد، چرا كه شركت های هواپيمايی 
بــرای زائران حج تمتع تنها جامه دان هايی به اين ابعاد را برای 
قرارگيری در بار هواپيما پذيرش می كنند.به گزارش جام جم 
آنالين،عالوه بر اين، طبق قوانين اعالم شده، زائران حج تمتع 
می تواننــد يک جامه دان كوچک به ابعاد 20*30 ســانتی متر 
با وزنی حداكثر 5 كيلوگرم با خود به درون هواپيما حمل كنند 
كه البته در اين جامه دان ها نيايد وسايل غيرمجاز وجود داشته 
باشد.امســال بيش از 86 هزار ايرانی از حدود 20 ايســتگاه 

پروازی به حج تمتع مشرف می شوند.

ابعاد جامه دان زائران حج تمتع اعالم شد 
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با شــروع فصل تابستان و گرمای بیش از حد امسال 
حتما برای مسافرت شــهرهای خنک ایران را برای 
ســفر کردن انتخاب کنید ما در این مقاله شما را با 
شهرهای خنک ایران که برای فصل تابستان بسیار 

مناسبند معرفی می کنیم .
۱- چالدران 

چالدران به دلیل داشتن هوای سرد در فصل زمستان و 
خنک در فصل گرما، یکی از مناطق گردشگری استان 
می باشــد. این شهر یکی از مرتفع ترین شهرهای کشور 
آن اســت. تاالب »نــاور« در مرزی ترین منطقه قرار 
گرفته است. مرداب ها و تاالب های متنوع، از جلوه های 

طبیعی این شهرستان است.
شغل مردم چالدران، کشاورزی و دامداری است و علی 
رغم اقدامات اخیر از ســوی دولت برای ایجاد شهرک 

صنعتی، هنوز هم این خصیصه تغییر نیافته است. ..
 ۲- روستای کندوان 

صخره های کله قندی و غارهای دستکن توسط انسان 
که به عنوان خانه های مســکونی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، یکی از شگفت انگیزترین روستاهای صخره ای 

جهان را پدید آورده است.
روســتای کندوان از توابع دهســتان ســهند، در 62 
کیلومتری جنوب غربی تبریز و 18 کیلومتری جنوب 

اسکو در دامنه سرسبز سلطان داغی قرار گرفته است.
در تاریخ این منطقه، نقل شده است که نخستین کسانی 
که به کندوان پا گذاشــتند، ســاکنان روستایی به نام 
حیله ور در 2 کیلومتری غــرب کندوان بوده اند که در 
قرن هفتــم هجری قمری برای در امان ماندن از حمله 
مغول ها به دشتی در مقابل کندوان فعلی مهاجرت کردند 

و به تدریج درون کران ها را حفاری کرده و پناهگاهی 
امن برای خود ســاختند اما برخی بر این عقیده اند که 
قدمت این روســتا به دوره های قبل از اســالم مربوط 

می شود.
در دل این تپه های بلند که ارتفاع بعضی از آن ها به 4۰ 
متر می رســد، صدها آغل، انبار و اتاقک حفر شده که 
بسیار دیدنی است ولی آنچه به کندوان هویت باستانی 
داده وجــود 11۷ خانوار و منزل مســکونی در درون 

توده های مخروطی و هرمی شکل صخره ای است.
 ۳-ارومیه 

1۰ تا از بهترین مکان های دیدنی ارومیه را به شــما 
معرفی کنیم تا وقتی به این شهر زیبا سفر کردید از این 
مکان های دیدنی بازدید فرمایید و از سفر خود نهایت 
استفاده کنید. شــهر ارومیه مثل همه شهر های ایرانی 

دیدنی های بســیار دارد که همه آن ها را نمی توانیم 
در این مطلب به شــما معرفی کنیم برای همین تصمیم 

گرفتیم که بهترین ها را به شما معرفی کنیم
۴- اردبیل

استان اردبیل از نظر جاذبه های تاریخی و گردشگری 
بی مثال اســت طبیعت زیبا و مردم خونگرم و مهمان 
نوازوآب و هوای خنک بخصوص در فصل تابســتان 
مســافران بسیاری را به ســمت خود جذب می کند. 
شــهری که متوسط دمایش در تابســتان به 19 درجه 
ســانتی گراد می رســد و این یعنی برای فرار از گرما 

میتوان به آن پناه برد. 
 ۵- تبریز

تبریز، سومین شهر بزرگ ایران است و جدا از بناهای 
تاریخی و موزه ها، طبیعت سرســبزی نیز به خصوص 
در بهار و تابســتان دارد. یعنی فصل هایی که دیگر از 

سرما چندان خبری نیست. 
 ۶-تنگه واشی 

تنگه واشــی یا همان تنگه ساواشی یکی از زیبا ترین 
جاذبه های گردشــگری اطراف تهران در تابســتان 
می باشــد. تنگه واشی کجاســت؟ تنگه واشی در 1۷ 
کیلومتری شهر فیروز کوه قرار دارد. در حرکت از سمت 
تهران به دماوند 1۷ کیلومتر بعد از فیروزکوه ، خروجی 

به سمت چپ هست که به سوی تنگه واشی…
۷-فیروزکوه تهران 

فیروزکوه از جمله شــهرهایی است که بسیار به تهران 
نزدیک است و دارای جاذبه های طبیعی بسیاری است.

فیروزکوه مرکز شهرســتان فیروزکوه در استان تهران 
اســت. فیروزکوه شــهری در کناره جاده تهران-قائم 
شهر قرار دارد.بهترین زمان سفر به فیروزکوه معموال از 
اواسط اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا پایان تابستان 

ادامه می یابد.
 ۸-شهر آالشت 

آالْشت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان 
مازندران می باشد.  نام آالشت در زبان محلی به معنی 
آشیانه عقاب است. وجه تسمیه آن نیز احتمااًل وجود 
عقابهای فراوان در کوه های بلند این منطقه است.منطقه 
آالشت نیز با طبیعت زیبای خود خالی از آبشار نیست. 
یکی از این آبشــارها به نام آبشــار نارم در روستای 
چرات واقع در هجده کیلومتری جنوب غرب آالشت 

واقع است. .
 ۹-دهکده جهان نما 

روستای ییالقی جهان نما در دامنه کوه جهان نما قرار 
دارد . ارتفــاع قله کوه جهان نما 3۰86 متر از ســطح 
دریاســت . این روســتا و نواحی اطراف آن ، یکی از 
مناطق مهم حیات وحش طبیعی ایران به شمار می روند 
و در فاصله 6۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر کردکوی 
و 85 کیلومتری گرگان قرار گرفته اســت همچنین با 
احداث جــاده ای در این دهکده عالقمندان زیادی از 
شهرستان کردکوی، گرگان و حتی سایر مناطق کشور 
از آن دیدن می کنند. . گورســتان قدیمی کمرسرک ، ” 
امامــزاده رضی و مرضیه ” و برج رادکان غربی نیز از 
جملــه آثار قدیمی و تاریخی مــردم منطقه جهان نما 
محسوب می شوند . روستای جهان نما ، دارای زمستان 

های سرد و تابستان های معتدل است .
۱0-بهشت گمشده 

منطقه حفاظت شــده تنگ بستانک معروف به بهشت 
گمشــده در فاصله 12۰ کیلومتری شــیراز در منطقه 

کامفیروز واقع گردیده است.
منطقه ای عمدتا با پوشــش جنگلی و کوهســتانی با 
میانگین ارتفاعی بین 1۷۰۰ تا 3۷۰۰ متر. دارای اقلیم 
ایرانی تورانی دارای تابســتان های خشک و زمستان 
های بسیار سرد که با ریزش برف و یخبندان همراه می 
باشد. میانگین درجه حرارت منطقه بین 14 -16 درجه 

و متوسط بارندگی آن 42/4۷9 میلی متر می باشد. 

خنک ترین شهرهای ایران در گرمای تابستان
غذاهای محلی ایران

خورش تره کردی

 این غذا بیشتر در استان های کرمانشاه و کردستان پخته می شود اما 
به دلیل طعم خوب و پخت آســان، کم کم محبوب آشپزهای دیگر 

نقاط ایران هم شده است. 
 مواد الزم برای پخت خورش تره برای ۴ نفر:

گوشت چرخ کرده:....................................................... نیم کیلو
تره خرد شده: ..............................................................یک کیلو
پیاز متوسط: ................................................................یک عدد
رب گوجه فرنگی:..................................... یک قاشق چای خوری
زرشک:....................................................................... نیم پیمانه
روغن مایع: ...........................................................به مقدار الزم
ادویه: .....................................................................به میزان الزم

ادویه شامل زردچوبه، نمک، فلفل سیاه، و پودر لیمو است.
 روش تهیه

 پیاز را پوست بکنید بشویید و ریز خرد کنید. تره ها را هم که قباًل 
خوب پاک کرده و شســته اید خرد کنید. بعد از آن، پیازها را داخل 
یک قابلمه ریخته و با روغن روی حرارت مالیم بگذارید تا خوب 
طالیی شــوند. بعد از آن که پیازها نیمه سرخ شدند. نوبت اضافه 
کردن گوشــت است. گوشــت چرخ کرده را به پیازها اضافه کنید 

و هم بزنید تا تکه های گوشت از هم جدا شده و به ظرف نچسبد.
 حدود هفت، هشــت دقیقه که آن دو را با هم تفت دادید، ادویه که 
شامل زردچوبه، فلفل ســیاه و پودر لیمو می شود را اضافه کنید و 

کمی تفت دهید.
 بعــد از آن که این مواد کاماًل با هم مخلوط شــد، تره را به آن ها 
اضافه کنید و تقریبًا 5 دقیقه تفت دهید. سپس رب را اضافه کرده و 
بــاز هم تفت بدهید. بعد از آن، حدود یک لیوان آب به مواد اضافه 
کنید و آخر از همه نمک غذا را اضافه کنید و بگذارید تا غذا جوش 
بیاید. خورش که به جوش آمد، درش را بگذارید تا در کمتر از یک 
ساعت خورش شما آماده شود، فقط اینکه حدود 6، 5 دقیقه قبل از 
آن که شعله را خاموش کنید، زرشک های شسته شده را اضافه کنید 
تا بپزد و جا بیفتد. این خورش معمواًل نیازی به تزئین ندارد؛ چون 
زرشک ها نمای زیبایی به آن می دهند اما می توانید پلو را با زعفران 

و زرشک هم تزئین کنید.

 

بندر گناوه، بندری با تاریخ 15۰۰ سال
بندر گناوه یکی از شــهرهای استان 
ایران و مرکز شهرستان گناوه  بوشهر 

است. 
بازار گناوه بازار بزرگی اســت که هر ساله 
میزبان هزاران نفر از مردم سرتاســر ایران 
است که برای خرید به این شهر می آیند. نام 
بندر گناوه در قدیم جنابه یا جنابا بوده است.

گناوه کجاست؟
بندر گناوه یکی از شهرهای دیدنی استان 
بوشهر است که به دلیل ساحل زیبا، حیات 
وحش و همچنین وجود بازارهای سنتی که 
در آن وجود دارد بسیار در بین گردشگران 
شهرت دارد. جالب است بدانید که نام این 

بندر در قدیم جنابه یا جنابا بوده است.
بندر گناوه یکی از نقاط گردشــگری در 
جنوب ایران است که ساالنه میلیون ها نفر 
تنها به قصد خرید و رفتن به سواحل زیبای 

خلیج فارس به سمت آن می رود. اما ناگفته 
نماند که عــالوه بر جاذبه های زیبا و دریای 
نیلگون خلیج فارس بازارهای خرید عمده ای 
هم در این شهر وجود دارد که مسافران زیادی 
را برای خرید به سمت این بندر جذب می کند.

بندر گناوه دارای تاریخی 15۰۰ ساله است. 
مورخین تاریخ شــهر را به دوران ایالمی 
نسبت داده اند که در دوران ساسانیان به رشد 

و شکوفایی فراوانی دست یافته است.
موقعیت جغرافیایی بندر گناوه:

شــهر بندری گناوه در طــول جغرافیایی 
5۰ درجــه و 31 دقیقه شــرقی و عرض 
جغرافیایی 29 درجه و 34 دقیقه شــمالی 
قرار دارد. بندر گناوه مرکز شهرستان گناوه 
در  16۰ کیلومتری شمال بوشهر قرار دارد.

گناوه یکی از شهرهای شمالی استان بوشهر 
است که بین بوشهر و بندر دیلم واقع شده 

است. بندر گناوه از شمال غربی به شهرستان 
دیلم، از شمال شــرقی به استان فارس، از 
شرق به شهرستان دشتستان، از جنوب به 

بوشهر و از غرب به خلیج فارس می رسد.
جاذبه های گردشگری بندر گناوه:

عالوه بر ســاحل زیبای خلیج فارس، این 
بندر تاریخی،  مناطــق دیدنی و باغ های 
زیبا و بناهای مذهبی دارد که دیدن آنها می 
تواند ما را با بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران 

آشنا کند.
1. تاالب حله، از مناطق حفاظت شــده 
گناوه اســت که از رود حله سرچشمه می 
گیرد و زیستگاه پرندگان مهاجر و جانوارانی 
مانند گراز، شــغال، گــرگ و خرگوش 
است و وســعت آن حدود 4۰هزار هکتار 
اســت. مزارع سرسبز اطراف این تاالب و 
حیات وحش بکر آن مکانی دیدنی برای 

عالقمندان به طبیعت است.
2. ساحل شــنی بندر گناوه و  چشم انداز 
زیبایی روستاهای چاهک، مال قاید، قلعه 
حید و بندر ریگ از جذابیت های گناوه به 

شمار می آید. 
تفریحات ساحلی مانند قایق سواری و ... در 
این بنادر در دسترس است . در ایام نوروز 
، جشنواره غذاهای محلی و مجسمه های 
شــنی و بازی های بومی در کنار ساحل 
برگزار می شــود که بر جذابیت این منطقه 

می افزاید. 
آب و هوای بندر گناوه:

آب و هوای گناوه گرم و مرطوب اســت، 
به طوری که اگر در ماه های گرم ســال به 
آن سفر کنید، امکان خیس شدن لباستان از 

گرمای هوا وجود دارد. 

٥جای دیدنی تهران در تابستان
جاهای دیدنی تهران در همه فصول دیدنی هستند ولی برخی از جاذبه 

های گردشگری تهران در فصل تابستان حال و هوای دیگری دارند.
 تعطیالت برای عالقمندان به تهرانگردی در روزهای گرم تابستان، فرصت خوبی 
فراهم اســت تا از دیدنی ترین مقاصد گردشگری تهران بازدید کرده و با نقاط 
کمتر شناخته شده آن برای اهالی مرکز، آشنا شوند. یکی از مهم ترین مکان های 
گردشــگری تهران که برای همه قشرهای سنی و سالیق مختلف، دیدنی های 
بسیار و جاذبه های فراوان دارد، موزه ها و نگارخانه های تهران است که شما را 

با تهران و ایران هزاران سال پیش تاکنون آشنا می کند.
داستان تهران: اشک ها و لبخندها

داســتان تهران، داستان اشک ها و لبخندها اســت. 231 سال پیش در چنین 
روزهایی، آقا محمد خان قاجار، تهران را پایتخت قاجار اعالم کرد و از آن زمان 
به بعد، پایتختی بر ردای تهران که یکی از مناطق خوش آب و هوای کشور بود 
ماند. تاریخ معاصر تهران، شاهان و حکومت های بسیاری به خود دید و قطعا، 
یکی از مهم ترین شهرهای خاورمیانه از بعد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد.

۷۰ سال از زمانی که تهرانی ها، اینگونه در پایتخت سفر می کردند گذشته است.
 تصویر تقاطع خیابان الله زار و چهار راه استانبول تهران در سال 1325 هجری 
شمسی تهران قدیم- خط شوش، شهر ری  اوائل دهه 4۰ خورشیدی و جوانان 

آویخته به اتوبوس دو طبقه !
ناصر الدین شاه قاجار قصد داشت بر اساس تجربه هایی که از فرنگ به خصوص 
در پاریس گردی های رویایی اش بدست آورده بود، شانزلیزه ای در تهران بنا 
کند که ثمره آن نظر، خیابان الله زار شد که جشنواره ای از کافه ها و معماری 

شهری اروپایی و سینماها در آن بنا شد.
۱- پارک ساعی 

تهران امروز، مدیون افراد بزرگی است که یکی از آنها، قطعا، کریم ساعی فقید 
است که بخشی از زیبایی و طبیعت امروز پایتخت و یکی از پارک های دیدنی 
تهران، مرهون تالش های وی به شــمار می رود. او چنارهای اطراف خیابان 
ولیعصر را کاشت، پارک ساعی را بنا نهاد و رشته جنگلداری را وارد دانشگاه کرد 

و سازمان جنگلبانی را تاسیس نمود.

 ۲-پل طبیعت
پل طبیعت یک پل سه طبقه پیاده رو و غیرخودرویی است که در عباس آباد تهران 
قرار دارد. این پل که از نمادهای شــهر تهران است. از عرض بزرگراه مدرس 
می گذرد و بوستان های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل 
می کند. پل طبیعت با توجه به اینکه در بلندی قرار دارد تابستان نسیم خنک و 

خوبی می وزد و بازدیدکنندگان از بودن در پل طبیعت لذت می برند.
 ۳-دربند

براي دسترسي به دربند ماشین هاي واقع در میدان تجریش را سوار مي شوید و 
خود را به مجسمه واقع در میدان سربند مي رسانید.این مجسمه در سال 1341 
توســط رضا لعل ریاحی، پیکره تراش و نقاش ایرانی ســاخته و سپس نصب 
شــد. ایده ساخت این تندیس در ســال 133۷ از سوی حسن وجدان خوش، 
از کوه نوردان با سابقه ایرانی پیشنهاد شد. سرهنگ بیات، رئیس مرکز آموزش 
کوهستانی ارتش، مقدمات ساخت آن را آماده کرد و »مهام«، شهردار وقت تهران، 
هزینه ســاخت مجسمه دربند را پذیرفت. دربند یکی از بهترین جاهای دیدنی 

تهران در تابستان است که هوای خنک و دلپذیری دارد.
 ۴- تله کابین توچال

مجموعه ورزشی-تفریحی تله کابین توچال از انتهای خیابان ولنجک آغاز شده 
و پس از عبور از جاده آسفالته به ایستگاه اول تله کابین توچال متصل می شود. 

تله کابین توچال سه خط اصلی و سه خط تله سی  یژ و یک خط تله اسکی دارد. 
روی هم رفته طول سه خط اصلی تله کابین نزدیک به ۷5۰۰ متر می باشد که 
در میان تله کابین های نصب شده در دنیا، یکی از طوالنی ترین خطوط تله کابین 
پیوسته به شمار می رود. تله کابین توچال، سه روز در هفته دایر است. در انتهای 
ایســتگاه پنج، که مجهز به دو پیست اسکی برای ورزشکاران تازه کار و حرفه 
ای است، چندین رستوران و محل جهت استراحت وجود دارد. از امکانات این 
مجموعه ورزشی، می توان به باشگاه تنیس، باشگاه تیر و کمان، باشگاه بانجی 
جامپینگ و اســکیت، باشگاه پینت بال، کوهنوردی و پیاده روی، پیست های 

اسکی، هتل و سایر امکانات خدماتی می باشد.
 ۵-خانه مقدم: گران ترین خانه جهان در ایران

تصویر نمای ساختمان خانه استاد مقدم که به واسطه اجناس تاریخی و عتیقه 
ای کــه در آن قرار دارد، گران ترین خانه جهان نام دارد و این روزها به عنوان 
موزه مقدم دانشــگاه تهران معروف است. استاد مقدم بسیاری از آثار ارزشمند 
جمع آوری شــده مانند کاشی، قطعات سنگی تراشیده شده و غیره را با الهام از 
فضاهای سنتیـ  تاریخی به نحو چشمگیری در جای جای این عمارت قدیمی 
نصب و برخی دیگر مانند کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، تابلو 
نقاشی، مسکوکات، مهرها و اسناد تاریخی و غیره. را با نظم و ترتیب خاصی در 

خانه پدری نگهداری نموده است.

روستای سنج ساوجبالغ که در ارتفاع دو هزار۸۰۰ متری 
از سطح دریا در منطقه ای کوهستانی قرار گرفته است، 

جزو توابع شهرستان ساوجبالغ است.
 روستای سنج دارای مناظر طبیعی و جاذبه های گردشگری 
مختلفی است که از جمله آن می توان به آبشار زیبا و دائمی 
آن اشاره داشت روستای سنج دارای باغات میوه شامل گردو ، 
گیالس ، آلبالو ، گوجه سبز یا همان ) گوجه برغانی( می باشد 
، همچنین دارای بافتی زیبا و نیمه جنگلی در حد فاصل حریم 
رودخانه میباشــد . ضمناً منطقه ای زیبا و بکر بنام توکوه در 
حدود 15 کیلومتر باالتر از روستای سنج وجود دارد که مسیر 
آن از انتهای روســتا و در حاشــیه رودخانه به سمت شمال 
می باشد و محلی کاماًل ییالقی می باشد و بخصوص در فصل 

بهار زیبایی های منحصر به فردی دارد.
روستای سنج از توابع بخش چندار شهرستان ساوجبالغ، با 
مختصات جغرافیایی 5۰ درجه و 58 دقیقه طول شرقی 36 
درجه و 2 دقیقه عرض شمالی، در 25 کیلومتری شمال کرج 
قرار دارد. روستای سنج از سطح دریا225۰ متر ارتفاع دارد 
و آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد 
است. رودخانه پرآب سرهه که از کوه های شمالی سرچشمه 

می گیرد، در کنار این روستا جریان دارد.
 آثار به جا مانده از گذشتگان به ویژه خانه های قدیمی روستای 

سنج و بافت سنتی موجود آن و مصالح به کار رفته در ساخت 
آن ها، نشانگر تاریخ طوالنی روستاست، تاریخ احداث برخی 
از خانه ها به دوره صفویه و قاجاریه می رسد. ظاهراً این روستا 
در گذشته محل ییالق حکام صفوی بوده است. مردم روستای 
سنج به زبان گیلکی سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب 
شیعه جعفری هستند.براساس نتایج سرشماری سال 13۷5، 
روســتای سنج 186 نفر جمعیت داشته که در سال 1385 به 
65۰ نفر افزایش یافته است. روستای ییالقی سنج، جمعیت 
متغیری دارد، به طوری که جمعیت آن در تابستان ها افزایش و 
در زمستان ها کاهش می یابد.مشاغل عمده مردم روستای سنج 
زراعت و دامداری است. گروهی از مردم نیز در امور خدمات، 

حمل و نقل و کارگری اشتغال دارند. 
گندم، جو، علوفه، سبزیجات و انواع میوه از قبیل آلبالو، گردو، 
گیالس و زردآلــو از مهم ترین محصوالت زراعی و باغی و 
گوشت و فرآورده های لبنی از محصوالت دامی روستای سنج 
است.یکي از جاذبه های این روستا غیر از طبیعت بسیار زیبا 
بافت قدیمی روستا و خانه های کاه گلی و سنگیه که امروزه 
کمتر ممکنه در اطراف شــهرهای بزرگ مثل تهران و کرج 

و… دیده شود. وجود چشمه های مختلف، چنار قدیمی چند 
صد ساله، رود خانه پر آب و خانه های قدیمی در این منطقه 
بر جذابیت گردشــگری روستای سنج افزوده است. از دیگر 
جاذبه های طبیعی روستا می توان به آبشــار آب باز، ولرده، 
سرچشمه رودخانه سرهه، دره گل چال و جنگل هزاربند اشاره 
کرد که به ویژه در بهار و تابســتان کوهنوردان و دوستداران 

طبیعت را به سوی خود جلب می کنند.
روستای سنج در یک ناحیه کوهستانی استقرار یافته و بافت 
مسکونی متمرکزی دارد. خانه های روستاییان غالباً در یک 
طبقه با سقف های مسطح در شیب دامنه کوه ساخته شده اند 
و فاقد حصار یا حیاط می باشــند. این خانه ها به دلیل شیب 
تند از طریق پله های سنگی با یکدیگر مرتبط می شوند. عمده 
مصالح به کار رفته در خانه های قدیمی شامل الشه سنگ، گل 
و چوب است. ارسی های مشبک چوبی با شیشه های رنگی 
زیبا هنوز هم در بسیاری از خانه ها باقی مانده است . در ساخت 
خانه  های جدید که تعداد آن ها بسیار اندک می باشد، از مصالح 
آجر، سیمان، آهن و در و پنجره های فلزی استفاده شده است.
سنج، به رغم فاصله اندکی )6۰ کیلومتر( که با تهران دارد، از 
معدود روستاهایی است که بافت سنتی و خانه های قدیمی آن 

با هویت بومیـ  تاریخی محفوظ مانده است.

روستای سنج ساوجبالغ

دشت سوســن یکی از جاذبه های طبیعی استان خوزستان است که 
در 3٥ کیلومتری شمال غربی شهرستان ایذه قرار دارد. این منطقه با 
طبیعت زیبا و منحصر به فرد خود می تواند دیدگان هر بیننده ای را 

محصور کند. 
گشت و گذار در دشت سوسن و در لب کارون که در این دشت زیر نور آفتاب 
می درخشد بسیار فرحبخش و دل انگیزاست.ایذه یکی از شهرهای دیدنی و 
جاذبه های گردشگری خوزستان است که بیشتر شهرتش را مدیون طبیعت زیبا 
و نگار کنده  های سنگی و صخره  ای است.  سوسن از بخش  های شهرستان 
ایذه است که در 35 کیلومتری شمال غربی این شهرستان قرار گرفته و از دو 
دهستان سوسن شرقی )با مرکزیت جنگه( و سوسن غربی )با مرکزیت ترشک( 
تشکیل شده است. بخش سوسن در منتهی  الیه شرقی استان خوزستان و در 
مجاورت استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است. دشت سوسن ایذه یکی 
از زیباترین مکان های دیدنی خوزستان است. زیبایی دریاچه، تپه ها و گلهای 
زیبای این دشت توصیف ناپذیر است. دشت سوسن همچون قطعه ای از بهشت 
است که تنها نقاش جهان می تواند این گونه نقش آفرینی کرده باشد. دشت سوسن 
روزهای مطبوعی دارد؛ صبح های آن دل انگیز و شــب هایش پر از آرامش 
است و دارای چشمه های گوارا است. صدای طبیعت دشت سوسن که تلفیقی 
است از صدای آواز پرندگان و صدای جاری بودن رودخانه است، چه خوب 
آهنگ خالق طبیعت در دشت سوسن، این نماد تمدن عیالمیان نواخته می شود.

 اراضی حاصلخیز دشت سوسن
سوسن نام منطقه ای وسیع است که روستاهای زیادی در آن جای گرفته اند. 
دشت سوسن یکی از گذرگاه های رودخانه خروشان کارون است و توسط این 
رود به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود. زمین حاصلخیز، آب فراوان و 
اقلیم مناسب تمام شرایط را برای کشت و باغداری مردمان خونگرم بختیاری 
این دیار فراهم کرده اســت. در واقع عبور رود کارون از میان دشت سوسن، 
موجب پیدایش اراضی حاصلخیز در این ناحیه شــده است. مردم این منطقه 
عالوه بر دامپروری، به کشت برنج و دیگر محصوالت کشاورزی اشتغال دارند.

  قدمت تاریخی دشت سوسن
ایذه از شهرهای جنوب غربی ایران است که دارای پیشینه تاریخی کهن بوده که 
قدمت  آن به 4۰۰۰ سال پیش برمی  گردد و از آن به عنوان پایتخت بختیار یاد 
می شود. وجود دو عامل زمین های حاصلخیز و راه های ارتباطی با دیگر نقاط 
در گذشته، عامل مهمی در پیدایش آثار و اماکن متعدد در این ناحیه بوده است 
که اکنون در جای جای بخش سوسن دیده می شود. در این شهرستان آثار و 
سنگ نوشته هایی پیدا شده که دوره ی عیالمیان باز می گردد. دشت سوسن 
نیز عالوه بر طبیعت بسیار زیبا، دارای آثار تاریخی ارزشمندی همچون تپه های 

باستانی، پل و بَرد گوری ها می باشد.
 گورستانی جالب و متفاوت

یکی از نکات جالب  توجه در این منطقه، گورســتان  های قدیمی آن است. 
این گورستان  ها به نام شیر سنگی معروف شده  اند چرا که گذشتگان به رسم 
احترام شیرهای ســنگی را به  عنوان نماد شجاعت بر مزار جنگجویان خود 

نصب می  کردند.
  شاهراه بزرگ ساخته شده در زمان داریوش هخامنشی

راه دژ – پارت که از اصفهان به ســمت غرب ایران یعنی ناحیه شوش کشیده 
شــده و تا بین النهرین ادامه می یابد یکی از راه های کهن دشت سوسن است 
که در هر 5 فرســخ این مسیر کارونسراهایی به منظور رفاه حال مسافران در 
قرن های گذشته ساخته شده که آثار مخروبه آن هنوز وجود دارد. وجود نشانه 
ها و آثاری از یک جاده سنگفرش قدیمی در دو طرف رود کارون باعث شد 
که الیارد جهانگرد و باستان شناس بریتانیایی در مورد این جاده نظریه ارائه 
دهد: که احتماال این جاده که به اتابکی معروف بوده خیلی قبل از زمان اتابکیان 
ساخته شده و آثار برجا مانده از یک شاهراه بزرگ است که در زمان داریوش 

هخامنشی ساخته شده و پرسپولیس را به شوش وصل می کرده است.
 پوشش گیاهی دشت سوسن

انار، بلوط، انجیر، گلهای شــقایق و سایر گیاهان بومی از پوشش گیاهی این 
منطقه محسوب می شوند. برنج سوسن نیز در این منطقه بعمل می آید که بسیار 

معروف است.
  سفر به دشت سوسن

به طرف ایذه که بروید در طول راه سد شهید عباس پور را می بینید. مسیر بعدی 
امامزاده ابراهیم است. این امامزاده پارکینگ دارد میتوانید خودروی خود را در 

اینجا پارک کرده با خیال راحت ســوار قایق شوید و نیم ساعتی را تا دشت 
سوسن قایق سواری کنید. به طور معمول هر قایق ده نفر بدون بار را تا دشت 
سوسن حمل می برد. به زودی ارتباط تلفن  قطع میشود و وارد دنیای جدیدی 
خواهید شد. از قایق میتوانید جزیره های کوچک سرسبز را تماشا کنید. گاهی 
دســتی به آب بزنید و از خنکای آن لذت ببرید. بعد از قایق سواری به منطقه 
سید احمد میرسید و پس از تخلیه بارها و وسایل از قایق، میتوانید چادرها را 

در محیطی خیلی زیبا و سرسبز بر پا کنید و برای گشت و گذار در این بهشت 
کوچک برنامه ریزی کنید.آرامش و سکوت این محیط زیبا بیش از هر چیز به 
دل می نشیند. تمیزی، زیبایی، طبیعت بکر، همه و همه شما را مسحور خواهد 
کرد. این منطقه روزهای بهاری بسیار مطبوع و شبهای خنکی دارد که کنار آتش 
میتوانید لحظات به یاد ماندنی را سپری کنید و از تماشای آسمان پر ستاره این 

دشت زیبا لذت ببرید.

دشت سوسن، گذرگاه زیبای رود کارون

 اساس بوم گردی این است که 
سنت، آداب و رسوم یک منطقه 
آداب،  و  فرهنــگ  و   معرفــی 
سنت ها، غذاهای بومی و محلی 
و صنایع دستی گذشتگان یک 

منطقه دوباره احیا شود

جمع آوری زباله های شهری از ساعت 9 شب شروع و نظافت کلی شهر نیز در شب 
صورت می گیرد تا شهروندان فعالیت های روزانه خود را در محیطی آراسته آغاز نمایند



حوادث جهان
 یورش گسترده جبهه النصره

 در شمال غرب سوریه درهم شکست
 یک منبع نظامی ســوری از دفع یورش گسترده تروریستهای جبهه 
النصره در حومه حماه و انهدام دهها تانک و نیز خودروهای بمبگذاری 
شده تروریستها خبر دادند.به گزارش  مهر، یک منبع نظامی سوری با 
اشــاره به دفع یورش تروریست ها در محور روستای کرناز در حومه 
حمــاه اعالم کرد: در جریان دفع این یــورش جبهه النصره در محور 
روستای کرناز در حومه حماه، 9 تروریست خارجی کشته و 12 تانک 
آنها منهدم شــده است.این منبع بیان کرد: یک خودرو بمبگذاری شده 
تروریست ها قبل از رسیدن به محور تل الملح منهدم شد. تروریست های 
جبهه النصره، مناطق محرده و سقیلبیه را با خمپاره هدف قرار دادند.منبع 
نظامی وابسته به ارتش سوریه اعالم کرد: همچنین 9 خودرو بمبگذاری 
شده از آغاز یورش تروریست های جبهه النصره به حومه حماه منهدم 

شده است. 

بازداشت ۹0 عضو گروه های مسلح در نیجریه
 رئیس پلیس ایالت کانو در شمال غربی نیجریه از بازداشت 9۰ عضو 
گروه های مسلح در این کشور خبر داد.به گزارش  مهر، احمد ایلیاسو 
رئیس پلیس ایالت کانو در شمال غربی نیجریه در جمع خبرنگاران از 
دســتگیری 9۰ نفر از اعضای گروه های مسلح در این ایالت خبر داد 
و گفت: این عملیات در مناطــق »داواکین« و »اونگوگو« ایالت کانو 
انجام شده است.به گفته رئیس پلیس ایالت کانو، مقادیر زیادی سالح 
و مهمات نیز از اعضای این گروه ها کشــف و ضبط شده است.گفتنی 
است این مناطق بارها شاهد درگیری چوپانان متعلق به قوم فوالنی و 
کشاورزان بوده است.فوالنی ها که برای چرای دام خود به جنوب کشور 
کوچ می کنند می گویند که کشاورزان به آنان حمله کرده و حیواناتشان 
را می دزدند.باندهای مسلح نیز با سوءاستفاده از این درگیری ها به منطقه 

حمله کرده و مردم را به گروگان می گیرند. 

حمله راکتی گروه های تروریستی سوریه 
در سویداء و حماه

 گروه های تروریست در استان سویداء و حماه، اهدافی را مورد حمله 
راکتی قرار دادند.به گزارش  مهر، ساختمان دولتی در استان سویداء از 
سوی گروه های مسلح تروریستی با گلوله آرپی جی هدف قرار گرفت.
در عین حال گفته شده این حمله تلفات جانی به همراه نداشته است.

استان ســویداء در جنوب شرقی دمشق قرار داشــته و از جنوب با 
اردن هم مرز است.از سوی دیگر در اخبار دیگری مرتبط با تحوالت 
سوریه، بر اثر حمالت موشکی تروریست ها به شهرک شیزر در شمال 
غربی حماه یک غیرنظامی شهید و 3 تن دیگر زخمی شدند.همچنین، 
گروه های تروریستی شهرک »قمحانه« را در شمال استان حماه هدف 
حمالت راکتی قرار دادند.این درگیری ها در حالی صورت می گیرد که 
طبق توافق ســوچی میان ترکیه، روسیه و ایران، استان ادلب و شمال 

حماه ذیل توافق »منطقه کاهش تنش« تعریف می شوند. 

یک کشته در تیراندازی در پایتخت کانادا
 منابع محلی از کشــته شــدن یک نفر در اثر تیراندازی در پایتخت 
کانادا خبــر دادند. به گزارش  مهر، در اثر تیراندازی در بخش مرکزی 
اوتــاوا، پایتخت کانادا یک نفر جان خود را از دســت داد.این حادثه 
در بازار بای وارد، که یکی از جاذبه های توریستی این شهر محسوب 
می شود، به وقوع پیوسته است.گزارش شده است که فرد ناشناسی دو 
بار به یک مرد شلیک کرده است. قربانی به بیمارستان منتقل شده، اما 
به علت جراحات وارده فوت کرده است.پلیس در حال تحقیق در مورد 
جزئیات این حادثه است.هنوز درخصوص انگیزه مهاجم، چیزی اعالم 

نشده است. 

قتل ۲ سناتور سابق ایالتی آمریکا در یک هفته
 یک رســانه آمریکائی از قتل 2 سناتور سابق ایالتی در این کشور 
در یک هفته اخیر خبر داد.به گزارش  مهر، دو ســناتور ایالتی سابق 
آمریکا در فاصله 2 روز در هفته جاری در خانه های خود در آرکانزاس 
و اوکالهما به قتل رسیدند.بر اســاس اعالم این رسانه، در آرکانزاس 
جســد »لیندا کالینز- اســمیت« )Linda CoLLins-smith( سناتور 
پیشین جمهوریخواه سه شنبه گذشته در منزل مسکونی وی در منطقه 
»رندولف« )RandoLph( کشه شده است.به گزارش این رسانه، پلیس 
اعالم کرده است که وی بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده 
است.سی ان ان در ادامه اضافه کرد: جسد سناتور جمهوریخواه پیشین 
دیگر به نام »جاناتان نیکولز« )Jonathan niChoLs( در اوکالهما در 
حالی پنجشنبه گذشته کشف شده اســت که پلیس وی را نیز قربانی 
حادثه تیراندازی دانسته است.بر اساس اعالم این رسانه، قانونگذاران 
آمریکایی از شنیدن خبر قتل این 2 سناتور پیشین در کشورشان شکه 
شــده شده اند.پلیس نیز اعالم کرد که اجساد به منظور کالبدشکافی و 
انجام تحقیقات مرتبط به یکی از بیمارســتان ها منتقل شده اند.گفتنی 
است، به دلیل آزاد بودن خرید، فروش و حمل اسلحه در آمریکا ساالنه 
جنایت های هولناک زیادی در این کشور روی می دهد و تالش پلیس 
برای کنترل اوضاع در آمریکا تا کنون هیچ نتیجه ملموسی در پی نداشته 

است. 

نخلستان های شمال عربستان طعمه حریق شد
 منابع سعودی اعالم کردند که نخلستان های استان الجوف در شمال 
عربستان طعمه حریق شده است.به گزارش  مهر، منابع سعودی اعالم 
کردند که نخلستان های استان الجوف عربستان طعمه حریق شده است.

منابع محلی گزارش دادند که سه نخلستان در استان الجوف در شمال 
عربستان طعمه حریق شده که مهار شده است و تلفاتی به دنبال نداشته 

است.این منابع از اقدامات علیه مسببان این آتش سوزی خبر دادند. 

۸ نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی 
کشته و زخمی شدند

 در حادثه انفجار بمب در وزیرستان شمالی پاکستان، 8 نظامی این 
کشور کشته و زخمی شدند.به گزارش  مهر، ارتش پاکستان طی بیانیه 
ای اعالم کرد که »تروریست ها« با بمب خودروی نظامیان این کشور 
در منطقه خارکامار واقع در ایالت وزیرســتان شمالی در مرز با کشور 
افغانســتان را هدف قرار داده اند.بر اساس این بیانیه، در حمله مذکور 
3 افسر و یک سرباز این کشور کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده اند.تا 

کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
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همه چیز از آرزوی خوردن شکالت داغ 
شروع شــد و این گونه در دام جوانی 
هوسران گرفتار شدم که هستی و آینده 
ام را به تباهی کشید اما با اشتباهی بزرگ 
تر به فکر فرار از خانه افتادم و به گرداب 

بدبختی سقوط کردم تا جایی که ...
دختر 1۷ ساله که با ردیابی های اطالعاتی 
نیروهای انتظامی به آغــوش خانواده اش 
بازگشــته بود در حالی که بیان می کرد می 
ترســیدم به خاطر آبرو ریــزی با دیگران 
مشورت کنم و خودم به تنهایی تصمیم های 
اشتباهی می گرفتم درباره حادثه تلخی که 
آینده اش را در تاریکی فرو برد، به مشــاور 
و کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد 
گفت: عالقه زیادی به خوردن شکالت داغ 
داشــتم اما پزشــک معالجم مرا از خوردن 
شکالت داغ به شدت منع کرده بود تا جایی 
که مادرم نیز هیــچ گاه اجازه نمی داد حتی 
رنگ شــکالت داغ را ببینم به همین دلیل 
خوردن این نوع شکالت برایم به یک آرزو 
تبدیل شــده بود و دوست داشتم برای یک 
بار هم که شــده طعم آن را بچشم این آرزو 
زمانی برآورده شد که به تنهایی و برای خرید 
به خیابان رفته بودم. آن روز ناگهان چشمم 
به تابلوی »شکالت داغ موجود است« روی 
شیشه یک کافی شاپ خیره ماند . داخل کافی 
شاپ دخترها و پسرهای زیادی را دیدم که 
کنار یکدیگر مشغول صرف قهوه، نسکافه و 
شکالت داغ بودند. حس کنجکاوی سراسر 
وجودم را فراگرفته بود. دلم نمی خواســت 
چشــمانم را به روی شکالت داغ ببندم و از 
آن جا عبور کنم! باالخــره دل به دریا زدم 
و یک شــکالت داغ سفارش دادم در همین 
حال پسر جوانی کنارم نشست و گفت: اگر 
به تنهایی از کافه خارج شوی دیگر پسران 
برایت ایجاد مزاحمت می کنند اگر دوســت 
داری می توانم تو را با خودروی ســواری 
ام به خانه برســانم. آن لحظه از این که پسر 
جوانی به من اهمیت می داد و پشتیبانم بود 
ذوق زده شــده بودم. از سوی دیگر با دیدن 

خودروی گران قیمت او احساس غرور می 
کردم با خوشحالی سوار خودرو شدم اما آن 
جوان غریبه از من خواســت سرم را از زیر 
صندلی باال نیاورم تا کسی مرا داخل خودرو 
نبیند اما حدود 2۰ دقیقه بعد خود را داخل 
پارکینگ منزلی دیدم که آن جوان مرا به آن 
جا برده بود خواستم فریاد بزنم اما راننده و 
یکی از دوســتانش تهدید کردند که مرا می 
کشند به ناچار با آن ها همراه شدم و به داخل 
منزلی رفتم که یک روز مرا آن جا نگه داشتند 
دیگر هســتی ام را از دست داده بودم که آن 
ها مرا رها کردنــد. در دو راهی تردید قرار 
داشتم و نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم 
اگر با پلیس تماس می گرفتم می ترســیدم 
آبرویم برود اگر به خانه بازمی گشتم نگران 
بودم که خانواده برای حفظ آبروی خودشان 
مرا طرد کنند با اشــتباهی بزرگ تر به خانه 
یکی از دوستانم رفتم که با مادرش به تنهایی 
زندگی می کردند. مادر او وقتی ماجرایم را 
شنید خیلی از من استقبال کرد و گفت: از تو 
مانند دخترم نگهداری می کنم به همین خاطر 
چند روز بعد به همراه دوستم در یکی از مراکز 
تجاری مشهد به عنوان فروشنده مشغول کار 
شدیم. در این شرایط مادر دوستم مرا با پسر 
جوانی آشنا کرد تا با یکدیگر ازدواج کنیم اما 
من فقط با آن جوان ارتباط داشتم و خبری 
از ازدواج نبود. وقتی فهمیدم که مادر دوستم 
از آن جوان پول گرفتــه تا ارتباط مرا با او 
برقرار کند از خودم متنفر شدم و به اشتباهم 
پی بــردم دیگر واقعا دلم بــرای خانواده ام 
تنگ شده بود و دوست داشتم دلتنگی هایم 
را در کنار آن هــا فریاد بزنم به همین دلیل 
با مادرم بعد از گذشــت حدود دو ماه از این 
ماجرا تماس گرفتم و ناگهان ماموران کالنتری 
سپاد سراغم آمدند و مرا به خانواده ام تحویل 
دادند و ...شایان ذکر است به دستور سرهنگ 
عباس زمینی )رئیس کالنتری سپاد( ماجرای 
این دختر نوجوان در دایره اطالعات کالنتری 

مورد رسیدگی قرار گرفت.

ماجرای تلخ شکالت داغ!
در امتداد تاریکی

دو کارگر خدماتی که به بهانــه نظافت، اموال باارزش 
خانه ها را ســرقت می کردند با اعتــراف به دزدی نیم 

میلیاردی روانه زندان شدند.
اوایل خرداد مرد میانســالی با پلیس تماس گرفت و 
از ســرقت خانه اش خبر داد. او گفت ساعت 5 بعد 
ازظهر بــرای خرید به همراه خانواده ام بیرون رفتم و 
ساعت 9 شب برگشــتیم. اما به محض ورود متوجه 
شدم که توپی در ورودی تخریب شده و وسایل خانه 

به سرقت رفته است.

به دنبال این شــکایت تحقیقات از سوی کارآگاهان 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد و پس 
از بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل سرقت 
به تصویر دو مرد جوان رسیدند که احتمال می دادند 
آنها در سرقت نقش داشته باشند.زمانی که تصاویر به 
مالباخته نشان داده شد، او سارقان را شناسایی کرد و 
گفت: آنها نادر و قاسم 3۰ ساله از نظافتچیانی هستند 

که هر از گاهی برای نظافت منزل می آمدند.به دستور 
بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 15 دو متهم جوان 

28 اردیبهشت دستگیر شدند.
در تحقیقــات اولیه از دو متهم که ســابقه کیفری نیز 
دارنــد، آنها به جرم خود اعتراف کردند. یکی از آنها 
گفت: حدود یکسال قبل به عنوان نیروی خدماتی از 

طرف شرکت خصوصی به افراد معرفی می شدیم.

خانه هایی که اموال با ارزشی در آنها بود را شناسایی 
کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت می کردیم. 

اما چند ماه بعد از شرکت اخراج شدیم.
 از آنجایی که مشتری ها شماره ما را داشتند با تلفن 
همراه مان تماس می گرفتنــد و ماهم برای نظافت به 
خانه آنها می رفتیم و نقشه سرقت ها را اجرا می کردیم. 
متهمان تاکنون به بیش از 3۰ فقره ســرقت به ارزش 
5۰۰ میلیــون تومان اعتراف کرده و 15 نفر مالباخته 

نیز تاکنون شناسایی شده است. 

به گزارش ایران، ســرهنگ کارآگاه کامیار چهری، 
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به اعتراف متهمین به سرقت 
و شناسایی مالباختگان هردو با صدور قرار قانونی از 
سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و 
شناسایی سایر شاکی ها و دستگیری خریداران اموال 
مســروقه در اختیار کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

یکی دیگر از عوامل شــهادت دو تن از پرســنل 
ناجا و بســیج تسلیم دســتگاه قضایی شد.رئیس 
دادگاه عمومــی بخش جازموریان در جنوب کرمان 
گفت:یکی از عوامل اصلی به شهادت رساندن شهید 
مدافع وطن »خاوش زاده« از پرسنل ناجا و همچنین 
شهید واالمقام »جهش« از نیروهای بسیجی منطقه، 

خود را تسلیم دســتگاه قضایی  کرد. قاضی محمد 
فروغی  در تشریح جزئیات این خبرافزود :متهم  با 
هویت م -ف از سال  های گذشته به اتهام مشارکت 
در قتل قاسم نوشــادی  یکی  از شهروندان بخش 
ذهکلوت و همچنین به شــهادت رساندن دو نفر از 
پرسنل نیروی انتظامی  و بسیج   تحت پیگرد قضایی 

قرار گرفته بود.

به گزارش خراســان، وی  اظهار  کرد :پس از به شهادت 
رسیدن ســروان »محمدرضا خاوش زاده« فرمانده وقت 
پاســگاه نهضت آباد رودبار جنوب در آذرماه ســال96 
،با هماهنگی مســئوالن ارشــد قضایی استان،نیروهای 
اطالعات  ســپاه کرمان  در یک عملیات مسلحانه موفق 
شــدند در مهرماه سال گذشته ارسالن فرامرزی از اشرار 
مسلح و از عوامل اصلی به شهادت رساندن فرمانده وقت 
پاســگاه نهضت آباد را به هالکت برسانند اما همدست  

متهم در این عملیات متواری شده بود.

عامل شهادت 2تن ازپرسنل ناجا وبسیج تسلیم شد

سرقت نیم میلیاردی نظافتـــچی 

 پلیس مشــهد، بوته های خشــخاش را 
در یک مزرعه قطع کــرد! نیروهای دایره 
مبارزه با مواد مخدر کالنتری میرزا کوچک 
خان مشــهد از طریق منابع و شگردهای 
پلیسی،به اطالعاتی دست یافتند که نشان 
می داد فردی در یک زمین محصور اقدام 
به کشت گیاه خشخاش کرده است و این 

گیاهان در حال رشد هستند. 
با توجه به اهمیت ماجرا و به دستور سرهنگ 
محتشمی )جانشین کالنتری 24 میرزا کوچک 
خان( گروهی از نیروهای انتظامی برای بررسی 
دقیق ماجرا وارد عمل شدند و به تحقیق در این 

باره پرداختند. تحقیقات غیرمحســوس حاکی 
از آن بــود که فردی به نــام »ح- ن« در یکی 
از روستاهای حاشیه شــهر تعداد زیادی بوته 
خشــخاش را به مرحله داشت رسانده است تا 
به زودی ، غوزه های حــاوی تریاک را از آن 
برداشــت کند. بنابر گزارش خراسان، نیروهای 
انتظامی بــا تکمیل اطالعــات و جمع آوری 
اســناد و مدارک کافی، بالفاصله مراتب را به 
قاضی سلطانی )معاون دادستان مرکز خراسان 

رضوی( اطــالع دادند و این گونــه بود که با 
صدور دســتورات ویژه ای از سوی سرپرست 
مجتمع قضایی انقالب اسالمی مشهد، عملیات 
پلیس برای دستگیری مزرعه دار و عامل کشت 
خشخاش ها آغاز شــد. ماموران انتظامی در 
اولین مرحله از این عملیات مزرعه مذکور را که 
در یک زمین محصور قرار داشت به محاصره 
درآوردند و با دســتگیری مرد 44 ساله )متهم( 

وارد مزرعه شدند.

 آنان با حکم قضایی بیش از هزار بوته خشخاش 
را بریدند و سپس به بازرسی خانه باغ پرداختند. 
در نتیجه این بازرسی نیز حدود 2۰۰ گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک به همــراه آالت و ادوات 
استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد. گزارش 
خراسان حاکی است با دستور قاضی سلطانی 
برخی از آالت و ادوات جمع آوری مواد مخدر 
نیز در محل معدوم شــد و متهم 44 ساله برای 
ســیر مراحل قانونی به دادسرای انقالب مشهد 
انتقال یافت.بررسی های بیشتر درباره ماجرای 
کشت خشخاش در یک مزرعه مشهد همچنان 

ادامه دارد.

مزرعه خشخاش لو رفت

مــرد جوان که همســرش را در یک هتل 
به قتل رســانده و فرار کرده بود به خاطر 
عذاب وجدان خــودش را به پلیس معرفی 
کرد. ســاعت 3 بعد از ظهر سه شنبه ٢4 
اردیبهشت، مأموران کالنتری ۱47 گلبرگ 
در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از 
قتل زن جوانی در اتاق ٢٥۱ هتلی در شرق 

تهران خبر دادند.
 به دنبال اعالم این خبــر بازپرس جنایی و تیم 
بررســی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند.با 
حضور تیم تحقیق آنها با جسد زن جوان درحالی 
مواجه شــدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رسیده بود. بررسی های اولیه حکایت از آن داشت 
که مرد جوانی به نام پدرام سه روز قبل در این اتاق 
ساکن شده بود و دو روز بعد نیز همسرش فرانک 

به او ملحق شده بود.
دوربین های مداربســته نشان می داد که ساعاتی 
بعد از حضور زن جوان، همسرش هتل را ترک 
کرده است. جسد را نیز نظافتچی هتل پیدا کرده 
بود. تمام بررسی ها حکایت از آن داشت که پدرام 
پس از به قتل رساندن همسرش هتل را ترک کرده 

است.
تحقیقات تیم جنایی برای دستگیری پدرام ادامه 
داشــت تا اینکه جمعه 1۷ خــرداد وی به اداره 
آگاهی شهرستان پردیس رفت و راز این جنایت 

را فاش کرد.
پدرام در رابطه با قتل همســرش گفت: 3 سال 
قبل با فرانک ازدواج کردم و حاصل این ازدواج 
فرزند دو ساله ام است. مدتی از زندگی مشترکمان 
گذشــته بود که بین ما اختالف پیش آمد و این 

درگیری ها تا حدی پیش رفت که من و همسرم 
به صورت توافقی محل زندگی مان را از هم جدا 
کردیم. همســرم به همراه بچه ام در تهران زندگی 
می کرد و من در پردیس ساکن بودم. 8 ماه گذشت 
تا اینکه همســرم به من خبر داد که غیابی طالق 
گرفته است.مرد جوان ادامه داد: از فرانک خواستم 
شناسنامه اش را به من نشان دهد تا مطمئن شوم 
طالق گرفته اما او این کار را هم انجام نداد. فکر 
می کردم ممکن اســت به من خیانت کرده باشد 
بنابراین تصمیم بــه قتل او گرفتم. درنهایت یک 
چاقو از پیرمرد دستفروشی خریدم. به تهران آمدم 
و در هتلی ساکن شدم. بعد به فرانک زنگ زدم و 
از او خواستم که به هتلم بیاید تا صحبت کنیم. او 
هم قبول کرد و زمانی که وارد اتاقم شد با چاقو به 
جانش افتادم. بعد از قتل فرار کردم و به زادگاهم 
رفتم. ماجرا را به خانواده ام گفتم و آنها گفتند دیر 
یا زود پلیس دســتگیرت می کند و بهتر است که 

خودت را معرفی کنی. صحبت های آنها و عذاب 
وجدان برای قتل همســرم باعث شد به پردیس 

برگردم و خودم را به پلیس معرفی کنم.
به گزارش ایران،با اعترافــات مرد جوان وی با 
قرار بازداشت موقت به دستور بازپرس کشیک 
قتــل پایتخت در اختیار کارآگاهــان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد و تحقیقات 

ادامه دارد.
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جانشین دریاباني استان هرمزگان از کشف بیش از 
4 میلیارد ریال کاالي قاچاق در شهرستان پارسیان 

خبر داد.
سرهنگ »ســهراب سجادي« اظهار داشــت: دریابانان 
پایگاه دریابانی بندر لنگه در پی کســب خبری مبنی بر 
اینکه یک لنج تجاری حامل کاالی قاچاق در اســکله 
»بندر شیو« شهرستان پارسیان بدون سرنشین پهلو گرفته 
موضوع با هماهنگی مقامات قضائی مورد بررســی قرار 

گرفت.

وي افزود: مرزبانان در بازرســي از لنج توقیفی، موفق 
به کشــف 2۰۰ کیلوگرم برنج، 25۰ کیلوگرم شکر، 6۰ 
لیتر روغن خوراکی، 5۰ دســتگاه پنل کولر اسپلیت، 1۷ 

دستگاه موتور کولر و 3 دستگاه یخچال قاچاق شدند.
به گزارش پایگاه خبري پلیس، جانشین دریاباني استان 
هرمزگان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله 
های کشــف شده را 4 میلیارد و 4۰ میلیون ریال برآورد 
کردند که با انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح 

شدند.

کشف کاالي قاچاق در پارسیان

ماموران انتظامی شهرســتان پارسیان محموله 
توربین صنعتی قاچاق کشف کردند. 

از   باشــگاه خبرنــگاران جــوان  بــه گــزارش 

فرد جانشین  بهدانی  هرمزگان،سرهنگ عباســعلی 
فرماندهی انتظامی اســتان هرمزگان گفت: ماموران 
انتظامی ایست وبازرسی »الورچهو« پارسیان محموله 

توربین صنعتی قاچاق کشف کردند.وی افزود: ماموران 
حین کنترل خودرو های عبوری محور پارســیان-

بندر لنگه به یک دســتگاه خودرو کامیونت اتاق دار 
مشکوک و آن را متوقف کردند.فرد جانشین فرماندهی 
انتظامی استان هرمزگان گفت: در بازرسی از خودرو 
تعــداد 2 عدد توربین صنعتی قاچاق کشــف و یک 
متهم در این زمینه دســتگیر شد.سرهنگ عباسعلی 
بهدانی فرد افزود: ارزش محموله مکشوفه برابر اعالم 
کارشناسان 1۰ میلیارد ریال برآورد شده است.وی از 
عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطالع 
ازهرگونه فعالیت مشکوک توسط قاچاقچیان در زمینه 
قاچاق کاال، سوخت و موادمخدر، مراتب را از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی 11۰ اعالم کنند تا در کمترین 
زمان ممکن نســبت به شناســایی جرم ودستگیری 

مجرمان اقدام شود.

کشف محموله توربین صنعتی قاچاق در پارسیان

نمایندگی روزنامه دریا در اهواز 
 سیالوی- خیابان نادری ، خیابان سیروس غربی بین خیابان سعدی و خیابان مسلم ساختمان 

نور  شماره تماس : 06132212156

فرمانده انتظامي شهرســتان »ني 
ریز« از کشف ۸۸ کیلو و 9۰۰ گرم 
حشیش و تریاك در بازرسي از یک 

سواري پراید خبر داد.
سرهنگ »ســید خالد یوسفي« گفت: 
مأموران انتظامي شهرستان »ني ریز« از 
خبري مبني بر انتقال یک محموله مواد 

مخدر از »سیرجان« به »ني ریز« مطلع 
و موضوع را در دســتور کار خود قرار 
دادند.وي ادامه داد: مأموران با برپایی 
تور ایست و بازرســی در محورهاي 
مواصالتــي و همچنین انجام گشــت 
هــاي نامحســوس، در این خصوص 
یک سواري پراید حامل مواد مخدر را 

شناسایي و دستور ایست دادند.فرمانده 
انتظامي »ني ریز« تصریح کرد: ماموران 
پس از مدتي تعقیــب و گریز خودرو 
مورد نظر را متوقف و در بازرســي از 
آن 52 کیلو و 3۰۰ گرم حشیش و 38 
کیلو و 6۰۰ گرم تریاک کشف کردند.به 
گزارش پایگاه خبري پلیس، این مقام 

انتظامي با بیان اینکه 
در این خصوص یک متهم دســتگیر 
و تحویل مراجع قضایي شــد، تصریح 
کرد: برخورد با قاچاقچیان و سوداگران 
مرگ به صورت ویژه در دستور کار این 

فرماندهي قرار دارد.

۸۸کیلو حشیش و تریاك در »ني ریز« کشف شد

 

مامــوران مرزبانی هرمزگان در 
یک مــاه گذشــته، 7۶۰ هزار 
مرز های  در  قاچاق  لیتر سوخت 

دریایی این استان کشف کردند. 
به گزارش ایسنا، جانشین مرزبانی 
هرمزگان با اعــالم این خبر گفت: 
ارزش ریالی ســوخت های قاچاق 

کشف شده بیش از 5 میلیارد تومان 
است. 

سرهنگ سهراب ســجادی افزود: 
در این مدت 95 فروند شــناور و 

29 دستگاه خودرو حامل سوخت 
قاچــاق توقیــف، 192 نفر متهم 
دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 
تحویل مقامات قضایی استان شدند.

در یک ماه گذشته صورت گرفت؛

کشف ۷۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز های دریایی هرمزگان

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

آگهی مجمع  عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی
 مسکن مهر عدالت  میناب

راس ساعت 10 روز  یک شنبه98/4/2 در محل شرکت تعاونی واقع در شهرک المهدی 
برگزار می شــود از کلیه اعضاء دعوت می شود در این جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجتمع حضور بهم رسانند .دستور جلسه : 1- تطبیق اساسنامه 

شرکت با آخرین تغییرات بخش تعاون.
 شماره ثبت 1146 تاریخ انتشار : 98/3/20

ن سند مالکیت                                           آگهی فقدا
 نظر به  اینکه آقای مسعود عبداله زاده فرزند عبداله بشماره شناسنامه 967 و شماره ملی 3391241561 برابر  
وکالتنامه شماره 63065 مورخ 1395/9/9 دفترخانه اسناد رسمی 36 بندرعباس به استناد دو فقره استشهادیه 
محلی بوارده شــماره 1/7142 مورخ 98/3/11 در خصوص پالک 897 فرعی از 3376 – اصلی واقع در 
امیرآباد بخش یک بندرعباس مدعیست که سند مالکیت آقای محمد سعید عبداله زاده مالک ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان به شماره سند 179543 الف /93 دفتر 394 صفحه 152 بشماره ثبت 82635 ثبت و 
سندصادر و تسلیم گردیده است و برابر سند رهنی 44263 مورخ  1392/3/28 تنظیمی دفترخانه اسناد 
رسمی 36 بندرعباس در قبال مبلغ 341045570 ریال در رهن بانک مسکن قرار دارد که به علت جابجایی 

منزل و اسباب کشی مفقود شده است  و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده  فلذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و 
تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور ووجود 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 و رسید اخذ نماید. 
بدیهي است پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت 

المثني بنام متقاضي اقدام خواهد شد. 98/1134 م / الف     انتشار آگهی : 1398/3/20 
 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
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فرماندار بندرخمیر خبر داد
اختصاص  ۳۵0 میلیارد اعتبار به بندر خمیر 

  فرماندار شهرســتان بندرخمیر از اختصاص بیش از 35۰ 
میلیــارد ریال اعتبار تملک دارایی های ســرمایه ای اســتانی 
و اعتبارات قانون اســتفاده متوازن از امکانات کشــور به این 
شهرســتان خبر داد.به گزارش ایســنا، منطقــه خلیج فارس، 
میر هاشــم خواســتار خمیر در جلســه کمیتــه برنامه ریزی 
شهرســتان خمیر، افزود: به رغم مشکالت در زمینه اعتبارات، 
شــاهد افزایــش اعتبــارات تملــک دارایی و ســرمایه ای 
شهرستان نســبت به سال گذشــته هســتیم. وی افزود: این 
اعتبــارات در فصل های حمل ونقل، آب و فاضالب،بهداشــت 
و توســعه خدمات شــهری و روســتایی هزینه می شــوند. 
خواستار خاطرنشــان کرد: میزان اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای در ســال جاری برای شهرستان خمیر برابر با 35۰ 
میلیارد و 32۰ میلیون ریال اعتبار است که از این میزان  13۰ 
میلیــارد و ۷5۰ میلیون ریال از محل اعتبــارات دارایی های 
ســرمایه ای اســتانی  و 21۰ میلیارد و 5۷۰ میلیارد ریال از 
محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور )ماده 18۰( است. 
فرماندار شهرستان بندرخمیر با اشاره به اینکه اعتبارات در این دو 
حوزه نسبت به سال گذشته 2۷ درصد افزایش را نشان می دهد، 
تصریح کرد: بیشتر این اعتبارات در بخش های راه روستایی و 
حمل ونقل، آب شهری و روستایی و بهسازی روستاها بوده است. 
خواســتار در پایــان خطاب بــه مدیران و رؤســای ادارات 
شهرســتان ابــراز کــرد: مســئولین در اجــرای پروژه هــا، 
جدیــت را ســرلوحه کارهای خود قــرار داده و بــا تدبیر 
و برنامه ریــزی مناســب ضمن جــذب به موقــع اعتبارات، 
بــا اولویت بنــدی و نیازســنجی، آن را عملیاتــی کننــد. 

 رشد ۳۹ درصدی پرداخت زکات در قشم 
 رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( قشم از رشد 39 درصدی 
زکات پرداختی مردم این شهرستان در رمضان امسال خبر داد.  
به گزارش فارس، غالمرضا غالمی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: زکات پرداختی مردم قشم در رمضان سال جاری با 39 
درصد رشــد به حدود 21 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال رسید.

وی بــا بیان اینکه حدود 15 میلیــارد و 5۰۰ میلیون ریال از 
زکات پرداختی مربوط به زکات واجب است، افزود: افزون بر 
پنج میلیارد ریال نیز به فطریه عام تعلق دارد.رییس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( قشم تصریح کرد: اطعام و فطاری حدود چهار 
میلیارد ریال و سهم سادات نیز حدود هفت میلیون ریال است.

غالمی ادامــه داد: مبالغ دریافتی هم زمان با نخســتین روز از 
عید سعید فطر به حســاب جامعه هدف واریز شده است.وی 
خاطرنشان کرد: رشــد زکات پرداختی از مجرای کمیته امداد 
نشــان دهنده افزایش اعتماد مردمی و اثربخشــی تبلیغات و 

شفاف سازی اقدامات این نهاد است.

خبری

فرماندار پارسیان گفت: در صورت کم کاری و عدم 
همراهی مدیران، برای تغییر آنان با احدی تعارفی 

ندارم. 
 مجتبی رضاپور در جلســه کمیته برنامه ریزی و تملک 
دارای اظهــار داشــت: جدی بودن در اجــرای پروژه 
عمرانی، آموزشی و بهداشتی و همچنین نظارت بر آن ها 

از اولویت های مسؤولین ادارات باشد.
وی با بیان اینکه سیاست های کاری فرمانداری پارسیان 
همانند سیاست های فرماندار پیشین پیش خواهد رفت، 
افــزود: در صورتی که مدیران همراه نباشــند و تالش 
مضاعف نداشته و کم کار باشند برای تغییر آنان با احدی 

تعارفی ندارم. 

فرماندار پارســیان با تاکید بر اینکه با توجه به کمبود 
اعتبارات، باید شهرســتان را به سمت و سوی رونق و 
توسعه سوق دهیم، گفت: مسؤولین شهرستان تا به امروز 
توانســته اند با اعتبارات محدود و کم، کارهای بزرگ و 

ماندگاری در شهرستان به سرانجام برسانند.
رضاپور سردره با اشاره به اعتبارات ملی در مرکز استان 

هرمــزگان، اضافه کرد: باید از طریــق ارتباط نزدیک 
مدیران شهرســتان با مدیران کل استان جهت استفاده 
بهینه و جــذب اعتبارات ملــی و منابع خاص تالش 
مضاعف کنند و این مهم، تنها با پیگیری و تالش مدیران 

شهرستانی محقق می شود.
افزایــش 22 درصــدی اعتبارات تملــک دارایی در 

سال جاری
وی گفت: برای تامین ســرمایه و جذب سرمایه گذار به 
شهرســتان پارسیان پا به پای مسؤولین همراه و همگام 

هستم و از هیچ کوشش و تالشی دریغ نخواهم کرد.
 به گزارش فارس،فرماندار پارسیان با اشاره به اعتبارات 
ســال 98 شهرستان پارســیان گفت : اعتباری بالغ بر 

15 میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومــان از محل اعتبارات 
تملک دارایی و ســرمایه ای استان و همچنین مبلغ 9 
میلیارد تومان از محل اعتبارات قانون اســتفاده متوازن 
از امکانات کشــور برای شهرســتان پارسیان مصوب 
شد.رضاپور ســردره در ادامه بیان داشت: اعتباری بالغ 
بر 24 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان بین فصول آموزش، 
بهداشت و درمان، دین و مذهب، میراث فرهنگی، منابع 
آب، کشــاورزی و منابع طبیعی و سایر حوزه ها توزیع 
شده است.وی عنوان داشت: اعتبارات سال 98 تملک 
دارایی نســبت به سال گذشــته 22 درصد رشد داشته 

است.

روابط عمومی اداره کل
 منابع طبیعی و آبخیزداری

 رهمزگان           

تمامی خدمات قابل ارائه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان به صورت الکترونیکی از طریق مراجعه به وب سایت این 
اداره کل به آدرس: www.homozgan.frw.org.irو یا از طریق لینک مستقیم به آدرس:www.frwmizekhedmat.irانجام می شود

 
 

 مدیر جهادکشاورزی حاجی آباد از 
ردیابی ۱7٥ هــزار هکتار از اراضی 
این شهرســتان برای مبارزه با آفت 
ملخ صحرایی مهاجر خبر داد و گفت: 
از اواخر فروردین ماه ســال جاری 
تاکنون بیش از 9 هزار و ٥۰۰ هکتار 
از اراضی حاجی آباد بصورت زمینی 
و هوایی برای مبارزه با ملخ صحرایی 

سم پاشی شده است. 
مهدی عباسپور در گفت وگو با ایسنا، با اعالم 
این خبر، گفت: از بیستم بهمن ماه سال گذشته 
عملیات ردیابی ملخ صحرایی در دســتور کار 
این مدیریت قرار گرفت که برای اولین بار در 
تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری دسته ملخ 
صحرایی در منطقه تل قلعه شهدادی مشاهده 
شد. مدیر جهادکشــاورزی حاجی آباد اولین 

مبــارزه با این آفت مهاجر را 21 فروردین ماه 
عنوان کــرد و افزود: اولین پوره ملخ صحرایی 
اوایل اردیبهشت ماه در منطقه احمدی مشاهده 
شــد که بالفاصله عملیات مبارزه با پوره ملخ 

صحرایی نیز آغاز شد.
 وی با اشاره به اینکه 1۷5 هزار هکتار از اراضی 
این شهرستان برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی 
مهاجر ردیابی صورت گرفته است، اظهار کرد: 
از اواخر فروردین ماه سال جاری تاکنون بیش 
از 9 هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی حاجی آباد 
بصورت زمینی و هوایــی برای مبارزه با ملخ 
صحرایی سم پاشی شده است. عباسپور، اضافه 
کرد: از ابتدای عملیات مبارزه با ملخ صحرایی 
نزدیک به 5 هزار لیتر ســم برای مقابله با این 
آفت در شهرستان حاجی آباد مورد استفاده قرار 

گرفته است.

 

مدیر جهادکشــاورزی حاجی آباد، بیان کرد: 
طاشکوییه، گله گاه، ســید جوذر، هاشم آباد، 
گنج، طارم، ســرچاهان، شــهدادی، سیرمند، 
سردر، راییز، بناب، گرهوئیه، مرکز آموزش، لرد 
گرم،چاه صواب، جایین، شمیل، آشکارا، تنب 
شــناگ، فارغان، میمند، لرد احمدی، سر گز، 
پاشغ، میرحسنی، چاه سبز، چاه بنه، ابید، سراح 
احمدی، جاللی، کلوچان، گردکان و کشــان 
احمدی از مناطقی است که در شهرستان حاجی 
آباد مورد هجــوم ملخ صحرایی قرار گرفته و 
عملیات مبــارزه با این آفت نیز در این مناطق 
انجام شده اســت. وی با بیان اینکه عملیات 
زمینی مبارزه با ملخ صحرایی در حاجی آباد 
با استفاده از دستگاه های uLv پاش، ماشینی، 
دستی، پشت تراکتوری و توربینی با همکاری 
مردمی صورت گرفته اســت، اظهــار کرد: از 
ابتدای این مبارزه تاکنون سه مرحله عملیات 
هوایی در این شهرستان انجام شده که هم اکنون 
نیز 2 فروند هواپیما در منطقه مشغول مبارزه با 
این آفت مهاجر در حاجی آباد هستند. عباسپور، 
خاطرنشان کرد: شــانزدهم خردادماه رئیس 
جهادکشاورزی هرمزگان به همراه معاون بهبود 
تولیدات گیاهی و مدیر حفظ نباتات سازمان 
از عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در مناطق 
سیدجوذر، گهکم، ســرچاهان، طاشکوییه و 
هاشــم آباد بازدید کردند و از نزدیک در روند 

آخرین جزئیات این عملیات قرار گرفتند. 

آگهی تغییرات شرکت رپورش میگو نیک اتزان شرکت سهامی خاص هب شماره ثبت 641 و شناهس ملی 10800027411   
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/2/4تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: خانم اوشا مویدی به شماره ملی 3391843284 آقای افشین امیری نژاد به شماره ملی 3410816402 آقای احمد امیری نژاد 
به شماره ملی 3421783896 - آقای بهرام امیری نژاد به شماره ملی 3421788286 به سمت بازرس اصلی و آقای غالمحسین امیری نژاد مینابی 
به شماره ملی 3421775915 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه دریا جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. شناسه آگهی )493840(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

امــالک  و  اســناد  ثبــت  کل  اداره 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری هرمزگان با بیان اینکه در حال 
حاضر ٢4  خانه صنایع دستی فعال و دو مورد 
در دســت افتتاح وجود دارد، گفت: استان 
هرمزگان دارای بیش از ۸۰هزار نفر صنعتگر 
بوده که کارت مهارت آموزی دریافت کرده اند.

 رضا برومند، مدیــر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری هرمزگان در گفتگو با هرمز 
با تاکید اینکه صنایع دستی هرمزگان یکی از زمینه 
های رونق تولید به شــمار مــی رود، اظهار کرد: 
صنایع دستی، یکی از حوزه های اقتصادی بوده که 
تحریم های بین المللی در آن تاثیر نداشته و تنها به 

میزان عالقه جوامع و حمایت از آن بستگی دارد.
مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان 
دارای بیش از 8۰هزار نفر صنعتگر بوده که کارت 
مهارت آمــوزی دریافت کرده اند، عنوان کرد: بی 
شــک تعداد فعاالن هنرهای دستی در هرمزگان 
بیش از این ارقام بوده اما تنها به فعالیت اکتفا کرده 
اند و عالقه ای برای دریافت کارت مهارت آموزی 

نداشته اند.
برومند با اشاره به اینکه شهرستان حاجی آباد با 
دارا بودن 11 هــزار و 5۰۰ نفر صنعتگر یکی از 
مهمترین مراکز تولید گلیم به شمار می رود، عنوان 

کرد: این شهرستان با توجه به همجواری با استان 
کرمان و دسترسی آسان به مواد اولیه و دارا بودن 
دو مرکز صنایع دســتی در باغات و طارم یکی از 
شهرستان های مهم در امر تولید صنایع دستی به 

شمار می رود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 24  خانه صنایع 
دستی فعال و دو مورد در دست افتتاح وجود دارد، 
گفت: در شهرستان حاجی آباد صنعتگران فعالی 
مانند آقای رهســپار، رحیمی، علی صادقی و… 
وجود داشته که با دل و جان برای احیای صنعت 
کوزه گری و سفال گری استان تالش می کنند و در 

سایر زمینه های صنایع دستی فعال هستند.

  

فرماندار و رئیس شــورای هماهنگی ســتاد مدیریت بحران 
شهرســتان جاســک گفت: از نیمه دوم اسفند سال گذشته 
مبارزه با ملخ های صحرایی توسط جهاد کشاورزی و همکاری 
برخی از ادارات در جاسک شروع شده است که تاکنون با کار 
شبانه روزی،  هیچ گونه خسارتی به مزارع و باغات در سطح 

شهرستان وارد نشده است. 
  محمد رادمهر در جمع خبرنگاران در خصوص مبارزه با ملخ های 
صحرائی در این شهرستان افزود: ریزش ملخ صحرایی در نیمه دوم 
اسفند سال گذشته در منطقه جمکی بخش لیردف شروع شد و پس 
از دریافت  گزارشات مردمی توســط کارشناسان مدیریت مبارزه 

شیمیایی علیه این آفت در سطح 1۰۰ هکتار شروع شد. 
وی خاطرنشان کرد: مناطق آلوده جمکی، اسکانی کوچ، زبر، کیایی، 
میرین گوری،  هشــدان، بحل،  تل،  کهوتی، گزدان، جاسک کهنه، 

کوییک، صدا و سیما و خیرآباد است. 
  فرماندار و رئیس شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان 
جاســک ســطح کل ردیابی را 133 هزار و 5۰۰ هکتار دانست و 
عنــوان کرد: از این میزان ده هزار هکتــار آلوده که 8 هزار و 5۰۰ 
هکتار مبارزه صورت گرفتــه و پانزده درصد دیگر در حال مبارزه 

است. 
وی با تأکید بر اینکه در این مدت توسط کارشناسان مدیریت جهاد 
کشــاورزی عملیات مبارزه با ملخ ها انجام شــده است و با برنامه 
ریزی که صورت گرفته اســت بزودی منطقه پاک سازی می شود، 
خاطرنشان کرد: در این طرح اداراتی از قبیل منابع طبیعی، دامپزشکی، 
بنیاد مســکن،  راهداری،  محیط زیست، آموزش و پرورش، هالل 
احمر، شبکه بهداشت،  اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی، مخابرات، 
آب و فاضالب شهری و روستایی، امور آب شهرداری جاسک، بنیاد 

مسکن با جهاد کشاورزی همکاری داشته اند. 
به گزارش ایســنا،فرماندار شهرستان جاسک تصریح کرد: عملیات 
مبارزه بصورت شــبانه روزی توســط نیروهــای مدیریت جهاد 
کشاورزی با همکاری اعضای ستاد مدیریت بحران  بدون وقفه  در 

حال انجام است. 
 وی در پایان گفت: تاکنون هیچ گونه خســارتی به  مزارع و باغات 
شهرســتان وارد نشده و نخواهد شــد و تاکنون بیش از 9۰ درصد 
مبارزه با  عملیات سمپاشــی به وسیله ســمپاش خودرویی  انجام 

شده است.

فرماندار پارسیان:

با مدیران کم کار و غیر فعال تعارف ندارم

مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان خبر داد

 وجود بیش از ۸۰ هزار صنعتگر  در هرمزگان
 سم پاشی 9 هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی حاجی آباد

فرماندار جاسک: 

شبانه روزی با ملخ های صحرایی مبارزه می کنیم

رئیس اداره منابع طبیعی بندرلنگه از شروع گلدهی گیاه 
خارشتر در شهرستان بندرلنگه خبر داد

به گزارش پایگاه اطالع رســانی منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان ،سیامک آرمان گفت : این گیاه چند ساله ریزوم دار 
است که رشد زیادی دارد و به سرعت بخش بزرگی از زمین 
یک ناحیه را می پوشــاند. ریشة خارشتر بسیار عمیق، قوی 

و گسترده است؛ در محل رویش خود یک علف هرز مهلک 
به شــمار می رود، بذر آن به راحتی در مزرعه منتشر شده و 
جوانه می زند.آرمان گفت  :  با توجه به مقاومت بسیار باالی 
خارشتر به سرما، طوفان، خشکی، شوری و توانایی رشد در 
شــوره زار ها و در طیف وسیعی از خاک ها از آن می توان 
برای تثبیت شن های روان استفاده کرد. در بسیاری از نقاط 
خارشتر در سال اول چند مرحله نیاز به آبیاری داشته و پس 
از استقرار به دلیل ریشه بسیار عمیق نیاز به آبیاری چندانی 

نخواهد داشت.

گلدهی گیاه خارشتر در بخش شیبکوه

ملــی  شــناهس  و   1222 ثبــت  شــماره  هب  خــاص  ســهامی  شــرکت  رهمــز  اریانیــان  منابــع  صنعــت  و  کشــت  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
 10104078955

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید : آقای ابراهیم خضری به شماره ملی 6499676721 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم جهان خضری به شماره 
ملی 4723768165 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین احمدی نژاد به شماره ملی 3440926664 به سمت عضو 
هیئت مدیره آقای عبدالرحیم خسروانی به شماره ملی 3440100502 به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد واوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. شناسه 

آگهی)492886(
         اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

                   
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 

 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه هشتم تفکیکی احداثی جنوبی به مساحت هشتاد متر و هشتاد و نه دسیمتر مربع ) 80/89 
مترمربع ( واقع در طبقه اول سمت جنوبی دارای پالک ثبتی نه فرعی از سه هزار و پانصد و هیجده اصلی ) 3518/9 - اصلی ( 
مفروز و مجزی شده از یک فرعی از اصلی  مذکور که بقدر السهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها 
و آئین نامه اجرایی سهیم می باشد واقع در چهارراه سازمان  کوچه سبحان ساختمان خرمشهر طبقه اول واحد 2 بخش یک 
بندرعباس بنام محمد عیسی قاسمی فرد و سلمان همافر هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند مالکیت صادر 
گردیده است و محدود به حدود زیر است : شماال اول بطول 70 سانتیمتر  و دوم بطول یک متر و چهل و پنج  دسیمتر مربع  دیوار 

مشترک است  با آپارتمان قطعه هفتم این تفکیکی سوم که شرقی است بطول یک متر و هفتاد  دسیمتر مربع و چهارم بطول یک متر و هشتاد  دسیمتر مربع   
دیواریست به اسانسور مشاعی پنجم بطول چهار متر و پانزده دسیمتر مربع درب و دیواریست  به راه پله مشاعی شرقا بطول  هشت متر و بیست دسیمتر مربع 
دیوار و چند پنجره است بفضای شارع جنوبا اول بطول چهار متر و ده دسیمتر مربع و دوم که شرقی  است بطول یک متر پنجره و دیواریست بفضای  کوچه 
سوم بطول سه متر و هفتاد دسیمتر مربع چهارم که بصورت پخ است بطول یک متر و شصت و پنج دسیمتر مربع پنجره و دیواریست بفضای کوچه غربا 
بطول نه متر و چهل و پنج دسیمتر مربع  دیوار و پنجره است به فضای پیاده رو خیابان احداثی سپس به موجب سند رهنی شماره 237947 مورخ 91/12/6 
تنظیمی  دفترخانه 10 بندرعباس در رهن بانک صادرات هرمزگان قرار گرفته به دلیل عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه  و تشکیل پرونده اجرایی 
9700869 علیه شرکت تیام گیل خلیج فارس گردیده بنا به تقاضای  بستانکار  مبنی بر ارزیابی  ملک فوق و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری 
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول ، تعداد خوابها دو خواب ، بالکن دارد،هال و پذیرایی با مشخصات کف سرامیک ، دیوارها ترکیب گچ و 
نقاشی ریال ، سقف گچ ساده ، پرده های عمودی ، اتاق خوابها  با مشخصات کف سرامیک ، دیوارها ترکیب گچ و نقاشی ، سقف دو اتاق گچکاری ساده 
، آشپزخانه اپن ، کف سرامیک ، کابینت ام دی اف، دیوارها سرامیک ،سرویسها کف و دیوارها سرامیک ، درب ورودی چوبی و اتاقها چوبی ، قدمت بنا در 
حدود 22 سال ، تعداد طبقات ساختمان 3 طبقه ، تعداد واحد مسکونی 6 واحد ، نمای ساختمان آجر ، پوشش کف پارکینگ و مشاعات موزائیک ، پوشش 
دیوار پارکینگ و مشاعات سرامیک ، دارای آب و برق  وآسانسور و فاقد  گاز جمعا به مبلغ یک میلیارد وششصد میلیون و یکصدو هفتاد و هشت هزار ریال 
1/600/178/000 ریال ارزیابی گردید پالک مورد رهن در روز یکشنبه مورخ 98/4/9 در اداره اجرای اسناد  رسمی بندرعباس از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ فوق به فروش می رسد و فروش کال نقدی است جلسه مزایده در همان ساعت  و مکان تشکیل  خواهد شد. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط  به آب ، برق ،گاز  اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد  و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده  برنده مزایده است  و نیز  در 
صورت جود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه  های فوق  از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد . 98/1137 م / الف   تاریخ انتشار : 98/3/20  

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت                                 آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای علی معلمی فرزند موسی به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 2/7747 مورخ 1398/2/30 مالک پالک 974 
فرعی از 21 اصلی واقع در باباغالم بعد از شهرک نامجو بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  
با پالک مذکور ذیل دفتر  امالک 598 صفحه 305 شماره ثبت 106547 ثبت و سند مالکیت به سریال 919613 سری الف 93 بنام علی 
معلمی صادر و تسلیم گردید که سند مالکیت فوق به علت  جابه جائی مفقود گردیده و مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است ، باستناد ماده 120آئین نامه  اصالحی قانون ثبت و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می گردد ، هرکس مدعي انجام معامله نسبت به 
پالک مذکور و یاوجود 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 ورسید اخذ نماید.
 بدیهي است پس از انقضاي مهلت قانوني مذکور و عدم وصول اعتراض و ارائه سند مالکیت اصلی نسبت به صدور سند مالکیت المثني بنام  مالک اقدام 

خواهد شد. 98/1131 م / الف  تاریخ انتشار : 98/3/20
اسمعیل ربیعی نژاد 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

امــالک  و  اســناد  ثبــت  کل  اداره 

ن سند مالکیت                              آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای عظیم فرامرزی زاده فرزند محمد بشماره ملی 4721671431 برابر وکالتنامه شماره 51501 مورخ 1393/2/30 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی 12 بندرعباس به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 1/23813 مورخ 1397/7/15 در خصوص پالک 979 
فرعی 3380- اصلی مفروز و مجزی شده از 51 قطعه 2 واقع در امیر آباد- خیابان عمار6- پالک 1 بخش یک بندرعباس مدعیست که سند 
مالکیت ششدانگ یکبابخانه بنام آقای محمد فرامرزی زاده فرزند اللو به شماره سند 850143 سری الف /93 که در دفتر امالک 33 صفحه 499 
ذیل ثبت شماره 6551 ثبت و سند صادر که به علت  جابجایی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده فلذا به 

استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود، هرکس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و یاوجود 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 و رسید اخذ نماید. 
بدیهي است پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثني بنام متقاضي اقدام خواهد 

شد.981133  م / الف          انتشار آگهی : 1398/3/20 
ابوالحسن دستوری

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس - منطقه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

امــالک  و  اســناد  ثبــت  کل  اداره 

به اطالع مراجعین محترم می رساند  
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6  شوال1440

سال هجدهم شماره 3053

ورزشی 

  فروردین :
طی چند روز آينده شما مدام در مركز توجه قرار 
خواهيد داشت و به خاطر كارهايی كه انجام داده 
و موفقيت هايی كه كسب كرده ايد مورد تشويق 
و تحسين ديگران قرار خواهيد گرفت. با اين حال بهتر است كه 
مدام به خودتان يادآروی كنيد كه اين تشويق ها فقط بايد نقش 
عامل محرک داشته باشند و نبايد باعث شوند كه از خود واقعيتان 
فاصله گرفته و فقط برای به دست آوردن تأييد ديگران كارهايی 

را انجام دهيد كه با شخصيت واقعيتان همخوانی ندارند. 
   اردیبهشت :

امروز شما در كمال ناباوری به اين نتيجه خواهيد 
رسيد كه گاهی احساسات می توانند خيلی بهتر 
از عقل و منطق به ما در راه رسيدن به دانشی كه 
در جستجوی آن هستيم كمک كنند. چرا اصرار داريد كه حتما و 
هميشه تسليم منطق ماشينی و انعطاف ناپذير خودباشيد؟ امروز 

ممكن است برای شما با چالش ها و تنش هايی همراه باشد.
   خرداد :

امروز به نظر می رســد كه مجبور هســتيد همه 
كارهايتان را همزمان با هم پيش ببريد و برای اين 
كار به چند عدد دست اضافه و چند ساعت بيشتر 
در طول شبانه روز نياز داريد. يادتان باشد اين فشاری كه داريد 
به خودتان وارد می كنيد روی اعصاب و روان شما اثرات جدی 
و مخربی خواهد گذاشت و نمی شود به همين ترتيب پيش برويد.

   تیر :
امروز اعضای خانواده تان از شما انتظاراتی بيش 
از اندازه و عجيب و غريب دارند. اين موضوع 
برايتان بســيار آزار دهنده است و شما را وادار می كند كه وقت 
و پول زيادی را صرف خواسته های آنها كنيد، اما شما در حال 
حاضر هيچ عالقه ای به خرج كردن وقت و پولتان برای ديگران 
نداريد و دلتان نمی خواهد تحت تأثير احساســات خود قرار 
بگيريد. خيلی محكم سر اين تصميم خودتان بايستيد و اجازه 

ندهيد ديگران شما را از مسيرتان منحرف كنند.
   مرداد :

امروز شما نياز شــديدی به خلوت و تنهايی 
داريد و هيچ عالقه ای به همراهی و همكاری با 
ديگران نداريد، اما بر خالف خواسته تان مجبور 
خواهيد بود با افرادی كه شايد زياد هم دوستشان نداشته باشيد 
كاری را به صورت گروهی انجام دهيد. بودن در كنار آنها باعث 
می شود احساس كنيد كه به حريم شخصيتان تجاوز شده است، 
اما شما برای حفاظت از خودتان و حريمتان كامال آماده ايد و به 

هيچكس اجازه نخواهيد داد كه آزارتان دهد.
   شهریور :

خانواده تان دارند همه تالش می كنند تا شما را 
وادار كنند در برخی نقشه های دراز مدت خود 
تجديد نظر كنيد. در واقع مشكل اينجاست كه نيازهای عزيزانتان 
دارند تغيير می كنند و شــما هنوز نتوانسته ايد راه حلی مناسب 
برای كنار آمدن با اين شــرايط جديد پيــدا كنيد. جنگيدن يا 
نجنگيدن، مسئله اين است! شما يک كشمكش سخت پيش آمده 
است، از طرفی جنبه آرام وجودتان يک چيز می گويد و از طرفی 
ديگر هم جنبه مردانه و جنگجوی وجودتان يک چيز می گويد.

  مهر :
امروز بدون شــک در آينده ی زندگی عاطفی 
شما به شدت تأثيرگذار خواهد بود. ترديدهايی 
كه امروز داريد، به ويژه آنهايی كه به احساساتتان 
مربوط می شوند، باعث خواهند شد كه پيش از هر گونه تصميم 
گيــری جدی همه چيز را يک بار ديگــر از نظر بگذرانيد. آيا 
بايد راهتان را به همين شــكل ادامه دهيد يا به عقب بازگشته و 
اشتباهات خود را مورد بررسی قرار داده و جبران كنيد؟ اين مهم 
ترين سؤالی است كه در حال حاضر بايد پاسخ دهيد. اصال عجله 

نكنيد و هر چقدر كه الزم است به خودتان وقت بدهيد.
  آبان :

امروز به طور غيرمنتظــره ای به اين واقعيت پی 
خواهيد برد كه مشكالتی كه پيش از اين فكر می 
كرده ايد حل شده اند همچنان سر جايشان باقی 
مانده اند. با اين وجود شما از قدرت و آگاهی الزم برای مبارزه 
با اين مشــكالت و حل كردن آنها برخوردار هستيد. با صحبت 
كردن و مشورت با شخصی كه دوست داريد می توانيد در برخی 
از نگرش های خود تغييراتی را به وجود بياوريد كه به شما كمک 

خواهند كرد تا به اين مشكالت غلبه كنيد. 
  آذر :

امروز سعی كنيد آهسته و پيوسته پيش برويد و 
خودتان را با تالش بيش از اندازه برای هرچه 
سريعتر پيش رفتن خسته نكنيد و فكر نكنيد كه 
بايد همه ی كارها به يكباره انجام شوند. امروز زمان بسيار خوبی 
است كه كارهايتان را اولويت بندی كنيد و آنها را بر اساس عاليق 
خود دسته بندی نماييد. مواظب باشيد به هيچ چيزی اجازه ندهيد 

ذهنتان را از اهدافتان منحرف كند.
  دی :

طی چند ماه گذشته كارهايتان سرعت بيشتری 
پيدا كرده اند و در زمينه ی حرفه ای پيشــرفت 

های فوق العاده ای داشته ايد. 
شــايد بعضی كارها خيلی سريعتر از آنچه شما انتظار داشته ايد 
پيش رفته باشند و حتی تا حدودی از كنترل خارج شده باشند. 
امروز فرصت خوبی خواهد بود تا بار ديگر كنترل اوضاع را در 
دســت بگيريد و كارهايی كه در اين مدت كرده ايد را بار ديگر 

بررسی كرده و برای ادامه ی آنها برنامه ريزی كنيد. 
   بهمن :

امروز شما به صورتی غيرمنتظره مجبور خواهيد 
شد كه در برابر جمع نسبتا بزرگی سخنرانی كنيد، 
اصال نگران نباشــيد و خيالتان راحت باشد كه 
همه از شنيدن حرف هايتان لذت خواهند برد. خوشبختانه بدون 
هيچ زحمتی حرف هايتان جفت و جور خواهند شد و اعتماد به 

نفستان در سطح بااليی قرار خواهد داشت.
 اسفند : 

اگر هنرمند باشــيد امروز برای شــما يک روز 
رويايی خواهد بود و بعد از دوره ای از نااميدی، 
موفق خواهيد شــد آثارتان را با قيمتی بسيار 
خوب به فروش رسانده و يا در گالری های معروف به نمايش 
دربياوريد. اين تنها يک نمونه از اتفاقات فوق العاده و غيرمنتظره 
ای است كه امروزممكن است برای شما پيش بيايند. شما در راه 
رسيدن به اهدافتان حالتی تهاجمی گرفته و آماده ايد تا هر كاری 
كه در ليســت وظايف امروزتان باشد را به بهترين شكل ممكن 

انجام دهيد. 

       

        عمودی:
1-بسيار وسيع-پرنده كوچک حشره خوار

2-شهری در استان كرمان-اصالح عكس-مواد مذاب سيليكاتی داخل زمين
3-نشانه مصدر جعلی-دسری از عصاره جوانه گندم-غزل سرايی-كدوتنبل

4-پرنده صلح-موتور سيكلت ورزشی-خواهش
5-عدد دورقمی-پشت گرم-جنبش

6-پيوسته تكرار شدن-نيروی ياری رسان-اثری از آندره ژيد فرانسوی
7-فلز-بسيار،زياد-ياری رساندن

8-صدای گوسفند-الزم-شهری در گيالن-نشانه جمع
9-حقه بازو فريبكار-محفوظ-واحد طول انگليسی

10-گوارا-روشنی و پرتو-توانا
11-آلت نشانه روی در اسلحه -روحانی بودايی-قرض

12-عارضه پوستی-همسايه يمن-پوست دباغی شده اسب
13-مرواريد-مطلب، مقوله -نيک نژاد-رنگ موی فوری

14-يک دوم چهره-فيلسوف انگليسی قرن بيستم -سازمان جهانی خوابار و كشاورزی 
15-از آثار صادق چوبک-پشتگرمی

      افقی :
1-در زمانی بسيار كوتاه

2- بورسيه تحصيلی-گنديدگی-روغن صنعتی
3-جديد-مخترع پيل الكتريكی-گروهی -ضمير خودخواه

4-صحيح-تكه گل خشک شده-از اجزای گل
5-سنگی زينتی-نخستين مهره گردن-ويژه تر
6-قطار-زبان آذری- دارای شش سطح مربع

7-نوعی ساز بادی-درخشان-كارآمد ترين شبكه حمل و نقل عمومی
8-شايعه-پسر مازندرانی-شراب-مخفف اگر

9-اهل رشت-رمانی نوشته رضا اميرخانی-شيطان
10-از ماشين آالت راهسازی-دارای نقش و نگار-فراخواندن

11-راز نهفته-پيمانه كننده-جريان متناوب برق
12-بندری دراوكراين-نغمه وترانه-انس

13-در خانه صاحبش شير است-نتيجه گرفته شده-بادگلو-مادرعرب
14-قوس-از القاب امام موسی كاظم)ع(-از پيامبران بنی اسرائيل

15-اثری از جان گالزورثی،نويسنده سرشناس انگليسی
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ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با 
حضور رامین شهنوازی والیبالیست هرمزگانی در تهران آغاز شد. 
رئیس هیات والیبال استان هرمزگان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان ، گفت: ششــمین مرحله اردوی آمادگــی تیم ملی والیبال 
نوجوانان ایران با حضور رامین شــهنوازی والیبالیست هرمزگانی 

در تهران آغاز شد.
فریدون الهامی افزود: شهنوازی در پست لیبرو )بازیکن آزاد( بازی 

می کند.

وی گفت:مرحله ششــم اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نوجوانان 
ایران با حضور 19 بازیکن آغاز شــد و تا ســوم تیر ادامه خواهد 

داشت.

رئیس هیات والیبال اســتان افزود: تیم ملی والیبال نوجوانان ایران 
خود را برای شرکت در مسابقات جهانی 2۰19 تونس آماده می کند.
فریدون الهامی گفت: تیم نوجوانان ایران سال گذشته به همراه رامین 
شهنوازی در مســابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تبریز بر سکوی 

سوم ایستاد.

والیبالیست هرمزگانی در اردوی تیم ملی

بخش  کونگ فــو  فــول  تیم 
جغین با کســب ۱۰ نشان برتر 
بــه مقام قهرمانی مســابقات 
رحیمی  یادواره شهید سلیمان 

شهرستان دست یافت.
 کونگ فــوکاران بخش جغین با 
کسب پنج نشان طال، سه نفره و 2 
برنز و 5۷ امتیاز بر سکوی قهرمانی 
مسابقات فول کونگ فو شهرستان 

رودان در بخش بیکاه ایستادند.
در این دوره از مســابقات، شش 
تیــم فول کونگ فــو جغین، فول 
کونگ فو بیــکاه، فری کونگ فو 
بندرعباس،  جنــگاروان  بیــکاه، 
کونگ فو تــوآ بندرعباس، کونگ 
فو توآ اســالم آباد در چهار رده 
جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  سنی 
و بزرگســاالن با یکدیگر مبارزه 
کردند که در پایــان تیم جغین با 
کسب 5۷ امتیاز قهرمان این دوره 

از رقابت ها شد.
در این مسابقات؛ مرتضی رامشگر، 
کاظم رامشگر، امیرحسین رامشگر، 
مصطفی کمالی و محمد رونما از تیم 
جغین به مقام اول و علی غالمشاه 
پــور، محمد بهرامیان و حســین 
رئیســی از تیم جغین به مقام دوم 
و رضا روشــن و طاها بهرامیان به 
مقام سوم رسیدند.همچنین در این 
دوره از مســابقات تیم جنگاوران 
بندرعباس به مقام دوم رسید و تیم 
فول کونگ فو بخش بیکاه نیز در 

جایگاه سوم قرار گرفت.
نفرات برتر این دوره از مسابقات، 

جواز حضور در مرحله استانی که 
۷ تیرماه ســال جاری به میزبانی 
بندرعباس برگزار خواهد شــد را 

دریافت کردند.
فول کونگ  مربی  رامشگر  حسین 
فو بخش جغیــن و دارنده دان 3 
فدراسیون کونگ فو و مربی و داور 
در  فو  کونگ  فدراســیون  رسمی 
گفتگو با فارس با بیان اینکه بخش 
جغین سرشــار از اســتعدادهای 
ورزشــی به ویژه در رشــته های 
رزمــی اســت، گفت: متاســفانه 
باشــگاه های کونگ فو برادران و 
خواهران جغین از کمبود امکانات 
ابتدایی رنج می برند.وی با اشــاره 
به اینکه مدت هشت ماه است که 
باشگاه فول کونگ فو بخش جغین 
راه اندازی شــده است، افزود: طی 
این هشت ماه، تا کنون سه قهرمان 
استانی را کسب کرده ایم و مصطفی 
کمالی نیز شــرکت در مســابقات 
انتخابی تیم ملی در سال 9۷ را در 

کارنامه دارد.
مربی فول کونگ فو بخش جغین 
همچنین تصریح کــرد: در بخش 
بانوان نیز جغین دارای چهار مدال 
کشوری رشته فول کونگ فو است.

وی اضافــه کرد: مرضیــه رونما 
نوجــوان کونگ فــو کار بخش 
جغین که به ســوپر فایتر معروف 
اســت نیز ســه مدال کشوری را 
در کارنامــه دارد و تیم های مرکز 
اســتان هرمزگان به دنبال جذب 

وی هستند.

تیم فول کونگ فو جغین خوش درخشید

آئین پایانی دوازدهمین المپیاد ورزشــی 
از  با تقدیر  کارکنان شهرداری بندرعباس 
نفرات برتر در ســالن فردوسی شهرداری 

بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، 
بندرعباس،  شــهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
شــهردار بندرعباس در این آئیــن بیان کرد: 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری بندرعباس، عالوه بــر برگزاری 

مســابقات ورزشی شــهروندی در رشته های 
مختلــف، دوازدهمین دوره المپیاد ورزشــی 

کارکنان شهرداری بندرعباس را برگزار کرد.
شــهردار بندرعباس تصریح کرد: از برگزاری 
شایسته این مســابقات کمال تشکر را دارم و 
چنین برنامه هایی می تواند آثار خوبی را داشته 

باشد.
وی خاطرنشــان کرد: در کنار هــم بودن و 
جمع شدن کارکنان مجموعه بزرگ شهرداری 

بندرعباس منجر به هماهنگی بیشتر در سیستم 
می شود و این گونه فعالیت ها باعث شورونشاط 

بیشتر کارکنان می شود.
امینی زاده ابــراز کرد: با وجود فشــارهای 
اجتماعــی مختلــف برنامه هــای فرهنگی و 
ارتقای روحیه شــهروندان  اجتماعی موجب 
می شــود که با برگــزاری برنامه های مختلف 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی در شــهر 
می توانیــم شورونشــاط اجتماعــی را ارتقا 
دهیم.شــهردار بندرعباس گفت: در پایان از 
مختلف شهرداری  بخش های  کارکنان  حضور 
بندرعباس و همه افرادی که در قســمت های 
مختلف شــهرداری به خصوص واحد رفاهی 
و معاونــت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انســانی که در برگزاری این المپیاد همکاری 
داشتند، کمال تشــکر را دارم.همچنین رئیس 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری بندرعباس در این آئین ابراز کرد: 
فرهنگ مؤلفه های مختلفی دارد که توســعه و 
تعمیق فرهنگ ورزش بــه عنوان الگویی اثر 
گذار می تواند بسترســاز کاهش بســیاری از 
محسنی  باشد.الیاس  اجتماعی  ناهنجاری های 
افزود: برگزاری دوازدهمین المپیاد ورزشــی 
کارکنان شــهرداری بندرعباس کار سخت و 
بزرگی بود که با خرد جمعی صورت گرفت که 
از حمایت های شهردار، معاونت برنامه ریزی و 

ســرمایه انسانی در این خصوص کمال تشکر 
را دارم.

وی اضافه کرد: این المپیاد همراه با شورونشاط 
خاصی برگزار شــد و ورزش به دلیل داشتن 
ویژگی شــادی و نشــاط آور، خصوصًا برای 
کارمندان ســبب می شود بازدهی کارشان باال 

برود.
این مقام مســئول بیان کــرد: از آنجا که کار 
شهرداری هیچ ســاعتی از شبانه روز تعطیلی 
ندارد شــادی و نشــاط الزمه کارکنان این 
مجموعه بزرگ است.وی خاطرنشان کرد: اگر 
مدیران ما معتقد هستند که بزرگ ترین سرمایه 
هر سازمان نیروی انســانی آن است یکی از 
راه های ایجاد شورونشاط میان پرسنل ورزش 
است و می توان چنین المپیادهایی را در طول 
سال بیشتر نیز برگزار کرد.محسنی عنوان کرد: 
دوازدهمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری 
بندرعبــاس بی تنش در فضایی کاماًل ســالم 
برگزار شد که از همه افرادی که در این المپیاد 
حضور یافتند و سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی را در برگزاری هرچه شایسته تر این 

المپیاد یاری کردند تشکر می کنم.
گفتنی است  این المپیاد در رشته های ورزشی 
فوتســال و والیبــال ویژه آقایــان و دارت، 
شــطرنج، تنیــس روی میز، فوتبال دســتی، 
بدمینتون و پرتاب آزاد بســکتبال ویژه آقایان 
و بانوان برگزار شــد و در پایان این مراسم از 
نفرات برتر مســابقات مختلف با اهدای لوح، 

جوایز و کاپ قهرمانی تقدیر به عمل آمد.

تجلیل از نفرات برتر المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس
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اصلی و آقای عبداله بیداد به شماره ملی 3430165016 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. شناسه آگهی)492889(

            اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان      
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه 

                                           آگهی اتسیس  
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بسترسازان  

سبز التیدان درتاریخ 1398/3/12به شماره ثبت 
19197 به شناســه ملی 14008370352 ثبت 
و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :واردات ، فروش و 

نصب دســتگاه های تولید برق از انرژی باد به منظور تامین برق پمپ های 
آب کشــاورزی و دستگاه های برقی گلخانه ها و000 و ارایه آموزش های 
الزم واردات بــذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند، ریشــه و میوه ، نهال و تخم نباتات 
ورود و ســاخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن ، توزیع و صدور کلیه 
سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی 
ایجاد صنایع غذایی و هرگونه کارخانه و تأسیســات وابسته به کشاورزی و 
سایر عملیات مذکور در بند الف همچنین ایجاد کارگاههای مربوط به تهیه و 
تولید صنایع دستی و سنتی . تهیه و تولید علوفه برای دامداران و دامپروری . 
خرید و اجاره زمین و بطور کلی تدارک اراضی الزم برای عملیات شــرکت 
. انجام هرگونه عملیات و معامالت بازرگانی مربوط به فعالیت شــرکت . 
طراحی و ســاخت و اجرای گلخانه های کشاورزی ایجاد آزمایشگاه مواد 
غذایی و کشاورزی تولید محصوالت گلخانه ای ایجاد و راه اندازی صنایع 
تبدیلی غذایی مرتبط با محصوالت کشاورزی و دامی ساخت و تجهیز سایت 
پــرورش میگو و الرو و غذای میگو ایجاد و ســاخت مرغداری _ پرورش 
گاو گوسفند و شتر مرغ تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین 
نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات 
به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشــاوره و برگزاری دوره های آموزشی 
درخصوص کشــاورزی تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع 
پرورش حیوانات و ماهیان اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن 
ها ، سرم ها ، مواد بیولوژی و بیمارستانها مخصوص دام ورود هرنوع فراورده 
بیولوژیک نظیر سرم وواکســن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان هرمزگان ، شهرستان 
بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، گلشهر شمالی ، خیابان هویزه 
، کوچه فروزان 20 ، پالک 26 ، ســاختمان ارمینا 5 ، طبقه همکف کدپستی 
7915887147 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای منوچهر رستمی حصوری 
به شــماره ملی 1817797719 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه خانم آمنه 
احمدزاده به شــماره ملی 1818194082 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه 
آقای عبدالرحیم ذاکری به شماره ملی 3390402926 دارنده 250000 ریال 
ســهم الشرکه خانم شهناز احمدزاده به شــماره ملی 3391496924 دارنده 
250000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای منوچهر رستمی حصوری 
به شماره ملی 1817797719و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال 
خانم آمنه احمدزاده به شــماره ملی 1818194082و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 5 سال آقای عبدالرحیم ذاکری به شماره ملی 3390402926و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
5 سال خانم شهناز احمدزاده به شماره ملی 3391496924و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 5 سال دارندگان حق امضا : عبدالرحیم ذاکری و منوچهر 
رستمی حصوری اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
دریا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. شناسه آگهی )492910(     

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
 اداره ثبت    شرکت  ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس در 
دیداری خانگی تیم ایفا اردکان را شکست داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،تیم فوتبال 

ساحلی شهرداری بندرعباس در دیداری خانگی 
تیم ایفا اردکان را شکست داد.

در چارچــوب هفته نهم مســابقات لیگ برتر 

فوتبال ساحلی باشگاه های کشور تیم شهرداری 
بندرعباس در ورزشگاه ساحلی غدیر با نتیجه 

4 بر 3 تیم ایفا اردکان را مغلوب کرد.

فاروق درا، رضا امیری، ســجاد عبداهلل پور و 
پوریا سورویی گل های تیم شهرداری بندرعباس 

را به ثمر رساندند.
تیم شهرداری بندرعباس با کسب این پیروزی با 
9 امتیــاز و دو پله صعود در مکان هفتم جدول 

رده بندی لیگ برتر فوتبال ساحلی ایستاد.

پیروزی شهرداری بندرعباس مقابل ایفا اردکان 

 اذان صبح
 طلوع آفتاب

اذان ظهر
غروب آفتاب
 اذان مغرب
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روزنامه منطقه جنوب کشور

نمايندگي 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

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.

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 

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

باحضور استاندارهرمزگان؛

طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در هرمزگان کلید خورد 

  مردم هرمزگان از همزمان با سراسر کشور به 
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند. 

   با حضور استاندار هرمزگان، رييس و جمعی 
از مديران دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان طرح 
بسيج كنترل فشــار خون رسمًا در استان كليد 

خورد.اســتاندار هرمزگان در اين برنامه گفت: 
طرح كنترل فشار خون برنامه تشريفاتی نيست 
و مردم بايد برای داشــتن زندگی ايمن همراه با 
نشاط و ســالمتی به اين موضوع توجه كنند.

دكتر فريدون همتی افزود: توســعه و پيشرفت 

هر جامعه در گرو داشتن جامعه و انسان سالم 
اســت.وی تصريح كرد: فشار خون باال عامل 
 بسياری از بيماريهاست كه مراقبت، پيشگيری از 
 مصــرف زياد نمک، ورزش و تغذيه مناســب 
می توانند از ابتال به اين بيماری خاموش جلوگيری 
 كنند.نماينــده دولت در هرمــزگان تأكيد كرد: 
رسانه ها و صدا و ســيما نقش بسيار مؤثری 
 در اطالع رســانی و تشــويق افكار عمومی
 بــرای پرداختــن به ايــن موضــوع دارند و 
الزم اســت حتی روزانه اين برنامه ســر تيتر 

خبرهايشان باشد.
   اســتاندار هرمزگان گفت: دانشــگاه علوم 
پزشكی هرمزگان تمامی پيش بينی های الزم را 

انجام داده و كليه خانه های بهداشتی و تيم های 
سيار رايگان در خدمت مردم هستند.دكتر همتی 
از بنگاههای اقتصادی نيز خواست در اين طرح 
ملی همكاری مؤثری داشته باشند.دكتر حسين 
فرشيدی، رييس دانشگاه علوم پزشكی هم در 
افتتاح اين طرح، شناسايی افرادی كه در معرض 
ابتال به فشار خون هستند و يا فشار خون دارند 
را اولويت اصلی برنامه عنوان كرد و افزود: طبق 
اين طرح، افراد باالی 30 ســال، زنان باردار و 
بيماران كليوی گروه هدف هستند؛ ولی دانشگاه 
علوم پزشكی تأكيد می كند افراد باالی 20 سال 

هم در اين طرح شركت كنند.
   دكتر فرشيدی پيش بينی می كند: با اجرای اين 

برنامه، در 10 سال آينده آمار سكته قلبی، مغزی 
و نارسايی كليه كاهش چشمگيری پيدا خواهد 
دانشــگاه علوم پزشكی هرمزگان  كرد.رييس 
تصريح كرد: هم اكنون 100 ايستگاه كنترل فشار 
 خون و يک هزار مركز خدمات جامع سالمت و 
خانه های بهداشتی با بيش از 3 هزار نفر نيروی 
بهداشتی در هرمزگان، آماده ارائه خدمات بسيج 
ملی كنترل فشــارخون به مردم شريف استان 

هستند.
   دكتــر فرشــيدی ابــراز اميــدواری كــرد

  75 درصــد جمعيــت در شــهرها و 100 
درصد در روستاها تحت كنترل فشار خون قرار 
گيرند.وی افزود: انتظار می رود تا پايان اجرای 
اين طرح، بيش از 180 هزار نفر دارای فشــار 
خون باال شناسايی شوند.رييس دانشگاه علوم 
پزشكی هرمزگان اذعان كرد: طبق آمار بدست 
آمده، مصرف نمک در استان هرمزگان روزانه 
باالی 15 گرم اســت و تالش می كنيم كه به 5 

گرم در روز برسد.
   دكتر فرشــيدی مصرف گوجه فرنگی، خيار، 

حبوبات و كليه غذاهای كم كالری و پياده روی 
با شتاب كم را در كاهش سكته قلبی و نارسايی 
كليه مؤثر دانست و گفت: بيماری فشار خون و 
عوارض آن بــر روی روند كار و زندگی افراد 
تأثيرات منفی می گــذارد كه می تواند چرخه 

زندگی را مختل كند.
   حدود 220 نفر نيروی بهداشتی در هرمزگان 
بر اجرای طرح ملی كنترل فشار خون نظارت 
دارند. طرح ملی كنترل فشار خون تا 15 تير ماه 

در سراسر كشور اجرا می شود.

 متن فراخوان مناقصه )13-98( ) موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایي نظام مستند سازي(
  اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد تکمیل سالن ورزشی توریان بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فني منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاري عمومي یک مرحله اي به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

نوع تضمين شركت در مناقصه
تمام موارد مجاز بر اساس آيين نامه تضمين

مدت اجراي پروژه
12ماه 

1-نوع فراخوان:فراخوان عمومي یک  مرحله اي2-نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان   3-موضوع مناقصه : اجراي عملیات تکمیل سالن ورزشی  توریان شامل : اجراي عملیات تاسیسات-کف پوش و سقف سالن و سایر آیتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات 
فني اجرایي منضم به اسناد مناقصه .4-زمان و محل توزیع/فروش    -زمان شروع توزیع استعالم ارزیابي کیفي : روز  دوشنبه  مورخ .98/3/20ساعت 10       -زمان شروع توزیع اسناد مناقصه :روز دوشنبه مورخ.98/3/20ساعت 10      -زمان پایان توزیع استعالم ارزیابي کیفي : روز شنبه مورخ  98/03/25 ساعت 
14     -زمان پایان توزیع اسناد مناقصه : روز شنبه مورخ 98/03/25.ساعت 14       5-محل دریافت اسناد مناقصه :کلیه مراحل فروش وتحویل وبازگشایی  اسناد از طریق سایت ستاد ایران انجام می گردد.6-مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران :سایت ستاد ایران-مهلت و زمان تسلیم استعالم ارزیابي 
کیفي: روز شنبه  .مورخ 98/04/08ساعت 14    7-مهلت و زمان تسلیم اسناد مناقصه : روز  شنبه مورخ 98/4/8ساعت 14      8- تضمین شرکت در مناقصه : 447963954 ریال  مي تواند به صورت یک یا ترکیبي از تضمین هاي موضوع بندهاي  الف) ضمانت نامه بانکي و ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات 
اعتباري غیر بانکي مورد تایید بانک مرکزي ( ب) اصل فیش واریز وجه نقد به حساب 4062063107685153نزد بانک ملي شعبه دارایی بنام تمرکز وجوه سپرده ) اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان( پ) ضمانتنامه صادر توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز ( ، و  چ) وثیقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد 
ارزش کارشناس ( ، و  ح) ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي ( آیین نامه تضمین سال 94 باشد. 9-مدت اعتبار پیشنهاد ها : از اولین روز مهلت تحویل پیشنهاد ها به مدت سه ماه ) قابل تمدید براي یک دوره سه ماه دیگري ( معتبر باشد .10-تاریخ بازگشایي پاکت ها:به غیر از پاکت الف نیازی 
 به ارائه هیچ گونه پاکتی نمی باشد کلیه مراحل از طریق سایت ستاد ایران انجام می گیرد از جمله پاکت الف،)تاریخ بازگشایی98/04/09 ساعت9صبح(11- شرایط مناقصه گران : کلیه شرکت هاي تشخیص صالحیت شده داراي رتبه 5ابنیه  از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر 

Setadiran.ir. http://iets.mporg.ir : مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید

نام پروژه
تکميل سالن ورزشی  توريان

شهرستان
قشم

برآورد اوليه بر اساس فهرست بها راه وباند سال1398
8955119210

مبلغ تضمين شركت در مناقصه )ريال (
447755960

روابط عمومی راه وشهرسازی استان هرمزگان

  طرح سنجش سالمت نوآموزان از طرح های موثر 
 آموزش و پرورش اســت که بــرای ثبت نام کالس
 اولی ها اجباری است؛ هر چند به نظر می رسد این 
ســنجش باید زودتر از سن ورود به مدرسه صورت 

بگیرد.
    هر ســال روزهای تابســتان برای والدين كالس 
اولی ها روزهايی پر مشغله است. از يک طرف انتخاب 
مدرســه برای تحصيل فرزندشان كه برای بسياری از 
خانواده ها آغاز چالش است. اگر بخواهند در مدرسه 
دولتی، فرزندشــان را ثبت نام كنند بايد حتماً محدوده 
جغرافيايی را در نظر بگيرند اما از آنجا كه اكثر اوليا روی 
مدارس منطقه تحقيق می كنند، گاه به مدرسه ای برخورد 
می كنند كه تنها كمی از محدوده خارج است و البته در 
اين سال ها اوليا راه ثبت نام فرزندشان در اين مدارس 
را ياد گرفته اند. كافی است مدركی مبنی بر سكونت در 
آن محــدوده ارائه دهند كه اين نيز با پرداخت هزينه و 
تنظيم قولنامه رهن و اجرا ملكی مسكونی در محدوده 
مدرسه قابل حل است. در صورت ثبت نام فرزندشان 
در مدارس غيردولتی مشــكل خاصی وجود ندارد و 
شايد امسال استقبال بيشتری هم از آن بشود چرا كه به 
نظر با توجه به مشكالت معيشتی والدين اين مدارس با 

ريزش مخاطب رو به رو هستند. البته پرداخت شهريه 
به عنــوان پيش پرداخت در هنگام ثبت نام، بی ثباتی 
در اعالم شهريه هر مدرسه بنا به الگوی شهريه اعالم 
شده از سوی ســازمان مدارس و مراكز غيردولتی و… 
از چالش های اين خانواده هاســت. ثبت نام فرزندان 
عادی در مدارس شــاهد و ايثارگران اما شايد از همه 
اينها سخت تر باشد. در مناطقی كه تراكم باالی دانش 
آموزی با امتيازات جانبــازی و ايثارگری وجود دارد 
تقريباً دانش آموزان عادی راهی به مدارس نمی يابند 
امــا در مناطق ديگر كه ظرفيت های خالی وجود دارد 
رقابت بر سر تصاحب نيمكت های اين مدارس باالست.
اما از اين چالش ثبت نامی كه بگذريم، در تمام مدارس، 
ثبت نام كالس اولی ها منوط به داشتن برگه ای از سوی 
پايگاه های سنجش سالمت است كه هر ساله از سوی 
سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور در سراسر 
كشور برپا می شود و تا پايان شهريور برپاست. در اين 
پايگاه ها بينايی، شنوايی، سالمت جسمانی و آمادگی 
تحصيلی انجام می شــود و اگر در هر كدام از مالک ها 
سنجشگران تشخيص بدهند نياز است تا نوآموز به مراكز 
تخصصی ارجاع داده شود، اين كار صورت می پذيرد و 
در نهايت تشــخيص داده می شود كه دانش آموز برای 

تحصيل در مدارس عادی مناسب است يا نه.
  سنجشی که دیر صورت می گیرد

   البته چند سالی است با تاكيد بر آموزش فراگير، اگر 
نوآموزی در اين سنجش با اختاللی خفيف تشخيص 
داده شــود، باز هم به مدارس عادی ارجاع می شود اما 
اين ســنجش از آن رو مهم است كه بايد يكسری داده 
از نظر آمادگی های رشدی در اختيار والدين و مدارس 
قرار دهد؛ سنجشی كه با اين انتقادها در اين سال ها رو 
به رو بوده اســت كه اوالً دير صورت می گيرد و دومًا 
آنطور كه بايد استاندارد نيست.بنا به گفته مجيد قدمی 
رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايی امسال طرح 
سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه برای يک ميليون 
و 400 هزار كالس اولی در نظر گرفته شــده است و 
امســال 2200 پايگاه سنجش ســالمت جسمانی و 
آمادگی تحصيلی برای اجرای طرح تدارک ديده شده 
 اســت. درحاليكه سال گذشــته هزار و 472 پايگاه 
پيش بينی شــده بود و اين رشد پايگاه ها نويد اين را 
می دهد كه ســنجش ها با دقت باالتری صورت بگيرد 
و پوشش بهتری را در مناطق روستايی و عشايری هم 
داشته باشد.برای سنجش سالمت نوآموزان عالوه بر 
سنجش هايی كه متخصصان اين پايگاه انجام می دهند، 
پوســيدگی دندان، چاقی، كوتاه قدی شديد و كارت 
واكسيناسيون نوآموزان نيز رصد می شود اما شايد آنچه 
بيش از هر چيز برای اين پايگاه ها مهم است، تشخيص 
اختالالتی چون اوتيسم، مشكالت بينايی و شنوايی و 
اختالالت رشدی-حركتی و ذهنی است و شايد برايتان 
عجيب باشد كه مواردی چون بيش فعالی و يا مشكالت 
ذهنی و حتی اوتيسم خفيف پيش از آن توسط والدين 
و با پيگيری آنها نزد افراد متخصص تشخيص داده نمی 
شــود و البته سن 6 سال برای برخی از اين سنجش ها 
و مداخــالت ديرهنگام است.ســرور حقيقی دارای 

كارشناسی ارشد در رشته روان شناسی كودكان استثنايی 
است كه برخی سال ها با اين پايگاه ها همكاری داشته 
اســت. وی درباره اين سنجش به خبرنگار مهر گفت: 
برای بسياری از اين خانواده ها پذيرش نتيجه اين سنجش 
بسيار دشوار اســت و از همين روست كه گاه ثبت نام 
همراه با فشار اوليا برای ثبت نام فرزندی كه دچار برخی 
از اختالالت اســت در مدارس هم برای دانش آموز و 
هم برای اوليا دردسر ساز می شود درحاليكه اگر پيش 
از اين و زودتر اين ســنجش ها انجام شود، مداخالت 
نيز به هنگام تر خواهد بــود و می توان روی پذيرش 
خانواده ها نيز كاری جدی صورت داد.وی ادامه داد: من 
و همكارانم تالش خود را در پايگاه ها انجام می دهيم 
كه در نهايت دقت سنجش ها صورت بگيرد اما عواملی 
خارج از اختيار ما روی اين سنجش اثر می گذارد. مثاًل 
اينكه سنجش كودكی كه سه ســاعت در انتظار مانده 
برای ما سخت می شود يا كودكی كه در ساعت 5 بعداز 
ظهر سنجش او صورت می گيرد با كودكی كه 10 صبح 
ســنجش او صورت می گيرد تفاوت می كند چرا كه در 
اين سن خستگی و بی تابی كودک باعث عدم همكاری 
او می شود كه در اين مرحله بسيار مهم است و يا حتی 

ممكن است تشخيص را دچار مشكل كند.
  طیف اختالل های کودکان بسیار زیاد است

   وی ادامه داد: از سوی ديگر طيف اختالالت رشدی و 
ذهنی و همچنين برخی اختالالت كودكی مثل اضطراب 
جدايی و يا اختالل هايی كه در آن پرخاشگری كودک 
مشهود اســت، اين سنجش را دشــوار می كند برای 
سنجش بينايی و شنوايی تقريباً مشكلی وجود ندارد 
و حتی اوتيســم را می توان زود تشخيص داد اما حتی 
تشخيص بيش فعالی چندان ساده نيست و يا بايد جای 
جدی برای تشخيص اختالل هايی كه برخی از كودكان 
را در محدوده كودكان مشكل دار قرار می دهد، باز كرد. 

يعنی برخی نوآموزان ممكن اســت اختالل با تعريفی 
مشــخص در اين استاندارد نداشته باشند اما بهتر است 
اين تشخيص برای اوليا و خصوصاً مربيان مدارس داده 
شود كه فالن نوآموز ممكن است مثاًل اختالل سلوک يا 
اضطراب جدايی يا حتی اللی انتخابی داشــته باشد كه 
اين بچه ها می توانند بسيار پردردسر باشند.به گفته اين 
متخصص به خاطر انگ نخوردن بچه ها و همچنين عدم 
آموزش درست معلمان ابتدايی برای برخورد با دانش 
آموزان با روحيات و گاه برخی مشــكالت عموماً اين 
نوع تشخيص ها اعالم نمی شــود. وی ادامه داد: به نظر 
می رسد بيشتر كار پايگاه های سنجش تشخيص های 
خيلی مشخص در نوآموزان برای معرفی برخی از آنها به 
مدارس استثنايی است.وی در پايان گفت: البته از برخی 
والدين بايد تعجب كرد كه تا قبل از آوردن فرزندشان به 
اين پايگاه ها حتی يک سنجش عادی بينايی فرزندشان 
را نبرده اند تا تنبلی چشــم آنها تشــخيص داده شود. 
تشخيص برخی موارد مثل تنبلی چشم هم سن حساس 
دارد.در هر صورت شرط ثبت نام كالس اولی ها انجام 
ارزشــيابی سنجش سالمت است و خانواده ها تا پايان 
شهريور ماه فرصت دارند نتيجه ارزشيابی را به مدارس 
ارائه دهند كه بســياری از خانواده ها در دقيقه نود اين 
كار را می كنند و خود همين دردسری برای پايگاه های 
سنجش سالمت نوآموزان است.بنا به گفته مجيد قدمی، 
در ابتدا والدين به مدرســه نزديک محل سكونت خود 
مراجعه می كنند و ثبت نام اوليه فرزندانشــان را انجام 
می دهند و از طرف مدرســه به پايگاه سنجش سالمت 
معرفی می شــوند. اگر والدين در اين امر كوتاهی كنند 
جريمه خواهند شد. همچنين بايد برای تكميل كارت 
واكسيناســيون فرزنــد خود اقدام كنند. در هر ســال 
تحصيلی مشاهده می شــود كه درصد قابل توجهی از 
اين برگه ها ناقص است و دانش آموزان در اين صورت 

به مركز بهداشــت ارجاع داده می شوند.وی همچنين 
 اضافه كرد: در پايگاه های ســنجش بينايی، شــنوايی 
دانش آموزان و همچنين بهره هوشــی و … ســنجيده 
می شود و اگر مشكلی در هر كدام از اينها مشاهده شود 
دوباره ارزيابی تخصصی می شوند. در مرحله تخصصی 
اگر اختالل ذهنی تشخيص داده شود به مدارس استثنايی 
دانش آموزان فرستاده می شوند. اگر اختالل جسمانی 
تشخيص داده شود انتخاب اينكه بچه هايشان در مدارس 
عادی درس بخوانند يا در مدارس اســتثنايی به عهده 
والدين اســت.هر سال بيش از 10 هزار نيروی انسانی 
در اين پايگاه ها مستقر می شوند. سال گذشته حدود 50 
پايگاه سيار عشايری مستقر شد كه البته عدم دسترسی 
نامناسب به اين پايگاه ها يكی از گاليه ها بود.درحاليكه 
سال گذشــته هزينه انجام سنجش 25 هزار تومان بود 

امسال اين رقم 18 هزار تومان تعيين شده است.
  آمارهایی که نباید نادیده گرفت

  هر سال اين سنجش ها به طور كلی داده های مناسبی 
می تواند برای پژوهشگران و برنامه ريزان كشور قرار 
دهد از جمله آمار درصد ازدواج های فاميلی، والدينی 
سواد، چاقی مفرط، متوســط قد، ديرآموزان و افرادی 
كه قرار است به چرخه ارائه خدمات بهزيستی به طور 
جدی وارد شــوند. رشد يا كاهش اختالل هايی چون 
اوتيســم و بيش فعالی در ميان كودكان و يافتن علل 
آن و…سال گذشــته رئيس سازمان آموزش استثنايی 
كشور پيش بينی ورود 6 هزار دانش آموز به مدارس 
استثنايی را داشــت و بايد ديد اين تعداد امسال رو به 
كاهش می گذارد يا افزايش.به گزارش مهر،سال گذشته 
مجيد قدمی در نشســت خبری خود به همين منظور 
گفته بود: ما نوآموزان 5 و 6 سال تمام را در اين طرح 
تحت پوشش قرار می دهيم اما از نظر قانونی ابزاری كه 
والدين را موظف كنيم نوآموزان 5 ســال تمام را برای 
طرح سنجش بياورند، نداريم اما اين را بايد بدانيم كه 
هرچه شناسايی دانش آموزان با نيازهای خاص زودتر 
شناسايی شــوند ما می توانيم مداخالت بهتری داشته 

باشيم. 

والدین نوآموزان سنجش سالمت را جدی بگیرند
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