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استاندار هرمزگان تاکید کرد
ایجاد اشتغال برای معلولین و نابینایان

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان:

زیرساخت های الزم در بنادر جدید 
هرمزگان مستقر شود

جزئیات معافیت مالیاتی 
حقوق کارمندان 

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

ضرورت مقابله با قاچاق و برخورد با مظاهر فساد
  رئیس کل جدید دادگســتری استان هرمزگان ضمن تشریح مهمترین برنامه های خود، توجه 
 بــه تکریم ارباب رجوع، کاهش اطاله دادرســی، مقابله با قاچاق و برخورد با مظاهر فســاد را  

اولویت های دستگاه قضایی  استان در دوره جدید برشمرد. 
  نشســت شورای برنامه ریزی دادگستری اســتان به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری این نشست، ضمن تأکید 
بر لزوم توجه مستمر  به ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف هرمزگان تصریح کرد: امنیت هرمزگان 
خط قرمز دستگاه قضایی است و مخالن امنیت و هنجارشکنان با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه 

خواهند شد. 
   وی تأکید کرد: ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری نیازمند عزمی همگانی و تفکری جهادی و انقالبی 

است. 

رئیس شــورای  قضایی استان هرمزگان همچنین اجرای منویات داهیانه رهبر معظم انقالب اسالمی )مد 
ظله العالی( و  عمل به سیاست های ابالغی از سوی ریاست قوه قضائیه را رویکرد اصلی و محور تمامی 

اقدامات دادگستری هرمزگان در دوره جدید عنوان  کرد. 
    مقام عالی قضایی استان دربخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در موضوع مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی  
به منظور تحقق شــعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حمایت های حقوقی–قضایی از 

سرمایه گذاری مشروع  اعمال خواهد شد. 
   صالحی تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هســتند و تکریم آن ها در رأس تمامی امور دستگاه قضائی 
اســتان قرار خواهد داشــت و به تمامی همکاران خود توصیه مؤکد دارم با مردم به بهترین شکل ممکن 

رفتار کنند. 

اجرای طرح 
بسیج ملی کنترل 

 فشارخون باال

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد
 تخلیه 400 هزار تن کاالی اساسی 

در بندر شهید رجایی 

امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است

قاچاق سوخت
 برای چاپ نشریه

 تولید ساالنه ۲میلیون و۷۶۰ هزار تن محصوالت کشاورزی در هرمزگان
صفحه 2 را بخوانید

ادامه از تیتر یک
رئیس کل دادگســتری هرمزگان با بیان اینکه منصب 
قضاوت در واقع جایگاه ائمه اطهار )علیهم الســالم ( 
است و تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما 
دارد، یادآور شد: پاسخگویی به مطالبات مردم،  رعایت 
موازین اخالق حرفه ای  و  اهتمام ویژه به ســعه صدر  
و باالبردن آستانه تحمل، موجب افزایش رضایتمندی 
مردم، شکوفایی و توسعه سالمت اداری و  بهبود روند 
خدمت رسانی خواهد شــد. وی همچنین با اعالم به 
 این مطلب که احقاق حقــوق عامه و صیانت از اموال 
بیت المال یکی از شاخص ترین اولویت های دادگستری 
هرمــزگان خواهد بود، بر لزوم تشــدید نظارت ها به 
منظور مقابله با مظاهر فســاد و انسداد گریزگاه های  
سودجویان، اخاللگران و مفسدین تأکید کرد. به گزارش 
ایسنا، رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با 
اعالم خبر تنظیم دستورالعمل مدیریت پرونده های مهم 

و تشکیل دبیرخانه آن در مجموعه دستگاه قضایی استان 
خاطرنشان کرد: پرونده های مشمول این دستورالعمل 
با توجه به اهمیت و حساســیت آنها به منظور نظارت 
دقیق و مستمر برآنها و برخورد قاطع ، سریع و قانونی با 
مرتکبین این قبیل جرائم از بدو تشکیل تا اجرای کامل 
حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری  

می شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

 ضرورت مقابله با قاچاق و برخورد 
با مظاهر فساد

همین صفحه را بخوانید

   نماینــده مــردم هرمــزگان در مجلــس 
قضایــی  و  جــدی  برخــورد  خواســتار 
 بــا خاطیــان پخــش اظهاراتــی از یــک 
مداح در برنامه زنده مراســم جشن میالد امام 
حسن مجتبی )ع( از شبکه پنج سیما درباره اهل 

سنت شد.
   احمد مرادی، افزود: متأسفانه رسانه ملی به جای 
اقداماتی در مســیر افزایش وحــدت ملی با چنین 
اشتباهاتی سبب جریحه دار شدن   احساسات مردم 
می شود. وی با بیان اینکه عذرخواهی صورت گرفته 
خوب اما کافی نیست، اضافه کرد: باید برخوردی جدی 
تر با عوامل مقصر در این موضوع شــود زیرا چنین 
برنامه ای که توهین به مقدســات را به همراه دارد به 
صالح کشور نیست. مرادی با اشاره به اینکه مقام معظم 
 رهبری بارها بر احترام به قومیت ها و مذاهب تأکید 
داشــته اند، که اگر هر کسی دانســته یا ندانسته به 

مقدسات اهل سنت و تشــیع توهین نماید، مزدور 
دشمن اســت، اضافه کرد: افرادی مغرض با چنین 
اشــتباهاتی ســبب تفرقه بین مذاهب شده و سبب 
تضعیف وحدت مســلیمن خواهند شد. این عضو 
مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با بیان اینکه 
دستگاه قضایی باید با برخوردی جدی سعی بر عدم 
تکرار چنین رخدادهایی در کشور شود، تصریح کرد: 
نظر به ضرورت حفظ وحدت در کشور و خصوصًا 
جلوگیــری از بروز اختالفــات درونی و مذهبی و 
فرصت طلبی دشمنان نظام دستگاه قضایی باید در این 
خصوص برخورد الزم را انجام دهد. به گزارش ایسنا؛ 
وی در پایان ایران اسالمی را نماد وحدت مسلمین 
دانست و عنوان کرد: همواره نشــان داده ایم که در 
کشورمان تمامی مسلمانان در آرامش و وحدت در 
کنار یکدیگر زندگی می کنند و همواره نقشه دشمنان 

برای ایجاد تفرقه را خنثی کرده و می کنند. 

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس  در مجلس:

عذرخواهی صدا و سیما 
خوب اما کافی نیست

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان اعالم نمود
    پایان اعتبار کارت های شناسایی ملی قدیمی

 داوید صادقی مدیرکل ثبت احوال اســتان هرمزگان ، اعتبار کارت های 
شناسایی ملی قدیمی به پایان رســید و دارندگان آن نمی توانند هیچگونه 
خدمــات دولتی دریافت نمایند. داوید صادقی مدیرکل ثبت احوال اســتان 
هرمزگان طی نشســتی اذعان داشــت: مهلت اعتبار کارت های شناسایی 
ملی قدیمی به پایان رســیده و از تاریخ 98/3/1 ارائه هر گونه خدمت در 
دستگاههای اجرایی نیازمند کارت هوشمند ملی می باشد.مدیرکل ثبت احوال 
استان هرمزگان خاطر نشــان کرد: 86 درصد از افراد واجد شرایط دریافت 
کارت هوشمند ملی در این استان کارتهای خود را دریافت نموده اند و مابقی 
واجدین شرایط باید سریعا نسبت به درخواست صدور کارت ملی هوشمند 
اقدام نمایند.وی در ادامه یادآور شد: ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی برای 
کسانی که تاکنون کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده اند ، تنها با استفاده 
از رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه 
امکانپذیر خواهد بود.داوید صادقی همچنین اعالم نمود: متقاضیان کارت ملی 
هوشمند پس از دریافت پیامک تحویل کارت ، باید سریعا برای تحویل کارت 
و فعالسازی آن اقدام  نموده و به آدرس قید شده در پیامک مراجعه نمایند و در 
صورت عدم مراجعه و امحای کارت، باید مجددا نسبت به طی مراحل ثبت نام 
اقدام نمایند و متحمل هزینه خواهند شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت 
احوال استان هرمزگان، مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان همچنین یادآور 
شد: متقاضیان کارت ملی هوشمند در استان هرمزگان می توانند با مراجعه به 
یکی از 285 ایستگاه های ثبت نام کارت ملی هوشمند در سطح استان)دفاتر 
پیشخوان ،پست و ادارات ثبت احوال( نسبت به درخواست کارت هوشمند ملی 
خود اقدام نموده و این اداره کل آمادگی خود را جهت اعزام ایستگاه سیار ثبت 

نام در شرایط خاص و ثبت نام های گروهی اعالم می دارد.

تقدیر استاندار از مدیرعامل فوالد هرمزگان 
در حمایت از ایتام و نیازمندان 

 اقدامات شــرکت فوالد هرمزگان در حمایت از ایتام و نیازمندان استان 
هرمزگان از سوی استاندار و مدیر کل کمیته امداد این استان مورد قدردانی 
قرار گرفت.استاندار هرمزگان و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( با اهدای 
لوحی به مهندس فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از تالش ها 
و مساعدت های این شرکت در راستای حمایت از نیازمندان و محرومین 
مورد حمایت کمیته امــداد امام خمینی )ره( قدردانی کردند.در لوح تقدیر 
فریدون همتی استاندار هرمزگان خطاب به ارزانی آمده است:زیستن با هدف 
خدمت به خلق، موهبتی بزرگ است که نیکان روزگار همواره در پی آنند 
و در این رهگذر هســتند انسان های  متمایز با دیگران که خداوند افتخار 
خدمت را نصیب آنها فرموده است.اکنون که درسایه عنایات باریتعالی در 
جهت نهادینه کردن فرهنگ احسان و نیکوکاری مشارکت داشته اید از تالش 
های ارزشمندتان و همکاری موثرتان با نهاد کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان هرمزگان که نقش مهمی در همبستگی های اجتماعی و خدمت رسانی 
مطلوب تر به ایتام و نیازمندان داشته است، تقدیر و تشکر نموده و این توفیق 
بزرگ را خدمت شــما تبریک عرض می نمایم.امید اســت با استعانت از 
خداوند متعال همواره با دستان سخاوتمند، قلب رئوف و حسن نیت خویش 
در گسترش سنت های حسنه اسالمی موفق و موید باشید.به گزارش فارس، 
قابل ذکر است؛ فوالد هرمزگان، در تامین سبد غذایی و کمک به معیشت 
ایتام و نیازمندان، تامین کاالی ضروری منزل مددجویان، مشارکت در طرح 
مفتاح الجنه و دیدار از مددجویان با کمیته امداد امام خمینی )ره( به مدت 4 

سال است که همکاری دارد.

  مدیرعامل ســتاد دیه هرمزگان از کمک ۴۷۰ میلیون 
تومانی خیران هرمزگانی در جشن های گلریزان خبر داد. 
   احمد مرادی نژاد مدیرعامل ســتاد دیــه هرمزگان ،گفت: 
خیران هرمزگانی4۷۰ میلیون تومان بــرای آزادی  زندانیان 
جرایم مالی غیرعمد در جشــن های گلریزان رمضان امسال 

کمک کردند.
  وی افزود:نیکــوکاران پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان دیگر را 
نیز در این جشــن های گلریزان تعهد داده اند.مدیرعامل ستاد 
دیــه هرمزگان گفت: با جمع آوری این مبلغ زمینه آزادی 25 
زندانی فراهم شده است.مرادی نژاد افزود: تا پایان ماه مبارک 
رمضان چهار جشن گلریزان برای تامین هزینه زندانیان جرایم 
مالی غیر عمد برگزار می شــود.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ وی گفــت: 83 زندانی جرائم غیرعمــد با بدهی 15 
میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان نیازمند کمک های خیران هستند.

مدیرعامل ســتاد دیه هرمزگان گفت: از ابتــدای ماه مبارک 
رمضان تا کنون یازده جشــن گلریــزان در هرمزگان برگزار 
 شده است.نیک اندیشان می توانند کمک های نقدی شان را از 
طریــق شــماره ۰1۰611۰۰31۰۰۷ و شــماره گیری کد 

پیامکی# ۷۷۷۷۰۷6*۷8۰* اهدا کنند.

کمک 4۷0 میلیونی خیران 
هرمزگانی در جشن های گلریزان 

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس  در مجلس:

 عذرخواهی 
صدا و سیما خوب 

اما کافی نیست

همزمان با سراسر کشور در هرمزگان آغاز شد
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روابط عمومی
رد رهمزگان  اداره کل استاندا

استاندارد ضامن سالمتي  
بهداشت و ايمني

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد 
 تولید ساالنه ۲میلیون و۷۶۰ هزار تن 

محصوالت کشاورزی در هرمزگان
  رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت با تولید ساالنه 
2میلیون و ۷6۰ هزار تن محصول کشــاورزی و شــیالتی نقش 
بسزایی در تنظیم بازار ســبزی و صیفی خارج از فصل کشور در 
پاییز و زمســتان دارد. علی باقرزاده همایی  روز دو شنبه در گفت 
و گو بــا ایرنا افزود: با توجه خشکســالی دو دهه اخیر درفصل 
بارندگی بایســتی از ســیالب ها به عنوان فرصت برای افزایش 
تولید محصوالت کشــاورزی  دراستان استفاده کرد. وی ادامه داد: 
هرچند هرمزگان به عنوان استانی ساحلی با فعالیت های بندری، 
دریانوردی، صید و صیادی و همچنین پالیش نفت و گاز و فوالد 
شــهرت دارد اما تولید محصوالت کشــاورزی جایگاه خود در 
بازاهای داخلی و خارجی حفظ کرده اســت.دراطالعات منتشره 
ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، وسعت زمین های کشاورزی 
این استان 156 هزار هکتار با تولید ساالنه 2میلیون و 52۰ هزار 
تن شــامل 585 هــزار تن محصول باغی و یــک میلیون و95۰ 
 هزارتن محصول زراعی است.دراین اطالعات آمده نزدیک به 19 
 درصــد ازجمعیت یک میلیون و ۷۷8 هزار نفری این اســتان در 
بخش کشــاورزی و زیرمجموعه های آن ازجمله شیالت فعالیت 

دارند.

استاندار هرمزگان تاکید کرد 
اختصاص یک هزارم 

از فروش واحد های تولیدی به محیط زیست 
  اســتاندار هرمزگان گفت: یک هزارم درآمد حاصل از فروش 
محصوالت واحد های تولیــدی، صنعتی و معدنی طبق قانون باید 
برای جبران خسارت های وارد شده به محیط زیست و پیشگیری 
و رفع آالیندگی ها هزینه شود.فریدون همتی در نشست کمیسیون 
اجرای بند » د « ماده 45 قانون وصول برخی از درآمد های دولت 
و مصرف آن در موارد معین افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان باید لیست واحد های مشمول این قانون را به اداره کل امور 
مالیاتی اعالم تا ارقام مورد نظر هر کدام از آن ها مشخص و به این 
واحد ها اعالم شود.وی گفت: باید یک هزارم از فروش واحد های 
مشــمول از سال 94 تاکنون نیز محاســبه و اخذ شود. به گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما مرکز خلیج فــارس ؛ همتی افزود: همه 
مدیران واحد های صنعتی، معدنی تولیدی و خدماتی مشــمول این 

قانون با اداره کل حفاظت محیط زیست استان همکاری کنند.

جزئیات معافیت مالیاتی حقوق کارمندان 
 حقوق کارمندان تا ســقف مبلغ 33 میلیون تومان در ســال از 
مالیات معاف است. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: کارمندی 
کــه در ماه تا مبلغ دومیلیون و ۷5۰ هــزار تومان حقوق دریافت 
می کند، مشــمول پرداخت مالیات نیست.شاکررضا مریدی افزود: 
مابه التفاوت این مبلغ تا یک و نیم برابر مشمول مالیات ساالنه 1۰ 
درصد اســت.وی گفت: نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو ونیم 
برابر مشمول مالیات ساالنه 15درصد است.به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما؛مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان افزود:همچنین نسبت به 
مازاد دو ونیم برابر تا چهار برابر آن، مشــمول مالیات ساالنه 2۰ 
درصد و نسبت به مازاد چهار تا شش برابر هم مشمول مالیات 25 
درصد است.مریدی گفت: نسبت به مازاد شش برابر آن نیز مشمول 

مالیات 35 درصد است.
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سرمقاله      
قاچاق سوخت برای چاپ نشریه

  گرانــی هــای کاغذ،چــاپ و... واز طرفی دیگر سیاســتگذاری 
غیرکارشناسی وزارت ارشــاد باعث شده است که بسیاری از نشریات 
درگام نخست اقدام به تعدیل نیرو، کاهش صفحات، تغییر در نوع همکاری 
با خبرنگاران و... کردند و از طرفی برخی نشریات محلی بخصوص هفته 
نامه هــا، دوهفته نامه ها و... به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و تعطیلی 
برخی از نشــریات در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم تدبیر دولت و 
وزارت ارشاد دور از ذهن نخواهد بود.مدیران برخی از نشریات هم به این 
موضوع اندیشیدند که آیا بایستی فعالیت اقتصادی در بخشی دیگر داشته 
باشند تا از درآمدش اقدام به چاپ نشریات شان کنند که از آن طرف در 
بررسی ها مشخص شد که این رکود در فعالیت های اقتصادی هم وجود 
دارد وبسیاری از بنگاه ها وفعالیت های اقتصادی هم تعطیل، نیمه تعطیل 
و یا در رکود بسر می برند. یک نفربه مزاح  می گفت گویا بایستی قاچاق 
ســوخت و... داشته باشیم تا بتوانیم نشریه مان را چاپ کنیم. گرچه این 
موضوع شوخی ومزاحی بیش نبود، اما وقتی به این موضوع اندیشیدم، 
با خودم گفتم، ببین کارمان به جایی رسیده است که بایستی درآمدزایی 
از جایی دیگر  داشته باشیم تا بتوانیم برنامه فرهنگی وانتشار نشریه برای 
فرهنگ ســازی داشته باشیم که این وضعیت نشریات و رسانه ها منجر 
 به فرهنگ ســوزی می شود. درحال حاضر هم در بحث مطالبه گری و

 اطالع رسانی با مشکالتی مواجه هستیم که شرایط اقتصادی  حاکم هم فشار 
 را بر عرصه رسانه و بخصوص رسانه های مکتوب تنگ تر کرده است و

 نمی توان انتظار داشــت با تداوم روند فعلی، رســانه ها و نشریات در 
 فرهنگ ســازی اثرگذاری چندانی داشته باشند. هنگامی که نشریات و

 رسانه های شان با مشکل شدید اقتصادی برای چاپ وانتشار مواجه باشند؛ 
بطور حتم  نمی توانند برای ارتقای کیفیت نشریات و مطالبه حقوق شهروندان 
 چندان موفق عمل کنند. زیرا آنها برای مطالبه حق خودشــان درمانده 
شده اند و متولیان حتی باور ندارند که نشریات به احتضار افتاده اند واگر 
تزریقی به آنها صورت نگیرد، در آینده ای نه چندان دور بایستی برای مرگ 
شان، مجلس ختم برگزار کنند. متاسفانه کسانی برای مطبوعات تصمیم گیری 
می کنند که بنظر می رسد با الفبای چاپ ونشر آشنایی ندارند واز آن طرف 
هنگامیکه مشکالت مان را برای شان تشریح می کنیم؛ گویا نمی توانند این 
گفته های مان را درک کنند و منطبق با واقعیت تصمیم گیری کنند. وزارت 
ارشاد دستورالعمل جدیدی را برای نشریات پیچیده است که مشکالت 
نشریات را چندبرابر می کند و بنظر می رسد این نهاد بدنبال محدود کردن 
تعداد نشریات و کاهش کیفیت و بیکاری فعاالن این عرصه و... می باشد 
که چنین دستورالعمل هایی را صادر می کند واز آن طرف سلیقه گرایی 
 در حوزه مطبوعات برخی از ادارات ارشاد، مشکالت نشریات را افزون 
می کند و عنوان کردن این موضوعات به متولیان مربوطه هم باعث نشده 
است که گامی اساسی برای رفع مشکالت مطبوعات برداشته شود وگاهی 
برخی از پرســنل واحد مطبوعات ارشاد  به گونه ای با پرسنل نشریات 
بصورت نامناسب واز موضع باالبه پایین برخورد می کنند که گویا تصور 
 می کنند با پرسنل زیردستشــان برخورد می کنند و بایستی در تمامی 
بخش ها تجدید نظر شود وهر روز نمکی بیشتر به زخم نشریات زده نشود 

و بجایش برای شان مرهم تجویز کنند.
  علی زارعی

  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: همزمان با روز جهانی 
فشارخون این طرح در دوبخش اطالع رسانی و آموزش از ۲۷ اردیبهشت 

تا ۱۷ خرداد و تشخیص و درمان از ۱۷ خرداد تا ۱۵ تیر اجرا می شود.
   دکتر حسین فرشــیدی هدف از اجرای این طرح را شناسایی افراد و 
پیشگیری از عوارض فشار خون در افراد باالی 3۰ سال، زنان باردار و 
بیماران کلیوی اعالم کرد.وی افزود: گروه های هدف برای ثبت فشارخون 
در سامانه وپیگیری درمان یا به مراکز درمانی پایگاه های جامع سالمت 
و خانه های بهداشــت مختلف مراجعه و یا با مراجعه به سامانه سالمت 
به نشانی salamat.gov.ir اطالعاتشان را ثبت کنند.دکتر فرشیدی 
عنوان کرد: فشارخون باال سه دسته بیماری از جمله بیماری های عروق 
مغزی، عروق قلبی و عروق محیطی ایجاد می کند؛ و متاسفانه بسیاری از 

مبتالیان به فشــار خون از بیماری خود بی خبر هستند.رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان خاطر نشان کرد: مهم ترین راهکار برای کنترل 
فشــار خون یا همان بیماری قاتل خاموش، تغییر سبک زندگی، اصالح 
رژیم های غذایی و فعالیت های بدنی است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان اهداف این طرح ملی گفت: هدف ما از اجرای این طرح 
غربالگری و پایش فشار خون افراد باالی 3۰ سال، زنان باردار و بیماران 
کلیوی است.دکتر کاووس دیندارلو افزود: با توجه به جمعیت یک میلیون 
و ۷5۰ هزار نفری استان، و جمعیت باالی 3۰ سال که ۷6۰ هزار نفر می 
باشــند؛ و با توجه به مطالعاتی که انجام شده انتظار می رود، 26 درصد 
افراد باالی 3۰ ســال حدود 19۰ هزار نفر در استان ابتال به فشار خون 
باشند.وی ابراز کرد: شهروندان در این طرح می توانند با مراجعه به مراکز 

خدمات جامع سالمت و پایگاههای سالمت نسبت به اندازه گیری دقیق فشار 
خود اقدام کنند؛ همکاران ما در بخش بهداشت فشار خون مراجعه کنندگان را 
مورد ارزیابی قرار می دهند و اطالعات آنان را در پرونده الکترونیک سالمت 
ثبت خواهند کرد.دکتر دیندارلو عنوان کرد: از 1۷ خرداد به جز مراکز خدمات 
جامع سالمت و پایگاههای سالمت پایگاههایی را در سطح شهرستانها خواهیم 
داشــت؛ همچنین افرادی که توانایی کنترل فشار خود را دارند )بصورت خود 
اظهاری( می توانند اطالعات الزم در خصوص میزان فشــار خون خود را از 
طریق درگاه اینترنتی www.salamat.gov.ir وارد کنند.معاون بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان هدف از این طرح را شناسایی افراد مبتال به 
بیماری فشــار خون باال و بعد درمان سریع و به موقع بیماران قبل از اینکه به 
عوارض ناشــی از این بیماری دچار شوند می باشد.وی تصریح کرد: حداقل 
 6۰ درصد از مردم از بیماری فشــارخون خود اطالع ندارند و زمانی متوجه
 می شــوند که باید در بخش های ویژه بیمارستان ها بستری شوند یا خدمات 
دیالیز را دریافت کنند؛ لذا همه باید تالش کنند تا یک بسیج عمومی برای اجرای 
موفق طرح کنترل فشار خون در استان هرمزگان شکل بگیرد.1۷ می مصادف 

با بیست و هفتم اردیبهشت ماه، روز جهانی فشار خون نامگذاری شده است.

همزمان با سراسر کشور در هرمزگان آغاز شد

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال 

   اســتاندار هرمزگان گفت: موضوع 
ایجاد اشتغال برای معلولین و نابینایان 
باید بــه طور جدی مــورد پیگیری 
قرار گیرد تا طبق قانــون این افراد 
بنگاه های  و  شرکت ها  سازمان ها،  در 

اقتصادی مشغول به کار شوند.  
  فریدون همتی در نشســت با جمعی از 
هرمزگان  استان  نابینایان  اعضای جامعه 
که در راستای بررسی دغدغه ها، مسائل 
و مشــکالت نابینایان استان برگزار شد، 

اظهــار داشــت: اداره کل امور اجتماعی 
 و فرهنگــی اســتانداری هرمــزگان به 
عنــوان مســؤول ایــن حــوزه بایــد 
 پیگیری های الزم را در خصوص مسائل 
حوزه معلولین از جملــه نابینایان انجام 
دهد.وی ادامه داد: انجام نظارت بر روی 
عملکرد دســتگاه های حمایتی استان و 
همچنین سازمان های مردم نهاد فعال در 
حوزه معلولین و نابینایــان باید به طور 
جدی از سوی امور اجتماعی استانداری 
انجام و هماهنگی الزم در راستای فعالیت 
مناسب در این حوزه انجام شود.استاندار 
هرمزگان افزود: اداره کل بهزیستی استان 

نیز در این حوزه مسئولیت مستقیم دارد و 
باید به معلوالن از جمله نابینایان به عنوان 
جامعه مخاطب خود خدمات الزم را ارائه 
دهد و مسائل و مشکالت آنها را پیگیری 

و رفع نماید.
   همتی تاکید کرد: موضوع ایجاد اشتغال 
بــرای معلولین و نابینایــان باید به طور 
جدی مورد پیگیری قــرار گیرد تا طبق 
قانون این افراد در سازمان ها، شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی مشغول به کار شوند.
اســتاندار هرمزگان بیان داشت: آموزش 
و مهارت آمــوزی جامعــه معلولین به 
خصوص نابینایــان از جمله دیگر موارد 

مهم می باشــد کــه منجر بــه افزایش 
راســتای  در  افراد  این  توانمندی هــای 
کارآفرینی و درآمدزایی برای آنان خواهد 
 شــد.وی گفت: اداره کل بهزیستی استان

  با همــکاری اداره کل آمــوزش فنی و 
حرفه ای باید موضوع آموزش و مهارت 
آموزی معلوالن را به طور جدی پیگیری 
و اجرایــی کند و همچنین در راســتای 
فروش محصوالت تولیدی آنها نیز اقدام 
کند.همتی اضافه کرد: تمامی قوانین مرتبط 
با حوزه معلولین بــه خصوص در زمینه 
اشتغال آنان باید احصا و به دستگاه ها و 
بنگاه های اقتصادی اعالم و ابالغ شود و 

اجرای آن نیز مورد پیگیری قرار گیرد.به 
گزارش فارس، مهرداد کرمی معاون منابع 
انسانی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
که در راســتای پیگیری اشتغال نابینایان 
در این نشســت حضور یافته بود، عنوان 
کــرد: در حال حاضــر 6 نفر از معلولین 
اعم از روشــندالن، معلولین جســمی و 
 ناشــنوایان در منطقــه ویــژه اقتصادی 
خلیج فارس اســتخدام و مشغول به کار 
هســتند و آمادگی داریم بــرای جذب 
معلولین در شــرکت های زیرمجموعه و 
فعال در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

پیگیری و اقدام کنیم.

استاندار هرمزگان تاکید کرد

ايجاد اشتغال برای معلولین و نابینايان

پشت پرده سیاست 

طنازی کاربران توئیتر از نظرسنجی روحانی   
رئیس جمهور در نشست با مدیران رسانه ها، در پاسخ به برخی از انتقادها مبنی بر 
این که او از شرایط جامعه خبرندارد گفته بود: »من روزانه نظرسنجی می کنم.  یعنی 
در خیابان وقتی با ماشــین می روم تمام چهره های مردم را نگاه می کنم.« در این 
جلسه تعدادی از مدیران و فعاالن رسانه ای به بیان نکات و انتقادات خود در باره 
مسائل مختلف و به ویژه  عملکرد دولت پرداختند که در بخشی از آن دکتر محمد 
سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان خطاب به رئیس جمهور گفت:»انتظار 
می رود مقامات دولتی طوری سخن بگویند که مردم این تلقی را نداشته باشند که از 
وضعیت و مشکالت آن ها بی خبرند...در کنار مسائلی که می گویید درد مردم را هم 
بیان کنید...گاهی وقت ها صحبت های شما به گونه ای است که جامعه حس می کند 
شما آن را درک نمی کنید.« حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی دراین 
نشست در پاسخ گفته بود: » من روزانه نظرسنجی می کنم.  یعنی در خیابان وقتی 
با ماشین می روم تمام چهره های مردم را نگاه می کنم و می بینم که چند نفر لبخند 
دارند، چند نفر عصبانی هستند، چند نفر قیافه شان گرفته است. من به هر شهری که 
می روم و در هر جمعی که حاضر می شوم  خودم نظرسنجی می کنم، نگاه آدم ها 
به خودم را می بینم،  کسی که با محبت نگاه می کند، کسی با تشکر نگاه می کند، 
کســی که ناراحت است، کسی که نقد دارد، کسی که می گوید نه این طور نیست.«  
این اظهارات رئیس جمهور بازتاب های گسترده ای در فضای مجازی به ویژه توئیتر 
داشت و کاربران با هشتگ »نظرسنجی« توئیت هایی نوشتند گرچه طنز است اما 

نقدهای جدی منتقل می کند. بخشی از این توئیت ها به شرح زیر است:
* آقای روحانی همه مرزهای بین المللی نظرســنجی رو جابه جا کرد! نظرسنجی 
از توی ماشــین، از روی قیافه و... به نظرم این جور نظرسنجی های کیلویی مبنای 
تصمیمات دولت در بخش های مختلفه که وضع مون این جوری شده! برجام،اقتصاد، 

فرهنگ، آسیب های اجتماعی و... نتیجه همین نظرسنجی هاست؟!
* میگن روحانی یه تیم گذاشته تو توئیتر ایموجی های همه رو جزو نظرسنجی ها 

حساب می کنه. از ما گفتن بود،خود دانید
* کاربری هم در کپشن تصویر  باال نوشت: اونم از من خوشش نمیاد؛ تصویر لورفته 

از روحانی در حال نظرسنجی.
 * وقتی در بسیاری از جلسات مهم کاری و شوراهای عالی شرکت نکنی یا عذر 
منتقدان را از جلســات بخواهی؛ و در سفرهای دیر به دیر استانی هم متکلم وحده 
باشی؛ معلوم است که نتیجه نظرسنجی چشمی شما از چهره مردم چه چیزی از آب 

در می آید؛ مردم شادمان از فتح الفتوح برجام!
* ما کلی پول نظرسنجی می دادیم، با مدل جدید دکترحسن روحانی نیازی به هزینه 

نیست، فقط کافیه که  راه بری تو خیابون و نظر بسنجی
* اگرتوخیابون دیدین کسی محو چهره افراد شده فکربد نکنین؛داره نظرسنجی می 
کنه...* امروز صبح با دخترم رفته بودم پارک. به زودی نتایج آخرین نظرسنجی رو 

منتشر می کنم.
* من دیشب تو راه نظرسنجی کردم. نتایجش این شد: ۲۳/۱۴  از دولت به میزان 
۰۹/۶۱  رضایت داشــتند. ۶۱/۳۷ درصد به خاطر رای بــه روحانی بین ۱۸ تا 
۵۳/۱۹  دچار ناراحتی شده اند. ۸۵/۹  دقیقا نظرشون  ۵۰ ، ۵۰ ، هست )با لحاظ 
چندصدم خطا( ۵/۱۶  رضایت شان کمتر از ۳/۳۳ بود. الباقی هم ماند برای امشب.

آقای » ملوَّن« در ژاپن! 
رئیس جمهور آمریکا که پیشــتر چند بار مردم ایران را تروریست خطاب کرده و 
حتی در هفته گذشته  با نسبت دادن صفت تروریست به ملت ایران،  از پایان دادن به 
»ایران« ســخن گفته بود، به یک باره رنگ عوض کرده و لحن خود درباره ایران را 
تغییر دادتا سیاست های متناقض و پاندولی او در قبال ایران ادامه یابد . او در خالل 
سفرش به ژاپن یک بار دیگر خواستار مذاکره ایران با آمریکا شده و از میانجی گری 
ژاپن در این زمینه استقبال کرده است! ترامپ البته اشاره ای به نقض عهدهای مداوم 
آمریکا در توافق هســته ای و ســرانجام خروج این کشور از این توافق بین المللی 
نکرد. به گزارش تســنیم ترامپ در نشست خبری اش با شینزو آبه آینده توافق با 
ایران را روشن دانست و مدعی شــد: »نخست وزیر ژاپن روابط بسیار نزدیکی با 
ایران دارد، کســی نمی خواهد شاهد رخ دادن اتفاقات هولناک باشد، به ویژه من.« 
ترامپ همچنین تصریح کرد که ایران مردمان بزرگی دارد  .وی در بخش دیگری از 
ســخنانش گفت که به دنبال تغییر نظام در ایران و صدمه زدن به این کشور نیست! 
ترامپ تأکید کرده که »ایران این شانس را دارد که با همین حکومت به کشوری عالی 
و بزرگ تبدیل شود.« جالب این جاست که ترامپ ۲۴ فروردین امسال با تمجید از 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته بود: »این کشور، تحت رهبری »رئیس کیم« 
دارای »ظرفیت عظیمی برای رشد خارق العاده، موفقیت اقتصادی و ثروت« است.« 
به نظر می رسد او با پیروی از الگویی مشابه کره شمالی به دنبال خلق صحنه های 
نمایشی از ژســت گفت و گو با ایران است. مسیری که در نهایت برای کره شمالی 
که حتی یکی از ضرابخانه های هســته ای اش را تخریب کرد هیچ نفعی نداشت و 
فشــارهای اقتصادی به این کشور را بیش از گذشته کرد. در همین حال تونی شافر 
تحلیل گر بازنشسته مسائل اطالعاتی طی یادداشتی مفصل در روزنامه »یو اس ای 
تودی« رویکرد ترامپ را »ایجاد تهدید باورپذیر استفاده از نیروی نظامی و از طرف 

دیگر، دعوت به دیپلماسی« ذکر کرد. 
  اگر چه برخی تحلیل گران لحن جدید ترامپ را  بســیار مالیم و به نوعی عدول 
 جدی از شــروط ۱۲ گانه پمپئو و منحصر کردن مذاکره فقط در موضوع هسته ای 
می دانند اما این رنگ عوض کردن های ترامپ چیز جدیدی نیســت،  هفته گذشته 
مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دایم ایران در ســازمان ملل در یادداشتی در 
روزنامه واشنگتن پست نوشته بود: »خروج ناگهانی ترامپ از برجام در سال قبل که 
بدون هیچ دلیل موجهی - و به رغم مخالفت یکپارچه جامعه جهانی با آن- صورت 
گرفت، باعث نگرانی زیادی برای انجام هر معامله جدید در آینده شــده است، چرا 
که ممکن اســت به سرنوشت مشابهی در فقدان تضمین برای تکرار نشدنش مواجه 
شود.«روزنامه یومیوری شیمبون ژاپن به نقل از منابع آگاه دولت نوشته که ترامپ از 
پیشنهاد سفر آبه به تهران حمایت کرده و خواستار سفر فوری نخست وزیر ژاپن به 
ایران شده است. به گزارش تابناک رویترز نیز نوشت که »آبه می خواهد در جریان 
این ســفر  ایران را تشویق کند تا به تعهداتش پایبند بماند.« خبرگزاری کیودو نیوز 
مدعی شده است که سفر شینزو آبه به تهران طی روزهای ۱۲ تا ۱۴ ژوئن )۲۲ تا ۲۴ 
خرداد( انجام خواهد شد. در عین حال سخنگوی وزارت خارجه کشورمان می گوید 
برخی »مطالب و گمانه زنی های« منتشر شده درباره سفر شینزو آبه به ایران »دور از 
واقعیت« است و اعتبار ندارد. همه این تحوالت در حالی است که ظریف چهارشنبه 

۲۵ اردیبهشت به ژاپن رفت.

  سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اجرایی  دستگاه های  گفت:  هرمزگان  استانداری 
ذیربط نسبت به استقرار زیرساخت های الزم در 
بنادر جدید استان جهت آغاز فعالیت های تجاری و 
اقتصادی در این مناطق در اسرع وقت اقدام کنند. 
  ایرج حیدری در کارگروه ویژه مرز اســتان هرمزگان 
با اشــاره به اهمیت توسعه مناطق مرزی استان اظهار 
داشت: با توجه به نقشی که توسعه فعالیت های بندری 
و گمرکی در توســعه مناطق مرزی و بهبود معیشت و 
زندگی مردم این مناطق دارد استاندار هرمزگان از بدو 
تصدی مسؤولیت تاکنون به صورت ویژه دریافت مجوز 
فعالیت مرزهای جدید بنــدری را در مناطق مختلف 
اســتان برای انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی در 

این مناطق در دســتور کار قرار داد که با موفقیت های 
چشمگیری و بی ســابقه برای استان همراه بود.وی در 
همیــن رابطه افزود: با پیگیری های مجدانه اســتاندار 
هرمــزگان مجوز فعالیت چندین مرز رســمی بندری 
در مناطق مختلف استان نظیر شهرستان های جاسک، 
میناب، پارســیان، بندرعباس و ابوموســی از وزارت 
کشور دریافت شــد که با فعالیت رسمی این مرزهای 
جدید بندری شــاهد رونق بیش از پیش فعالیت های 
تجاری و اقتصــادی در این مناطق خواهیم بود که در 
بهبود معیشــت مردم این مناطق تاثیر بسزایی خواهد 
داشت.سرپرســت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان با تاکید بر استقرار زیرساخت ها 
در مرزهای جدید بندری استان، اظهار داشت: با توجه 

بــه موافقت نمایندگان وزارتخانه های ذیربط نســبت 
بــه صدور فعالیت مرزهای جدیــد بندری در مناطق 
مختلف  هرمزگان دســتگاه های اجرایی نســبت به 
استقرار زیرساخت های مورد نیاز در بنادر جدید نظیر 
زیرساخت های گمرکی، بندری و مرزبانی اقدام کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور 
نباید تمرکز فعالیت ها تنها بر بنادر بزرگ باشد و باید به 
سمت توسعه بندرهای کوچک حرکت کرد که این امر 
نقش بسزایی در توسعه سایر مناطق مرزی استان، ایجاد 
اشتغال، تمرکز زدایی و پدافند غیرعامل دارد. به گزارش 
فارس، وی گفت: توسعه بنادر کوچک از سیاست ها و 
راهبردهای استاندار هرمزگان است و جایگاه  بندری 
هرمزگان منوط به یکی دو نقطه نیست و باید از فرصت 

نگاه ویژه استاندار استان برای توسعه سایر مناطق استان 
نهایت بهره را برد.سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: دریافت 
مجوز فعالیت مرزهای جدید در مناطق مختلف استان 
در تاریخ هرمزگان بی سابقه بوده است و در این راه از 
همه ظرفیت ها بهره گرفته شد که با دستاوردهای خوبی 

برای استان همراه بود.
   حیدری تصریح کرد: بــرای دریافت مجوز فعالیت 
مرزهای جدید تالش های بســیاری صورت پذیرفت 
و وقت زیادی صرف شــد و باید با بسیج امکانات و 
استقرار امکانات در مرزهای جدید زمینه فعالیت های 
بندری، تجــاری و اقتصادی در ایــن مناطق فراهم 
شــود.وی گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان، 
گمرک اســتان، ســازمان صنعت معدن و تجارت و 
سایر دستگاه های ذیربط با همکاری فرمانداران زمینه 
فعالیت مرزهای رسمی جدید را با استقرار امکانات و 

زیرساخت ها در استان فراهم کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

زیرساخت های الزم در بنادر جدید هرمزگان مستقر شود

روابط عمومی شهرداری فین

مزایده عمومی فروش زمین )نوبت دوم(
شهرداری فین در نظر دارد به استناد  بند دو مصوبات جلسه58 مورخ 1398/01/19 شورای 
اســامی شــهر فین پنج  قطعه زمین متعلق به خود  واقع در شهر فین  برابر جدول ذیل  را 
از طریــق مزایده عمومی واگذار نماید.  لذا کلیه متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشــار 
آگهی نوبت دوم جهت بازدید، دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مزایده  و کسب اطاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 
1398/03/22 به آدرس : اســتان هرمزگان-  شهر فین- بلوار امام خمینی)ره( ساختمان شهرداری فین-واحد 

امور مالی مراجعه نمایند.

شرایط :  1-متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به 
حساب شماره 1850412327 نزد بانک ملت به نام سپرده شهرداری فین واریز نمایند.

2- هزینه دریافت اسناد مزایده 200.000 ریال می باشد. 3- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : تاریخ بازگشایی 
پاکات روز یکشنبه مورخ 1398/03/26راس ساعت 10 صبح  در محل  شهرداری فین می باشد.

4- شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با الک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به واحد 
حراست شهرداری تحویل نمایند. 5- به پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. 6- سپرده نفر اول تا سوم، تا زمان عقد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً نفرات 

اول تا سوم حق انصراف ندارند و در صورت انصراف سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.8- هزینه درج دو نوبت آگهی مزایده و ارزیابی 
کارشناسی قیمت پایه و نقل و انتقال سند بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 9- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به 
مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده  است. 10- جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 076-32520029 

و یا سایت شهرداری فین  به نشانی www.sh-fin.ir   مراجعه نمایند. 
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم : 1398/03/08                                   

ردیف 

1

2

3

4
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مشخصات/ موقعیت
قطعه اول : زمین با کاربری محوطه 

عمومی ناپیوسته واقع در فین بلوار امام 
خمینی جنب دبیرستان سایانی

قطعه دوم : زمین با کاربری اداری 
)ساختمان شهرداری قدیم (واقع در فین 

بلوار امام خمینی- میدان معلم
قطعه سوم : زمین با کاربری محوطه عمومی 

ناپیوسته و باغ مسکونی واقع در فین بلوار 
امام خمینی جنب اداره ورزش و جوانان

قطعه چهارم :زمین با کاربری باغ مسکونی 
واقع در فین خیابان کمربندی بعد از 

تقاطع بلوار شفا 
قطعه پنجم : زمین با کاربری گردشگری 

واقع در فین خیابان کمربندی بلوار شفا ضلع 
جنوبی دبیرستان کار و دانش امام صادق 

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده) ریال (

13.280.000

45.199.650

56.713.200

44.687.500

66.040.000

قیمت کل )ریال(

265.600.000

414.143.000
489.850.000

جمعا 903.993.000

1.134.264.000

893.750.000

1.320.800.000

قیمت پایه 
هرمتر مربع) ریال(

830.000

950.000
2.500.000

800.000

550.000

400.000

مساحت 
)مترمربع(

320

435/94عرصه
195/94 اعیانی

1417/83

1625

3302
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مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
هرمزگان مطرح کرد

رونق اقتصادی با توسعه آموزش در بخش گردشگری 
  مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان از برگزاری 
دوره های آموزشی برای تورگردانان و فعاالن حوزه گردشگری خبر داد. مدیر 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان ،گفت: دوره های آموزشی برای تورگردانان و فعاالن حوزه 
گردشــگری با هدف رونق و توسعه گردشــگری در استان برگزار می شود.

برومند افزود:از ابتدای ســال تا کنون 1۰ دوره آموزشی برای تورگردانان و 
فعاالن گردشــگری با همکاری جهاد دانشــگاهی و موسسه مشق آفرینش 
در استان برگزار شده اســت.وی با اشاره به اینکه هرمزگان به عنوان استان 
معین گردشــگری دریایی  کشــور در نظر گرفته شــده است گفت: توسعه 
گردشگری در استان خصوصا گردشگری دریایی نیازمند توجه ویژه دو مولفه 
 اساســی تاسیسات و زیرساخت ها و آموزش است.مدیر کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان افزود: یکی از راهبرد های ما در توسعه 
 گردشــگری دریایی بحث آموزش اســت که اسفند ماه ســال گذشته برای 
نخســتین بار در جزیره هرمز، آموزش فعاالن گردشگری این جزیره را آغاز 
کردیم.برومند گفت: ساخت و توسعه اسکله های گردشگری تاثیر چشمگیری 
در رونق بخش گردشگری دریایی دارد و به همین منظور با همکاری اداره کل 
بنادر و دریانوردی قسمت جنوبی بندر شهید حقانی را به اسکله گردشگری 
اختصاص داده ایم.وی بااشاره به اعطای تسهیالت به فعاالن بخش گردشگری 
دریایی افزود: بهترین شرایط تسهیالت برای کمک به توسعه گردشگری دریایی 
در نظر گرفته شده اســت ودر این راستا برای خرید کشتی های گردشگری 
 تســهیالت بدون بهره به متقاضیان اعطا می شــود.مدیر کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان افزود:توسعه گردشگری راهی برای رونق 

اقتصاد است که به روند رو به رشد استان کمک خواهد کرد.

اجرای طرح تپش در 1۰ محله شهر بندرعباس 
  معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس از اجرای طرح تپش در 1۰ محله 
جدید خبر داد. اســماعیل موحدی نژاد در گفت و گو با فارس، با بیان اینکه در  
سال 9۷ طرح تپش در سه محله شهر به صورت پایلوت اجرا شد،اظهار داشت: 
این طرح در محالت گلشهر جنوبی در منطقه یک، نایبند شمالی در منطقه دو و 
اوزی ها در منطقه سه انجام شد.وی با اعالم رضایت از همکاری شهروندان این 
سه محله در اجرای این طرح افزود: الزمه پیشرفت هر شهر؛ مشارکت، همراهی 
و همدلی شهروندان اســت که خوشبختانه همکاری و همراهی خوبی از سوی 
شهروندان در اجرای این طرح داشتیم. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس 
در ادامــه از اجرای طرح تپش در 1۰ محله دیگر خبر داد و گفت: محالتی که 
در مرحله جدید، طرح تپش در آن اجرا می شود شامل محالت سیدکامل، 6۰۰ 
دستگاه، الهیه شمالی، کوی فرهنگیان، چهار باغ، شهرک نور، 4۰۰ دستگاه، گلشهر 
)امامت یک تا پنج(، کوی ولیعصر و 448 واحدی قشم جنوبی است.موحدی نژاد، 
هدف از اجرای طرح تپش را تفکیک پسماند شهری، جمع آوری به موقع زباله، 
حذف مخازن زباله شهری و جمع آوری یک روز در میان زباله ها عنوان کرد.وی 
با اشاره به جمع آوری 4۰۰ تُن زباله در روز  و هزینه ماهیانه چهار و نیم میلیارد 
تومان بیان داشت: اگر تولید زباله و هزینه جمع آوری زباله کاهش یابد، این مبالغ 

را در حوزه های عمرانی شهر می توان به مصرف رساند.

از آغاز طرح بسیج سالمت رمضان تاکنون؛
معرفی ۳1۸ واحد صنفی به مراجع قضایی در هرمزگان

 از آغاز طرح بسیج سالمت رمضان تاکنون از سه هزار و 65 واحد صنفی 
عرضه مواد غذایی در بندرعباس بازرســی شده است. رئیس مرکز بهداشت 
بندرعباس در این خصوص گفت: از آغاز طرح بسیج سالمت رمضان تاکنون 
از سه هزار و 65 واحد صنفی عرضه مواد غذایی در بندرعباس بازرسی شده 
است. یحیی میرزاده افزود: در این بازرسی ها 318 واحد صنفی به علت رعایت 
نکردن موارد بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند. وی با بیان اینکه در این 
مدت 1۰ واحد صنفی عرضه مواد غذایی هم تعطیل و 945 کیلوگرم ماده غذایی 
فاسد معدوم شد، اضافه کرد: مهم ترین تخلف واحد های صنفی رعایت نکردن 
بهداشــت فردی و سالمت محیط کار است. رئیس مرکز بهداشت بندرعباس 
عنوان کرد: به کار گیری کارگران فصلی در واحد های صنفی عرضه مواد غذایی 
علت رعایت نکردن بهداشت فردی و محیط کار در بندرعباس است. به گزارش 
ایسنا، وی با اشاره به اینکه  طرح بسیج سالمت رمضان از ابتدای ماه مبارک 
رمضان در استان هرمزگان آغاز شده و تا پایان آن ادامه دارد، اضافه کرد: در 
این طرح 24 تیم ثابت و سیار بهداشت محیط بر نحوه عملکرد واحد های صنفی 
عرضه مواد غذایی نظارت ویژه می کنند. هرمزگانی ها در صورت مشاهده تخلف 
بهداشتی واحد های صنفی می توانند به سامانه 19۰ بهداشت محیط اطالع دهند.

در دومین ماه از بهار 1398 صورت گرفت؛
اهدای زندگی دوباره به بیماران

 توسط ۲ بیمار مرگ مغزی در هرمزگان
 رئیس واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اعضای 
حیاتی 2 بیمار مرگ مغزی در اردیبهشــت ماه سال جاری با رضایت قلبی 
خانواده آنان به بیماران نیازمند در انتظار عضو اهداء شد.دکتر محمود حسین 
پور افزود: زهرا 2۰ ساله مجرد به علت بیماری IVH )خونریزی داخل بطنی(، 
و مصیب 32 ساله متاهل به علت تصادف در بیمارستان بستری شدند؛ که پس 
 از پیگیری درمان و تایید مرگ مغزی این دو بیمار توسط پزشکان متخصص، 
کلیه ها و کبد آنان با هدف اهدای زندگی دوباره به بیماران نیازمند هدیه شد.وی 
ابــراز کرد: اکنون بیش از 18۰ بیمار نیازمند اهدای عضو در هرمزگان وجود 
دارد؛ متاسفانه در کشور هر روز بین ۷ تا 1۰ بیمار نیازمند پیوند اعضاء جان 
خود را از دســت می دهند .عمل جراحی جهــت اهدای عضو این دو بیمار 
مرگ مغزی در بخش جراحی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد و 

اندامهای حیاتی جهت پیوند به بیماران نیازمند اهداء گردید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:
تالشمان در جهت افزایش رونق در واحد های تولیدی است

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان بر توجه ویژه به واحد های 
تولیدی و صنعتی استان برای تحقق رونق تولید تاکید کرد. به گزارش ایسنا، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برای تحقق شعار سال 
رونق تولید توجه ویژه  ای به واحد های تولیدی و صنعتی در استان می شود که 
همکاری بانک ها در این عرصه بســیار مهم و ضروری است. خلیل قاسمی 
افزود: امســال، تمام تالش مجموعه برای رونق بیشتر در واحد های تولیدی 
اســت تا بتوان دو مقوله اشتغال و تولید صنعتی و معدنی را در استان با توجه 
به ظرفیت های موجود در استان افزایش داد. وی با بیان اینکه از ابتدای سال 
تاکنون 5 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 1۰4 هزار و 598 
میلیون ریال با اشتغال 5۷ نفر در استان هرمزگان صادر شده است، تصریح کرد: 
سال گذشته هم 92 پروانه بهره برداری واحد صنعتی با سرمایه گذاری 193 
هزارو 8۰۷ میلیارد ریال صادرشــد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان بیان کرد:  سال گذشته برای سه هزار و ۷45 نفر فرصت شغلی جدید 
فراهم شــد که نسبت به سال 96 حدود یک هزار و 594 نفر اشتغالزایی 135 

درصد افزایش داشته است.
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  مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان 
بزرگترین  ویــژه  اقدامات  تشــریح  با 
 بنــدر بازرگانــی ایــران در زمینــه 
خدمات رسانی بدون نوبت به کشتی های 
حامل کاالهای اساســی، گفت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون، حجمی نزدیک به  
 ۴۰۰ هزار تن کاالی اساســی و ویژه در 
بندر شهید رجایی از کشتی ها تخلیه و 

روانه بازارهای داخلی شد.
  »اله مــراد عفیفی پور« با اشــاره به تدابیر و 
تمهیدات اندیشه شده برای خدمات رسانی سریع 
و دقیق به کشــتی های حامل کاالهای اساسی 
مورد نیــاز مردم در بندر شــهید رجایی اظهار 
داشت: از ابتدای ســال 98 تاکنون، برای کمک 
به شرایط اقتصادی کشور تالش کردیم تا برای 
ترخیص و خروج کاالها از بندر شــهید رجایی 
به عنوان اصلی ترین دروازه تجارت بین المللی 
ایران تســهیالتی را فراهم کنیم و این امر باعث 

شده تا خروج کاالها سرعت بیشتری بگیرد.وی 
افزود: عالوه بر پهلودهی بدون نوبت و تخصیص 
امکانــات و تجهیزات تخلیه کاالها از کشــتی 
و نگهداری آنهــا در محوطه ها، هماهنگی های 
مؤثری با دســتگاه های همکار از جمله گمرک 
صورت گرفته تا کاالهای اساسی وارده به بندر 
در کمتریــن زمان ممکن از بنــدر خارج و به 
مقاصد تعیین شده در داخل کشور ارسال شود.
عفیفی پور با اشــاره به تخلیه 394 هزار و 154 
تن انواع کاالی اساســی، استراتژیک و ویژه از 
کشــتی ها در بندر شــهید رجایی خاطرنشان 
کرد: طی نخستین ماه بهاری امسال 2۰۷هزار و 
49۷ تن و در ماه اردیبهشــت نیز 186 هزار و 
65۷ تن از اینگونه کاالها در اســکله های این 
بندر تخلیه و برای تنظیم بازار روانه استان های 
مختلف شد.مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
عمده این کاالها را شــامل 123هزار تن شکر، 
122هزار تن روغن نباتــی و حیوانی، 88هزار 

تن کود و سموم شــیمیایی، 49هزار تن برنج و 
1۰هزار تن کاغذ برشــمرد.وی یادآور شد: طی 
دوماه پایانی سال گذشته نیز 166هزار و 834 تن 
از کاالهای اساسی و ویژه از طریق کشتی وارد 
بزرگترین بندر بازرگانی کشــور شد.عفیفی پور 
اضافه کرد: تشریفات مربوط به تخلیه کاالهای 
اساســی از کشتی به سرعت و با دقت عملیاتی 
الزم انجام و کامیون ها پــس از بارگیری بدون 
معطلی روانه استان های مختلف کشور می شود.
مدیر کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان خاطر 
نشان کرد: براساس اطالعات اعالم شده از سوی 
کشــتیرانی ها و صاحبان کاال، برنامه ریزی شده 
است تا دستکم 1۰ فروند کشتی حامل دام زنده 
و محموله های شــکر و روغن خوراکی در سال 
جاری در بندر شهید رجایی پذیرش و به فراخور 
نیاز کشور و بدون قائل شدن محدودیت زمانی 
برای تنظیم بازار روانه بازارهای داخلی شوند.وی 
تاکید کرد: تالش می کنیم با همکاری ارگان های 

دیگر این ســرعت بیش از پیش افزایش یابد، 
خروج کاال از بندر تســهیل و ماندگاری کاالها 
کمتر شود تا کاالها ســریع تر به دست مصرف 
کننده نهایی برســد.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان با اشــاره به تسهیالت در نظر 
گرفته شده برای کاالهای اساسی از جمله برنج 
و روغن و سایر مایحتاج مردم، گفت: کشتی های 
حامل این گونه کاالها بدون نوبت در اسکله های 
4۰ گانه این بندر پهلودهی می شوند و انبارهایی 
برای نگهداری اینگونه کاالها در نظر گرفته شده 
تا به محض انجام تشریفات گمرکی از بندر خارج 
شوند که این روند طی فصل بهار امسال سرعت 
خیلی خوبی گرفته است.وی همچنین با تشریح 
ظرفیت های بزرگترین بندر تجاری کشــور که 
بر فرآینــد ورود و خروج کاال به ویژه کاالهای 
اساسی موثر اســت، گفت: پایانه های ریلی – 
کانتینری این بندر بالغ بــر ۷۰۰هزار TEU)هر 
واحد تی.ای.یو معادل یک کانتینر بیست فوت( 

ظرفیت نگهداری کاال دارند و می توان کانتینرها 
را در شرایط ایمن به وسیله واگن به بندر وارد و 
از آن خارج کرد.عفیفی پور اضافه کرد: از طرفی 
دیگر، در بندر شهید رجایی بالغ بر 2۰۰۰ پالک 
یخچالی وجــود دارد که امکان پذیرش هر نوع 
کاالی وارداتــی و صادراتی که نیازمند خدمات 
سردخانه ای بســته به دمای استاندارد مورد نیاز 
برای نگهداری کاال باشــد، وجود دارد.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان در پایان به 
فعالیت بیش از 5۰پایانه و محوطه نگهداری کاال 
با راهبری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی 
اشــاره کرد و گفت: همه فعاالن بخش دولتی و 

خصوصی امکانات و تسهیالت ویژه ای را فراهم 
کرده اند تا خدمات تخلیه کاال از کشتی، بارگیری 
محموله های صادراتی و خروج  کاالها از بندر 
در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت، انجام 
شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، شایان ذکر است، بندر شهید 
رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشــور 
دارای ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنه بیش از 
1۰۰ میلیون تن کاالســت که به تنهایی بیش از 
58 درصد عملیات غیر نفتی، 43 درصد عملیات 
نفتی و 85 درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور 

را پشتیبانی می کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد

تخلیه 400 هزار تن کاالی اساسی در بندر شهید رجايی 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر هرمزگان خبر داد

ارسال بیستمین محموله اهدایی مردم هرمزگان به مناطق سیل زده
علی اعمی برنطین، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان با اشاره 
به ارسال بیســتمین محموله اهدایی مردم هرمزگان به مناطق سیل زده 
خوزستان در آستانه عید ســعید فطر گفت:این محموله شامل ۸۵هزار و 
۴۶۰ثوب لباس می باشد که به وسیله دو دستگاه تریلر جهت اهدا به آسیب 

دیدگان سیل اخیر ارسال شده است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ وی اظهار کرد: از ابتدای فراخوان حمایت از سیل زدگان 
بالغ بر 59میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی توسط مردم هرمزگان جمع آوری 
شده اســت. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان هرمزگان، اعمی 
تصریح کرد:جمعیت هالل احمر در نظر دارد تا در مرحله دوم فراخوان امدادرسانی 
نسبت به تهیه ملزومات زندگی آسیب دیدگان اقدام کند لذا مردم نوعدوست و خیر 
هرمزگان می توانند با تهیه لوازم خانگی و ست زیستی از قبیل یخچال، فرش، پتو، 

سرویس،قابلمه و ست ظروف سیل زدگان را یاری نمایند.

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی صورت می گیرد

 نمایشگاه عکس های صنعتگر هرمزگانی
در معبدهندوها

   مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان گفت: به مناسبت روز 
جهانی صنایع دستی، نمایشگاه عکس های ناصر رهسپار 
صنعتگر و فعال صنایع دستی هرمزگان در معبدهندوهای 

بندرعباس برپا می شود.
  رضا برومند با بیان این مطلب افزود: عکس های این نمایشگاه 
 از حضور این هنرمند و فعال صنایع دســتی در نمایشگاه های 
بین المللی است که از 2۰ خرداد همزمان با روز صنایع دستی 
در معبد هندوها برپا خواهد شد. او هدف از برپایی این نمایشگاه 
را معرفی صنعتگران دستی و فعالین این صنعت دانست و افزود: 
با توجه به حضور ناصر رهســپار در نمایشگاه های داخلی و 
خارجــی و همچنین تجارت و ظرفیت او در صدد هســتیم 

آموزش بازاریابی بین المللی برای صنعتگران و فعالین صنایع 
دستی استان با حضور این فعال هرمزگانی برگزار نماییم.برومند 
همچنین از نشست 5 ساعته خود با ناصر رهسپار در شهر شیراز 
 و در خصوص رونق صنایع دستی استان و بخصوص صادرات 
صنایع دستی خبر داد و افزود: سعی نمودم تجارت و دیدگاه های 
رهســپار در زمینه صنایع دستی را جمع بندی و به مرور زمان 
اجرا نمایم.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان، گفتنی است؛ ناصر رهسپار 
هنرمند و فعال حوزه صنایع دستی متولد میناب می باشد که چند 
سالی است در شیراز ساکن شده و از آنجا صنایع دستی استان را 

به سراسر کشور و کشورهای دیگر معرفی می نماید.

   مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، مهارت آموزی 
ســربازان وظیفه و برگزاری دوره های کسب و کار نوین را 
دو برنامه مهم این اداره کل در سال جاری ذکر کرد و گفت: 
یک هزار نفر مهارت های کسب و کار نوین را در بندرعباس 

فرا می گیرند. 
   محمودرضا امیاری در نشست صمیمی با اعضای مجمع جوانان 
استان و منتخب ســمن های جوانان در خانه جوان که به منظور 
اعالم برنامه یک ســاله و برنامه ویژه تابســتان 98 برگزار شد، 
اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان استان آمادگی حمایت و 
استفاده از طرح های بدیع، نو و خالقانه سمن های جوانان را دارد.
وی در ادامه افزود: توســعه زیرساختی خانه جوان با اولویتی که 
خود جوانان اعالم کنند در سایر شهرستان ها صورت می پذیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان با بیان اینکه در صدد 
ســاخت خانه جوان در بندرعباس هستم، گفت: طراحی نقشه و 
اعتبار اولیه محقق شده و با حمایت های استاندار، پس از اختصاص 
زمین مناسب، کلنگ زنی و عملیات اجرایی آغاز می شود.امیاری 
با تاکید بر نوآوری در برنامه های حوزه جوانان ابراز داشت: یکی 
از دغدغه های جمعیت جوانان، اشتغال است که اداره کل ورزش و 
جوانان به سهم خود در سال 98دو رویداد مهم اعم از مهارت آموزی 

سربازان وظیفه و دوره های کسب و کار نوین را دنیال می کند.وی 
ادامه داد: مقرر شده به موجب برگزاری دوره های آموزشی کسب 
و کار نوین، در قالب تفاهم نامه همکاری با نیروهای مسلح و جهاد 
دانشگاهی تعداد یک هزار نفر از این طرح بهره ببرند و با دریافت 
گواهینامه معتبر پایان دوره آموزشی شغلی و کارت پایان خدمت 
جهت پیاده سازی مهارت های خود در جامعه حمایت های مالی 
صورت می گیرد.در ادامه این نشست، امیرحسین طاهری مسؤول 

خانه جوان بندرعباس به رفع نواقص ســخت افزاری خانه جوان 
اشاره کرد و گفت: امسال حدود 3۰۰ جوان به منظور بهره مندی 
از برنامه های تابستان 98 نام نویسی کرده اند که حرکتی نویدبخش 
است. فرامرز دریایی رییس مجمع جوانان استان نیز در این نشست 
بیان داشــت: هرمزگان شرایط میزبانی رویدادهای ملی را دارد و 
این امر مهم مگر با اعتماد به جوانان  محقق نمی شــود.وی ادامه 
داد: طرح و برنامه های سال 98 بر پایه رویدادهای استان و ملی با 
مشورت معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان هرمزگان تدوین شده که امید است عملیاتی شود.مجتبی 
عامری سیاهوئی سرپرســت معاونت فرهنگی و امور جوانان با 
تشــریح چهار گام اساسی در برنامه های سال 98 افزود: هویت، 
غنی ســازی اوقات فراغت، ازدواج و تعالی خانواده، خوشه های 

نسل انقالب چهار گام یادشــده در رویکرد برنامه محور حوزه 
جوانان بوده که با حمایت های اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان 
پشت سر گذاشتیم و در گام دوم همراهی و همکاری اعضای ستاد 
ساماندهی امور جوانان استان را می طلبد.وی افزود: با نگاه ویژه 
امیاری مدیر کل ورزش و جوانان نسبت به حوزه جوانان امیدوارم 
مجموعه عملکرد خانه جوان در سال دوم فعالیت خود برگ زرینی 
در کارنامه خود به همراه داشته باشد و این محقق نمی شود مگر با 
همت شما جوانان که ثابت کرده اید جوانانی با برنامه، هدفمند و با 
مسؤولیت پذیری باال هستید.به گزارش فارس،عامری خاطر نشان 
کرد: خانه جوان محلی با هدف ایجاد محیطی آرام، زیبا ، مهیج، 
مفرح  و مکانی جهت بروز و ظهور و شکوفایی استعدادهای نسل 

جوان برنامه ریزی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان خبر داد 

احداث خانه جوان در بندرعباس 

یادداشت
  اواخر سال ۹۶ بود که خروج تدریجی بازار مسکن از رکود ۵ ساله از 
پایتخت کشور شروع شد و چندان طول نکشید تا تب افزایش قیمت 
که عده ای آن را رونق این بازار تلقی می کردند به سایر استان ها نیز 

رسید.
  به گزارش همشهری آنالین؛ در این میان افزایش شدید قیمت دالر و سایر 
کاالها نیز بر این تب افزود تا این بازار نه شــاهد رونق، بلکه افزایش لجام 
گسیخته قیمت ها باشد تا جایی که در اواخر سال 9۷ قیمت مسکن در اکثر 
استان ها نسبت به سال 96 حداقل 2 برابر افزایش یافت تا با حذف تقاضای 
مصرف کنندگان واقعی مسکن، بازار داللی در آن شکل بگیرد. در عین حال 
این افزایش شدید موجب شد تا از همان اواخر سال 96 باردیگر زمزمه های 
رکود در این بازار گران شنیده شود.در شرایطی که معامالت مسکن نسبت 
به اواخر ســال 96 و اوایل ســال 95 با رکود مواجه شده است اما افزایش 
قیمت ها در این بازار، ادامه دارد تا نشــانه های رکود تورمی در آن آشکار 
شود. در عین حال مستاجران در این بازار گران با مشکالت عدیده ای مواجه 
شده اند. افزایش شدید قیمت رهن و اجاره بها موجب شده است که بسیاری 
از آنها مجبور به کوچ به مناطق پایین تر یا حاشــیه های شهر شوند.در این 
میان ساکنان کالن  شهرهایی مانند بندرعباس، تاثیر بیشتری از این موضوع 
پذیرفتند؛  افزایش شدید قیمت مسکن،  افزایش شدید قیمت اجاره بها را در 
پی داشت به طوری که بسیاری از مستاجران مجبور به مهاجرت به مناطقی 
پایین تر و حتی شــهرهای حاشیه ای شدند تا بتوانند به هزینه ای پایین تری 
مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند این درحالی است که این کالنشهر به دلیل 
وجود صنایع و شرکت های بزرگ در غرب بندرعباس، فوالد هرمزگان و 
کاوه، بنادر شهید رجایی و باهنر، آلومینیوم المهدی، همسایگی با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، انتقال نیروهای ستادی نیروی دریایی از مرکز، مناطق 
آزاد و مهاجرپذیری، همواره با تقاضای باال مصرف کنندگان در حوزه تهیه 

مسکن مواجه بوده است.
* کالنشهرهای مهاجرپذیر

  به گفته متخصصان حوزه مسکن، مهاجرت به شهرهای بزرگ و صنعتی 
تاثیر مهمی بر بازار مســکن دارد و این موضوع در بندرعباس به عنوان 
پایتخت اقتصادی ایران نمود بیشــتری دارد. مهاجران بندرعباس اغلب از 
طبقه کارگر یا کارمندی هستند که با سودای کار وارد این شهر شده اند. پیدا 
کردن کار اگرچه برای این قشر ساده است، یافتن سقفی که متناسب با درآمد 

آن ها باشد سخت و دشوار است.
* شرایط مبهم بازار مسکن 

  »فرهاد کنارکی« یکی از فرهنگیان شهر بندرعباس که برای خرید واحد 
مسکونی به یکی از دفاتر مشــاور امالک آمده است، شرایط کنونی بازار 
مســکن را مبهم و نگران کننده می داند و می گوید: خانه های خالی زیادی 
در شــهر وجود دارد اما صاحبان ملک تمایلی به فروش ندارند و همین 
موضوع بیشتر به گرانی مسکن دامن زده است. وی افزود: پس از یک عمر 
پس انداز کردن و دریافت وام برای خانه دار شدن، امروز متوجه شدم با این 
روند افزایش قیمت، امیدی به خانه دار شدن ندارم.»فرزانه حسین زاده« که 
خود سرپرست خانوار است در این باره می گوید: 15 سال است اجاره نشین 
هســتم و ماهانه یک میلیون و 2۰۰ هــزار تومان کرایه خانه می دهم این 
در حالی اســت که درآمدم به 2 میلیون در ماه نمی رسد. به گفته صاحبان 
بنگاه های مسکن طی 2 سال گذشته قیمت زمین یا همان منازل کلنگی در 

شهر بندرعباس تقریباً 2 برابر شده است.

* اجاره در مناطق مختلف شهر
مستاجران این روزها برای اجاره خانه با مشکالت متعددی مواجه هستند. 
سال قبل نیز سالی پرتنش برای آنها بوده است و امسال نیز به نظر نمی رسد 
که با شــرایط فعلی و افزایش قیمت های اجاره بهایی که از ابتدای سال، رخ 
نموده است، امیدی به بهبود وضعیت خود داشته باشند.   »ج. رضایی« یکی 
 از بنگاه داران قدیمی امالک در حوالی چهارراه فاطمیه به همشهری با اشاره به 
افزایش اجاره مسکن در بخش مرکزی شهر می گوید: اجاره یک واحد لوکس 
2 خوابه در بخش مرکزی شهر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کرایه با 
5۰ میلیون تومان رهن است. در این منطقه کمترین کرایه خانه حدود5۰۰ هزار 
تومان کرایه با 1۰ میلیون تومان رهن است که البته چنین خانه ای احتماالً باید 
کلنگی باشد.  رضایی به جزئیات برخی کرایه خانه های مرکز شهر اشاره می کند 
و می گوید: بیشترین مراجعان ما زوج های جوانی هستند که با داشتن 1۰ تا 
15 میلیون پول رهن نمی توانند بیشتر از 8۰۰ هزار تومان کرایه خانه پرداخت 
کنند. آپارتمان های یک خوابه ای که با شرایط این افراد متناسب باشد در این 
منطقه کم است. این عده به ناچار به نقل مکان به مناطق پایین شهر هستند.  
»هادی ضمیری« از امالکی های اطراف چهارراه قدس می گوید: مراجعه کننده 
برای خرید و کرایه مسکن زیاد است منتها قدرت خرید مردم هیچ تناسبی با 
افزایش قیمت ها ندارد. ارزان ترین کرایه خانه در اطراف بلوار شهید حقانی با 
15 میلیون تومان پول رهن حدود 1 میلیون تومان است.  ضمیری با اشاره 
به وام های 12۰ میلیون تومانی خرید مســکن می گوید: 2 سال پیش، مردم 
به راحتی می توانستند با این وام مسکن صاحب خانه شوند. این در حالی است 
که ارزان ترین 2 خوابه در این محله 23۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــده 
است. ما بیشتر مراجعان خود برای خرید را با این وام به سمت آپارتمان های 
مسکن مهر و شهرک پیامبر اعظم)ص( هدایت می کنیم هرچند قیمت آپارتمان 

2 خوابه در آن جا نیز به 1۷۰ میلیون تومان رسیده است.  
* افزایش ۲ برابری قیمت مسکن در سال ۹۷

  مشاور اســتاندار در امور شهروندی با اشاره به تفاوت قیمت مسکن در 
شهر بندرعباس نسبت به سایر شهرهای کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم شهر 
شــیراز را که فاصله زیادی با شهر بندرعباس ندارد مقایسه کنیم، متوجه 
می شویم در بهترین نقاط شهر شیراز که از امکانات رفاهی و خدماتی خوبی 

برخوردار است قیمت مسکن بسیار ارزان تر از بندرعباس است.»محمدجواد 
سلطان زاده« ادامه می دهد: با توجه به رکود نسبی در بازار مسکن که به دلیل 
گرانی دالر روی داده است، قیمت مسکن در بندرعباس در سال 9۷ نسبت 
به ســال 96 حداقل 2 برابر شده است.  سلطان زاده که در ابتدای دهه 9۰ 
ســکان شهرداری بندرعباس را در دست داشت، می افزاید: در ابتدای دهه 
9۰ ساالنه 5۰ هزار متر مربع ساخت وساز مسکن در شهر اتفاق می افتاد. 
با توجه به جمعیت 68۰ هزار و 366 نفری بندرعباس، پیش بینی می شود 
با توجه به نرخ رشد ساالنه و افزایش جمعیت در بخش شهری بندرعباس 
طی یک دوره 1۰ ساله، نیاز به تامین 4۰ هزار و 2۰۰ واحد مسکونی باشد.  
  نایب رئیس اول اتحادیه امالک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس نیز 
 از افزایش 2۰ تا 3۰ درصدی قیمت مســکن تنها در ســال جاری خبر 
می دهد. به گفه »عبدالمجید ضعیفی«، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در پایین ترین نقاط شهر که پارسال 2 میلیون تومان خرید و فروش می شد، 
هم اکنون بیش از 2 میلیون و 6۰۰ هزار تومان محاسبه می شود. این افزایش 
قیمت بر بازار اجاره مســکن هم تاثیر زیادی داشــته است.  وی با اشاره 
به باالرفتن قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تقاضا را به عنوان مهم ترین 
دلیل افزایش قیمت مسکن مطرح کرده ومی افزاید: اکنون وضعیت خرید و 
فروش مسکن در بندرعباس هم مانند تهران و سایر استان ها راکد است. 
البته این موضوع در بازار اجاره بها اثر عکس دارد؛ چون بسیاری از مالکان 
به جای فروش برای اجاره ملک خود اقدام می کنند و بســیاری که برنامه 
خرید داشته اند، مجبور به ادامه اجاره نشینی هستند.  از طرفی صاحبان ملک 

مایل اند سود سرمایه راکد خود را از نیز بازار اجاره تامین کنند.  
*۷۰ هزار خانه خالی در هرمزگان 

  مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، در ماه های 
پایانی ســال 9۷ گفت: ۷۰ هزار خانه خالی در این استان وجود دارد که 
استفاده از این واحدها می تواند در تعادل بخشی به قیمت مسکن موثر باشد. 
»روح اهلل محسن زاده« افزود: افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی، باال 
بودن هزینه های پروانه ســاخت و خدمات نظام مهندسی در کنار افزایش 
تقاضا و کاهش عرضه از جمله دالیل افزایش قیمت مسکن در هرمزگان 

است.

کوچ اجباری مستاجران وحدت و همدلی مسلمانان
صدیق علی نیا _رویدر 

  خداونــد متعال در قرآن کریم در ســوره مبارکه احزاب آیه 33 می 
فرماید:

   پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران مؤمنان 
هســتند و در کتاب خدا خویشاوندانی نسبی از مؤمنان و مهاجران به 
یکدیگر سزاوارترند، مگر آنکه بخواهید به یکی از دوستان خود نیکی 

کنید و این حکم در کتاب خدا مکتوب است
و در آیه 1۰۰ سوره توبه می فرماید:

 و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار )آنهایی که پیش از هجرت 
پیامبر صّلــی اهللَّ علیه و آله به مدینه ایمان آوردند( و کســانی که با 
نیکوکاری از آنها پیروی کردند، خدا از آنها خشــنود اســت و آنها از 
خدا خشنودند و برای آنها بهشت هایی آماده کرده که از زیر )ساختمان 
و درختان( آنها نهرها روان اســت و برای همیشه در آنجا جاودانه اند 
این است کامیابی بزرگ در دو آیه ی فوق خداوند همسران پیامبر را 
مادران مومنان نامیده و رضایت خود را از پیشگامان نخستین مهاجرین 
و انصار  اعالم کرده و به آنها وعده بهشــت داده است اما سوالی که در 

ذهن دارم نمی دانم چرا بنده هایش از آنها رضایت ندارند؟
  نمی دانم از کجای این قصه شــروع کنم که این قصه سر دراز دارد؛ 
از بی حرمتی  های شایان مصلح بازیکن فوتبال و یا از مهران مدیری 
در برنامه دورهمی و اخیرا از مداحی مهدی حسینی در رسانه ملی و 
آن هم در ماه مبارک رمضان ماه همدلی مسلمین ماهی که در آخرین 
جمعه اش مسلمانان وحدت و همدلی خود را به  اوج رسانیده و برای 
اولین قبله جهان اسالم دســت دردست یکدیگر اتحاد و یکپارچگی 
خود را نشــان می دهند.اهل سنتی که دین خودرا در سال های جنگ 
تحمیلی به کشــور خود ادا کرده و هنوز هم دیوار شهرها و اذهانش 
زخمی ترکش های دشمن است؛آیا جالب است که سیلی خورده ی دست 

خودی باشد؟
  اهل سنتی که 11 هزار شهید برای دفاع از ناموس و شرف و آبروی 
کشــور خود  تقدیم کرده اســت، آیا هنوز باید مــورد اهانت و لعن 
مقدساتشــان قرار بگیرند و اینگونه در این ماه مبارک احساساتشان 

را جریحه دار کرد؟
  این بی حرمتی ها و هتک حرمت ها به مقدســات اسالم تا کی می 
خواهد ادامه داشــته باشد؟معذرت خواهی دردی از جامعه اهل سنت 

دوا نمی کند برای یک بارهم که شده این بی حرمتی ها را تمام کنیم. 
چرادر این شــرایط بد اقتصادی و معیشتی جامعه که دشمنان هر روز 
توطئه های خبیثانه در سر دارند و کشور نیاز به وحدت و آرامش دارد  
عده ای کوردل و حیوان صفت از روی بغض و کینه برطبل تفرقه می 
کوبند و توپ را در زمین دشمن انداخته و مانع از آن می شوند که این 
امر محقق گردد و با ایجاد تفرقه و پاشیدن تخم نفاق در جامعه باعث 

بر هم زدن آرامش وحدت مردم می شوند؟
  امید است که دیگر شاهد چنین هتک حرمتهایی در رسانه ملی نباشیم 
و دستگاه های مرتبط الخصوص مجلس و قوه قضاییه به این امر ورود 

کرده و خاطیان را به سزای اعمالشان برسانند.



اقتصادی 4
چهارشنبه 8 خرداد 1398

23 رمضان 1440

سال هجدهم شماره 3046

 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

خبری

  دولت قصــد دارد با حرکت مهره قبوض 
کاغذی به سمت الکترونیکی کردن، قدم 
بزرگی در صرفه جویی در هزینه ها بردارد. 
  این مهم که با همکاری مردم محقق می شــود 
1,44۰ میلیارد تومــان صرفه جویی به همراه 
دارد و مشترکین می توانند با ارسال یک پیامک 
از صدور قبض کاغــذی برق جلوگیری کنند.  
هوشمندســازی اســتفاده از ابزارهای فناوری 
اطالعات برای تســهیل فعالیت هایی است که 
پیش از این، به صورت ســنتی و معمول انجام 
می شدند.با اجرای طرح هوشمندسازی، می توان 
کشــور را ارزان اداره کرد تــا کارهای مردم با 
ســرعت و ســهولت بیش تری انجام شود. از 
مزایای هوشمند سازی می توان به صرفه جویی 
در هزینه ها، کاهــش رفت وآمد، و حتی حفظ 

محیط زیست اشاره کرد.
* صرفه جویی ۱۴۴۰ میلیارد تومانی با 

حذف قبوض کاغذی
در این راســتا، اواخر پاییز سال گذشته بود که 
محمدجــواد آذری جهرمی- وزیــر فناوری 
ارتباطات و فناوری اطالعات- از صرفه جویی 
144۰ میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض 
کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خبر داد و گفت: با 
این صرفه جویی می توان کارهای بزرگی به نفع 
مردم انجام داد و ذهن مردم را باید نسبت به هدر 
رفت این منابع حساس کرد.آمارها حاکی از آن 
اســت که 35 میلیون کنتور برق، حدوداً همین 
تعــداد کنتور آب و 2۰ کنتور گاز وجود دارد و 
برآوردها نشــان می دهد 1,44۰ میلیارد تومان 
برای قبوض خدماتی هزینه می شود. در حالی 

که به گفتــه آذری جهرمی ظرفیت کامل دولت 
الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض را به 

صورت الکترونیکی صادر کند.
*اخذ اطالعات مشترکان برق تهران تا 

سه ماه آینده
  در این راســتا، حسین صبوری - مدیر عامل 
شــرکت توزیع نیروی برق تهــران بزرگ- با 
بیان اینکه حذف قبوض کاغذی در راســتای 
سیاســت های دولت الکترونیــک بوده و جزو 
برنامه های وزارت نیرو است، اظهار کرد: وزارت 
نیرو با توجه بــا برنامه ریزی هایی که صورت 
گرفته درحال تدوین شرایط و ضوابط اجرایی 
اســت. البته هنوز چیزی به ما ابالغ نشــده اما 
قرار اســت ظرف دو تا سه ماه آینده اطالعات 
مشترکین که شامل شماره تلفن همراه و شناسه 
قبض آن ها است را اخذ کنیم.وی افزود: بعد از 
اینکه مصوبه ابالغ شد بر اساس چارچوب آن 
و به مرور زمان قبــض کاغذی حذف خواهد 
شــد و اطالعات قبض به صــورت پیامک و 
ســایر درگاه ها مانند همراه برق و… به اطالع 
مشترک رسیده و مشترک می تواند قبض خود را 
پرداخت کند. این فرآیند جزو دستور کار جدی 
شــرکت توزیع تهران بزرگ هم است و درحال 
برنامه ریزی، تهیه زیرســاخت ها و اخذ شماره 
تلفن همراه مشترکان هستیم.مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ در ادامه از ارسال 
پیامک اطالعات قبض به یک میلیون مشترک 
در شهر تهران خبر داد و افزود: در حال حاضر 
برای حدود یک میلیون مشترک که شماره همراه 
آن ها موجود است به صورت موازی هم قبض 

کاغذی و هم قبض به صورت پیامک ارســال 
می شود.

چگونه باید قبض کاغذی را حذف کرد؟
صبوری در مورد مراحلی که مشترکان باید طی 
کنند تا اطالعات قبض برق به صورت پیامک 
برای آن ها ارسال شــود، توضیح داد: مشترک 
باید شــماره شناســه خود را به همراه ستاره 
یک )1*( به شماره 1۰۰۰1521 پیامک کند. 
چنانچه فردی هم مالک خانه نیست و مستأجر 
است، بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان 
کرد باید شناســه قبض به همراه ستاره دو را به 
همان شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض 
آن شماره شناســه متوقف شود. سپس شناسه 
قبض منزل جدید خود به همراه ســتاره یک را 
مجدد پیامک کند.به گزارش ایسنا،به گفته وی، 
اگر مشترکی چند قبض برق دارد می تواند شناسه 
همه را به صورت جداگانه به همراه ستاره یک 
به شماره مذکور پیامک کند.مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان سال 
جاری باید اطالعات همه مشترکان شهر تهران 
اخذ شود، اظهار کرد: در شهر تهران 4.5 میلیون 
مشــترک وجود دارد. یعنی باید شماره همراه 
4.5 میلیون اخذ، شــماره های قبلی اصالح و 
بازنگری شود. ســایر زیرساخت ها و برنامه ها 
نیز در حال اجرا است و تهیه است و به محض 
اینکه انجام شد، این تصمیم به صورت فازبندی 
شده انجام خواهد شد.صبوری تاکید کرد: حذف 
قبوض کاغذی برای مشترکان برق سراسر کشور 

صورت خواهد گرفت.

حذف قبض کاغذی برق با یک پیامک! 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تشریح کرد
غفلت از تولید مسکن استیجاری و دردسرهای مستاجران

  دبیر کانون سراســری انبوه سازان مســکن و ساختمان ایران گفت: با 
توجه به اینکه حدود 3۰ درصد جامعه در خانه های اســتیجاری زندگی 
می کنند، این توقع وجود دارد که وزارت راه وشهرســازی به عنوان متولی 
 این بخش، برای راه اندازی سازمان اجاره داری و تولید مسکن استیجاری 
سیاست گذاری کالن داشته باشد. »فرشید پورحاجت« در گفت و گو با ایرنا؛ 
افزود: اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و وقتی در حوزه تولید مسکن 
هیچ سیاستی را دنبال نمی کنیم و برنامه ای از سوی وزارت راه وشهرسازی 
در حوزه اجاره داری نداریم، باید توقع این مشکالت را داشته باشیم.وی با 
بیان اینکه تاکنون توجهی به موضوع خانه های استیجاری نشده است، گفت: 
وزارت راه در حوزه مسکن به خصوص در یکسال گذشته برنامه مشخصی 
نداشته است و تولید مسکن به شدت کاهش یافته و متناسب با رشد جمعیت 
و اقتصاد مسکن تولید مسکن نداشتیم؛ اگر به تعداد کافی مسکن تولید کرده 
بودیم، به تبع آن افزایش نرخ مســکن به این شدت نبود و اجاره داری در 
کشــور دچار مشکل نمی شد.بخش زیادی از مردم به دلیل افزایش قیمت 
اجاره بها مجبور به جابجایی منطقه ای هستند تا از عهده هزینه های اجاره 
بر بیایند.دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با توضیح اینکه 
مالکان پالک ثبتی انتظار دارند از سرمایه بلوکه شده در این حوزه سود ببرند، 
گفت: در اقتصاد اجاره داری باید شــاخص ها با یکدیگر همخوانی داشته 
باشد؛  مشکل اساسی این است که مردم ما به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند 
و قدرت خرید ندارند و نمی توانند شــکافی که از ســال گذشته در حوزه 
اقتصاد کالن و به تبع آن در حوزه مسکن ایجاد شده است را پوشش دهند و 
امور زندگی خود را بگذرانند.وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از 
بازار مسکن در آینده چیست؟ گفت: هرگونه پیش بینی در بازار مسکن در 
شرایط فعلی بسیار سخت است؛ معموال وقتی قیمت مسکن زیاد شد تبعات 
آن را در بازار اجاره می بینیم.  با ابزارهای مالیاتی و سرکوبی هم نمی توانیم 
بازار اجاره داری را کنترل کنیم و بهتر است به جای به کارگیری ابزار مالیاتی 
و ســرکوبی، از ابزارهای تشویقی برای حوزه اجاره داری استفاده کنیم؛  از 
گذشــته درس عبرت بگیریم و برای تولید مسکن استیجاری برنامه ریزی 
کنیم.پورحاجت ادامه داد: اینکه شعارگونه در تریبون ها اعالم کنیم که می 
خواهیم نرخ اجاره بها را کنترل کنیم و مالیات وضع کنیم درست نیست؛ وضع 
قانون در کشور ما فرایندی حداقل یک تا دوساله را طی می کند، درحالی 
که شــرایط اقتصادی می طلبد فورا به کمک مستاجران بیاییم و تمهیداتی 
ویژه برای مستاجران داشته باشیم.وی ادامه داد: فصل نقل و انتقاالت شروع 
 شده است و بخشی از خانواده ها که اکنون در خانه های استیجاری زندگی 
می کنند در معرض شرایط سختی قرار دارند؛ بخش زیادی از مردم مجبور 
به جابجایی منطقه ای هستند تا از عهده هزینه های اجاره بربیایند؛ جابجایی 
منطقه ای به خصوص در شهرهای بزرگ مشکالت روحی و روانی ایجاد می 

کند و چالش های فرهنگی و اجتماعی به وجود می آورد.

وزیر جهاد کشاورزی خواستار شد
۲۰ میلیارد اعتبار برای مبارزه با ملخ های صحرایی

 ســخنگوی سازمان حفظ نباتات کشــور گفت: وزیر جهاد در نامه ای به 
رحمانی فضلی، رئیس ســتاد مدیریت بحران کشور خواستار اختصاص 2۰ 
میلیارد دیگر اعتبار برای مبارزه برای ملخ صحرایی شده است.محمدرضا میر 
در گفت وگو با مهر اظهار داشت: ملخی که در ساوه مشاهده شده از نوع ملخ 
بومی )مراکشــی( است و ربطی به ملخ صحرایی ندارد.وی با اشاره به آخرین 
وضعیت مبارزه با ملخ صحرایی در 8 استان جنوبی کشور )هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، کرمان، جنوب کرمان، بوشهر، خوزستان، فارس و خراسان جنوبی( 
گفت: تاکنون در ســطح 355 هزار و 1۷3 هکتار با این ملخ در اســتان های 
مذکور مبارزه شده است.میر بیشترین سطح مبارزه را به ترتیب مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان دانست.وی تعداد ریزش های 
ملخ صحرایی را نیز 149 ریزش عنوان کرد و افزود: طبق پیش بینی های فائو 
ریزش ها ادامه دارد اما شدت آن کمتر شده است.میر گفت: فائو پیش بینی کرده 
از 15 یا 16 خردادماه با ریزش های جدیدی در این زمینه مواجه باشیم.وی با 
اشاره به اعتبارات الزم برای مبارزه با این آفت توضیح داد: 1۰ میلیارد تومان 
بــرای این کار دریافت کردیم. اخیراً نیز وزیر جهاد نامه ای به رحمانی فضلی، 
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور نوشته و درخواست 2۰ میلیارد تومان اعتبار 
دیگر برای این کار کرده که مورد پذیرش وی قرار گرفته و به سازمان برنامه و 

بودجه ارجاع داده شده است تا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

 واگذاری تاسیسات مخازن میعانات گازی عسلویه 
به منطقه خلیج فارس

  مســئولیت بهره برداری از مخازن تاسیسات میعانات گازی عسلویه 
به عهده شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس گذاشته 
شد.مدیر منطقه خلیج فاس گفت : این بازدید با هدف بررسی و تعیین ساختار 
ســازمانی تاسیسات مخازن گازمایع واگذار شده به شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس صورت گرفت.علیرضا عطار افزود: 
در این بازدید مدیر مهندسی ساختار ، رئیس بررسی سازمان حوزه انتقال 
 شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران ، رئیس تامین و 
برنامه ریزی نیروی انسانی ، مسئول تامین و برنامه ریزی  شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران حضور داشتند.وی بیان داشت : پس از بازدید میدانی 
از ســایت و تجهیزات راه اندازی شده، جلسه ای مشترک در جهت برآورد 
حجم پیمان موردنیاز و متدهای مختلف تامین نیروی انسانی بحث و مذاکره 
شد.در ادامه این نشست دکتر عبداهلل زاده مدیر مهندسی ساختار خواستار 
اولویت اســتفاده از نیروهای متخصص و بومی در ساختار شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  ایران منطقه خلیج فارس؛ 
همچنین تعداد نیروهای پیشنهادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نیز در این 
نشست مشخص شد.الزم به ذکر است ؛ در این بازدید معاونین عملیات و 
فنی و روسای اموراداری ، حراست، برق، ابزاردقیق منطقه خلیج فارس هیات 

را همراهی کردند.

شرط وزیر نیرو برای عبور بدون مشکل از تابستان 
  وزیر نیرو شرط عبور بدون مشکل از تابستان را همکاری مردم در مصرف 
برق اعالم کرد و گفت: اگر مشترکان همانند سال گذشته در مصرف برق همکاری 
کنند، تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.  به گزارش جام جم 
آنالین، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در خصوص وضعیت تأمین برق در تابستان 
سال جاری گفت: اگر مشترکان همانند سال گذشته در مصرف برق همکاری 
کنند، تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.این عضو کابینه دولت 
افزود: با وجود اینکه امســال بارش های مناسبی صورت گرفته و نیروگاه های 
برق آبی در شرایط بهتری به سر می برند، اما افزایش زودرس دمای هوا، نشانه ای 
بر مصرف باال در کشور است.طبق اعالم وزارت نیرو، با افزایش دما در نقاط 
مختلف کشور و استفاده هرچه بیشتر از سیستم های سرمایشی که بخش عمده ای 
از مصرف برق فصل تابســتان را به خود اختصاص داده اند، پیک مصرف برق 

دوباره روندی صعودی به خود گرفته و به مرز 46 هزار مگاوات رسیده است.

  بارندگی کم سابقه و سیالب فروردین امسال که بطور 
تقریبی اکثر کشور فراگرفت استان هرمزگان به نسبت 
شــرایط اقلیمی با وجود خسارت هایی، منفعت هایی 

دراین بخش داشت. 
  بارندگی های اخیر در وهله اول موجب تقویت ســفرهای 
زیر زمینی و دشــت هــا و همچنین آبخــوان داری و آب 
خیزداری در اســتان شد و ســد های خاکی و سیل بند ها 
 را سیرآب کرد.نزوالت آسمانی همچنین باعث خوشحالی 
 بهره برداران، متولیان بخش کشاورزی شد و دست مدیریت های 
شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب شهری و روستایی 
برای استفاده بهتر ازاین فرصت بازگذاشت زیرا دراین اواخر 
برای جبران کمبود آب اقدام به ساخت آب شیرین کن کرده 
بودند.البته بواسطه 2 دهه خشکسالی و ادامه این روند شاید 
آنطور که باید و شاید بواسطه آماده نبودن سازمانهای مرتبط 
با این بخش از سیالب ها در سطح استان بهره برداری کامل 
نشده وهمین باعث بوجود آمدن خسارت به بخش هایی از 

کشاورزی و تاسیسات زیر بنایی شد.
* بارندگی امســال خوب بود ولی از خشکسالی 

خارج نشده ایم
    مدیرعامــل آب منطقــه ای هرمــزگان بــا اشــاره به 

بارندگی های فروردین ماه امسال گفت: در سالجاری بارندگی 
خوبی در کشور اتفاق افتاد که در طول 5۰ سال گذشته بی سابقه 
بوده اما این بدان معنا نیست که وارد ترسالی شدیم بلکه تغییر 
 اقلیمی بوده که احتمال ترسالی و یا خشکسالی شدید را گوشزد 
می کند.هوشــنگ مالیی در گفت وگوبا ایرنا افزود: هرچند 
این بارندگی ها خســارت زیادی را برای مناطق کشــور 
بدنبال داشــت اما با توجه به خشکسالی های گذشته، نفع 
آن برای کشــاورزی و طبیعت به مراتب بیشتر بود.وی ادامه 
داد: بزرگترین هدیه برای ما آبگیری سدها و دشت های آبی 
و رونق بخش کشــاورزی بود، چرا کــه نیاز مردم به آب و 
اقتصاد گره خورده است.مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان 
اظهار داشــت: بخش کشــاورزی هرمزگان امسال یکی از 
بهترین ســالها در طول تاریخ به علت بارندگی ها را داشت 
و برخالف ســال های گذشته کشاورزان از نظر مالی تامین 
شده و محصوالتشان به فروش رفت.مالیی یاد آور شد: در 
سیاست حمایتی در بخش کشاورزی باید تجدید نظر شود 
و به ســمت تقویت گلخانه ها گام برداریم چرا که این امر 
عالوه بر صرفه جویــی در آب، 1۰ برابر افرایش عملکرد 
محصول و اشتغالزایی ایجاد می کند.به گفته وی باید این موج 
تقویت گلخانه ها که موجب ارزآوری، اشــتغالزایی و رونق 

 بخش کشــاورزی می شود را در کشور ایجاد کرد و یکی از 
ابزاری هایی که می تواند این مباحث را به گوش مسووالن 

باالدستی برساند، رسانه ها هستند.
* همکاری مردم و مســووالن وکاهش خسارت 

بارندگی
  بــه عقیده مدیران و کارشناســان کشــاورزی هرمزگان، 
هماهنگی بین دستگاه های مسوول باعث شد تا بارندگی های 
شــدید فروردین ماه امسال خسارت کمتری به بهره برداران 
بخش کشــاورزی و زیرمجموعه های آن وارد کند.رییس 
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان دراین زمینه گفت: قبل از 
وقوع بارندگی با هماهنگی استاندار این استان نشست های 
مشترکی برای جلوگیری از خسارت های سیالبها با حضور 
مدیران شهرستانها در قالب ســتاد بحران برگزار شد.علی 
باقرزاده همایی درگفت وگو با ایرنا افزود: تمهیدات اندیشیده 
شده در خصوص تقویت خاکریز اطراف باغها، نخلستانها و 
مزارع از وارد آمدن خسارت های احتمالی ناشی از سیالبها 
و آب گرفتگی ســطوح زیر کشت باغی و زراعی در سطح 
زیاد جلوگیری کرد.وی ادامــه داد: با توجه به اینکه خیلی 
امیدوار به بارندگی درسالهای گذشته نبوده و منجربه موجب 
 افت کیفیت و حجم آب برداشتی چاهها عمیق و نیمه عمیق، 

خشک شدن قناتها و حتی چشمه سارها به در دو دهه گذشته 
 شده بود، 11۰ هزارهکتار از اراضی باغی و زراعی این استان به

 سامانه های آبیاری نوین مجهز شد.
* تولید ۲میلیــون و۷۶۰ هــزار تن محصوالت 

کشاورزی
 رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: با تولید 
ساالنه 2میلیون و ۷6۰ هزار تن محصول کشاورزی و شیالتی 
نقش بسزایی در تنظیم بازار سبزی و صیفی خارج از فصل 
کشور در پاییز و زمســتان دارد که بایستی از سیالب ها به 
عنوان فرصت برای افزایش تولید استفاده کرد.باقر زاده افزود: 
هرچند هرمزگان به عنوان اســتانی ساحلی با فعالیت های 
بندری، دریانوردی، صید و صیادی وهمچنین پالیش نفت 
و گاز و فوالد شــهرت دارد اما تولید محصوالت کشاورزی 

جایگاه خود در بازاهای داخلی وخارجی حفظ کرده است.
*منفعت بارندگی ها بیشر از خسارت بود

   دبیــر خانــه کشــاورز هرمــزگان نیــز در خصوص 
خسارت های وارده به بخش کشاورزی بیان داشت: منفعت 
بارندگی های فروردین ماه امسال در این استان خیلی بیشتر 
 از خســارت های وارده بود.ابوطالب جــوادی از تقویت 
سفره های آب زیرزمینی و درنتیجه افزایش دبی آب چاه ها، 
چشمه ها و قناتها و همچنین افزایش حجم چندین برابری 
دریاچه ذخیره سازی سدهای بزرگ و کوچک استان از دیگر 

موارد مثبت این بارندگی ها نام برد.
* خسارت ۱۸۵ میلیارد ریالی سیل به کشاورزی 

هرمزگان
  معــاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشــاورزی هرمزگان گفت: بارندگی هــای فروردین ماه 
امســال و وقوع سیل حدود 185 میلیارد ریال خسارت به 
بخش کشاورزی این اســتان و زیرمجموعه های آن وارد 
کرده است.عادل شــهرزاد اظهار کرد: براساس جدید ترین 
برآوردهای انجام شده از سوی کارشناسان این سازمان، سیل 
در مجموع به 13 هزار هکتار )ازمجموع 16۰ هزارهکتار( 
از زمیــن های زراعی و باغی این اســتان خســارت زده 
است.وی افزود: بیشترین خســارت به میزان 84 میلیاردو 
162 میلیون ریال به هشــت هزار هکتار زمین زراعی این 
اســتان وارد شــده که درنتیجه آن 4۷ هزارتن محصول از 
بین رفته است.معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان 
جهاد کشــاورزی هرمزگان اظهارداشــت: در بخش دام و 
زیرمجموعه های آن ازجمله اســتخرهای پرورش ماهی 
گرمابی، دام ســبک و سنگین نیز حدود 13 میلیاردو 5۰۰ 

 میلیون ریال خســارت وارد شــده است.شــهرزاد گفت:
 اطالع رســانی به موقع و انجام کارهای پیشگیرانه ازجمله 
الیروبی بســتر رودخانه ها، تقویت خاکریز اطراف باغها، 
روستاها و حتی حاشیه قناتها و زمین های زیر کشت گیاهان 
زراعی از وارد آمدن خسارت های بیشتر به این استان جلوگیری 
 کرد.این مقام مسوول در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
یاد آورشــد: بیشترین خسارت ناشی از بارندگی و سیل به 
بخش کشاورزی و زیرمجموعه های آن دراین استان مربوط 

به اسفندماه سال گذشته است.
 *اجرای طرح هــای آبخیــزداری باعث کاهش 

خسارت های سیل
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون    
 آبخیــزداری هرمــزگان نیــز اظهارداشــت: اجــرای 
طرح هــای آبخیزداری، باعث کاهش 5۰ تا ۷۰ درصدی 
خسارت های احتمالی وقوع سیل دراین استان شد.ابراهیم 
جعفری تختی خاطرنشان ساخت: تغییرات اقلیمی، شرایط 
جغرافیایی، توپوگرافی و فقر پوشــش گیاهی باعث شده 
تا نام هرمزگان در ردیف اول اســتانهای سیل خیز کشور 
قرار گیرد.وی تاکید کرد: در صورت انجام ندادن عملیات 
آبخیزداری در باالدســت و کنترل و استحصال روانآب به 
حجم 123 میلیون مترمکعب بطورقطع خســارت ســیل 
فروردین ماه امسال خیلی بیشتر از ارقام اعالم شده می بود.
وی خاطر نشان کرد: 15 میلیون تن کنترل فرسایش آبی و 
هشت میلیون مترمکعب رسوب کنترل شده موجب افزایش 
عمر مفید دربخش کشاورزی شده است.وی گفت: با توجه 
به بارندگی های اخیر، باید برای انجام عملیات طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری اقدام های الزم صورت گیرد تا 
با مدیریت رواناب ها و نفوذ به سفره های آب زیرزمینی از 
فرسایش آبی، کنترل سیل و افزایش زمان تمرکز جلوگیری 
شود.وی بیان داشــت: هرمزگان دارای 1۷ حوزه آبخیز 
اصلی به مساحت 1۰ میلیون هکتاراست که 3۰ درصد از 
وسعت آن در استان های بوشهر، فارس و کرمان قرار دارد.
دراطالعات منتشره ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، 
وسعت زمین های کشاورزی این استان 156 هزار هکتار 
با تولید ساالنه 2میلیون و 52۰ هزار تن شامل 585 هزار 
تن محصــول باغی و یک میلیون و95۰ هزارتن محصول 
زراعی اســت.دراین اطالعات آمده نزدیک به 19 درصد 
ازجمعیت یک میلیون و ۷۷8 هزار نفری این اســتان در 
بخش کشــاورزی و زیرمجموعه های آن ازجمله شیالت 

فعالیت دارند.

منفعت های سیل 
برای کشاورزی 

هرمزگان

  
آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی( 

ششدانگ یک واحد آپارتمان دوبلکس واحد غربی واقع در طبقه دهم قطعه 39 تفکیکی به مساحت یکصد هشتاد 
ونه مترو شصت وهشت دسیمترمربع ) 189/68متر مربع( بانضمام چهل وسه متر وچهل وشش دسیمتر مربع تراس 
احداثی در ضلع جنوبی دارای پالک ثبتی شش هزار و هفتصد ونود ودو فرعی از یک -اصلی ) 1/6792-اصلی( 
مفروز مجزا شده از 703 فرعی از اصلی مذکور که بقدرالسهم از عرصه واعیان ومشاعات ومشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمانها سهیم می باشد واقع در رسالت جنوبی نبش عدالت 2بخش دو بندرعباس که به نام الناز رحیمی 
ثبت و سند مالکیت صادر گردیده  دارای حدود اربعه شماالً اول بطول یک متر و شصت دسیمتر مربع دوم که 
شرقی است بطول شصت دسیمتر مربع سوم بطول شش مترو نود دسیمتر مربع هر سه قسمت اخیرپنجره و دیوار 

و لبه ونرده است به فضای حیاط خلوت شمالی چهارم بطول ده دسیمتر مربع دیواریست به قطعه چهل تفکیکی شرقا اول بطول هفت مترو 
هشتاد دسیمتر مربع دیواریست اشتراکی با قطعه 40 تفکیکی دوم که جنوبی است بطول چهار مترو هشتاد دسیمتر مربع سوم بطول چهار متر 
وبیست دسیمتر مربع چهارم که شمالی است بطول چهار مترو هشتاد دسیمتر مربع هر سه قسمت اخیر درب و دیواریست به راهرو و راه پله 
مشاعی پنجم بطول چهار متر وشصت وپنج دسیمتر مربع دیواریست اشتراکی با قطعه چهل تفکیکی جنوبا بطول هفتاد مترو هشتاد دسیمتر 
مربع پنجره و درب ودیواریست به تراس اختصاصی غربا اول بطول شصت دسیمتر مربع دوم که جنوبی است بطول هشتاد دسیمتر مربع هر 
دو قسمت اخیر دریچه ودیواریست به داکت مشاعی سوم بطول یازده مترو پانزده دسیمتر مربع دیواریست به فضای قطعه هفتاد تفکیکی سابق 
چهارم که شمالی است بطول نود دسیمتر مربع پنجم بطول شصت دسیمتر مربع ششم که جنوبی است بطول نود دسیمتر مربع هر سه قسمت 
اخیر دریچه و دیواریست به داکت  بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی پالک فوق و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد 
رهن با مشخصات آپارتمان مورد رهن در طبقه دهم با نمای سرامیک و اسکلت بتنی و در حال بازسازی سقف کناف دیوار گچ عمر ساختمان 
15 سال و ارزش پالک فوق به انضمام تراس اختصاصی منضم به ملک به مساحت 43/46 مترمربع جمعا به مبلغ سه میلیاردو یکصد وچهل 
وهشت میلیون و دویست ونود و دو هزار وپانصد ریال جمعا به مبلغ 3/148/292/500 ریال ارزیابی گردیده است پالک فوق به موجب سند 
رهنی 238438 مورخ 91/12/20 تنظیمی دفترخانه ده بندرعباس در رهن بانک پاسارگاد شعبه گلشهر قرارگرفته به دلیل عدم پرداخت بدهی 
منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی 9400140 علیه الناز رحیمی گردیده پالک مورد رهن در روز یکشنبه مورخ 98/03/26 در اداره 
اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت 9صبح الی 12 ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ فوق به فروش شروع می رسد شرکت در جلسه 
برای عموم آزاد است 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 
وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد، به برنده مزایده مسترد خواهد شد . ضمناً برابر اعالم بستانکار مورد وثیقه تا 

تاریخ 98/5/2  دارای  پوشش بیمه ای می باشد.1115 م/الف-تاریخ انتشار : 98/3/08
مریم چمنی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

شرکت نیک صنعت پارسیان یک دستگاه خودرو سواری پروتون را 
ازطریق مزایده بفروش می رساند متقاضیان به مدت 10 روز ازتاریخ 
انتشار  جهت بازدید خودرو مزایده ای  به آدرس:قشم جاده درگهان به الفت . روبروی اسکله 
کاوه شرکت نیک صنعت پارسیان مراجعه نمایند  جهت کسب اطاعات بیشتر به شماره 

09176932113تماس حاصل نمائید .
هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد . 

شرکت نیک صنعت پارسیان

مزايده 
  وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت کاهش قیمت خودرو 

توضیحاتی ارائه کرد.
  رضا رحمانــی وزیر صنعت، معدن و تجــارت درباره علت کاهش 
قیمت خودرو در بــازار در روزهای اخیر، گفت: قیمت خودرو عمدتا 
تحت تاثیر مســائل روانی بازار اســت؛ در دوره ای به دلیل نوسانات 
 ارز، قیمت ســازی ها در فضای مجازی و... قیمت خودرو افزایش پیدا

 کرد.وی افزود: تصمیماتی مانند ترخیص خودروهای مانده در کمرگ 
بر قیمت خودرو در بازار اثر مثبت داشــت و قیمت ها را کاهشی کرد.
ایــن وزیر کابینه دوازدهم بــا بیان اینکه وزارت تحــت امرش برای 

 ساماندهی بازار خودرو و کاهش قیمت ها تصمیماتی اتخاذ کرده است،
 اظهار داشــت: حدود 5۰ هزار دستگاه خودروهای کف پارکینگ در 
روزهای آینده به مشــتریان تحویل داده می شــود که اثر بسیار خوبی 

بر بازار دارد.
  به گزارش تســنیم، رحمانی تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو را 
در بهبود شرایط بازار موثر دانست و خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس اثر 
مثبتی بر قیمت خودرو در بازار و کاهش التهابات داشت.وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت درباره آخرین وضعیت خودروهای مانده در گمرک، 

گفت: اکثر آنها ترخیص شده اند.

کاهش قیمت خودرو در بازار ادامه دار خواهد بود؟

  متولی زاده گفت: بدون آنکه رفاه خانوار کاهش یابد، کاهش ۳۰ درصدی 
مصرف با اصالحات جزئی امکان دارد. 

   محمد حسن متولی زاده مدیر عامل توانیر در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت تعرفه های جدید برق اظهار کرد: سال گذشته به 
دلیل محدودیت در تولید برق مجبور شدیم ساعاتی را به مردم خاموشی دهیم 
که از این حیث مردم دچار مشــکالتی شــدند.وی افزود: سال گذشته به دنبال 
خاموشی های پی در پی مطالبه عمومی ایجاد شد که چرا وزارت نیرو با مشترکان 
پر مصرف برخورد نمی کند. در همین راستا دولت برای پاسخ به مطالبه عموم مردم 
طرحی را تصویب کرد که هدف از تصویب این طرح اصالح مدل الگوی مصرف 
است.متولی زاده از افزایش 16 درصدی تعرفه برای مشترکان پرمصرف خبر داد 
و گفت: البته مصرف برق اکثر مردم در حد الگوی مصرف است و تنها یک درصد 
مشترکان بیش از حد مصرف دارند که این امر به معنای دریافت یارانه بیشتر و 

افزایش آلودگی محیط زیست است.مدیر عامل توانیر با بیان اینکه بر روی قبوض 
میزان مصرف برق درج شده است، اظهار کرد: البته میزان مصرف در مناطق عادی 
با گرمســیری با یکدیگر متفاوت است.وی با اشاره به اینکه 4۰ درصد مصرف 
کل کشور در فصل تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص دارد، بیان کرد: براین 
اساس سایر وسایل همچون لباسشویی، ظرفشویی، اتو و جارو باید در ساعات 
خاص مصرف شود.متولی زاده ادامه داد: بنابر نظرات نمایندگان مجلس مبنی بر 
اصالح میزان مصرف در مناطق گرمســیری، دولت پاسخ مثبت دارد که میزان 

الگوی مصرف در این مناطق اصالح شود.این مقام مسئول هزینه تولید هر کیلو 
وات برق را بدون احتساب هزینه سوخت 12۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در 
حالی اســت که مشترکان به ازای مصرف هر کیلو وات برق ۷۰ تومان پرداخت 
می کنند و مابه التفــاوت آن را دولت به عنوان یارانه برق می پردازد.وی با انتقاد 
از این موضوع که مشترکان پرمصرف یارانه بیشتری مصرف می کنند، بیان کرد: 
تعرفه های قبلی قبوض برق براساس مصرف پلکانی محاسبه می شد و با مصوبه 
جدید برای کسانی که بیش از الگو مصرف می کنند عالوه بر محاسبه پلکانی 16 

درصد تعرفه بیشتر اعمال می شود.متولی زاده درباره اینکه آیا راهکار های دیگری 
برای تشخیص مشترک کم مصرف و پر مصرف وجود دارد، گفت: امسال با جدیت 
تمام دنبال این موضوع هستیم تا شماره همراه افراد در اختیار صنعت برق قرار 
گیــرد تا با حذف قبوض کاغذی و صرفه جویی از این محل، ارتباط 2 طرفه با 
مشترکان داشته باشیم و زمان پیک مصرف و روش کاهش مصرف را آموزش 
دهیم.وی با اشاره به اینکه کاهش مصرف برق منازل امری بسیار آسان است، بیان 
کرد: بدون آنکه رفاه خانوار کاهش یابد، کاهش 3۰ درصدی مصرف با اصالحات 
جزئی امکان دارد.مدیر عامل توانیر در پایان با بیان اینکه در تامین برق 4۰۰ تا 
5۰۰ ساعت در طول سال مشکل داریم، تصریح کرد: از مجموع 8 هزار و ۷6۰ 
ساعت تامین برق در کشور تنها در این چند صد ساعت دچار مشکل هستیم که 
با کاهش میزان سرمایش و مدیریت بار های غیرضرور  این امکان وجود دارد که 

برق این چند صد ساعت را بدون هیچ محدودیتی تامین کرد.

مدیر عامل توانیر مطرح کرد

افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق مشترکان پرمصرف



روابط عمومی  اداره کل
يی كامل، با هضمی آسان و سرشار از مواد مغذی شیالت رهمزگان گوشت ماهی و میگوغذا

حوادث جهان
دوربین ها هم اشتباه می کنند

  دوربین های کنترل هوشــمند در شرق چین به اشتباه راننده ای را 
به خاطر اســتفاده از تلفن همراه جریمه کردند در حالی که او مدعی 
است در حال خاراندن صورتش بوده است.به گزارش ایران، این مرد 
چینی که لیو نام دارد وقتی با پیامکی روبه رو شــد که نشــان می داد 
به خاطر استفاده از تلفن همراه دو امتیاز منفی گرفته و باید جریمه ای 
حدود ۵۰ یوآن)۷ دالر( بپردازد، شوکه شد و تصمیم گرفت کار پلیس 
را در شبکه های اجتماعی منعکس کند. او تصویر دوربین نظارتی را 
هم که برایش فرستاده شده بود منتشر کرد و گفت برای حل موضوع 
تالش می کند. روزنامه گلوبال تایمز گفته اســت مقام های این استان 
جریمه آقای لیو را لغو کرده و به او گفته اند که دوربین  نظارتی به طور 
خودکار حرکات راننده را شناسایی کرده و عکس می گیرد و به همین 
خاطر خاراندن صورت این راننــده را به عنوان حرف زدن با موبایل 

برداشت کرده است.

شکستن مجسمه ۲۰۰ ساله برای الیک بیشتر!
 اقدام عجیب دختر جوان لهستانی برای افزایش الیک در اینستاگرام 
خبرساز شد.به گزارش ایران، دختر ۱۸ ساله لهستانی به نام اسلونسکا 
برای جلب توجه کاربران در اینستاگرام مجسمه ۲۰۰ ساله شهر ورشو 
را شکســت تا بتواند از ۶ هزار فالوئر خود الیک بگیرد.ویدئویی که 
توسط یکی از دوستان این دختر و با تلفن همراه تهیه شده است نشان 
می دهد که او در حالی که با صدای بلند می خندد با یک چکش بینی 
مجسمه قدیمی را می شکند.اما شادی این دختر پس از تخریب مجسمه 
دوامی نداشــت و او پس از انتشار این فیلم مورد خشم کاربران قرار 
گرفت و بسیاری خواهان دستگیری و برخورد قانونی با او شدند. این 
دختر با انتشار مطلبی  ابراز پشیمانی و از مردم عذرخواهی کرد. او در 
این مطلب نوشت: »چیزی که دیروز اتفاق افتاد نباید تکرار شود. من از 
کاری که انجام دادم پشیمانم. من می خواهم از همه افرادی که موجب 

خشم آن ها شده ام عذرخواهی کنم.« 

صهیونیستها  تجهیزات جاسوسی 
خود در لبنان را منهدم کردند

 گزارش های خبری از اقدام رژیم صهیونیستی در انهدام تجهیزات 
جاسوســی این رژیم در جنوب لبنان حکایت دارد.به گزارش مهر، 
رژیم صهیونیستی اقدام به انهدام تجهیزات جاسوسی خود در جنوب 
لبنان کرد.بر اساس این گزارش یک هواپیمای بدون سرنشین وابسته 
به رژیم صهیونیستی تجهیزات ویژه جاسوسی این رژیم را در منطقه 
ای میان »زفتا« و شــهرک »النمیریه« در جنوب لبنان هدف قرار داد.
رسانه های وابسته به رژیم صهیونیســتی مدعی شده اند که این پهپاد 
تاسیســات جاسوسی را در جنوب لبنان هدف قرار داده و نابود کرده 
است.براساس این گزارش، دستگاه های امنیتی لبنان در تالش هستند 
مکان دیگر تجهیزات احتمالی کار گذاشته توسط رژیم صهیونیستی را 

در این منطقه شناسایی کنند.
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23 رمضان  1440

 سال هجدهم شماره 3046

 حوادث

   
رهایی از سرنوشت تلخ! 

  حاال که از خوابیدن در سرویس بهداشتی پارک ها 
و گرداب مواد افیونی رها شده ام می خواهم فریاد 
بزنم: پدرم مرا ببخش، حق با تو بود و من اشــتباه 
کردم، می دانم بــرای گفتن این واژه ها خیلی دیر 
شده چرا که  چشمانت ۲۳ سال است به زمین خیره 

شده و... 
زن ۴۴ ساله درحالی که سیل اشک از چشمانش جاری 
بود در شرح داستان زندگی اش به کارشناس اجتماعی 
کالنتری شفای مشهد گفت: رمضانعلی یکی از اقوام مادرم 
بود و از همان دوران نوجوانی عاشق یکدیگر بودیم. او 
ســه ســال از من بزرگ تر بود و ۱۵ سال داشتم که به 
خواستگاری ام آمد. پدرم با ازدواج ما مخالف بود و برای 
مخالفت اش دلیل موجهی داشت. رمضانعلی پسر پر شور 
و ســربه هوایی بود و بیشتر از این که دنبال کار باشد به 
دنبال تفریــح و رفیق بازی بود، حتی پدر و مادرش نیز 
از او راضی نبودند.ولی من مقابل پدرم ایستادم، زمین و 
زمان را به هم دوختم و برای لجبازی با خانواده ام ترک 
تحصیل کردم زیرا خوب می دانستم بزرگ ترین آرزوی 
پدرم این اســت که من درس بخوانــم و در آینده برای 
خودم کسی شوم. به همین خاطر قهر کردم، غذا نخوردم، 
حرف نمی زدم و حتی دســت به خودکشی زدم! پدرم 
وقتی فهمید کوتاه نمی آیم من را کناری کشــید و گفت: 
»دخترم رمضانعلی نمی تواند تو را خوشبخت کند و تو 
روزی پشیمان خواهی شد. من هم به این ازدواج راضی 
نیستم اما این را بدان که اگر دست رمضانعلی را بگیری 
و از این خانه بروی دیگر جایی در این خانه و قلب من 
نخواهی داشــت! آن وقت تصور کن که پدرت را برای 
همیشه از دست داده ای... « پدرم را خیلی دوست داشتم 
اما عشــق به رمضانعلی آن قدر پرشور بود که بین او و 
پدرم، رمضانعلی را انتخاب کردم. با خود می گفتم عشق 
بین ما همه چیز را درست می کند. می دانستم رمضانعلی 
اهل خالف اســت اما با خود می گفتم نجاتش می دهم 
و می خواســتم در زندگی رمضانعلی یک ناجی باشم. با 
خودم می گفتم کاری می کنم که پدرم بفهمد اشتباه کرده 
اســت! در واقع من با رمضانعلی ازدواج نکردم، با کسی 
ازدواج کردم که در ذهن خود ســاخته بودم. ۱۷ ســال 
داشتم که پا به خانه رمضانعلی گذاشتم و بعد از گذشت 

چند ماه فهمیدم که اشتباه کرده ام. رمضانعلی به هروئین 
اعتیاد داشت ودر خالفکاری نیز بی همتا بود. از طرفی 
خانواده ام مرا طرد کرده بودند و نمی توانســتم از کسی 
کمک بگیرم. بنابراین تصمیم به نجاتش گرفتم اما به جای 
نجات رمضانعلی خود گرفتار مواد مخدر شدم. آن روزها 
فرزند دومم به دنیا آمده بود و از افسردگی بعد از زایمان 
رنج می بردم. رمضانعلی مرا مجبور به مصرف مواد مخدر 
کرد تا در برابر اعتیاد او ســکوت کنم. بعد از اعتیاد به 
هروئین انگار انســان دیگری شدم، فقط به فکر مصرف 
مواد مخدر بودم و فرزندانم هیچ اهمیتی برایم نداشــتند. 
فرزندانم که بزرگ تر شدند آن ها هم به موادمخدر آلوده 
شدند. پسر بزرگم به مشروبات الکلی و پسر کوچک ترم 
به شیشه اعتیاد پیدا کرده بودند. من و شوهر و فرزندانم 
همگی معتــاد بودیم و به صورت بانــدی کار خرید و 
فروش مواد مخدر انجام می دادیم تا این که شــوهرم به 
دلیل مصرف بیش از اندازه مواد مخدر مبتال به ســرطان 
ریه شــد و همه دارو ندارمان را فروختیم وخرج درمان 
شوهرم کردیم اما نتیجه ای نداشت و او جان خود را از 
دست داد. کم کم به کارتن خوابی روی آوردم، شب ها در 
سرویس بهداشتی پارک ها می خوابیدم و روزها خرید 
و فروش مواد مخدر انجــام می دادم که هزینه موادم را 
تامین کنم تا این که توسط ماموران دستگیر و راهی زندان 
شدم. بعد از تحمل حبس از سرنوشت فرزندانم اطالعی 
نداشــتم وپس   از سه ســال کارتن خوابی درحالی که 
دیگر از کارتن خوابی و از دنیای ویران خودم خسته شده 
بودم تصمیم به ترک مواد مخدر گرفتم. بنابراین به کمک 
انجمن معتادان گمنام اعتیادم را ترک کردم و اکنون چهار 
سال است که پاک هســتم. فرزندانم نیز وقتی دیدند که 
من ترک کرده ام  تصمیم به ترک مواد گرفتند. اکنون من 
و فرزندانم یک خانواده هستیم، پسرم به تازگی ازدواج 
کرده و خانواده مان بزرگ تر شده است. دلم خیلی برای 
پدرم تنگ شــده، او وقتی سرنوشت تلخ مرا دید بیمار 
شد به طوری که اکنون مدتی است به دلیل سکته مغزی 
توان حرکت ندارد حتی قدرت تکلم خود را از دســت 
داده است.خیلی دوست دارم به دیدنش بروم اما به دلیل 
وضعیتی که دارد صالح ندیدم این کار را انجام دهم. دلم 

خیلی خیلی برایش تنگ شده به اندازه ۲۳ سال ...

در امتداد روشنایی

  مرد ناشناس که برای دزدی وارد یک خانه ویالیی 
در شرق تهران شده بود با دیدن دو جسد داخل اتاق 
از ترس پا به فرار گذاشت اما باز گذاشتن در خانه راز 

مرگ غم انگیز این مادر و دختر را فاش کرد.
  ساعت ۱۰ شب شنبه ۴ خرداد، یک مأمور پلیس هنگام 
گشــت در خیابان گلبرگ متوجه باز بودن در یک خانه 
ویالیی شد. دقایقی که گذشت با بررسی بیشتر دریافت 
قفل در ورودی خانه نیز شکسته و در نیمه باز است. مأمور 
جوان چند باری زنگ خانه را به صدا درآورد و از آنجایی 
که کسی پاسخگو نبود، احتمال داد سرقتی رخ داده باشد 
بنابراین پس از هماهنگی های الزم، وارد خانه ویالیی شد. 
اما به محض ورود بوی تعفن شدیدی به مشامش خورد 
و در اتاق پذیرایی با صحنه هولناکی رو به رو شد. جسد 

پیرزنی که مدت ها از مرگش گذشته و دچار فساد نعشی 
شده بود داخل اتاق افتاده بود.

  بدین ترتیب موضوع از ســوی مأموران کالنتری ۱۴۷ 
گلبرگ به بازپرس کشیک قتل تهران اعالم شد. دقایقی 

بعد تیم بررسی صحنه جرم وارد خانه ویالیی شدند.
در بررســی خانه، مأموران در یکــی دیگر از اتاق ها با 
جسد زن میانسالی مواجه شدند که از مرگ او نیز مدت ها 
می گذشــت.  در تحقیقات از همسایه ها مشخص شد که 
دو زن فوت شده مادر و دختر هستند و به تنهایی در این 

می کردند.  زندگی  خانه 
همچنین مشخص شد که دختر میانسال بیماری  »ام اس« 
داشــته و به خاطر بیماری اش نیز ازدواج نکرده بود و به 
همراه مادرش در خانه ویالیی زندگی می کرد. از طرفی 
بررسی ها نشــان می داد که پیرزن، فرزندان دیگری هم 
داشــته است اما از آنجایی که با هم اختالف داشتند آنها 
مدت ها بود که به مالقات مادرشــان نمی آمدند و همین 
موضوع باعث شــده بود که از مرگ مادر و خواهرشان 

با خبر نشوند.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان با یک کیسه پارچه ای مواجه 

شدند که وسایل
 با ارزش خانه داخل آن گذاشته شده بود. 

همچنین چندین ته سیگار نیز روی زمین پذیرایی کشف 
شــد. بنابراین کارآگاهان احتمال دادند دزدی شــبانه با 
شکســتن درهــای ورودی وارد خانه شــده و اقدام به 
جمع آوری وسایل با ارزش کرده اما در تاریکی با مشاهده 
اجساد این مادر و دختر از ترس بدون آنکه سرقتی انجام 

دهد، وسایل را همانجا رها کرده و گریخته است.
متخصصان تشخیص هویت در محل حادثه زمان تقریبی 

مرگ را حدود دو ماه قبل اعالم کردند. این درحالی بود 
که ظرف ماستی که داخل یخچال پیدا شد تاریخ تولید آن 
چند روز بعد از سال ۹۸ بود و همین موضوع نشان می داد 

که مادر و دختر تا اوایل امسال زنده بوده اند.
به گزارش ایران، به دستور بازپرس رضوانی از شعبه هشتم 
دادسرای امور جنایی تهران، اجساد برای مشخص شدن 
علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شدند. معاینات 
اولیه متخصصان پزشکی قانونی نیز حکایت از آن داشت 
که احتماالً زن ۷۵ ساله بر اثر سکته جان خود را از دست 
داده اســت. دخترش نیز که بیماری »ام اس« داشته قادر 
به حرکت نبوده و چون نتوانسته از اتاقش خارج شود بر 
اثر بیماری و گرسنگی درنهایت تسلیم مرگ شده است. 

دزدی که راز مرگ در خانه وياليی را فاش کرد

 کشف ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هرمزگان 
  رییس پلیس آگاهی استان هرمزگان از کشف 
۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از دو دســتگاه 

کامیون نفتکش خبر داد. 
  عبدالمجید کرمی در تشــریح ایــن خبر اظهار 
داشــت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات گسترده فنی 
و اطالعاتی از قاچاق مواد نفتی از نوع گازوئیل به 
مقصد شرق اســتان با شیوه استفاده از بارنامه های 
جعلی مطلع و موضوع  را به صورت ویژه در دستور 

کار قرار دادند.
وی افــزود: ماموران با تشــکیل دو اکیپ جهت 
بررسی موضوع به محور بندر عباس - میناب اعزام 
که  حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به 

دو دستگاه کامیون نفتکش مشکوک و خودروها را 
متوقف کردند.

رییس پلیس آگاهی استان هرمزگان اظهار داشت: 
در بررسی اولیه ازخودروها مشخص شد بارنامه ها 
با مشخصات کامیون ها مغایرت دارد که با هماهنگی 
قضایی خودروها به همراه رانندگان جهت بررسی 

تکمیلی به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.  
  کرمی خاطر نشــان کرد: در بررســی تکمیلی 
مشــخص شــد پلمپ و بارنامه ها جعلی، و بار 
کامیون ها گازوئیل است و متهمان نیز در بازجویی 
اعتــراف کردند که  با بارنامــه جعلی قصد فریب 

مأمورین و قاچاق گازوئیل را داشته اند.
وی تصریح کرد: در بارزسی از کامیون های توقیفی 

۶۲ هــزارو ۶۰۰ لیتر گازوئیــل قاچاق به ارزش 
تقریبی ۵ میلیاردریال کشــف و متهمان ها جهت 
ســیر مراحل قانونی به مراجــع قضائی معرفی و 
سوخت های  مکشوفه به شــرکت نفت تحویل و 

خودرو ها نیز به پارکینگ منتقل شدند.
  به گزارش فارس، رییس پلیس اگاهی هرمزگان 
ضمن قدردانی از همکاری خوب مردمی با پلیس 
در اجرای طرح های پاکســازی نقاط آلوده استان، 
از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و 
برخورد با هرگونه بی نظمی و قاچاق کاال ، از طریق 
سانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان 
ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان 

اقدام شود.

آگهی المثنی سند مالکیت 
نظر به اینکه  عبدالرضا شریف فرزند محمد علی درخصوص پالک 390  فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو بندرعباس 
مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین که تحت شماره چاپی 2/355250 نمونه 334 در دفتر 31 صفحه 
262 ذیل ثبت 5911 به نام مالک فوق ســند صادر و تسلیم گردیده و به علت جابجایی مفقود گردیده است تقاضای سند 
مالکیت المثنی نموده است .لذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدین وسیله اعالم می شود هرکس 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید. بدیهی است پس از 
انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.98/1105 
تاریخ انتشار آگهی: 1398/3/8

اسمعیل ربیعی نژاد
  رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600182 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 4 تفکیکی به مساحت 75/01 مترمربع 
واقع در سمت جنوبی طبقه دوم که میزان 1/56 مترمربع آن بالکن و 6/58 متر آن پیشرفتگی می باشد و بقدرالسهم از سایر 
مشاعات و مشترکات سهیم می باشد. دارای پالک ثبتی 1939/26537 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 20331 فرعی 
با حدود اربعه شماالً در هشت قسمت که قسمت های سوم و هفتم آن شرقی است و پنجم غربی است اول دیواریست 
مشترک بطول1/15 متر به آپارتمان قطعه 3 و دوم دیواریست مشترک بطول 3/45 متر به آپارتمان قطعه 3 تفکیکی سوم 
دیواریست بطول 0/50 متر به داکت چهارم دیواریست بطول 0/70 متر به داکت و پنجم دیواریست بطول 0/50 متر به 
داکت ششم دیواریست مشترک بطول 1/95 متر به آپارتمان قطعه 3 تفکیکی و هفتم دیواریست بطول 1/95 متر به راه پله 

و راهرو و هشتم درب و دیواریست بطول 4/84 متر به راه پله و راهرو شرقا: دیواریست بطول 5/20 متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن فضای 
ملک مجاور قطعه 26 قرار دارد. جنوبا : در دو قسمت اول دیوار و پنجره ای و لبه بالکن بطول 10/94 متر به فضای حیاط مشاعی و دوم دیواریست بطول 
0/80 متر به فضای خیابان 18 متری غربا: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره ایست بطول 4/70 متر به فضای خیابان 18 
متری دوم دیواریست بطول 0/35 متر به فضای خیابان 18 متری سوم دیواریست بطول 2/45 متر به فضای خیابان 18 متری به انضمام انباری شماره 4 به 
مساحت 2/02 مترمربع و پارکینگ شماره 3 بمساحت 10/58 مترمربع واقع در شهرک نریمان خیابان شب بو کوچه شب بو ثبت و سند مالکیت صادر و به  
آقای علی شرفی فرزند شاهی خان بشماره ملی 4209918822 منتقل شده است طبق سند رهنی شماره 77002-94/10/27 دفترخانه 24 قشم در قبال مبلغ 
1/530/000/000 ریال در رهن بانک شهر شعبه قشم قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/395/180/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق و 
دارای انشعابات آب برق مجزی که برابر گزارش کارشناس در تصرف مستاجر می باشد و ملک فوق با مشخصات اسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک - نمای 
سنگ حاجی آباد دو اتاق خواب کف آپارتمان سرامیک درجه دو با بندکشی پوشش دیوارها گچ درب اتاق ها چوبی پنجره ها UPVC دوجداره و کولر 
اسپلیت، نرده راه پله استیل کف حیاط موزائیک دارای راه پله و اسانسور پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 98/04/02 در اداره ثبت اسناد و 
امالک قشم واقع در میدان حافظ - سایت سمن - بلوار مشاهیر - پشت دادگستری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و سیصد 
و نود و پنج میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق وگاز 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 آن قطعی معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد  و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  98/1019 م/الف
 تاریخ انتشار:98/3/8

عزیز بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک قشم

آگهی مزایده  اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی( 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوسیله به خانم فاطمه نصیرائی نژاد فرزند عباس بشماره ملی 3420721595 به آدرس قشم - محله سجادیه بعد از مسجد بدهکار پرونده کالسه 9600197 ابالغ می شود که صندوق 
کارآفرین امید شعبه قشم به استناد قرارداد قرض الحسنه شماره 688256-100-5643 مورخ 91/12/7 جهت وصول مبلغ 18/644/337 ریال موضوع الزم االجرا ) هجده میلیون و 
ششصد و چهل و چهار هزار و سیصد و سی و هفت ریال ( به انضمام حقوق دولتی و سایر هزینه های قانونی اقدام به صدور اجرائیه نموده و پرونده فوق در اجرای اسناد رسمی قشم 
در جریان است با توجه به اینکه  طبق گزارش مامور ابالغ اداره پست قشم آدرس اعالمی ) متن اجرائیه( شناخته نشده اید و بستانکار نیز نتوانسته شما را معرفی نماید و آدرس شما 
برای این واحد هم مشخص نیست، لذا باستناد تقاضای بستانکار و برابر ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم اجرا اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در  یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی  ابالغ اجرائیه محسوب می گردد، اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید، عملیات 

اجرائی طبق تقاضای بستانکار و برابر مقررات عملیات اجرائی علیه شما ادامه و مورد وثیقه به فروش خواهد رسید. 98/1018  م/ الف

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی قشم - عزیز بهرامی

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 بوفرهان فرزند ناصر بشماره ملی 3380054305  به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 1/5467 مورخ 1398/2/28 درخصوص پالک 3940 فرعی از 
3571- اصلی مفروز و مجزا شده از 3058 قطعه 6 واقع در 600 دستگاه، خیابان مالصدرا شمالی، میثاق 5 بخش یک بندرعباس مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان 
به شماره سند 362501 سری د/91 دفتر 431 صفحه 341 بشماره ثبت 87581 ثبت و سند بنام علی حسن کیانی صادر و بموجب سند شماره 185328 مورخ 1393/11/27 در قبال مبلغ 
498/131/857 ریال نزد بانک مسکن شعبه نخل در رهن قرار دارد که برابر سند انتقال شماره 185327 مورخ 1393/11/28 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 9 بندرعباس به ایشان انتقال 
و به علت جابجایی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. فلذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدین وسیله اعالم می شود 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

بنام متقاضی اقدام خواهد شد.98/1111
تاریخ انتشار آگهی: 1398/3/8

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی المثنی سند مالکیت 
نظر به اینکه  داود موسی ئیان میرآبادی فرزند علیرضا درخصوص پالک 54814  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان  که تحت شماره چاپی 821883 الف 97 به نام مالک فوق سند صادر و تسلیم گردیده و به علت جابجایی مفقود گردیده است تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است .لذا به استناد 
ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدین وسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و 

یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.98/1116 
تاریخ انتشار آگهی: 1398/3/8

اسمعیل ربیعی نژاد-   رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: دو آدم ربا در البرز دستگیر شدند و 
انگیزه خود را از آدم ربایی اختالفات شخصی اعالم کردند.  

  سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی ارسال یک فقره پرونده آدم ربایی در تاریخ 
۱۹ اردیبهشت ماه از کالنتری ۳۸ بنفشه به پلیس آگاهی این استان مبنی بر ربوده 
شدن مرد ۳۵ ساله ای در محل کارش از سوی دو فرد ناشناس، پیگیری موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های مقدماتی مأموران محرز شد که آدم ربایان 
در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه با حضور در محل کار شاکی و حمله به وی، با توسل 
به زور سوار خودروی او شدند و با وارد کردن ضربات چاقو او را مجروح کردند. 

  این مقام انتظامی اظهار کرد: متهمان پس از طی مســافتی با توجه به خون ریزی 
شــدید و وخامت حال گروگان، او را در منطقه گرمدره در حاشــیه اتوبان رها و 

با دو دستگاه خودروی سمند و 
پراید اقدام بــه فرار کردند و فرد 
مضــروب که بیهوش شــده بود 
توســط رهگذران به بیمارستان 

منتقل شد. 
  به گزارش خراســان، وی اضافه کرد: با تحقیقات ویژه پلیسی، رد پای آدم ربایان 
در ورودی اتوبان تهران- کرج شناسایی شد و خودروی متهمان تحت تعقیب قرار 
گرفت اما از آن جا که سرنشــینان خودرو قصد تسلیم نداشتند، مأموران با رعایت 
قانون به کارگیری ســالح پس از شلیک تیر هوایی، خودرو را توقیف و هر دو نفر 

را دستگیر کردند.

آدم  رباییدستگیری اعضای باند مخوف                    در البرز 

  فرمانده انتظامي شهرســتان میناب از فوت 
یک جوان ۲۰ ساله به علت غرق شدگی در سد 

استقالل این شهرستان خبر داد.
  سرهنگ » محمد رستمی « گفت: ماموران انتظامی 
این شهرســتان از طریق مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ از غرق شدن جواني در سد »استقالل«  مطلع 
و بالفاصله جهت بررســي موضوع به محل اعزام 

شدند.
 وی افزود: با حضور ماموران در محل مشــخص 
شد جواني ۲۰ ساله در حال شنا در حوضچه فشار 
شکن سد اســتقالل به دلیل عدم آشنایی به فنون 
شــنا غرق و جان خود را از دست داد که با تالش 
 عوامل آتش نشانی و تیم غواصی جسد فرد از آب 

خارج شد.

  به گزارش شبستان، فرمانده انتظامی میناب اظهار 
کرد: با توجه به فرارســیدن فصــل گرما و تمایل 
جوانان و نوجوانان به شنا در دریا، استخر، ّآبندها و 
کانال های کشاورزی، خانواده ها باید ضمن توجه 
بیشــتر به فرزندان خود به آنان فنون شنا آموخته 
و حتما و ضرورتا در هنگام شــنا در کنار فرزندان 

خود باشند.

مرگ تلخ جوان ۲۰ ساله در سد استقالل میناب

 مرد معتاد که پس از جدایی همسرش، حضانت دختر 
سه ساله اش را برعهده داشت، آنقدر او را کتک زد که 

روانه بیمارستان شد. 
  این کــودک آزاری که در یکی از روســتاهای بخش یامچی 
شهرســتان مرند رخ داده اســت، شــنبه چهارم خرداد توسط 
مســئوالن یکی از بیمارستان های منطقه به بهزیستی آذربایجان 
شــرقی اعالم شد.با اعزام مددکاران مشخص شد دختر بچه سه 
ساله ای پس از طالق والدین، با پدر معتادش زندگی می کرده اما 

بر اثر شکنجه های پدرش به  کما رفته است. این دختر کوچولو 
در بیمارســتان امام رضا)ع(  تحت درمان قرار گرفت. با شروع 
تحقیقات پلیســی نیز مشخص شد پدر معتاد فرار کرده و تالش 
برای دستگیری او ادامه دارد. محسن ارشدزاده، مدیرکل بهزیستی 
استان آذربایجان  شرقی گفت: این اتفاق در خانواده ای رخ داده که 
هم موضوع اعتیاد و هم طالق در آن مطرح بوده است. این دختر 
خردسال در زمان انتقال به بیمارستان در کما بوده و از بیمارستان 
مرند به بیمارســتان امام رضا)ع( تبریز منتقل شد و خوشبختانه 

هوشیاری اش را به دست آورده است. پدر این کودک نیز متواری 
است.

  به گزارش ایران، وی افزود: موضوع این پرونده از طریق رئیس 
بهزیستی مرند به دادســتان اعالم و طرح موضوع شده است و 
با اعالم شــکایت علیه پدر کودک، وی تحت تعقیب قرار دارد. 
این دختر سه ســاله پس از اعالم نظر پزشکی قانونی و بعد از 
ترخیص با اعالم دادستانی، تحویل بهزیستی خواهد شد و بدون 

شک اجازه برگشت او را به خانه پدری اش نمی دهیم.  

شکنجه 
دختر 3 ساله 

در خانه
 پدر معتاد
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 سال هجدهم شماره 3046

بشاگرد، تولید کننده بهترین عسل کوهی
 ماه رمضان ســال جاری همزمان با برداشت عسل در بشاگرد بوده 
به همین دلیل مردمان متدین این منطقه از این فرصت بهره جسته و هر 
روزه عسل تازه را زینت بخش سفره های افطار و سحری خود کرده اند. 
به گزارش شــبکه اطالع رسانی هرمز؛ عسل به عنوان ماده ای مغزی 
دارای خاصیت های ویژه ای بوده که خوردن آن برای تمام افراد جامعه 
توصیه می شود این ماده شگفت انگیز برای پیشگیری از حمالت قلبی، 
التیام زخم ها، و افزایش انرژی بدن و... بســیار مفید بوده به طوری که 
بسیاری از ورزشکاران خوردن روزانه یک قاشق از این ماده مفید در 
برنامه هایشان جای دارد.شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان با دارا 
بودن کوهستان های سر به فلک کشیده و پوشش گیاهان خاص منطقه 
ای بکر برای پیدایش عسل های کوهی به شمار می رود به طوری که 
با آغاز فصل بهار در میان کوه ها و جنگل های این منطقه عســل های 
طبیعی مشاهده می شود. اقصی نقاط بشاگرد با دارا بودن تنوع گیاهان 
دارویی و رطوبت کم منطقه ای بکر برای کندوســازی زنبوران عسل 
است به طوری که در فصل بهار میان تخته سنگ ها و یا روی درختان 
کنار، کهور و درختان کوهی این منطقه عســل های طبیعی مشاهده 
می شود.اگر بشاگرد زمســتان های پر بارشی داشته باشد و درختان 
و گیاهان آن سر سبز شده باشــد عسل های با کیفیت تر را زنبوران 
عسل تولید می کنند نکته جالب عسل های بشاگرد که آن را محبوب در 
کشور و یا حتی جهان کرده این است که در ساخت عسل ها هیچ گونه 
دخالت انســانی صورت نمی پذیرد و به صورت سنتی زنبوران عسل 
برای خود کندو می سازند.مردمان دیار بشاگرد عسل های مرغوب را 
در ماه های اردیبهشت، خرداد و آبان برداشت می کنند و عالوه بر تامین 
بازارهای داخلی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر می کنند.
ماه رمضان ســال جاری همزمان با برداشت عسل در بشاگرد بوده به 
همین دلیل مردمان متدین این منطقه از این فرصت بهره جســته و هر 
روزه عسل تازه را زینت بخش سفره های افطار و سحری خود کرده اند 
به طوری که همزمان با پخت انواع شــیرینی جات سنتی از عسل به 
عنوان شهد استفاده می کنند.لگیمات، رنگینک، فرنی، خمفروش، خرما 
دیشو، ساگو، حلوای انگشت پیچ، نشا، نان برزه، خرک از شیرینی های 
ســنتی هرمزگان به شمار می رود که از عســل های تازه و مرغوب 

بشاگرد برای تولید و تزیین آن استفاده می کنند.

اهدای خون مردم روستای روتان سیریک 
 به مناســبت ماه مبارک رمضان مردم روستای روتان بخش بمانی 
شهرستان سیریک ۲۵ واحد خون به افراد نیازمند و بیمار اهداء کردند.

به گزارش صداوســیما، ذاکری، رئیس سازمان انتقال خون شهرستان 
ســیریک گفت: مردم از ساعت ۱۰ شب تا ساعت ۲ بامداد در پایگاه 
سیار انتقال خون در مسجد صاحب الزمان )عج( روستای روتان خون 
اهدا کردند.وی افزود: افرادی که حداقل دارای سن ۱۷ سال و حداکثر 
۶۵ سال باشــند و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن دارند و از سالمت کامل 
برخوردارند می توانند با همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر 
)دارای کــد ملی( برای اهدای خون به مراکز خونگیری مراجعه، تا در 
صورت دارا بودن معیار های پزشکی الزم، خون اهدا کنند.ذاکری گفت: 
فواصل اهدای خون برای مردان حداکثر ۴ بار و زنان حداکثر ۳ بار در 

سال می توانند خون اهدا کنند.

خبری

آگهی تحدید حدود عمومی هس ماهه )دی، بهمن، اسفند(  سال 1397 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس و توابع
پیرو آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 )دی، بهمن، اسفند(  
در اجرای ماده چهارده قانون ثبت جهت تحدید حدود امالک 
مشروحه واقع در بخش )یک - شش( در تاریخ های تعیین شده 

ذیل به عمل خواهد آمد :
بخش یک

1- پالک 5 فرعی از 5725- اصلی محمود پیری مقسمی فرزند 
باقر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/65 مترمربع واقع در 

محله سه زیارتان
فرزند حسین  ارشلو  کاظمی  اصلی حسن  2-پالک 6367- 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/22 مترمربع واقع در 

محله سیدکامل
3-پالک 1 فرعی از 8187- اصلی حسین امین پوردریائی فرزند 
حسن و خانم فرشته گرگین پور فرزند علی هر کدام به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/50 

مترمربع واقع در محله سورو
همگی  شهرت  مسعود  و  محمد  اصلی   -8235  4-پالک 
دریائی نژاد فرزندان ابراهیم هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/48 مترمربع واقع در 

محله سورو
5-پالک 1 فرعی از 8537- اصلی نصرت زیارتی شاه عوض 
 174/19 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  ابراهیم  فرزند 

مترمربع واقع در نایبندجنوبی
محمد  فرزند  دوز  چپ  معصومه  اصلی   -10648 6-پالک 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/79 مترمربع واقع در 

نایبندجنوبی
شنبه 1398/04/01

فرزند حسین  تختی  کناری  زهرا  اصلی  پالک 10780-   -7
ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع واگذاری به مساحت 4/44 

مترمربع واقع در محله سیم باال
علی  فرزند  پور  حدادی  کنیز  اصلی   -10782 پالک   -8
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 347/23 مترمربع واقع در 

برزن چاهستانیها
9- پالک 10783- اصلی آقایان علی و محمد و حیدر و منصور  
و خانم ها فاطمه و زینب شهرت همگی زمردی فرزندان حسین 
و آقایان محمدعلی و رمضانعلی و خانم حمیده شهرت همگی 
زمردی فرزندان حسن به نسبت آقایان 67/20 سهم مشاع از 

504 سهم و خانم ها به نسبت 33/60 سهم مشاع از 504 سهم 
ششدانگ یکقطعه شارع متروکه به مساحت 24 مترمربع واقع در 

محله خواجه عطاء
10- پالک 10785- اصلی نوید پورداد فرزند حمید ششدانگ 
محله  در  واقع  مترمربع   0/31 مساحت  به  واگذاری  شارع 

سیدکامل
11- پالک 10786- اصلی نوید پورداد فرزند حمید ششدانگ 
محله  در  واقع  مترمربع   3/20 مساحت  به  واگذاری  شارع 

سیدکامل
12- پالک 10787- اصلی ثریا آرمات فرزند غالم ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 92/52 مترمربع واقع در نایبند شمالی
یکشنبه 1398/04/02

اله  بدیع  امراللهی فرزند  13- پالک 10789- اصلی محسن 
ششدانگ شارع واگذاری به مساحت 163/46 مترمربع واقع در 

سرریگ
کهزاد  فرزند  مشیری  شهریار  اصلی   -10790 پالک   -14
ششدانگ شارع واگذاری به مساحت 97/89 مترمربع واقع در 

سرریگ
15- پالک 10793- اصلی سیدعقیل هاشمی و مریم هاشمی 
فرزندان سید ابراهیم و نادره علیزاده مقدم فرزند احمدرضا هر 
کدام به ترتیب به نسبت 2/5 سهم و 1/75 سهم و 1/75 سهم 
به مساحت 43/71  ششدانگ یکقطعه زمین شارع واگذاری 

مترمربع واقع در محله سیاهان
16- پالک 10795- اصلی منوچهر و محمدامین شهرت همگی 
بهمنی چاهستانی فرزندان پرویز هر کدام به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ شارع واگذاری به مساحت 27/52 مترمربع 

واقع  در برزن شاه حسینی
17- پالک 10797- اصلی سمن گل مالحی نژاد فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/56 مترمربع واقع در محله 

سورو قدیم
18- پالک 10800- اصلی اسحق رحیمی تازیانی فرزند حسین 
ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 86/57 

مترمربع واقع در محله سیدکامل
دوشنبه 1398/04/03

19- پالک 10801- اصلی خلیل بهمن نژاد بندری فرزند محمد 
ششدانگ شارع واگذاری به مساحت 12/68 مترمربع واقع در 

میدان قدس
20- پالک 10802- اصلی لیال دهقان طزرجانی فرزند محمد 
ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 13/60 

مترمربع واقع در محله اوزیها
محمد  فرزند  جعفری  حسین  اصلی   -10808 21-پالک 
ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 10/70 

مترمربع واقع در محله بلوچها
22- پالک 10809- اصلی حیدر قاسمی قلعه قاضی فرزند غالم 
ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع واگذاری به مساحت 27/38 

مترمربع واقع در نایبندشمالی
23- پالک 10810- اصلی حیدر قاسمی قلعه قاضی فرزند غالم 
ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع واگذاری به مساحت 7/48 

مترمربع واقع در نایبندشمالی
24- پالک 10811- اصلی غالم کارگر فرزند موسی ششدانگ 
محله  در  واقع  مترمربع   219/52 مساحت  به  خانه  یکباب 

چاهستانی ها
سه شنبه 1398/04/04

25- پالک 10815- اصلی آقایان محمد و حسن و ناصر و علی 
و صادق و خانم ها جوین و جهان آرا شهرت همگی عسکری 
فرزندان اسد آقایان هر کدام به نسبت 16 سهم مشاع از 96 سهم 
و خانم ها هر کدام به نسبت 8 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ 
یکقطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 29/08 مترمربع 

واقع در محله بلوچها
فرزند  الری  زاده  طاهر  شیوا  اصلی   -10816 پالک   -26
به  متروکه  شارع  محل  زمین  یکقطعه  ششدانگ  محمدعلی 

مساحت 51/27 مترمربع واقع در میدان برق
27- پالک 10817- اصلی ابوذر غریبی چاهستانی فرزند غالم 
به مساحت 82/62  ششدانگ یکقطعه زمین شارع واگذاری 

مترمربع واقع در امام موسی صدرشمالی
28- پالک 10818- اصلی آقایان ادریس و یحیی و خانم الله 
شهرت همگی پدرام فرزندان محمد هر کدام به ترتیب به نسبت 
سه دانگ و دو دانگ و یک دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه 
زمین شارع واگذاری به مساحت 30/84 مترمربع واقع در محله 

اوزیها
29-پالک 10819- اصلی حسین بیک لو فرزند اسداله ششدانگ 
یکقطعه زمین محل شارع واگذاری به مساحت 21/06 مترمربع 

واقع در خیابان شهید خراسانی
ابراهیم  فرزند  دار  پیش  صغراء  اصلی   -10820 30-پالک 
ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 8/12 

مترمربع واقع در محله بلوچها
چهارشنبه 1398/04/05

31-پالک10821- اصلی سیدمجید و سید حمید شهرت همگی 
مکی پور حسین آباد فرزندان سیدمحمد هرکدام به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع متروکه به 

مساحت 3/32 مترمربع واقع در محله سرباالیی کمربندی
32-پالک 10822- اصلی سیدمجید و سید حمید شهرت همگی 
مکی پور حسین آباد فرزندان سیدمحمد هرکدام به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع متروکه به 

مساحت 2/37 مترمربع واقع در محله سرباالیی کمربندی
33- پالک 10823- اصلی سیدمجید و سید حمید شهرت 
همگی مکی پور حسین آباد فرزندان سیدمحمد هرکدام به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین محل شارع متروکه به 

مساحت 1/06 مترمربع واقع در محله سرباالیی کمربندی
34- پالک 10825- اصلی حسین بلدژ فرزند قنبر ششدانگ 
یکقطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 1/64 مترمربع واقع 

در محله شاه حسینی
35- پالک 10824- اصلی کمال الدین جعفری فرزند حجی 
محمدعلی و سیدمحمد ذاکری بفروئی فرزند سیدابوالفضل هر 
کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین محل 
شارع واگذاری به مساحت 46/60 مترمربع واقع در محله سیم 

باال
شنبه 1398/04/08

بخش شش قطعه یک
36-پالک 498 فرعی از 6- اصلی قنبر زربان فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1589/69 مترمربع واقع در 

روستای طاهری
دوشنبه 1398/04/10
بخش شش قطعه دو 

37-پالک 1023 فرعی از 20- اصلی مریم قریشی فرزند احمد 
ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت 119/45 مترمربع 

واقع در روستای کشکو
بندری  زرنگار  الیاس  اصلی  از 20-  فرعی  38-پالک 1024 

فرزند عباس ششدانگ یکقطعه زمین 
 38290/93 مساحت  به  مزروعی 

مترمربع واقع در روستای کشکو
39-پالک 801 فرعی از 22- اصلی 
حسن چرزه فرزند محمد ششدانگ 
 36/69 مساحت  به  خانه  یکباب 

مترمربع واقع در روستای شمیل
سه شنبه 1398/04/11

40-پالک 293 فرعی از 23- اصلی کنار خبر فرزند تراب یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 

27386/67 مترمربع واقع در روستای گرده صفر باقری
41-پالک 74 فرعی از 34- اصلی مهناز غالمی خواجه عطائی 
به مساحت 2850/33  فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه 

مترمربع واقع در روستای چاه بس
چهارشنبه 1398/04/12

بدین وسیله عملیات تحدید حدود عمومي پالکهاي فوق الذکر 
در  صبح  الي 10  ساعت 9  راس  ثبت  قانون  ماده 14  برابر 
تاریخ هاي اخیرالذکر در محل به عمل خواهد آمد اینک به 
موجب این آگهي از مالکین و کلیه مجاورین دعوت میگردد 
که در تاریخ هاي قید شده در محل حضور به هم رسانند. در 
صورت عدم حضور مالک مطابق ماده 15 قانون ثبت اقدام 
و نسبت به ادامه عملیات تحدید حدود اقدام خواهد گردید. 
واخواهي )اعتراض( مجاورین و مالک نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدي ظرف 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترضین بایستي 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نمایند و طبق تبصره 
2 ماده واحد قانون تعین و تکلیف پرونده هاي معترضي ثبتي 
که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بین 
رفته است مصوب 1373/2/25 و ماده 86 آیین نامه قانون ثبت 
مي بایست ظرف مدت یک ماه به دادگاه محل مراجعه و تقدیم 
دادخواست نموده و گواهي مذکور را به این اداره اعاده نمایند 
و در صورت عدم تقدیم دادخواست مذکور، اداره ثبت برابر 

مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتي اقدام خواهد نمود .
تاریخ انتشار :   08/ 03/ 1398

شناسه آگهی : 473406

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 به منظور 
تحکيم و 

تبیین الزامات سیستم مديريت ايمنی لنج ها در بندرکنگ 

بــا توجه به انتقال بار و مســافر در حمل و نقل 
دریایــی دو مبحث ایمنی و امنيــت از الزامات 
این حمل و نقل می باشــد. ایمنی در بسياری از 
موارد با امنيت ســفر الزم و ملزوم یکدیگر می 
باشند. صنعت لنج به عنوان یک وسيله حمل و 
نقل دریایی در بندرکنگ  همانند ســایر صنایع 

می بایست با تکنولوژی جدید منطبق باشد.
 لنج به همان اندازه که وسیله کامال مجهزی هست، به 
همان اندازه هم با توجه به مواد ســازنده آن به راحتی 
دچار حریق می شود. شاید تصور همگان این باشد که 
با وجود در آب بودن و مجاورت دایمی آب و لنج، چرا 
در بستر زمان لنج های زیادی آتش گرفته و در دریا 
غرق شده اند و چرا با توجه به در دسترس بودن آب، 
ملوانان نتوانستند اطفاء حریق نمایند. بیشترین بخشی 
که ممکن است آتش سوزی لنج از آن جا شروع شود، 
موتورخانه لنج است و موتورخانه در خن یا انبار لنج 
قرار دارد. معموال سوخت موتور خانه نیز در مجاورت 
آن می باشــد که در گذشته و حتی االن، بشکه های 
گازوییل در آن بخش قرار دارند. شــکل خن و انبار 
لنج به گونه ای است که خمره مانند می باشد و بخشی 
از خن همواره با تخته های مخصوص پوشــیده شده 
اســت. به محض ورود آتش به موتورخانه که ممکن 
اســت در اثر احتراق موتور هم باشد، معموال ملوانان 
پس از انجام تالش های اولیه، در صورت ازدیاد حجم 
حریــق به فکر جان خود افتــاده و برای نجات خود 

تالش می نمایند. 
  اگر لنج در اسکله آتش بگیرد امکان مهار آتش توسط 
ماشین های آتش نشــانی وجود دارد. اما به محض 
سرایت آتش به بخش های متعدد هم لنج های چوبی 
و هم لنج های فایبرگالس صدمات اساسی می بینند و 
در بسیاری از موارد لنج کامل می سوزد. چون لنج ابتدا 
از داخل و موتورخانه می ســوزد همواره این فرصت 
برای لنج های که در اسکله در اطراف آن قرار دارند، 
وجود دارد که لنج های خود را جابجا کرده تا آتش به 
لنج های دیگر سرایت نکند. در گذشته که اسکله وجود 
نداشــت، معموال لنج ها به صورت جداگانه به دور از 

ســاحل در دریا و با فاصله مشــخصی از شهر لنگر 
می انداختند و در چنین زمان هایی اگر آتش ســوزی 
در لنج اتفاق می افتاد، فقط باعث خســارت آن لنج 
می گردید. اما اکنون در اسکله لنج ها در کنار همدیگر 
متصل می ایســتند. در گذشته بخشی به عنوان آتش 
نشانی در محل لنگر انداختن لنج ها در ساحل وجود 
نداشت. اما در حال حاضر بخش آتش نشانی مهمترین 
بخش هر اسکله می باشد. بنابراین نخستین نهادی که 
از نظر امنیت و ایمنی با صنعت لنج ارتباط مستقیم دارد، 

سازمان آتش نشانی می باشد.
  آتش نشانی هر اسکله این ذهنیت را در یک لنجدار 
و نگهبانان لنج به وجود می آورد که با آسایش بیشتری 
به شغل و وسیله حمل و نقل خود نگاه کند. در درون 
هر لنج بنا به دستورالعمل سازمان آتش نشانی، سازمان 
بنادر و دریانوردی و ســازمان شــیالت می بایست 
تعدادی کپســول آتش نشــانی وجود داشته باشد و 
باتوجه به بزرگــی و کوچکی یک لنج اندازه و تعداد 
این کپســول ها متفاوت است. در گذشته این کپسول 
های آتش نشــانی در لنج های دریانوردان بندرکنگ 
وجود نداشت و سطل های شن ماسه برای اطفاء حریق 
استفاده می شد. البته در گذشته که کشتی های بادبانی 
دریانوردان بندرکنگ یا جهاز آن ها به قدرت نیروی 
بادبــان حرکت کرده و موتور نداشــت، امکان آتش 
سوزی در لنج ها کمتر بود و اگر آتش سوزی هم رخ 
می داد، در اثر خطای انسانی نظیر گسترش آتش برای 
درست کردن غذا یا درســت کردن آتش برای قلیان 
بوده اســت و چون تعداد ملوان ها زیاد بود و آتش به 
خن یا انبار شناور سرایت نمی کرد، کمتر شناور چوبی 
آتش می گرفت و با تحقیقات میدانی صورت گرفته 
در بندرکنگ بیشتر لنج های بندرکنگی در اثر امواج، 
طوفان و صاعقه غرق شدند و نقش آتش در غرق لنج 
بسیار اندک بوده است.) عبدالرضا راشدی، مصاحبه، 
۱۳۹۷( امــا در چند دهه اخیر لنــج های زیادی در 
بندرکنگ آتش گرفته و غرق شدند. از جمله می توان 
به لنج ناخدا محمد صالح نژاد از دریانوردن بندرکنگ 
در دهه هشتاد در اسکله بندرلنگه اشاره نمود که اداره 
بیمه خســارت مربوط به آن را پرداخت نمود) محمد 
صالح نژاد، مصاحبه، ۱۳۹۸( لنج های آقای عبدالرزاق 
گلبت و بدر دریابــان  در بندرکنگ هم در در زمان 

انتقال بار آتش گرفتند و غرق شدند.
  اداره بیمه و بیمه نمودن لنج ها هم از جمله مواردی 
است که لنج داران بندرکنگی با آن درارتباطند. ممکن 
است بیمه لنج هزینه زیادی الزم داشته باشد، اما لنج 
یک وسیله کامال خطر پذیر می باشد و هر لحظه ممکن 
اســت در اثر خطای انسانی و دیگر خطرات موجود 
دچار احتراق شــده و یا در اثر شکستگی و یا ورود 
آب به لنج در اثر لق شــدن یکی از چوب های لنج و 
افتادن میخ های فرسوده غرق گردد. بنابراین بیمه کردن 
لنــج می تواند در ایمنی و امنیت لنج تاثیرگذار بوده و 
تفکر ایمن را به لنج دار و لنج ساز بدهد که در صورت 

وقوع خطرات سهوی، سرمایه او مانند گذشته به یکباره 
از دســت نمی رود. با تمام خطراتی که ممکن است 
لنج داشته باشد، اما در صورت رعایت ایمنی و امنیت 
ممکن است بیشتر از هر وسیله نقلیه زمینی نظیر ماشین 
و غیره و وسیله نقلیه هوایی نظیر هواپیما عمر بیاورد و 
عمر مفید یک لنج چوبی می تواند تا یکصد سال باشد.   
  تبیین الزامات برای بیمه نمودن لنج ها از مواردی است 
که همواره باید صــورت گیرد تا از خطرات احتمالی 
 جلوگیــری گردد. اما عدم کارکــرد خوب اقتصادی 
لنج هــا در بندرکنگ باعث می گردد که تامین هزینه 
بــرای بیمه لنج و کارکنان لنج همــواره یک مخارج 

هنگفتی روی دست لنج دار بگذارد.
  از دیگر الزاماتی که مــی تواند در ایمنی لنج ها در 

سفرهای دریایی تاثیر گذار باشد، توجه ویژه ناخدایان 
و لنج داران به اخبار مربوط به هواشناســی است. در 
گذشته هواشناسی پیشرفته نبوده و ناخدایان در بستر 
زمان یــاد گرفته بودند، در چه فصلی ســفر دریا را 
 شروع کنند و باد موافق و مخالف و موسم را به خوبی 
می شــناختند. و در موسم مشخص به سفر می رفتند 
و ناخدایــان بندرکنگی نیر بودند کــه ممکن بود در 
اثر بی احتیاطی و حرکت کــردن در روزهای پایانی 
 موسم، لنج هایشان غرق شده باشد. اما در حال حاضر
 اســکله ها بنا به دســتور اداره هواشناســی کشور 
و هواشناســی جهانی در روزهای پــر خطر از نظر 
 وضعیــت جوی اجازه تردد به شــناورها و لنج ها را 

نمی دهند. 
  این عامل و تبعیت دریانوردان از آن باعث شده است 
که لنج های زیادی از خطر غرق شدن نجات پیدا کنند. 
اما با وجود این دریا همواره متالطم هست و برخی از 
ناخدایان هم همان ناخدایان کاردیده قدیمی نیستند که 
یک لنج را از خطر غرق شدن در امواج نجات دهند. 
لــذا به کرات در چند دهــه اخیر و حتی حال حاضر 
مشاهده شده اســت که لنج ها غرق می شوند. شاید 
ایمنی را رعایت نمی کنند و یا بیش از حد بار به لنج 
حمل می نمایند. اما با توجه به وسایل ارتباط جمعی 
و به ویژه موبایل و بی سیم، ملوانان زودتر نجات پیدا 

می کنند.
  در حال حاضر لنج ها در بندرکنگ ملزم به استفاده از 

وسایل نجات غریق می باشند. این وسایل نجات غریق 
می بایست در هر شناوری وجود داشته باشد. استفاده 
از وســایل نجات غریق در لنج ها باعث می گردد تا 
ملوانان بتوانند برای مدت زمان  بیشــتری در صورت 
غرق شدن لنج بر روی آب بمانند و با توجه به پیشرفت 
تکنولوژی و قایق های سریع السیری که اداره دریابانی، 
ســازمان بنادر و دریانوردی و غیره دارند و در موقع 
لزوم استفاده از بالگردها، باعث گردیده است تا نجات 
ملوانان راحت تر صورت پذیــرد و حوادث مرگبار 
انسانی در دریا کمتر رخ دهد. اما دریانوردان و ملوانان 
لنج های قدیمی چون از کودکی در دریا به ســفرهای 
طوالنی و دور و دراز می رفتند، می توانســتند بعد از 

غرق شــدن در دریا چندین روز در سطح امواج دریا 
طاقت بیاورند و نجات یافتگان لنج بوم مســی و بوم 
ارطــاوی در بندرکنگ به خوبی این مهم را یاد آوری 

می کند.  
برق دار شــدن اســکله ها و ایجاد برج های نور در 
مکان های متعدد اسکله و الزام استفادده از روشنایی الزم 
در لنج ها از ســوی نهادهای ذیربط دریانوردی باعث 
ایمنی بیشتر لنج ها گردیده است. بسیاری از لنج ها با 
توجه به امکانات  کنونی اگر مجهز به دوربین های مدار 
بسته گردند و سازمان بنادر و دریانوردی این مهم را الزام 
کند، می تواند در ایمنی و امنیت لنج ها تاثیر گذار باشد 
و به ویژه قرار داشتن دوربین مدار بسته در موتورخانه 
و انبار لنج و قرار داشتن صفحه نمایش دوربین در نزد 

سکانی و ناخدا، می تواند جلوی بسیاری از خطرات و 
از جمله آتش سوزی های کوچک که تبدیل به آتش 
سوزی های بزرگ می شود را بگیرد. وسایل ارتباطی 
و از جمله تلفن همراه، بی ســیم، جی پی اس و غیره 
نقش بی بدیلی در امنیت و ایمنی لنج ها در حال حاضر 
دارند. دستورالعمل های ایمنی که توسط سازمان های 
ذیربط و از جمله سازمان بنادر دریانوردی به لنج داران 
ابالغ می گردد و دریانوردان ملزم به مطالعه و کاربرد آن 
هستند، نقش مهمی در ایمنی لنج ها دارد. ایجاد تفکر 
استفاده از وسایل مدرن دریانوردی توسط ناخدایان و 
ملوانان لنج ها از اصول مهمی اســت که می تواند به 

ایمنی لنج ها کمک شایانی بنماید.

دکتر محمد حسن نیا 
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سالمت

فروردين :
با این که در تصمیم گیری بسیار مصمم به نظر می 
رسید، اما واقعیت این است که اکنون در وضعیت 
دشواری گیر افتاده اید. فکر می کنید که می دانید 
دقیقًا به دنبال چه چیزی هستید و آن چه می خواهید چندان هم 
پیچیده نیست، اما در واقع افکارتان آشفته اند و اولویت های تان 
را گم گرده اید. احساس رضایتمندی به این سادگی ها به دست 
نمی آید، زیرا اهدافی که شما در سر دارید با چیزی که دیگران 

توانایی عرضه اش را دارند زمین تا آسمان فرق می کند. 
 ارديبهشت :

امــروز از انرژی جســمانی چندانی برخوردار 
نیســتید، به همین دلیل ممکن است بی انگیزه 
به نظر برســید. بهترین راهکار این است که همه چیز را آسان 
بگیرید تا انرژی از دست رفته را مجدداً بازیابید. ممکن است 
وظیفه ی مهمی را به عهده بگیرید، اما اگر پیشرفتی در کارتان 
حاصل نشد ناراحت نشــوید، نیروی حیاتی شما برای تحقق 
اهداف تان به زودی بازخواهد گشت. به شما توصیه می شود 

که در این مدت به فکرتان استراحت دهید.
 خرداد :

امروز به نظر می رســد که احساســات شــما 
بر عملکردتان تأثیر گذاشــته اند و از این نکته 
باخبرید. مشکل این جاست که احساسات شما با وزش نسیمی 
تغییر می کنند و نمی گذارند بر کارتان متمرکز شوید. به هر حال 
این وضعیت ادامه خواهد داشــت، پس باید راه چاره ای پیدا 
کنید تا آرامش خود را بازیابید. برای این که از این آشفتگی ها 
رها شوید فقط سراغ کارهایی بروید که مطمئن اید تمام شان 

می کنید. 
 تیر :

امروز همین طور بی دلیل بسیار حساس شده اید. 
اما نکته مهم این است که نباید به چیزهای منفی 
فکر کنید، زیرا وضعیت کنونی آن قدرها هم که به نظر می رسد 
بد نیســت. از همه مهم تر این که صادق باشید، هر گونه دور 
زدن حقیقت نتیجه معکوس خواهد داشت. می توانید احساس 
تان را با دوستی که مورد اعتماد شماست در میان بگذارید، اما 

حواستان باشد که که رویاهای تان را از واقعیت ها جدا کنید.
 مرداد :

اصاًل مهم نیست که نسبت به پیشرفت هایی که 
به دست آورده اید چه حس بزرگی دارید، زیرا 
هنوز هم به ســادگی نمی توانید این حس را به دیگران منتقل 
کنید. بد قضیه این جاست که فعاًل هیچ گونه انرژی مثبتی هم در 
اطراف تان وجود ندارد. شاید اگر مشکالت تان را بیرون بریزید 
همه چیز کمی بهتر شــود. اگر دست از وانمود کردن بردارید، 

دیگران دست یاری به سوی تان دراز خواهند کرد.
 شهريور :

به نظر می رســد که اطالعات بســیار زیادی 
جمع آوری کــرده اید، اما نمــی توانید تصمیم 
بگیریــد که کدام یک به درد کارتان می خورند. شــاید حتی 
در تشخیص حقایق دچار مشکل شوید. دلتان می خواهد که 
براساس اطالعات واقعی کارتان را پیش ببرید، اما فعاًل افکار 
آشفته شما مانع مسیر پیشرفت تان شده اند. بهتر است رویه ی 
خــود را تغییر دهید، یعنی جایی که اصاًل حقیقتی وجود ندارد 

بیهوده خودتان را سرگرم یافتن آن نکنید.
 مهر :

امروز به همه چیز بــا دید مثبت نگاه می کنید، 
اما حواس تان باشــد که ممکن است در طول 
روز به نقطه ای برسید که نسبت به برنامه هایی که برای آینده 
دارید شک کنید. به نظر می رسد که امور واقعی و غیرواقعی را 
نمی توانید از هم تشخیص دهید. افکارتان با سرعت زیادی می 
آیند و می روند، اما به خاطر این که نمی توانید بر هیچ کدام از 

آن ها تمرکز کنید ناراحت نباشید. 
 آبان :

به نظر خودتان در مواجه با مشکالت می توانید 
منطقی عمل کنید، اما ممکن است وقتی نتیجه کار 
را دیدید حرف تان را پس بگیرید. باید حواس تان به حقایق 
و واقعیت ها و آن چه فقط فکر و خیال است باشد، زیرا امروز 
نمی شــود هر دوی این ها را با هم تجربه کرد. به شما توصیه 
می شود که خودتان را سرگرم خیال پردازی های شیرین کنید، 
زیرا می توانند تغییرات مثبتی را که می خواهید برایتان به ارمغان 

بیاورند.
 آذر :

سیل عظیمی از افکار ناخودآگاه به شما هجوم 
آورده اند. شاید فکر کنید که دوست یا همکارتان 
تالش می کند تا شــما را به انجــام کاری وادارد که برخالف 
واقعیت های موجود اســت. هرچه بیشتر سعی می کنید معنی 
این کارها را بفهمید، از جواب مورد نظر بیش تر دور می شوید. 
بهتر اســت این وضعیت را خیلی جدی نگیرید، زیرا به همین 

زودی ها رفع خواهد شد.
 دی :

دیگران معموالً به شــما تکیه می کنند. زیرا به 
نظر می رســد که عقل و منطق خوبی دارید و 
می توانید در زمان بحران به درستی تصمیم بگیرید. اما امروز 
تصمیم گیری برای تان مشکل شده است، نمی دانید تالش تان 
را روی چه کاری متمرکز کنید. این کاهش اعتماد به نفس ممکن 
اســت شما را در مسیری قرار دهد که از مقصد مورد نظر شما 
دور است. کمی عجیب به نظر می رسد، اما بهتر است کمی وقت 
تلف کنید. وقتی به جواب درســت دست پیدا خواهید کرد که 

اصاًل به دنبال اش نگردید.
 بهمن :

امروز ممکن اســت خیلــی زود از رختخواب 
برخیزید و برای کار آمده شــوید، اما به نظر می 
رســد که چیزی در پشت ذهن تان شما را اذیت می کند. نمی 
دانید دقیقًا از شما چه انتظاراتی دارند، اما بدانید که اگر امروز 
خودتان را درگیر جزییــات نکنید، می توانید در هر کاری به 
خالقیت دست بزنید. سعی نکنید همه چیز را کنترل کنید و تحت 

فرمان خود درآورید، زیرا همه چیز بدتر خواهد شد. 

 اسفند : 
به نظر می رســد که برنامه ی مشــخصی در پیش 
ندارید، اما جای اضطراب و نگرانی نیست. حواستان 
باشــد که اگر ترس به خود راه دهید همه چیز بدتر خواهد شد. 
بدانیــد که اکنون نمی توانید همــه ی موضوعات پیرامون تان را 
کنترل کنید؛ هرچه بیشتر سعی می کنید کارها را مطابق میل تان 
پیش ببرید، بیشتر با مقاومت روبرو می شوید. اگر سعی کنید این 
وضعیت آشفته را سر و سامان دهید فقط به میزان پریشانی دامن 
زده اید، پس بهتر است مدتی خودتان را به این جریانات بسپارید.
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فشــار خون باال، به عنــوان تهدید کننده 
افراد، متاسفانه بدون عالمت ظاهر  سالمت 
می شــود و در نتيجه باعث ابتالی فرد به 
بيماری های خطرناک و در عين حال کشنده 

می شود. 
  فشارخون، یکی از مهم ترین تهدیدات سالمت 
انسان تلقی می شود که زمینه ابتالی به بسیاری از 
بیماری های غیر واگیر را فراهم می کند.پرفشاری 
خون که معموالً فشار خون باال نامیده می شود، 
زمانی است که فشــار پمپ شدن خون از قلب 
به درون سرخرگ ها به طور مداوم، خیلی قوی 
است. ســرخرگ ها، رگ های خونی هستند که 
خون را از قلب به تمام نقاط بدن منتقل می کنند 
و فشار خون در اثر نیروی فشار خون پمپ شده 
توسط قلب در برابر دیواره رگ ها ایجاد می شود. 
بنابراین هر قدر فشار خون باالتر باشد، قلب باید 
سخت تر کار کند. متأسفانه پرفشاری خون معمواًل 
موجب بروز عالئم و نشــانه ای نمی شود. فشار 
خون بیش از حد باال )پرفشاری خون بحرانی( 
ممکن است سبب ایجاد سردرد، اضطراب، تنگی 
نفس، خونریزی بینی، تهوع و استفراغ، درد شدید 
قفسه ســینه و حرکاتی که شما نمی توانید کنترل 

کنید )تشنج(، شود.
مینا کاویانی مســئول آموزش همگانی انستیتو 
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور در مورد 
عوامل خطر ایجاد فشار خون باال، گفت: عوامل 

خطری که کنترل آن برای فرد دشوار یا غیرممکن 
است، داشتن بیماری مزمن کلیوی، داشتن سابقه 

خانوادگی ابتالء به پرفشاری خون و…، است.
وی با اشاره به نقش سن در بروز فشار خون باال، 
افزود: با افزایش ســن، خطر ابتالء به پرفشاری 
خون افزایش می یابد. به طوری که تا قبل از 45 
سالگی مردان در معرض خطر بیشتری نسبت به 
زنان هســتند. بعد از 65 سالگی، زنان نسبت به 

مردان در معرض خطر بیشتری هستند.

کاویانی ادامه داد: عوامل خطری که فرد می تواند 
آنها را کنترل کند، شامل مصرف دخانیات، ابتالء 
به بیماری دیابت نوع 2، داشتن کلسترول باال و 
یا هر دوی این موارد، ورزش نکردن یا نداشتن 
فعالیت بدنی کافی، داشــتن اضافه وزن و چاقی، 
دریافت مقدار زیاد چربی، قند و شــکر، انرژی 
 و نمک در رژیم غذایی خود و نوشــیدن الکل

 است.
وی در ارتباط با تغییرات شیوه زندگی که می تواند 

منجر به کنترل فشــار خون شود، گفت: از رژیم 
غذایی سرشــار از منابع فیبر غذایی و پتاسیم و 
حاوی مقادیر کم سدیم، شــکر افزوده و چربی 
اســتفاده کنید.کاویانی افزود: مقدار مناسبی از 
میوه ها و ســبزی های تازه بخورید. سعی کنید 
تا حد امکان نیمی از بشــقاب غذای شما در هر 
وعده، با میوه ها و سبزی ها پر شود. همچنین، از 
غالت کامل )سبوس دار( در برنامه غذایی خود 
استفاده کنید. این موارد شامل پاستای تهیه شده از 

گندم کامل، برنج قهوه ای یا نان غالت کامل است. 
حدود یک چهارم بشــقاب خود را از این مواد 
غذایی قرار دهید.وی تاکید کرد: از فرآورده های 
لبنی کم چرب مانند شــیر بدون چربی یا ماست 
کم چرب استفاده کنید.مسئول آموزش همگانی 
انســتیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، 
گفــت: از مصرف برش های گوشــت پرچرب، 
گوشت های فرآیند شده مانند سوسیس و کالباس 
و گوشت مرغ با پوست، خودداری کنید. حدود 
یک چهارم بشقاب خود را با منابع پروتئینی بدون 
چربی، مثل ماهی، گوشت مرغ بدون پوست، انواع 

لوبیا و تخم مرغ پر کنید.
کاویانی ادامه داد: از مصــرف غذاهای آماده و 
فرآیند شــده، خودداری کنید. دریافت ســدیم 
روزانه خود را کاهش دهید. بیشــتر افراد مبتال 
به پرفشاری خون باید کمتر از 15۰۰ میلی گرم 
سدیم در روز مصرف کنند. ضمن اینکه از مصرف 
الکل بپرهیزید.وی با تاکید بر این موضوع که با 
مراقبین بهداشــتی خود درباره حفظ وزن بدن 
مناسب مشورت کنید، تصریح کرد: از آنها بپرسید 

چه وزنی برای شما مناسب است.
کاویانــی افــزود: روزانــه حداقــل 3۰ دقیقه 
ورزش کنیــد طوری که قلب شــما تندتر بزند. 
این فعالیت ها می تواند شــامل پیاده روی، شنا 
 یــا دوچرخه ســواری باشــد. ورزش هایی را

 برای تقویت عضالت )ورزش های مقاومتی( در 

برنامه ورزشی هفتگی خود بگنجانید، نمونه آن 
پیالتس است. سعی کنید این ورزش ها را حداقل 
3 بــار در هفته و هربار به مدت 3۰ دقیقه انجام 
دهیــد.وی گفت: به هیچ عنــوان از محصوالت 
حاوی نیکوتین و تنباکو، مانند ســیگار و قلیان 
استفاده نکنید. اگر برای ترک، نیاز به کمک دارید، 

از مراقبین بهداشتی خود بپرسید.
کاویانی ادامه داد: فشــار خون خود را در منزل 
به همان روشــی که مراقبین بهداشــتی به شما 
گفته انــد، اندازه گیری و پایش کنید. حتمًا برای 
ویزیت، طبق برنامه زمانبندی که مراقبین بهداشتی 
شــما می گویند، مراجعه کنید. این امر در کنترل 
فشار خون شما بسیار مهم است.وی به مصرف 
داروها اشــاره کرد و گفت: در صورتی که برای 
کنترل فشار خون شــما دارو تجویز شده است، 
آنها را دقیقًا مطابق دستور پزشک مصرف کنید. 
به هیچ عنــوان، دوز دارویی را از قلم نیندازید و 
تمامــی داروها را به تعداد و در وعده های تعیین 
شده توسط پزشک، مصرف کنید. از قلم انداختن 
داروها، شما را در معرض خطر مشکالت ناشی 
از آن قرار می دهــد و می تواند منجر به کاهش 

اثربخشی دارو شود.
 به گزارش جــام جم، کاویانی تاکیــد کرد: از 
مراقبین بهداشــتی خود درباره عوارض جانبی 
یا واکنش های ممکنــه بدن به داروهایی که باید 

مصرف کنید، بپرسید.

فشارخون چگونه باالمی رود؟ 

اثرات عجیب قرص های خواب آور بر بدن 
محققان با هشداری اعالم کردند که مصرف 
قرص های خواب آور می تواند اثرات عجيب 

و غریبی بر بدن انسان داشته باشد. 
سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد، افرادی 
که قرص های خــواب آور مصرف می کنند به 
صورت ناخودآگاه به سالمت بدن خود آسیب 
»مدیکال دیلی«،  گزارش  می رسانند.براساس 
این سازمان در آخرین هشدار خود گفت که 
مصرف دارو هــای خواب آور با افزایش خطر 
تصادفات، مسمومیت و حتی خودکشی مرتبط 
است.این اولین باری نیست که نگرانی ها درباره 
مصرف قرص های خواب و تاثیر آن بر روی 
ذهن انسان افزایش یافته است؛ اکنون محققان 
اعالم کردند که ایــن دارو ها اثرات عجیب و 
غریبی را بر روی بدن انسان ها دارد. در اینجا 

با برخی از این آسیب ها آشنا خواهید شد.
راه رفتن در خواب

افراد در حین خواب مرتکب کار های عجیب 
و غریبی می شوند که از جمله آن می توان راه 
رفتــن در خواب و اعتیاد به مواد مخدر را نام 
برد. حتی ممکن است افراد پس از بیدار شدن 

ندانند که کجا هستند.
سرطان و مرگ

به گزارش جام جم،طبق گفته محققان، افرادی 
که قرص های خواب آور مصــرف کردند در 
مقایســه با افرادی که این قرص ها را مصرف 
نمی کنند احتمال بیشــتری برای مرگ یا ابتال 
به ســرطان دارند.از طرفی کنار گذاشتن این 
داروهــا، به خصوص اگر آن ها را برای مدتی 

طوالنی مصرف کرده باشــید، مشکالتی را به 
وجود مــی آورد؛ هنگامی کــه مصرف دارو 
را متوقــف می کنید، مشــکالت خواب بدتر 
می شود. اگر می خواهید از خوردن قرص های 
خواب آور دست بکشید، با پزشک خود برای 
تنظیم برنامه کاهــش دوز های خود صحبت 

کنید.

۸۰ درصد مبتالیان به کبد چرب با ورزش درمان می شوند
رئيس مرکز تحقيقات بيماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم 
پزشکی بقيه اهلل )عج(، ورزش را مهمترین عامل پيشگيری 
و درمــان کبد چرب اعالم کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد افراد 

مبتال به کبد چرب با ورزش درمان می شوند.
»سید موید علویان« با اشاره به اینکه تحرک بدنی یا ورزش منجر به 
طبیعی شدن وزن افراد می شود، افزود: چاقی عامل مهمی برای ابتال 
به کبد چرب اســت که با ورزش منظم می توان از آن رهایی یافت.

وی بر لزوم انجام ورزش منظم تاکید کرد و اظهار داشت: مردم باید 
حداقل هفته ای 3 بار و هر بــار حدود 3۰ تا 4۰ دقیقه پیاده روی 
تند داشته باشند، این کار عالوه بر حفظ و ارتقا سالمتی، راهکاری 
مناسبی برای پیشــگیری از بسیاری بیماری ها از جمله کبد چرب 
است.علویان با اشــاره به اینکه تغذیه مناسب و دوری از استرس 
در پیشگیری از بیماری کبد چرب نقش مهمی دارند، تصریح کرد: 
رعایت تعادل در تغذیه، مصرف مواد غذایی تازه و تحرک بدنی، کبد 

را در برابر آسیب ها ایمن می کند.
وی با اشاره به اینکه کبد چرب رو به افزایش است، گفت: حداقل 
4۰ درصد ایرانیان به نحوی با کبد چرب روبرو هستند و حدود هفت 

درصد دانش آموزان دوره ابتدایی مبتال به این بیماری هستند که این 
موارد نشان می دهد باید توجه بیشتری به این بیماری داشته باشیم.

رئیس مرکــز تحقیقات بیماری های گوارش و کبــد بر لزوم ارائه 
آموزش به مردم برای مقابله با این بیماری تاکید کرد و گفت: پرهیز 
از غذا های آماده مانند فست فودها، نخوردن نوشابه های گازدار و 
مصرف سبزیجات تازه در پیشگیری از کبد چرب نقش مهمی دارند.
وی با اشــاره به اینکه کبد در معرض عفونت های ویروسی مانند 
 .B هپاتیت ها دچار آسیب می شود، عنوان کرد: هپاتیت های ویروسی

و C. مهمترین عامل آسیب رسان به کبد هستند. 
به گزارش جام جم، علویان این دو نوع هپیاتیت را قابل پیشگیری 
 .C واکسن دارد و هپاتیت .B و درمان دانست و اضافه کرد: هپاتیت
نیز با دارو قابل درمان است. وی به عوامل خطر ابتال به هپاتیت های 
ویروسی B. و C. اشاره کرد و یادآورشد: رفتار های پرخطر جنسی، 
استفاده از تیغ، مسواک یا ناخن گیر مشترک، سرنگ تزریقی مشترک 
و خالکوبی های غیر بهداشــتی از جملــه عوامل خطر ابتال به این 

بیماری به شمار می روند.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ژرفا تجارت خلیج فارس درتاریخ1397/11/10 به شماره 
ثبت 18987 به شناسه ملی 14008119711 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و 
خدمات پس از فروش کلیه کاالهای بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
بازرگانی،ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و 
داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی- انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور- اخذ 
وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه 
مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
 مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس، 
بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، گلشهر شمالی، خیابان ایثار ، کوچه جنت، پالک 0 ، ساختمان 
)ساغر5( ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی 7915874474 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 200000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مسلم غالمی نژاد 
کهنشوئیه به شماره ملی 4699887287 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه خانم رقیه غالمی 
نژاد کهنشوئیه به شماره ملی 4699916392 دارنده 180000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای مسلم غالمی نژاد کهنشوئیه به شماره ملی 4699887287و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم رقیه غالمی نژاد کهنشوئیه به شماره ملی 4699916392و به سمت 

عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 

  دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
 از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش 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 باشد.

 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اتسیس شرکت با مسئولیت محدود ژراف تجارت خلیج افرس 

شناسه آگهی )481781(

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

بندرعباس 

  عضو مجتمع تحقيقات گياهان دارویی جهاد دانشــگاهی خراسان 
جنوبی گفت: برخی از مطالعات انجام گرفته روی انسان نشان می دهد 
که کاتچين های موجود در چای با کاهش خطر سکته مغزی در ارتباط 

بوده و خطر بروز برخی بيماری های قلبی را نيز کاهش می دهند. 
  عضو مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
چای نوشیدنی است که از برگ های تخمیر شده گیاه چای تهیه می شود.مهدی 
ابراهیمــی افزود: برگ چای با توجه به میــزان تخمیری که روی آن صورت 
می گیرد، به رنگ های مختلفی مانند چای سبز )بدون تخمیر(، قرمز )به مقدار 
بســیار کمی تخمیر شده(، اوالنگ )در حد متوسطی تخمیر شده( و چای سیاه 

)کاماًل تخمیر شده( عرضه می شود.
عضو مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار 

کرد: تمامی انواع چای حاوی کافئین هستند که بطور سنتی به منظور استفاده 
از تأثیرات مالیمی که بر تحریک سیســتم عصبی مرکزی دارند، مورد استفاده 

قرار می گیرند.
ابراهیمی با بیان اینکه می توان از چای به عنوان چاشنی در دستور های غذایی 
استفاده کرد، عنوان کرد: مطالعات علمی نشان داده اند که فالونوئید های چای 
 و مشــتقات به دســت آمده ازآن هادر مقابله با بیماری هــای مزمن اثر گذار 

هستند.
وی گفت: مصرف چای ســبز بر قلب و عروق تأثیرات مفیدی دارد و به عالوه 
ممکن است خواص آنتی اکسیدانی، ضد فشار خون باال، ضد التهاب، ضد تکثیر 

سلولی، ضد ایجاد لخته های خونی و کاهنده چربی نیز داشته باشد.
ابراهیمی افزود: برخی از مطالعات انجام گرفته روی انســان نشان می دهد که 
کاتچین های موجود در چای با کاهش خطر سکته مغزی در ارتباط اند و خطر 

بروز برخی بیماری های قلبی را نیز کاهش می دهند.
وی تصریــح کــرد: چای حاوی مقدار نســبتًا باالیی تانن اســت که دارای 
خصوصیات محافظت کنندگی شیمیایی بوده و می تواند به اسید های صفراوی 

متصل شود.
 به گزارش جام جم، عضو مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی با بیان اینکه تانن ها از 
جذب آهن هم جلوگیری می کنند و می توانند تأثیر معنی داری بر وضعیت آهن در 
داشته  بزرگساالن 
باشــند، گفت: به 
همیــن دلیل باید 
از مصرف چای به 
همراه غذا و حداقل 
یک ســاعت بعد از 
خودداری  غذا  صرف 
کــرد تــا از اختالل در

جذب آهن جلوگیری شود.          

نقش چای 
در کاهش خطر سکته مغزی
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سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی 
ســازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد اجرای عملیات احیاء، تسطیح ) هموارسازی با حذف 
درختان پیر و فرسوده(، تجهیز و نوسازی باغات اراضی شهرستان میناب با برآورد اولیه 30.111.171.216 
ریال براســاس فهرست بهای مربوطه و پرداختی از طریق اسناد خزانه اســامی را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد 
شــرایط دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رســته مهندسی آب ) حداقل پایه 5( واگذار نماید. 

لذا از شرکت های پیمانکاری واجدشــرایط که دارای نیروی انسانی متخصص و ماشین آالت می باشند، 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی و اســناد مناقصه ) بصورت همزمان( به شماره 

 فراخوان 2098003757000005 پس از درج آگهی نوبت دوم به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

  شناسه آگهی : 483044

نوبت اول 

یادداشت

  مدارس الکچری پایتخت و شــهرهای بزرگ با 
دریافت شــهریه های هنگفت چند ده میلیونی، 
قطعات پازل سرمایه ساالریی را تکمیل کرده اند 
که اکنون برگلوی جامعه ایرانی بیش از هر زمان 
دیگر  چنگ انداخته و در بخشــهای  مختلف 
درمان، آموزش و مســکن و پوشــاک خودرا به 
غلظت و سنگینی  نشان می دهد.اخبارمنتشره 
از کالس های فوق برنامه ،چندزبانگی، اردوهای 
داخلی و خارجی و انواع و اقسام مزایای اینگونه 
مدارس گران حکایت میکند.قاعدتا مشتریان این 
مدارس طبقه خاصــی از اجتماعند که پرداخت 
شــهریه های چندده میلیونی برای آنان رقمی 
نیست و در ســبد هزینه های زندگیشان، خرج 

خرده به حساب می آید.
  انقالبی که با شعارعدالت خواهی و ملهم از محتوای 
ارزشــی و مکتبی شکل گرفت و  آرمانی چون ازبین 
بردن و یا کاهش فاصله های طبقاتی و شمال و جنوب 
و داراو ندار داشت اکنون وضع بغرنجی از رنج اکثریت 
و سرخوشی اقلیت را تجربه می کند .اکثریتی درمانده 
معاش روزگار و اقلیتی فربه شــده رانت ها. اگرچه 
همــواره جمع میان مطلوب هــا و واقعیت ها چندان 
شدنی و نزدیک نیست ولی دورافتادگی و افتراق بیش 
ازحد و افزون آن دو نیز بویژه درمقیاس های اجتماعی 
و انسانی فاجعه بارو فالکت آورخواهد بود. درحوزه 
آموزشــی اما وضع به غایت ســوزنده تر و طوالنی 
اثرتر خواهدبود.اگر در بخش درمان جان و جســم  
انســان ها در گروی نظام سالمت عدالت محور است 
نهاد آموزشی طبقاتی، نسل های پرورده و رشد یافته 
را بــه گونه ای رده گذاری و هویت بخشــی می کند 
که متمکنین برآمده از مدارس الکچری دیگر درکی از 
درون و الیه های زیرین جامعه نخواهند داشت .آنان 
با اتکا به قدرت ثروت پدران خود به موفقیت و مدارج 
باال رســیده اند و ازایــن روی ،راه برتری و رجحان 
خودرا تداوم همان مســیر می دانند،فردا دانشگاهها و 
مراکز آموزش عالی با کیفیت و رتبه دار  از همین افراد 
پرمی شود و پشت درماندگان محروم جنوب شهرها به 
دلیل بضاعت های اندک مالی راه به جایی نخواهندبرد 
و قصه همان کفشــگرزاده شاهنامه دردوره نوشیروان 
تکرار می شود که درکاســت قدرت و ثروت جایی 
نداشت. کسی نمی تواند با نگاه مارکسیستی خواهان 
برابری دارامندان و ناداران در جامعه شــود ولی طبق 
اصول مصرحه قانون اساسی و همچنین اهداف و آرمان 
های انقالب ،حاکمیت می بایست برای رشد و نبالت 
پابرهنگان و نادارایان سرمایه گذاری و اهتمام کند نه 
آنکه دریافتی های مدرسان مدارس نظام پولی چنان 
ارقام چشمگیری باشد که به بی  رغبتی، انگیزه کشتگی 
و دلسردی اولیای آموزشی مدارس دولتی و غیرپولی 

بینجامد. فاجعه طبقاتی شدن نظام آموزشی به نسل های 
درپی نیز سرایت خواهدکرد.

 درســال های اخیر، بی عدالتی تشدید شده در نظام 
توزیع ثروت سبب شده تا حتی  ساخت طبقه متوسط 
با فروپاشــی و از هم گسیختگی مشهود روبرو شود. 
توزیع رانتی ثروت گروهی را یک شــبه از فرش به 
عرش برکشــیده و همچنان نه تنها ثروت خویش را 
در مسیر تولید و رونق اقتصاد بکارنگرفته اند بلکه به 
دالل بازی ماهیتی ساختاری و شاکله ای پدیدار داده 
اند.ره آورد چنین نابســامانی و آشفتگی، تولد قشری 
برخوردار و مدعی نظام قدرت ثروت است و باور به 
این اصل غیراخالقی که با پول می شود هرنا ممکنی 
را شدنی کرد و هرقفلی را گشود.در بخش آموزش چه 
در دوره های مدرسه ای )از پیش دبستانی تا دیپلم (  
و چه پس از آن  )آموزش عالی ( فضای کنونی جهت 
گیری های مدیریتی و برنامه ریزی سیاستی ،سمتی را 
نشانه گرفته و به سرعت درحال عریض کردن رویه ای 
است که در آن حاکمیت مطلق العنان ثروت و منت و 
زر و سکه  حرف اول و آخر رامی زند،مدارس کپری 
و دوراز مرکز و حاشیه ای دیده نمی شود،استعدادهای 
این مدارس به علت ناداری و فقر مادی به هرزو هدر 
می رود و پای هیچ روســتازاده کم بضاعتی دیگر به 
مراکز با کیفیت و ممتاز نمی رسد.مدرســان باسواد و 
مال فقط در مدارس پولی یافت می شوند و این سطح  
فاحش اختالف طبقاتی در حوزه آموزش ، آپارتایدی 
را هویت می بخشد که دارندگی همان برازندگی است .
در حالی که فقر، حذف و طــرد را به دنبال می آورد 
ژنهای خوب از روز اول مرغوبیت تحصیلی را درک و 

استنشاق می کنند.
  مدارس الکچری وابســته و متعلــق به طیف های 
سیاســی ،جریانات ســرمایه مدارو مدیران ســابقا 
دولتی اند که با شــهریه های گزاف دست روی نقطه 
حســاس خانواده های متمکن و برخــوردار ایرانی 
گذاشته اند:تضمین آینده فرزندان و همین کافیست تا 
درهای جیب خانواده ها گشوده شود و سهم تحصیلی 
فرزندان به حساب های مدارس الکچری واریز گردد. 
عدالت گمشــده امروز  این مملکت است .آنچه مردم 
را بیشــتراز تحریم و تنگناها و نبودها زجر و زحمت 
می دهد تبعیض ها و فخرفروشــی های دارایان است 
که بر رنج و مرارت مردمان کشــور خود به تمسخر 
نمک حقارت می پاشند.به راستی در این بازار مکاره 
تکبر و تفرعن، سهم جنوب شهری ها،کپر نشین ها و 
مستضعفان چیست؟عدالت آموزشی این روزها لهیده  و 
شکسته تر از همیشه در غربت و تنهایی مانده است ، کو 

دست نوازشگری؟
 سید رضا هاشمی زاده- دکتری ارتباطات

عدالت آموزشی زیر چکمه های ثروت 
  نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: برای فرزندانی که مادران ایرانی و پدران خارجی 

دارند، شناسنامه صادر می شود.
  حسین هاشمی تختی در خصوص تصویب الیحه فرزندانی 
که مادران ایرانی و پدران خارجی دارند اظهارداشت: مجلس 
شورای اسالمی الیحه صدور شناسنامه برای فرزندانی که 

مادران ایرانی و پدران خارجی دارند را تصویب کرد.
  وی بیان داشــت: نداشتن شناســنامه و بی هویت بودن 
تعدادی از فرزندانی که مادران آنها ایرانی و پدران خارجی 
داشتند خود معضل و مشــکل بود که مجلس با تصویب 

الیحه صدور شناسنامه به این معضالت پایان داد.
  نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت اظهار داشت: بانوان 

ایرانی بدلیل اینکه با همسران خارجی ازدواج کرده بودند 
امکان صدور شناســنامه برای فرزنــدان آنها مقدور نبود 
و برخی از آنها مطلقه شــده بودند و برخی نیز از کشــور 
خارج شده بودند و فرزندان آنها بی هویت در ایران زندگی 

می کردند.
  هاشمی تختی ادامه داد: بی هویت بودن فرزندان از مادران 
ایرانی، از لحاظ امنیتی برای کشــور مشکالتی را به همراه 
داشــت که با تصویب و اجرای این الیحه، این مشکالت 
مرتفع خواهد شد.وی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکالت 
اساسی خیلی از این بانوان ایرانی این بود که فرزندان آنها 
شناسنامه نداشتند و نمی توانستند ادامه تحصیل بدهند و یا 

جایی مشغول کار شوند.

نماینده مردم هرمــزگان در مجلس تأکید کرد: با تصویب 
این الیحه و شناسنامه دار شدن فرزندانی که مادران ایرانی 
دارند اینها دارای هویت و تابعیت ایرانی داشته و می توانند 
 مانند تمام شهروندان ایرانی از همه ی امکانات داخل کشور 

بهره مند شوند.
به گزارش مهر، وی گفت: اگــر فرزندان از مادران ایرانی، 
تابعیت کشور پدر را دارند و شناسنامه ی آن کشور را دارند 
در صورتی می توانند شناسنامه ایرانی داشته باشند که تبعیت 
کشــور ایران را اخذ کنند و در صورتی که به سن قانونی 
رسیده باشند در خواست دهند تا درخواست آنها نیز مورد 

بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس:

مشکل فرزندان مادران ایرانی با مصوبه مجلس حل شد

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 

بنیانگذار روزنامه دریا
زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد


