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مدیرکل ورزش و جوانان استان: رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر بندرعباس: مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان؛

مهمترین دغدغه شهروندان موضوع حمل و نقل 

عمومی است

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی :

والدین نقش اساسی در تربیت قرآنی فرزندان دارند

صفحه8 صفحه4

سال هفدهم 
  شماره 721    
8صفحه 
 قیمت 1000 تومان

فشارخون باال؛مرگ زودرس نیمی از شهروندان

چه نشدههای ضدانقالب را پاسخ نگویید

کار و زندگی در دروازه طالیی اقتصاد ایران جریان دارد

رئیس جدید دانشکده علوم قرآنی بندرعباس معارفه شد

عیدفطر با برکت می آید

افزایش عقرب گزیدگی در هرمزگان
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جودوکار هرمزگانی در اردوی تیم ملی
 شرکت می کند

امروز در دریای اندیشه

6

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد:بیماری فشار خون باال، بیماری بسیار شایعی است که می تواند انسان ها را در سنین مختلف مبتال کند.

روزنامه 

صفحه6 صفحه2

درخواست توجه ویژه 
به دانشکده علوم قرآنی 
بندرعباس

صنایع باید به کمک 
ورزش بیایند

خبـــر

استقرار 572 پایگاه جمع آوری 
زکات فطریه

امام  اداره کل کمیته امداد  معاون مشارکت های مردمی 
خمینی )ه( هرمزگان از استقرار 572 پایگاه جمع آوری 

زکات فطریه در استان خبر داد.
سیعد  عید  بودن  پیش   در  به  اشاره  با  تاجیک  مهرداد 
فطر و لزوم جمع آوری زکات فطریه، اظهار داشت: 572 
ها،  مصلی  در  عید  نماز  برگزاری  های  محل  در  پایگاه 
مساجد ها، امامزاده ها و ...  به منظور جمع آوری زکات 

فطریه مستقر می شوند.
های  صندوق  دارای  پایگاه  هر  اینکه  بیان  با  تاجیک 
افزود:  باشد،  می  فطریه  زکات  آوری  جمع  در  مختلفی 
این صندوق ها شامل؛ فطریه عام، سادات، کفاره عمد و 

کفاره غیر عمد می باشد.
هرمزگان  امداد  کمیته  مردمی  های  مشارکت  معاون 
روستا جمع  و  شهر  هر  در  که  های  زکات  در خصوص 
موازین  رعایت  به  توجه  با  داشت:  شود،ابراز  می  آوری 
شرعی زکات های که جمع آوری می شود در کوتاه ترین 
زمان ممکن بین ایتام، فقرا و نیازمندان همان شهرها و 

روستاها تقسیم می شود.
تاجیک با اشاره به اینکه متولی اصلی جمع آوری زکات، 
امداد  کمیته  کل  اداره  در  که  زکات،  شورای  دبیرخانه 
مستقر می باشد، است، خاطرنشان کرد: سایر ارگان ها 
و موسسات می توانند با مراجعه به این دبیرخانه نسبت 
به  اخذ مجوز جمع آوری زکات فطریه در سطح استان 
به زکات فطریه  پایان  این مقام مسئول در  اقدام کنند. 
داشت:   بیان  و   پرداخت  در سال 97  آوری شده  جمع 
پنج میلیارد و ششصد میلیون تومان در سال گذشته در 

شیواستان جمع آوری شد.
 آر

س :
عک

 جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: ۶5 دستگاه خودرو سبک و سنگین 
توقیف  و  ماموران شناسایی  توسط  گذشته  هفته  یک  قاچاق ظرف  کاالی  حامل 

شد.
با تالش های صورت  این مدت  بهدانی فرد اظهار داشت: در  سرهنگ عباسعلی 
لوازم خانگی،  انواع  گرفته پنج تن فرآورده های شیالتی، قطعات یدکی خودرو، 

سوخت، لوازم آرایشی، اقالم خوراکی و احشام قاچاق در هرمزگان کشف شد.
وی ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف شده را 5۸ میلیارد و 25 میلیون ریال 
از  پس  و  دستگیر  نیز  متهم  نفر   ۱۴۰ زمان  مدت  همین  در  افزود:  کرد  اعالم 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سرهنگ بهدانی فرد خاطرنشان کرد: در یک هفته گذشته در مجموع ۱۴۴ فقره 
پرونده کشف کاالی قاچاق در هرمزگان تشکیل شده که از این شمار تعداد ۱7 
از یک میلیارد ریال  از یک میلیارد ریال و ۱27 فقره پرونده کمتر  فقره بیش 

بوده است.
تاکید کرد:  تولید ملی،  اقتصاد و  بر  ارز  تأثیر سو قاچاق کاال و  به  اشاره  با  وی 

از  با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مقابله می کند و  با همه توان خود  پلیس 
مراتب  قاچاق  موارد مشکوک  مردم هم خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه 
را برای پیگیری در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند و نیروی انتظامی را 

در این مسیر یاری کنند.

طی یک هفته گذشته:

6۵ دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

خرید تضمینی ملخ زنده هر کیلو ٨ هزار تومان از روستائیان هرمزگان
استاندار  بندرعباس گفت: حسب دستور  فرماندار شهرستان 
کشاورزی  جهاد  کل  مدیر  با  شده  انجام  هماهنگی  برابر  و 
به  تواند  می  روستایی  فرد  هر  خرداد(   11( از  هرمزگان، 
از  تومان  هزار   ٨ مبلغ  زنده  ملخ  گرم  کیلو  هر  تحویل  ازای 
ملخ های  نیز  دهیاران  و  کند  دریافت  مربوطه  روستای  دهیار 
به  روز  هر  پایان  در  آوری  جمع  از  پس  را  شده  خریداری 
تومان  هزار   ٩ گرم  کیلو  هر  ازای  به  و  تحویل  بخشداران 

دریافت کنند.
عزیزاله کناری در جلسه مدیریت بحران شهرستان بندرعباس 
با دستور کار مبارزه با ملخ، افزود: بخشداران مسئول مبارزه 

با ملخ در بخش مربوطه هستند.
رسانی  اطالع  زمینه  این  در  باید  دهیاران  کرد:  تصریح  بندرعباس  فرماندار 
از  اینکه دهیاران  بیان  با  انجام دهند. کناری  گسترده ای در سطح منطقه خود 

طریق نیروهای مردمی محیط را رصد کنند و به صورت آنی 
به بخشداران اطالع دهند، اظهار کرد: جهاد کشاورزی با نظر 
بخشداران ظرف مدت 2 روز تمامی دهیاران را آموزش دهد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شوراهای بخش به عنوان 
نیروهای تشویق کننده مردم در زمینه مبارزه با ملخ در خط 

مقدم قرار بگیرند.
ملخ  تهدید  تبدیل  بمنظور  کرد:  عنوان  بندرعباس  فرماندار 
دستور  حسب  روستائیان  معیشت  ارتقای  جهت  فرصتی  به 
استاندار و هماهنگی انجام شده با مدیر کل جهاد کشاورزی 
و  آوری  ازای جمع  به  روزانه  تواند  می  روستایی  هر  استان، 
تومان  هزار   ۸ مبغ  مربوطه  روستای  دهیار  به  زنده  ملخ  کیلوگرم  هر  تحویل 
دریافت کند و هیاران نیز در پایان هر روز و پس از جمع آوری و تحویل ملخ های 

روستائیان به بخشداران به ازای هر کیلو 9 هزار تومان دریافت کنند.

فرماندار شهرستان بندرعباس خبرداد:

خانه انگلیسی بهار
 واگذاری کالس به مدرس مکالمه واجد شرایط.

 استخدام مدرس برای سطوح مختلف.

سیزده هکتاری، مقابل 
تارا مارکت

0917 579 5007

صفحه٨



آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان در نظر دارد قسمتی از خدمات شامل امور فنی و پشتیبانی خود 
را به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکت هایی که دارای 
طرح طبقه بندی مشاغل و گواهی تایید صالحیت از سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند می توانند جهت 
تحویل اسناد مناقصه به دفتر مرکزی اداره کل به آدرس بلوار امام حسین جنب اداره کل استاندارد و تحقیقات 

صنعتی مراجعه نمایند.
شرایط 

شبا  یا   4101063671202461 شماره  حساب  به  ریال   600،000/- مبلغ  واریز   -1
IR 180100004101063671202461 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام آزمایشگاه فنی و 

مکانیک خاک جهت خرید اسناد مناقصه 
2- مبلغ برآورد اولیه بر اساس اسناد مناقصه

3- نوع تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی معتبر یا چک بانکی رمز دار در وجه آزمایشگاه فنی و 
مکانیک خاک 

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر اساس اسناد مناقصه
5- مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/3/19

6- مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ 98/3/29
7- مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت یکسال 

8- محل تحویل پیشنهادات دفتر مرکزی اداره کل به آدرس فوق الذکر می باشد.
9- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن16- 07633352314 
تماس حاصل فرمایند.

پیام سرلشکر باقری در سی امین سالگرد ارتحال امام 

خمینی )ره(:

اقتدار دفاعی و نفوذ منطقه ای ایران ، 
محصول زنده بودن مکتب امام)ره( و 

رهبری ولی فقیه است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اقتدار دفاعی و 
نفوذ منطقه ای ایران را محصول زنده بودن مکتب 
امام)ره( و گوهر ارزشمند والیت فقیه و هدایت 
های مدبرانه مقام معظم رهبری دانست و تاکید 
و  ارضی  تمامیت   ، استقالل  از  صیانت  در  کرد: 
امنیت ملی کشور لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

فرا  درآستانه  نیوز؛  سپاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
رسیدن سی امین سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی 
)ره(، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد 
کل نیروهای مسلح  در پیامی دستاوردهای بزرگ و 
زنده  محصول  را  اسالمی  ایران  و  انقالب  افتخارآمیز 
بودن مکتب و حقیقت خمینی کبیر )ره(  و جاری 
بودن والیت و رهبری آن شخصیت بی نظیر تاریخی 
در وجود شریف خلف صالحش امام خامنه ای )مدظله 
توان  از  ایران  ملت  کرد:  تاکید  و  توصیف  العالی( 
دفاعی کشور به عنوان موضوع اساسی انقالب، ذره ای 

عقب نشینی نخواهد کرد.

درخواست شورای نگهبان برای استمهال 
الیحه مدیریت بحران و طرح حمایت از 

بافت های فرسوده

شورای نگهبان طی نامه ای از مجلس برای بررسی 
بیشتر الیحه مدیریت بحران کشور و همچنین 
طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی 

- فرهنگی درخواست استمهال کرد.
الیحه  استمهال  برای  نگهبان  شورای  درخواست 

مدیریت بحران و طرح حمایت از بافت های فرسوده
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، شورای 
اسالمی عدم  به مجلس شورای  نامه ای  نگهبان طی 
متقابل  حمایت  و  تشویق  موافقتنامه  الیحه  مغایرت 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  سرمایه گذاری  از 
دوک نشین اعظم لوکزامبورگ را با موازین شرع و قانون 

اساسی اعالم کرد.

خبـــر
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:

مقاومت مدبرانه، راهبرد ما در برابر 
دشمن است

امیر دریادار تورج حسنی مقدم با اشاره به بهره 
غیورمردان  و  پیشکسوتان  تجربیات  از  گیری 
ایستادگی  گفت:  مقدس  دفاع  سال  هشت  در 
موفقیت آمیز و مقاومت مدبرانه در مقابل زور 

و ستم راهبرد ما در برابر دشمن است.
دریادار  امیر  برنا،  خبرگزاری  خبر  گروه  گزارش  به 
حسنی مقدم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش  
و جدید  پیشین  فرمانده  معارفه  و  تکریم  آیین   در 
و  فرماندهان  حضور  با  که  بوشهر   دریایی  پایگاه 
مسئوالن لشکری و کشوری استان بوشهر برگزار شد، 
با اشاره به در پیش بودن سالروز  چهاردهم و پانزدهم 
خرداد ، یادآور شد: امام راحل به وجود خود، مردم 
وعده های  تحقق  همچنین  و  متعال  خداوند  ایران، 
خداوند در قرآن کریم ایمان قلبی داشت و توانست 

انقالبی را رقم بزند که در جهان بی نظیر است.
وی افزود: امام خمینی)ره( با اندیشه ها و آرمان های 
واالی خود و همچنین بهره گیری از آموزه های امام 
جعفر صادق)ع(، توانست ضمن گسترش اسالم ناب 
محمدی، فرهنگی را ایجاد کند که با مذهب، عرفان، 
دموکراسی  لیبرال  فرهنگ  با  مقابله  به  علم  و  ادب 
برخیزد و امروزه سرشاخه های انقالب اسالمی ما در 

تمام دنیا و جهان ملموس است.
از  دیگری  بخش  دذر  مقدم   حسنی  دریادار  امیر 
بیکار  جهانی  استکبار  اینکه  بیان  با  خود،  سخنان  
همسایه،  کشورهای  به  امروزه  و  است  ننشسته 
لشکرکشی  فارس  و خلیج  هند  اقیانوس  خاورمیانه، 
کرده است، تاکید کرد: آن ها با ثروت، خشونت و زور 
در تالش هستند به هر نحوی با خرج کردن میلیاردها 
دالر، جمهوری اسالمی ایران را از صحنه بازیگری در 

خاورمیانه خارج کنند.
وی ادامه داد: استکبار جهانی با فروش انواع سالح ها 
و مهمات به کشورهای عربی، به وجود آوردن ناتوی 
دنبال  صهیونیستی،به  رژیم  اراضی  از  دفاع  و  عربی 
در  بویژه  منطقه،  در  ناآرامی  ایجاد  و  سلطه گری 
با  ذاتی  و  هویتی  مشکل  که   چرا  است،  کشورمان 
تکلیف  و  دارد  استقالل و دین مبین اسالم  انقالب، 

همه ی ما در این راه پرتالطم هوشیاری است.

خبـــر

2
سیاست 

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شفاف سازی و واقعی کردن حق الوکاله ها، عملکرد وکال را در اعتمادآفرینی و جلوگیری 
از بدبینی ها نسبت به نهاد وکالت موثر دانست و گفت: ما نیازمند وکال و حقوقدانان بدون مرز هستیم که بتوانند در عرصه های 

بین المللی در برابر نقض کنوانسیون ها و معاهدات از حقوق مردم ایران و همچنین ملت های مظلوم و مستضعف جهان دفاع کنند.

رییس قوه قضاییه در دیدار با وکالی دادگستری:
سالمت قوه قضاییه بدون سالمت جریان 
وکالت ممکن نیست
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آگهی ابالغ دادنامه
نظر به اینکه متهم  شرکت پترو تجارت امین بندر به شماره ثبت 3981با مدیریت آقای سید وحید 
سادات مظلوم فرزند سید حسن  به شماره شناسنامه 242متولد1363به شماره ملی2594560502 
تعهد  انجام  اتهام عدم  از حیث  المکان  پرونده کالسه139700123011000337فعالمجهول  در 
ارزی به  موجب دادنامه شماره139700223011002443مورخه 1397/10/24 نامبرده را غیابابه 
استرداد مبلغ 9067150000 ون کره جنوبی و مبلغ 1488600 یورو به به بانک ملی  محکوم 
گردیده  ، لذا در اجرای تبصره ذیل ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در 
امور مدنی به مشارالیه ابالغ می گردد که ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی ، خود را به 
شعبه ششم بدوی  تعزیرات حکومتی بندرعباس واقع در چهار راه مطهری جنب دادسرای عمومی 
وانقالب ، اداره کل  تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اعالم و در غیر اینصورت پس از مضی مدت 

قانونی دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. 

عبدالحمید پرمر- رئیس شعبه ششم بدوي تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس

جانبازان،  به  خطاب  هرمزگان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
چه  گفت:  هرمزگان  استان  شهدا   معظم  خانواده  و  ایثارگران 
نشده های ضدانقالب را پاسخ نگویید، کمبود هست قبول داریم 

اما از کارهای انجام شده هم نباید غفلت کنیم.
 آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی در دیدار با جانبازان، ایثارگران و خانواده 
شهدا استان هرمزگان، افزود: ما قبل از انقالب چیزی نداشتیم اکنون 
شما انتهای بشاگرد هم بروید می بینید آسفالت، آب و برق وجود دارد؛ 
سال اولی که به بندرعباس آمدم، انتهای شهر محل صداوسیما فعلی بود 

اآلن تا کجا ادامه دارد؟
وی بابیان اینکه امروز هرمزگان دانشجوی انرژی هسته ای دارد و بیش از  
500 نفر از دانشجویان ما در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگانی 
از  قبل  بگویید  اضافه کرد: شما  است،  دنیا  در  باالیی  رتبه  هستند که 
انقالب چند سالن ورزشی در بندرعباس وجود داشت و امروز چند مکان 

ورزشی تأسیس شده و وجود دارد.
آیت اهلل نعیم آبادی خاطرنشان کرد:خدماتی که به برکت خون شهدای 

به دست آمده نباید بگذاریم دشمن، کوچک قلمداد کند؛ عزیزان ما سالم 
رفتند و این چنین برگشتند، آن ها می دانند که این رفتن و برگشتنشان 
چه برکاتی داشته، اگر نمی رفتند و  خانواده ها صبر نمی کردند، اکنون 

ایران ما چه بود؟

به  اینکه آن هایی که  به  اشاره  با  استان هرمزگان  نماینده ولی فقیه در 
نکرده  چه کار  ما  انقالب  می پرسم  آن ها  از  کرده اید  چه کار  گفته اند  ما 
است و قبل از پیروزی انقالب اسالمی چه داشتیم، عنوان کرد: جوانی 
را از خارج آوردند و بر تخت شاهی مملکت نشاندند، بسیاری از سران 
مملکت بهایی ها بودند، بعد از چهل سال از حکومت پدر و پسر  سال 39 
و 40 منازل تهران آب لوله کشی نداشت، در قم آب خوردن از جوی آبی 

می آمد که لنگه کفش، نجاست انسان، موش مرده در آن بود.
وی بابیان اینکه اکنون در دنیا، ما منزوی هستیم یا آمریکا، اضافه کرد: 
تا صبح خوابشان  ترس  از  نظامی خود  منطقه  و  عراق  در  آمریکایی ها 
نمی برد پس این چه قدرتی است که همواره ترس آن را فراگرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در پایان اظهار کرد: چه نشده های 
ضدانقالب را پاسخ نگویید، کمبود وجود دارد قبول داریم اما از کارهای 
به قدر  باید  واالست  همتت  وقتی که  کنیم؛  غفلت  نباید  هم  انجام شده 

همان همت واال تالش کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

چه نشده های ضدانقالب را پاسخ نگویید

نمایندگان  مجمع  رئیس 
هرمزگان در مجلس شورای 
اینکه  بیان  با  اسالمی 
جامعه  در  قرآنی  حرکت 
این  اما  است  پرفروغ شده 
حرکت باید تبدیل به رفتار 
خواستار  شود،  اجتماعی 
دانشکده  به  ویژه  توجه 
علوم قرآنی بندرعباس شد.

معارفه  و  تکریم  آئین  در  تازیانی  آشوری  محمد   
ی ریاست دانشکده علوم قرآنی بندرعباس  گفت: 
تقاضای ما این است که مدیریت کشوری دانشگاه 
توجهات ویژه ای به دانشکده در بندرعباس داشته 

باشند تا این شمع پر فروغ خاموش نشود.
وی نبرد خیر و شر را یک نبرد مستمر دانست و 
هستند  جبهه  دو  این  در  که  کسانی  قطعا  گفت: 
سازوکارهایی را تعیین می کنند برای اینکه در این 

نبرد مغلوب طرف مقابل نشوند.
شکل  داد:  ادامه  مجلس   ی  رئیسه  هیئت  عضو 
جدیدی از جنگ نرم در دنیای جدید ظهور کرده 

پیشرفت  به  باتوجه  که  است 
تری  سهمگین  آثار  تکنولوژی 

را ایجاد کرده است
رئیس مجمع نمایندگان استان 
هرمزگان اظهار داشت: نخست 
وزیر انگلستان وقتی به پارلمان 
می رود می گوید باید قرآن را 

از دست مسلمانان بگیریم.
وی ابراز داشت: دانشکده های علوم قرآنی از برکات 
انقالب است که امروز شعبه های بسیاری در کشور 

دارد و در استان هرمزگان هم وجود دارد .
نماینده  مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی 
عنوان داشت: تعریف جامعه ای در تراز قرآن کریم 
جزو آرزوهای همه ی ما است و ما امروز حافظان 
قرآن بسیار زیادی را تربیت کرده ایم و حرکت قرآنی 
به  تبدیل  باید  این حرکت  اما  است   پرفروغ شده 

رفتار اجتماعی شود.
به  تهاجمات  اقسام  و  انواع  امروز  کرد:  بیان  وی 
صورت جنگ نرم به ما  وجود دارد و ما باید قدرت و 

اقتدار نرم خودمان را افزایش دهیم.

اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  یک 
مبارزه با ظلم و استکبار جهانی، به حداقل رساندن 
از  را  اجتماعی  و  اداری  سالمت  و  طبقاتی  فاصله 
و  کرد  عنوان  )ره(  امام خمینی  توصیه های  جمله 

نسبت به انحراف از این آرمان ها هشدار داد.
اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سی امین 
های  توصیه  درباره  )ره(  خمینی  امام  ارتحال  سالگرد 
حضرت امام )ره( برای تحقق اهداف انقالب گفت: ما باید 
اندیشه های امام خمینی )ره( را استخراج کنیم و آن را 
ترسیم  و  طراحی  انقالب  مسیر  در  که  نقشه ای  مطابق 
شده تبیین کنیم تا گام هایی در این مسیر برداشته شود.

وی افزود: همانطور که قرآن و احادیث ائمه با گذر زمان 
طراوت خود را حفظ می کند، کالم الهی امام هم همانند 
روح بلند و ملکوتی ایشان برگرفته از آیات قرآنی و نجات 
بخش است و کهنه نمی شود. این اندیشه ها برای همیشه 
در  بشری  مصالح  چون  و  دارد  استفاده  قابلیت  تاریخ 
آن نهفته است و در سمت و سوی احیای اسالم است 

همیشه می توان از آن بهره برداری کرد.
تاکید  به  اشاره  با  مجلس  در  اسدآباد  مردم  نماینده 
امام خمینی )ره( بر ضرورت مبارزه با ظلم یادآور شد: 

ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم در هر نقطه ای از عالم از 
مهمترین این توصیه هاست که هیچ وقت نباید در نقشه 
راه ایران و ایدئولوژی نظام کمرنگ شود. یکی دیگر از 
این آرمان ها مبارزه با استکبار جهانی است. ایشان غده 
سرطانی اسرائیل را خطری برای جهان اسالم و بشریت 

می دانستند.
ساده  بر  خمینی  امام  تأکیدات  به  اشاره  با  رنجبرزاده 
زیستی و پاکدامنی مسئولین تصریح کرد: ما باید سیره 
امام )ره( را دنبال کنیم و حرکت ما منجر به این نشود 
که اختالف طبقاتی بین اغنیاء و فقرا افزایش یابد بلکه 
باید عدالت اجتماعی حکمفرما شود و فاصله طبقاتی به 

حداقل برسد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با طرح این سوال که چقدر 
سالمت اداری، اجتماعی و معنوی در کشور حاصل شده؟ 
انحرافاتی در مسیر ترسیم  به نظر می رسد  اضافه کرد: 
شده از سوی حضرت امام وجود دارد و این زنگ خطری 
است که همه ما باید مراقب آن باشیم. البته در این میان 
صاحب نظرانی که در مدار اندیشه های امام حرکت کردند 
باشند و  این دیدگاه ها مؤثر  می توانند در احیا و ترویج 

نهایتاً همه ما باید پشت سر رهبری حرکت کنیم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه برخی دانشگاه ها 
در برگزاری کرسی های آزاداندیشی مصلحت گرایی را وارد کردند، گفت: ما در زمینه 
طرح مباحث آزاداندیشی در دانشگاه ها، هیچ برخورد بیرون از دانشگاه نداشتیم و اگر 

هم موردی باشد و دانشگاه ها اعالم کنند، ما خود را موظف به پیگیری خواهیم کرد.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی رستمی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب 
در خصوص اهمیت برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها اظهار کرد: طرح 
نظرات و گفت و شنود آن هم در فضای منطقی و علمی دانشگاه ها از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است. متأسفانه کرسی های آزاداندیشی به دالیل مختلف به آن نقطه ای 

که از سوی رهبر انقالب مطالبه شده بود، نرسید.
وی در ادامه در خصوص دالیل عدم رونق کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها نیز 
گفت: بازخوردهای برگزاری برخی از کرسی های آزاداندیشی در محیط های خارج از 
دانشگاه به گونه ای بود که گویی اقتضائات این کرسی ها را نمی شناختند و تصور بر این 
بود که نظرات دانشگاه ها در این زمینه ارائه می شود، در حالی که این موضوع بحث ارائه 
آزادانه دیدگاه های مختلف در دانشگاه ها است. از طرفی نیز برخی مدیران دانشگاه ها در 
برگزاری کرسی های آزاداندیشی مصلحت گرایی را وارد کردند و عماًل فضا را آن گونه که 

باید، برای مجموعه های ارائه دهنده نظرات باز نکردند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطر نشان کرد: با توجه به 
اینکه فضای مجازی برای طرح نظرات و عقاید به وجود آمد، آن شور، شوق و تاب بیان 
نظرات در فضای حقیقی کم شد، به نحوی که طرح نظرات در فضای مجازی از عطش 
بیان نظر در فضای حقیقی کاست. به همین دلیل ما شاهد هستیم فضای مجازی فضای 
متنوع تری از لحاظ طرح دیدگاه های آزاداندیشانه دارد و ما نیز باید در فضای حقیقی 

به این سمت حرکت کنیم.
شرایط  به  توجه  با  است  الزم  کرد:  نشان  خاطر  رستمی  والمسلمین  حجت االسالم 
و اقتضائات موجود در جامعه، یک بازخوانی در شرایط و نحوه برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی در جامعه داشته باشیم و قاعدتاً نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در این 
زمینه با وزارت علوم و سایر مجموعه های آموزش عالی و دانشگاهی همکاری خواهد 

کرد.
وی با بیان اینکه در بحث آزاداندیشی در دانشگاه ها ما هیچ برخورد بیرون از دانشگاه 
نداشتیم و اگر هم موردی باشد و دانشگاه ها اعالم کنند، ما خود را موظف به پیگیری 
خواهیم کرد، افزود: اگر هم جایی از مقررات دانشگاهی احیاناً تخطی و کوتاهی از سمت 
مسئوالن صورت بگیرد، باید پاسخگو باشند؛ اما به طور کلی اگر برخوردی به دلیل طرح 
نظر در کرسی های آزاداندیشی متوجه فردی باشد، به ما گزارش دهند تا بررسی کنیم.

همدلی نیروهای مسلح موجب ترس دشمن شد

تهران- ایرنا- رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: انسجام نیروهای مسلح موجب ترس و عقب نشینی دشمن از اهداف خود شد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، حجت االسالم و المسلمین »عباس محمد حسنی« در جمع فرماندهان و کارکنان ستاد نیروی دریایی ارتش با بیان این که همدلی نیروهای مسلح 

را در نبرد اراده ها دیدیم، گفت: آنان با اتحاد و همدلی به اوج آمادگی رسیدند و با توکل به خداوند منان، اراده ایمانی خود را به دشمن تحمیل کردند.
وی به سخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر این که در نبرد اراده ها هر کس که اراده محکم تری داشته باشد، حتماً پیروز است، اشاره کرد و ادامه داد: اراده های رزمندگان اسالم مرگ 

را از خودشان می ترساند که نمونه بارز آن را در روزهای اخیر شاهد بودیم. این تجربه گرانقدری است که باید به عنوان یک تجربه کیمیایی از آن استفاده کنیم.
نماینده ولی فقیه در ارتش تاکید کرد: نمایش اقتدار بخش مهمی از اصل اقتدار است. فرماندهان نیروهای مسلح ایران آمادگی خود را اعالم کردند و در مناطق مختلف و پایگاه ها 

حضور یافتند و آمادگی رزمی خود را ارزیابی و مورد آزمایش قرار دادند که این مورد نیز از جمله الزامات تحمیل اراده ها به دشمن بود.

مراقب انحرافات از مسیر امام )ره( باشیمدرخواست توجه ویژه به دانشکده علوم قرآنی بندرعباس

در بحث آزاداندیشی هیچ برخورد بیرون از دانشگاه نداشتیم

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی مبارزه با ظلم و استکبار جهانی:رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی :

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

شناسه :488535

شناسه :488160

مناقصه عمومی

  آگهی مزایده )نوبت اول(
 

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی به شماره 9009987610700520 در خصوص دعوی افشین سعیدی ) محکوم له ( سید حسن حسینی 
)محکوم علیه( که در این راستا یک فقره خودرو از اموال محکوم علیه مذکور توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود

موضوع مزایده : یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 
مشخصات خودرو 

یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 843 د98- ایران 84 - نوع : سواری - نوع پالک : شخصی - مدل : 86 ، سیستم : پژو 405 - تعداد سیلندر : 4 شماره موتور : 039447 - شماره شاسی : 
40317550 - نوع سوخت : بنزین

الف ( نتیحه بازدید :
خودرو موصوف برابر سوابق موجود از تاریخ 95/12/2 در پارکینگ توقیفی شهرستان خمیر متوقف شده است :

1- از نظر فنی سالم ، موتور ، خاموش می باشد .بدنه: ) دور تا دور خودرو دارای ضربه و کل اتاق زنگ زده می باشد (
الستیک ها: فرسوده و داخل اتاق نیاز به بازسازی دارد.

باطری نیاز دارد و 23 ماه است در پارکینگ توقیف می باشد.
بیمه : خودرو مذکور فاقد بیمه می باشد.

ب ( ارزش وسیله نقلیه 
با توجه به شرح فوق وضعیت حاضر و سایر شرایط ذکر شده و کسر هزینه پارکینگ ارزش فعلی دستگاه مزبور مبلغ 135/000/000 ریال معادل سیزده میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی می گردد .

1ـ فروش نقدی است حداکثر مهلت پرداخت بهاء یکماه می باشد.2ـ کلیه هزینه های مربوط به معامله از هرقبیل و از هر جهت بعهده خریدار است. 3ـ پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در 
تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  10درصد مبلغ ارزیابی شده را به صورت سپرده نقدی به حساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده 
را به این اجراء تحویل نماید.4ـ اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.5ـ مــزایده در ساعت 12مورخ 1398/4/1 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع 

در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری به عمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6ـ در صورتیکه برنده تا یکماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود 
که بدوا از سپرده او استیفای می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام 

مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس - زارعی

دادگستری جمهوری اسالمی اریان 
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3 کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای برای صادرات خرما عوارض تعیین کرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به مدیرکل صادرات 
گمرک اعالم کرد که صادرات انواع خرما مشمول عوارض شده است.

وضع عوارض بر صادرات خرما

مدیرکل وزارت صنعت اعالم کرد:
قیمت گوشت قرمز در بازار؛ ۵۰ تا 

۱۲۰ هزار تومان

از کشورهای برزیل،  عمده واردات گوشت قرمز 
ترکیه، امارات و استرالیا انجام می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار 
انواع  قیمت  )صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
گوشت قرمز در بازار را از ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اعالم 

کرد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
بازار  تنظیم  خصوص  در  کالمی  محمدرضا  تجارت، 
برخی کاالها بیان کرد: در مورد جوجه یک روزه دولت 
تولید،  عدم  اثر  بر  قیمت  نوسان  از  جلوگیری  برای 

مجبور است نرخ را کنترل کند.
یک روزه  جوجه  نرخ  مقطعی  در  مثاًل  داد:  ادامه  وی 
زیر ۲,۰۰۰  قیمت  با  بازار  در  ولی  بود  تومان   ۲,۴۰۰
تومان جوجه یک روزه را از تولیدکننده می خریدند که 
این موضوع سبب دلزدگی تولیدکننده برای تولید شد و 

اثرش ۴۵ روز دیگر در بازار خود را نشان داد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار 
داخلی  تولید  گفت:  نیز  شکر  مورد  در  صمت  وزارت 
ناشی از چغندر قند در حال عرضه به بازار است و این 

وضعیت شکر را بهبود می بخشد.
اینکه مصرف شکر کشور ۲.۵ میلیون  با بیان  کالمی 
تن برآورد شده است، افزود: از این میزان ۱.۶ میلیون 
تأمین  واردات  محل  از  بقیه  و  است  داخل  تولید  تن 

باید شود.
وی در خصوص کاغذ نیز اضافه کرد: عدد ۸۰ میلیون 
و  رصد  بازار  در  را  ارز ۴۲۰۰  با  کاغذ  واردات  دالری 

پایش می کنیم.
تنظیم  و  توزیع  تأمین،  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
قیمت  گفت:  نیز  مورد گوشت  در  وزارت صمت  بازار 
تا  تومان  از ۵۰ هزار  بازار  گوشت منجمد گوساله در 
۶۰ هزار تومان است، گوشت گرم از ۷۰ هزار تومان تا 
۹۵ هزار تومان در بازار عرضه می شود و قیمت گوشت 
گوسفندی از ۸۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان است.

وی بیان کرد: حوزه صنعت، معدن و تجارت باالی ۴۵ 
درصد در اقتصاد کشور سهم دارد و تالش می کنیم که 
سهمش از تسهیالت مرتبط با واحدهای تولیدی هم به 

همین مقدار باشد.
کالمی اضافه کرد: اکنون سهم در نظر گرفته برای ما 

از کل تسهیالت ارائه شده در کشور ۳۰ درصد است.

درآمد تسعیر دارایی های ارزی بانک ها 
از مالیات معاف و به افزایش سرمایه 

اختصاص یابد

نامه ای  در  خصوصی  بانک های  کانون  رئیس 
بانک  کل  رئیس  و  جمهور  رئیس  اول  معاون  به 
مرکزی درخواست کرد با هدف افزایش سرمایه 
و  دارایی ها  تسعیر  از  ناشی  درآمد  بانک ها، 
بدهی های ارزی بانک ها در سال جاری از شمول 

پرداخت مالیات معاف شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کورش 
پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی در نامه ای به 
معاون اول رئیس جمهور و عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک ها و موسسات  با اشاره به شرایط  بانک مرکزی، 
اعتباری خواستار اجازه افزایش سرمایه بانک ها از محل 
تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها با استفاده از 

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از این تسعیر شد.
در بخشی از این نامه آمده است: نظر به اینکه ساختار 
مالی تمامی بانک ها با توجه به افزایش نرخ ارز و تبدیل 
آن به نرخ ارز بیگانه در مجامع بین المللی، کاهش بیش 
از حد نصاب سرمایه و جمع ترازنامه آنها را به همراه 
ظرفیت  از  که  می نماید  ایجاد  موکد  ضرورتی  دارد، 
چارچوب  در  بانک ها  ساختار  اصالح  در  حاصله  سود 
بهینه صورت  استفاده  مقرراتی  و  قانونی  ظرفیت های 
به مطالب پیش  با توجه  لذا پیشنهاد می نماید  گیرد 
به  و  بانک ها  مالی  ساختار  اصالح  راستای  در  گفته، 
منظور ترغیب سهامداران به عدم تقسیم سود اکتسابی 
)منظور سود ناشی از محل درآمد تسعیر دارایی های 
ارزی( و یا بخش عمده ای از آن، درآمد حاصل برای 
مصوبه  وفق  با وحدت مالک  بانک ها  افزایش سرمایه 
جلسه مورخ ۱۶/۴/۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصاد 
که برای سال ۹۷ در نظر گرفته شده است یا موضوع 
سود  از  بخش  آن  متعلقه  درآمد  بر  مالیات  معافیت 
تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شوند، 

برای سال ۹۸ نیر مصوب و مقرر گردد.
نگارش  با  هم  جهانگیری  اسحاق  فارس،  گزارش  به 
نامه به رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نامه شورای 
اعتباری  و موسسات  بانک های خصوصی  کانون  عالی 
برای افزایش سرمایه بانک ها از محل تسعیر دارایی ها 
مالیاتی،  معافیت  از  بهره گیری  با  ارزی  بدهی های  و 
است،  قانون  به  نیاز  اگر  همتی  آقای  »جناب  نوشت: 

الیحه پیشنهادی به دولت ارسال شود.«
بررسی ها نشان می دهد متوسط نسبت کفایت سرمایه 
در شبکه بانکی حدود ۴ تا ۵ درصد است و این نسبت 
توجهی  قابل  فاصله  درصد(   ۸( یک  بال  استاندارد  با 
دارد. البته کفایت سرمایه برخی بانک ها فراتر از نسبت 
۸ درصد است ولی با توجه به نسبت های بسیار پایین 
برخی بانک ها، متوسط این نرخ در کل بانک ها به این 

عدد می رسد.

خبــر

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

این بندر مهم و راهبردی به گوش می رسد.
بندر شهید رجایی با ظرفیت ساالنه ۱۰۰ میلیون تن 
اسالمی  جمهوری  بندر  مهم ترین  و  بزرگترین  کاال، 
ایران است که به تنهایی ۵۸ درصد عملیات کاالهای 
غیرنفتی، ۴۳ درصد عملیات جابه جایی فرآورده های 
نفتی و ۸۵ درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور 

را بر عهده دارد.
آمارها حکایت از آن دارد که روند صادرات غیرنفتی 
در این بندر صعودی بوده و تردد کشتی ها نیز در آن 
روی موج رشد است و اینها یعنی اینکه نبض تجارت 
بین المللی ایران و به دنبال آن در این بندر مهم و 
به تندی در حال تپیدن است و  راهبردی همچنان 
اقتصاد ایران با وجود همه مشکالت روی ریل توسعه 

در حرکت است.
عالوه بر این روند تخلیه کاالهای اساسی در بزرگترین 
بندر بازرگانی ایران با توجه به ظرفیت ها و امکانات 
موجود در آن در کمترین زمان ممکن انجام می شود 
و حفظ  کاالها  این  بازار  تنظیم  در  مهمی  نقش  که 

ثبات قیمت و پیشگیری از تنش در اقتصاد دارد.
پایانه های ریلی – کانتینری این بندر افزون بر ۷۰۰ 
هزار TEU)هر واحد تی. ای. یو معادل یک کانتینر 
بیست فوت( ظرفیت نگهداری کاال دارند و می توان 
کانتینرها را در شرایط ایمن به وسیله واگن به بندر 

وارد و از آن خارج کرد.
در بندر شهید رجایی حدود دو هزار پالک یخچالی 
وجود دارد که امکان پذیرش هر نوع کاالی وارداتی 
و صادراتی که نیازمند خدمات سردخانه ای بسته به 
دمای استاندارد مورد نیاز برای نگهداری کاال باشد را 

فراهم کرده است.
محوطه  و  پایانه   ۵۰ راهبردی  و  مهم  بندر  این  در 
فعالیت  خصوصی  بخش  راهبری  با  کاال  نگهداری 
دارند و همه فعاالن بخش دولتی و خصوصی امکانات 
خدمات  تا  کرده اند  فراهم  را  ویژه ای  تسهیالت  و 
تخلیه کاال از کشتی، بارگیری محموله های صادراتی 
و خروج کاالها از بندر در کمترین زمان ممکن و با 

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

افزایش یافت
ویژه  به  صادرات  توسعه 
از  یکی  غیرنفتی  صادرات 
و  تولید  رونق  مهم  راه های 
ملی  پول  تقویت  و  اشتغال 
است و نقش مهمی در رشد 

اقتصاد کشور دارد.
به  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
راهبرد  مهمترین  عنوان 
در  کشور،  اقتصادی  توسعه 

غیر  صادرات  افزایش  برای  الزم  شرایط  ایجاد  گرو 
نفتی به عنوان راهکار خروج از اقتصاد تک محصولی 
نفت است که خوشبختانه آمارهای اعالم شده حکایت 

از گام های مثبت در جهت رشد این صادرات است.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  پور  عفیفی  مراد  اله 
اردیبهشت  و  فروردین  ماه های  هرمزگان گفت: طی 
تن   ۴۱۶ و  هزار   ۱۷۵ و  میلیون  شش  امسال  ماه 
شده  صادر  رجایی  شهید  بندر  از  غیرنفتی  کاالی 

است.
وی بیان داشت: حجم صادرات کاالهای غیرنفتی از 
این بندر در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 

یک و دو دهم رشد داشته است.
عفیفی پور خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت 
وارد  بندر  این  طریق  از  کاال  تن   ۵۵۱ و  هزار   ۷۸۴

شده است.
*روند رو به رشد تردد کشتی ها در بندر شهید 

رجایی
زمانی  بازه  طی  کرد:  خاطرنشان  مسؤول  مقام  این 

انواع  فروند   ۶۷۰ شده  یاد 
در  پیما  اقیانوس  کشتی های 
۴۰ اسکله این بندر پهلو گرفته 
که در همسنجی با مدت مشابه 
درصد  دهم  شش  قبل  سال 

رشد داشته است.
شمار  این  از  داشت:  بیان  وی 
بندر  این  در  متردد  کشتی 
۵۶۹ فروند باالی یک هزار تن 
و ۱۰۱ فروند نیز زیر یک هزار 

تن وزن داشته است.
کاال  تن  میلیون   ۱۲ حدود  بارگیری  و  *تخلیه 

طی دوماه اخیر
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه 
ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی اظهار داشت: طی 
ماه های فروردین و اردیبهشت امسال ۱۱ میلیون و 
و غیرنفتی  نفتی  انواع کاالی  تن  ۷۰۴ هزار و ۱۹۵ 

در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.
عفیفی پور تصریح کرد: از این رقم، هفت میلیون و 
۷۱۵ هزار و ۵۸۴ تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و 
سه میلیون و ۹۹۰ هزار و ۶۱۱ تن فرآورده های نفتی 

تخلیه و بارگیری شد.
حامل  شناورهای  به  ویژه  رسانی  *خدمات 

نیازهای اساسی مردم 
امسال  ابتدای  از  گفت:  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
تاکنون برای کمک به شرایط اقتصادی کشور تالش 
کردیم تا برای ترخیص و خروج کاالها از بندر شهید 
بین  تجارت  دروازه  ترین  اصلی  عنوان  به  رجایی 

المللی ایران تسهیالتی را فراهم کنیم و این امر باعث 
شده تا خروج کاالها سرعت بیشتری بگیرد.

بدون  پهلودهی  بر  عالوه  داشت:  ابراز  پور  عفیفی 
نوبت و تخصیص امکانات و تجهیزات تخلیه کاالها از 
کشتی و نگهداری آنها در محوطه ها، هماهنگی های 
مؤثری با دستگاه های همکار از جمله گمرک صورت 
گرفته تا کاالهای اساسی وارده به بندر در کمترین 
زمان ممکن از بندر خارج و به مقاصد تعیین شده در 

داخل کشور ارسال شود.
تخلیه کاالهای  به  مربوط  تشریفات  اضافه کرد:  وی 
اساسی از کشتی به سرعت و با دقت عملیاتی الزم 
انجام و کامیون ها پس از بارگیری بدون معطلی روانه 

استان های مختلف کشور می شود.
در  اساسی  کاالی  تن  هزار   ۴۰۰ حدود  تخلیه   **

بندر شهید رجایی
حجمی  تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  افزود:  وی 
در  ویژه  و  اساسی  کاالی  تن  هزار   ۴۰۰ به  نزدیک 
بندر شهید رجایی از کشتی ها تخلیه و روانه بازارهای 

داخلی شد.
این مقام مسؤول بیان داشت: عمده این کاالها ۱۲۳ 
هزار تن شکر، ۱۲۲ هزار تن روغن نباتی و حیوانی، 
۸۸ هزار تن کود و سموم شیمیایی، ۴۹ هزار تن برنج 

و ۱۰ هزار تن کاغذ است.
نیز  گذشته  سال  پایانی  دوماه  طی  شد:  یادآور  وی 
از  ویژه  و  اساسی  کاالهای  از  تن  و ۸۳۴  هزار   ۱۶۶
طریق کشتی وارد بزرگترین بندر تجاری کشور شد.

اعالم  اطالعات  براساس  داشت:  اظهار  پور  عفیفی 
برنامه  کاال،  صاحبان  و  کشتیرانی ها  سوی  از  شده 
و  زنده  دام  حامل  کشتی  فروند   ۱۰ تا  شده  ریزی 
محموله های شکر 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.
به  اشاره  با  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
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 این 
نگهداری  برای  انبارهایی  و  می شوند  پهلودهی  بندر 
اینگونه کاالها در نظر گرفته شده تا به محض انجام 
روند  این  که  بندر خارج شوند  از  تشریفات گمرکی 
گرفته  خوبی  خیلی  سرعت  امسال  بهار  فصل  طی 

است.

کار و زندگی در دروازه طالیی اقتصاد ایران جریان دارد

ویژه  به  صادرات  توسعه 
از  یکی  غیرنفتی  صادرات 
و  تولید  رونق  مهم  راه های 
ملی  پول  تقویت  و  اشتغال 
است و نقش مهمی در رشد 

اقتصاد کشور دارد

در گفتگو با مهر اعالم شد
طرح خرید تخم مرغ مازاد همچنان 

بالتکلیف

گذار  تخم  مرغ  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
استان تهران با بیان اینکه عملیات خرید تخم 
سردخانه  نبود  دلیل  به  مرغداران  مازاد  مرغ 
آغاز کشتار مرغ  از  هنوز شروع نشده است، 

های پیر در کشور خبر داد.
بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  پور  نبی  ناصر 
به  مرغداران  مازاد  مرغ  تخم  خرید  عملیات  اینکه 
دلیل نبود سردخانه هنوز شروع نشده است، گفت: 
دام  امور  پشتیبانی  با شرکت  داریم،  کم  سردخانه 
سردخانه های  شرکت  این  تا  شده  انجام  مذاکراتی 
خود را در اختیار اتحادیه مرغداران میهن قرار دهد.
فعاًل در هیچ  اینکه عملیات خرید  به  اشاره  با  وی 
داده  اجازه  دولت  افزود:  است،  نشده  شروع  جا 
کشتارگاه  به  را  خود  پیر  مرغ های  مرغداران  که 
بفرستند.نبی پور درباره اینکه از چه زمانی کشتار 
همین  گفت:  می شود؟،  آغاز  کشور  در  مرغ ها  این 
این کار به  االن هم تولیدکنندگان می توانند برای 
کشتارگاه مراجعه کنند. ضمن اینکه اتحادیه میهن 

هزینه کشتار این مرغ ها را می پردازد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸ میلیون قطعه 

مرغ باالی ۹۰ هفته )پیر( در کشور وجود دارد.
نبی پور درباره قیمت تخم مرغ نیز با اشاره به اینکه 
با اتمام ماه مبارک رمضان قیمت این کاال خود به 
خود مقداری باال می رود، افزود: هم اکنون میانگین 
قیمت بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته کیلویی 
صادرات  درباره  است.وی  تومان   ۴,۶۰۰ تا   ۴۵۰۰
تخم مرغ نیز گفت: در حال حاضر مقداری از این 
عراق  اما  می شود  صادر  افغانستان  کشور  به  کاال 
همچنان به بهانه آنفلوانزا از خرید آن سرباز می زند.

خبـــر

فنــــــاوری 

ظاهر جدید اسمارت فون های گلکسی A و S سامسونگ با کیس قهرمانان دنیای مارول

به  خود،  تصمیم  جدیدترین  در  سامسونگ 
با  جدید  کیس هایی  خاموش  چراغ  صورت 
تولید  و  طراحی  مارول  دنیای  قهرمانان  تم 
از  برخی  مخصوص  کیس ها  این  است.  کرده 
S بوده و  A و  اسمارت فون های خانواده گلکسی 
این  به  است.  نشده  نیز عرضه  همه کشورها  در 

ترتیب اگر عالقه مند به خرید یکی از این قاب ها باشید، نه تنها باید قیمت نسبتا 
گزافی بپردازید، بلکه احتمال یافتن آنها نیز بسیار کم است.

در گزارش SamMobile در این خصوص آمده است که این کیس ها در فروشگاه آمازون 
آلمان موجود است، اما برخی دیگر از خرده فروشی های آلمانی هم مشغول فروش آنها هستند. 
عنکبوتی،  مرد  انتقام گیرندگان،  تم های  به  مربوط  تصاویر  می کنید،  مشاهده  که  همانطور 

کاپیتان آمریکا و مرد آهنی در این کیس ها مشخص شده است.
برای خانواده  و  یورو  A حدود ۳۰  برای خانواده گوشی های گلکسی  این محصوالت  قیمت 
برای  کیس ها  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  یورو   ۳۵ حدود   S گلکسی  گوشی های 
 S۱۰ و همچنین تمامی اعضای خانواده گلکسی A۷۰ و A۵۰ ،A۴۰ اسمارت فون های گلکسی
موجود هستند. سامسونگ هنوز صحبتی مبنی بر عرضه این قاب ها در دیگر نقاط جهان نکرده 
است و با توجه به تعداد محدود این محصوالت در فروشگاه آمازون آلمان، بسیاری از کاربران 

دیگر نقاط دنیا امیدی به دیدن هندست خود در قابی با تم ابرقهرمان محبوبشان ندارند.

بعد از سامسونگ؛
اپل موبایل تاشو می سازد

شرکت اپل حق امتیاز اختراع دستگاهی را ثبت کرده 
همچنین  کرد.  تا  قسمت  دو  از  را  آن  توان  می  که 

دستگاه را می توان به سمت داخل یا خارج تا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به نظر 
بر  تاشو  موبایل  یک  ارایه  با  دارد  قصد  اپل  رسد  می 

رقبایش غلبه کند.
این شرکت حق امتیاز اختراعی را ثبت کرده که در آن یک نمایشگر تاشو نشان داده شده 
است. این نمایشگر از دو قسمت تا می شود و همچنین این طرح حاکی از آن است که دستگاه 
را می توان در حالت باز به عنوان یک تبلت نیز استفاده کرد. عالوه براین موارد دستگاهی که 

در این حق امتیاز توضیح داده شده، به داخل یا خارج نیز تا می شود.
حق امتیاز اختراع مذکور حاوی ۳۷ طراحی مختلف است که ویژگی های فنی و شیوه های 

تا کردن دستگاه ها را نشان می دهد.
این طرح ها مکانیسم تا شدن دستگاه را نشان می دهند. همچنین طبق این سند در دستگاه 

ها لوالیی وجود دارد که می چرخد تا فرایند تا شدن را تسهیل کند.
طبق حق امتیاز ثبت شده، می توان وضعیت دستگاه را از حالت ۱۸۰ به ۹۰ درجه تغییر داد. 

طرحی دیگر نشان می دهد نمایشگر قابلیت خم شدن به عقب را نیز دارد.
یکی از نکات جالب توجه در این حق امتیاز مربوط به نمایشگر و کاور تاشدنی آن است. طبق 
اطالعات موجود در حق امتیاز نمایشگر و کاور آن به صورتی طراحی شده اند که هم زمان تا 

یا باز می شوند.
اولیه دستگاهی را ساخت که از وسط تا می شود و از آن زمان  آیفون سال گذشته نمونه 
تاکنون هواوی، سامسونگ و لنوو دستگاه هایی تاشو ابداع کرده اند. به هر حال این حق امتیاز 

نشان دهنده ایده ساخت دستگاه هایی است که حتی می توان آنها را چندبار تا کرد.

آگهی تغییرات شرکت نیسا پارت بندر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7393 و شناسه ملی 10800101720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/02/01 که طی نامه شماره 4052 /64مورخ 1398/02/09 به تائید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان 
رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا امیری سردری به شماره ملی 3071175973 با پرداخت مبلغ 800.000 ریال به صندوق شرکت در 
ردیف شرکاء قرار گرفت . - آقای فرشید ایوبی نژاد به شماره ملی 3071278322 با پرداخت مبلغ 200.000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء 
قرار گرفت . - در نتیجه سرمایه نقدی شرکت از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 2.000.000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: - آقای محمود برخه دارای 496.670 ریال سهم الشرکه - آقای یونس 
برخه دارای 200.000 ریال سهم الشرکه - آقای عبداله سلیمانی پلی دارای 1.666 ریال - آقای مسعود برخه دارای 200.000 ریال سهم الشرکه - آقای 
نصزاله دمیالنی نژاد دارای 1.666 ریال سهم الشرکه - خانم ریحانه برنه دارای 833 ریال سهم الشرکه - آقای میرهاشم خواستار دارای 1.666 ریال سهم 
الشرکه - آقای علی مرادی دارای 833 ریال سهم الشرکه - آقای محمود محمودی زاده دارای 93.334 ریال سهم الشرکه - خانم کلثوم آسان دارای 833 
ریال سهم الشرکه - آقای فیضل فرد نیا دارای 833 ریال سهم الشرکه - آقای فاروق سفاری دارای 833 ریال سهم الشرکه - خانم حلیمه بزرگ دارای 

833 ریال سهم الشرکه - آقای رضا امیری سردری دارای 800.000 ریال سهم الشرکه - آقای فرشید ایوبی نژاد دارای 200.000 ریال سهم الشرکه
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آگهی تغییرات شرکت نیسا پارت بندر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7393 و شناسه ملی 10800101720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/02/01 که طی نامه شماره 4052 /64 مورخ 1398/02/09 به تائید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - آقای محمود برخه به شماره ملی 5549695006 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 496.670 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ 
گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای مسعود برخه به شماره ملی 5549950804 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 200.000 ریال از صندوق شرکت از 
شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای یونس برخه به شماره ملی 5549696924 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 200.000 
ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای محمود محمودی زاده به شماره ملی 3391475773 با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود به مبلغ 93.334 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای میرهاشم خواستار به شماره ملی 
5549621010 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 1.666 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای 
عبداله سلیمانی پلی به شماره ملی 5549695383 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 1.666 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق 
و سمتی در شرکت ندارد. - خانم حلیمه بزرگ به شماره ملی 5549798239 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 833 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج 
گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - خانم ریحانه برنه به شماره ملی 5549802902 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 833 ریال از صندوق 
شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - خانم کلثوم آسان به شماره ملی 3390505857 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 
833 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای علی مرادی به شماره ملی 3390416137 با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود به مبلغ 833 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای نصراله دمیالنی نژاد به شماره ملی 
3391104007 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 1.666 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای 
فیصل فرد نیا به شماره ملی 3430015693 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 833 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی 
در شرکت ندارد. - آقای فاروق سفاری به شماره ملی 5549950091 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 833 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر 
هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - در نتیجه سرمایه نقدی شرکت از مبلغ 2.000.000 ریال به مبلغ 1.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: - آقای رضا امیری سردری دارای 800.000 ریال سهم الشرکه - آقای فرشید 

ایوبی نژاد دارای 200.000 ریال سهم الشرکه
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت
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فرهنگ و هنر

مراسم تکریم حجت االسالم و المسلمین گرایلی و معارفه ی حجت االسالم و المسلمین دکتر سعید کذایی ریاست 
دانشکده علوم قرآنی بندرعباس با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر فاتحی معاون توسعه و مدیریت دانشگاه 

علوم  و معارف قرآنی سراسر کشور  برگزار شد.

رئیس جدید دانشکده 
علوم قرآنی بندرعباس 
معارفه شد
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فرهنگ جامع هرمزگان

دکمه
کلید برق ـ دکمه.
دکنی )دکونی(

سکو ـ معموال جلوی درب ورودی حیاط قبل از وارد شدن 
برای  طرفین  در  سکو  عدد  دو  ـ  ساختند  می  داالن  به 
استراحت عابرین و ساکنین منزل که هنگام عصر بر روی 
آن می نشستند و نظاره گر آمد و شد روندگان و آیندگان 

بودند.
دکو

نان ارزن.
دکو )دکی(

سرک ـ سرکشیدن. )فین(
دکو

دوال ـ خم شدن از کمر ـ رکوع.
دکی 

دویدن. )درتوجان(
دکیکت

دقیقه ـ لحظات زود گذر.
دگره 

از واحدهای وزن مروارید، معادل یک صدم جو و بیست 
و چهار بُدام.

دگه 
دیگر ـ باز ـ مجددا.

دگله 
پالتو.

دگهره
دو سره به لحاظ رفتن به سرکار یا مدرسه ـ دو وقته ـ دو 

تیمه ]تایم[.
دل 

گنجشک ـ در. )بستک(
دل 

داخل ـ بغل ـ چسبیده به : ] دل دیوار = چسبیده به دیوار[.

ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 
نماز و خانواده 

 
و  کودک  رفتن سن  باالتر  با  دیگر،  عبارت  به 
در  گرچه  او،  حرکتی  و  عاطفی  فکری،  رشد 
کمتر  نظارت  و  مراقبت  به  نیاز  زیستی  بعد 
می شود، قلمرو نظارت در بعد روحی و فکری 
عاطفی گسترده تر می شود و الزم است رفتار 
دوست  و  یابی  دوست  آمد،  و  رفت  گفتار،  و 
قرار  فرزند  اختیار  در  که  هایی  رسانه  داری، 
دارد و نحوه استفاده از آنها، احساسات و داد و 
ستدهای عاطفی و وضعیت روحی روانی فرزند، 
آموزشگاه و فعالیت های تحصیلی وی همگی 

تحت مراقبت و نظارت قرار بگیرد.
ار سوی دیگر، خصوصیات و ویژگی های فرزند 
در دوره های مختلف رشد تغییر می کند و به 
تناسب آن نوع و شیوه نظارت نیز باید تغییر 
تا 13و 14  تولد  از   ( کودکی  دروان  در  کند. 
سالگی( به دلیل ویژگی های خاص این دوره، 
نظارت آشکار و بی پرده است و اعمال آن در 
قالب امر و نهی و تشویق و تنبیه مستقیم است؛ 
اما در دوران نوجوانی و جوانی )14سالگی به 
بعد( که فرزند ما از نظرجسمی به بلوغ رسیده و 
از نظر ویژگی های شخصیتی، توانایی شناخت 
و عمل رشد یافته است، نظارت باید نامحسوس 
و  صمیمانه  گفتگوهای  مشاوره،  قالب  در  و 
مانند آن باشد. این مطلب از سخنان حکیمانه 
ایشان  شود.  می  استفاده  نیز  پیامبر)ص( 
وابستگی  دوران  اول،  سال  هفت  فرمودند:" 
کودک به والدین است، کودک به شدت نیاز به 
مراقبت دارد و تمام کارهایش به عهده والدین 
است و در نتیجه مانند "گل" است که دائم باید 
از آن مراقبت و در مقابل سرما و گرما محافظت 

شود."
در هفت سال دوم، فرزندان ما برای آموزش و 

تادیب آمادگی کامل دارند و به راحتی ...

ادامه دارد

دکتر محمد داوودی 

دم نوش یا جوشانده گیاهان در فارغانات

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

 ارور پزشک، طبیبی بود که به کمک عصاره گیاهان و فرآورده های آن، بیماری ها 
را درمان می کرد؛ او کسی بود که روش درمانی اش به کمک شیوه گیاهان و 
دمنوش های گیاهی انجام می شد. استفاده از این دم نوش ها تا 1۵۰ سال پیش 
در ایران رایج و مرسوم بود اما متأسفانه با رواج مصرف چای در ایران، استفاده از 
دم نوش هایی که روزی جزء الینفک زندگی مردم بود، به طور محسوس کم شد 

و به این برگ سیاه به نام »چای« اعتیاد حاصل گردید.
اما بهترین دمنوش را پر سیاوشان در فارغانات مرسوم بوده است.

دم نوش  تارت تِی تن -
قواعد مصرف دم نوش

اگرچه گیاهان دارویی منشاء طبیعی دارند و در مقایسه با داروهای شیمیایی 
این  از  برخی  یا غیرعلمی  بی رویه  اما مصرف  ایجاد می کنند،  عوارض کم تری 
گیاهان می تواند موجب عوارض ناخواسته و حتی مسمومیت های شدید گردد؛ 
بنابراین مصرف دم نوش ها نیز همانند داروهای شیمیایی باید با آگاهی و پس 
ایرانی  گاوزبان  نمونه مصرف گل  برای  باشد.  آن ها  عمل  سازوکار  از  اطالع  از 
مخاطره انگیز  به شدت  می تواند  دارند،  باال  فشار خون  که  افرادی  در  به تنهایی 
به مصرف  با پزشک، مجاز  از مشاوره  تنها پس  یا شیرده  باردار  باشد. مادران 

دم نوش ها هستند.
 در دم نوش های ترکیبی معموالً چند گیاه جهت یک رسیدن یک منظور و هدف 
با هم ترکیب می شوند، برای مثال گروهی از دم نوش های ترکیبی انرژی زا هستند 
و بعضی دیگر کم کننده فشارخون و گروهی دیگر آرام بخش هستند که برخالف 
انرژی زاها که ضربان قلب و انرژی را افزایش می دهند، به آرامش و تنش زدایی 

از بدن کمک می کنند.
در ایران وفارغانات در سال های اخیر دم نوش های گیاهی و میوه ای مورد استقبال 

و مصرف برخی خانوارها قرار گرفته است. 
این استقبال دالیل مختلفی دارد. 

برخی برای نفع درمانی از این دم نوش ها استفاده می کنند. تعدادی برای تنوع 
بخشیدن به نوشیدنی روزانه، آن را مصرف می کنند و بعضی هم به خاطر اینکه 

دم نوش را یک نوشیدنی شیک می دانند، برای پذیرایی از آن استفاده می کنند.
تفاوت دمنوش با جوشاند

در دم نوش گیاه را کمی کوبیده و در آب جوشیده شده به مدت چند دقیقه 
در حالی که در ظرف بسته است، روی بخار مالیم قرار می دهند و بعد صاف 
می کنند. نوشیدنی حاصل از گل گاوزبان، گل ختمی، به لیمو، سنبل الطیب 

نوعی دمنوش گیاهی است.
 در مقابل اگر گیاه را مستقیم با آب سرد یا گرم بجوشانند، جوشانده ای بدست 
می آید که خاصیت و اثر آن قوی تر از دم نوش است، چرا که حین جوشاندن مواد 

بیشتری از گیاه خارج می شود.
 بسیاری از گیاهان باید به صورت دم کرده استفاده شود و اگر بر اثر ناآگاهی 

یا غفلت جوشانده شود، خاصیت آن تغییر می کند و گاهی موادی از گیاه آزاد 
می شود که دارای عوارض ناگواری خواهد بود.

دمنوش بهار: نارنج
طرز تهیه دم نوش ها

روش تهیه دم نوش به این صورت است که ابتدا روی گیاه که به طرز صحیحی 
خرد شده آب جوش می ریزند، سپس آن را به مدت ۵-3 دقیقه )در صورت 
استفاده از برگ و یا گل( در یکی ظرف در بسته شیشه ای یا چینی می گذارند 
و گاهی آن را هم می زنند و سپس مایع را از کاغذ صافی یا الک با شبکه ریز 

عبور می دهند.
 در صورتی که از قسمت های سفت گیاه مانند ریشه و یا میوه برای دمنوش 
استفاده شود، توصیه می شود که پس از خرد شدِن ریشه یا میوه، حدود ۷ دقیقه 

در درون ظرف سربسته باقی بماند.
دمنوش را می توان بصورت چای گیاهی کیسه ای، گیاه یا میوه خشک شده، گیاه 
تازه و یا چای سرد )با یخ( درست کرد. طرز تهیه دم نوش چای سرد مانند نوع 
بدون یخ دمنوش است با این تفاوت که مقدار آبجوشی که بر روی گیاه ریخته 
می شود یک سوم تا یک چهارم میزان بدون یخ است و محلول غلیظ تر است. بعد 
از ریختن آب جوش، محلول چند بار بهم زده شده و در ظرفی دردار مدتی به 
حال خود رها گذاشته می شود. هنگامی که مایع حرارت خود را از دست داد مایع 

از داخل ظرف در بسته به درون یک لیوان حاوی یخ ریخته می شود.
 در صورت استفاده از گیاه تازه چای زیباتر به نظر می آید اما از نظر داشتن 
خواص دارویی گیاه خشک شده به مراتب خواص بیشتری نسبت به گیاه تازه 

دارد
منابع :طبع گیاهی ایرانیان

پایان

 ردیا هب سبک شعر
گزینش اشعار: یعقوب سهوزاده / کارشناس ادبیات 

انس  محفل  در  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل   
با قرآن گفت: والدین نقش اساسی در تربیت قرآنی 

فرزندان دارند.
مراسم  این  در  راد  انصاری  اکبر  االسالم علی  حجت 
معنوی که با حضور جمع کثیری از دوستداران کالم 
با  توحید  شهرک  حسین)ع(  امام  مسجد  در  وحی 
حضور قاسم مقدمی قاری بین المللی در بندرعباس 
دینی  تربیت  بر  تاکید  با  سخنانی  طی  شد،  برگزار 
دستورات  مهمترین  از  یکی  کرد:  تصریح  فرزندان 
الهی که خداوند متعال در قرآن مجید به صراحت از 
اهمیت آن یاد کرده موضوع اهتمام و توجه به تربیت 
و  امتیازات  از  یکی  افزود:  وی  است.  خانواده  دینی 

ویژگی های قرآن مجید این است که خود یک کتاب 
تربیتی است و همه آیات آن  به طور مستقیم و غیر 
انسان در رده های مختلف  مستقیم در مقام تربیت 

سنی، از خردسال تا کهن سال است.
داشت:  عنوان  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
یکی از مسائل مطرح شده در اسالم، مسئله وظایف 
قرآن  نظر  در  که  است  فرزندان  تربیت  در  والدین 

جایگاه ویژه ای دارد.
 حجت االسالم انصاری راد به نقش خانواده در تربیت 
قرآنی فرزندان اشاره کرد و اظهار داشت: روان شناسان، 
پژوهشگران، جامعه شناسان، علمای اخالق و علمای 
دین، همگی بر نقش حساس و ارزشمند خانواده در 

پرورش کودکان تأکید می  کنند و همچنین در اسالم 
نیز تأکید بسیاری بر نقش خانواده و پدر و مادر بر 

تربیت فرزندان انجام شده است.
داشت:  اذعان  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
و  دینی  قرآنی،  تربیت  در  کلیدی  نقش های  از  یکی 
و  مسلمان  انسان های  پرورش  و  دین  احکام  تبلیغ 

معتقد به شریعت اسالم را مساجد برعهده دارند.
نیز  فرزندان  تربیت  در  مسجد  اساسی  نقش  به  وی 
برای  را  مکانی  ادیان  تمامی  شد:  یادآور  و   اشاره 
وظیفه  این  اسالم  در  دارند  خود  دیدگاه های  نشر 
بسیار حساس برعهده متولیان امور مساجد گذاشته 
و  مذهبی  شدن  از  نمی  توانیم  بنابراین  است،  شده 

مگر  کنیم  صحبت  نوجوانان  و  کودکان  قرآنی  شدن 
اشاره  کانون های مذهبی  و  جایگاه مساجد  به  اینکه 

کرده باشیم.

 مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان؛

والدین نقش اساسی در تربیت قرآنی فرزندان دارند

در دم نوش گیاه را کمی کوبیده و در 
آب جوشیده شده به مدت چند دقیقه 
است،  بسته  ظرف  در  که  حالی  در 
بعد  و  می دهند  قرار  مالیم  بخار  روی 
صاف می کنند. نوشیدنی حاصل از گل 
سنبل  لیمو،  به  ختمی،  گل  گاوزبان، 

الطیب نوعی دمنوش گیاهی است.

زخم

َهمیطوِچَکه َاکِردِن خوُنم َازُمشت روِی اَنگُشت
 

  تنهابوُدم َتُک وتنها بی رفیق بی یارُوبی ُپشت

  تاُاوجا که جایی َهستَه طاقت ُاموادیگَه نابوت

  زندگی َخالُصمی کهِ جاَگم ایکهِ توِی تابوت

  دَِگه چندثانیَه موندِن نَفُسم روِی ُشماَرن 

 ِچشُموُنم روَهم َاکفتن َمعَطِل َیکتااِشاَرن 

 فکرَاکِرَدم به ُاروُزن که ِچُشم به ِچشُمونی َکفت

 تویَه لَحظَه ماتی بوُدم َعقل وهوُشم اَزَسُرم رفت

 فِک َمناکِرده یَه روزی دلُم ایطوری بباُزوم 

 فِکرَمکهِ تاآِخرُعمر َازای چیُز بی نیاُزوم

 عاشقی بِیمهِ َنهونَده َیکی بِهتِرازمِه َهستَه

 یِکی که روُزن َسختیش بادلُم پِیُمونی َبستَه

  تودِلُم َخنَجری خوردن دِگَه زِندَه موندِنی َنم

  بی َرفیق زندگی نابوت ُبُکنی آروم وبی غم 

 َهمِطوِچکَه َاکِردِن خوُنم َازُمشت روَی اَنگُشت

 َزخِم َخنَجرقدَرتی نین بیمه بی معرفتی ُکشت

                                                 هدا نساجی

 غمگین است برای سالهای رفته
 دلخور از نادیده گرفتن احساسش

 منتی بر سر کسی ندارد
 میان تمام نارضایتی ها

 خودش خواست،دلش خواست
 اما سرنوشت نخواست...

 بانو جان؛
 نگران ناسازگاری روزگار نباش

 اگر ساز زندگیت کوک نیست
 نمی گویم غصه نخور،اشک نریز
 تو همان کسی هستی که جسارت ِ

 عاشق شدن داشت،پس بلند شو
 روزهایت را بساز

 نه مثل قبل،بهتر از قبل
 به خودت اجازه خوشبختی بده

خیالت راحت،عشق بازهم می آید...

 الهام مرادي

هنرمند پیشکسوت هرمزگانی:

از بیمارستان مرخص شده ام

هرمزگانی  پیشکسوت  هنرمند  نعیمی"  منصور  "استاد 
بر  مبنی  خبری  مجازی  فضای  در  گذشته  روزهای  طی  که 
بستری شدنش به گوش می رسید از بهبود وضعیت جسمی 

اش خبرداد.
دلیل  به  گذشته  روز  چند  در  کرد:  اظهار  نعیمی   منصور 
باال رفتن فشار خونم به بیمارستان منتقل و دو روز پیش 
مرخص شدم. وی با بیان اینکه هنوز فشار خونم باال و تحت 
وضعیت  گذشته  روز  چند  به  نسبت  افزود:  هستم،  کنترل 

بهتری دارم و در حال استراحت هستم.
تیرماه   29 متولد  نعیمی  منصور  استاد  ایسنا،  گزارش  به 
بندرعباس است، وی در زمینه های شعر، قصه،  1329 در 
سازه های  مکتوب،  پژوهش  مطبوعات،  عکاسی،  سینما، 
چندین  در  داوری  فیلم سازی،  و  عکاسی  آموزش  بومی، 
جامع  فرهنگ  کتاب  تألیف  عکاسی،  مسابقه  و  جشنواره 
هرمزگان و نزدیک به یک صد فیلم مستند به صورت سریال 

برای تلویزیون کار کرده است.

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
هرمزگان در حرکتی بدیع و هنرمندانه، ظرفیت فعاالن 
دوستداران  و  دستی  صنایع  و  گردشگری  های  حوزه 
برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد  میراث فرهنگی را 

به میدان آورد.
بندرعباس،  از  شبستان  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
است؛   » انفاق   « دینی  دستور  اجرای  تجلی  گلریزان، 
این آیین حسنه در اصل سنتی دیرینه و رسمی پلوانانه 
است که سرآغاز آن به فتوت مردان نیک سیرت ایران 

باز می گردد.
در این آیین و سنت حسنه، افراد خیراندیش و نیکوکار گرد هم می آیند 
و گلی از شاخسار باغ توانمندی خود جدا کرده و به پای درخت زندگی 
همنوعی که از بد حادثه در رنج و سختی گرفتار آمده می ریزند تا شکوفه 

امید بر درخت جان او و خانواده اش جوانه بزند.
ایرانیان از دیر باز براساس تکریم و نوع دوستی خود همواره بر آیین گلریزان 
همت گماشته  و این آیین را شکرانه نعمت خدادادی خویش می دانند که 
مانند ابر بهاری طراوات زیستن دوباره بر مستمند و نیازمند روا می دارند 

آن گونه که وقت گلشن، خوش که گلریزان ابر رحمت است.
ایام مصادف  با  چند سالی است که در ماه مهمانی خدا به ویژه همزمان 
با میالد کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی)ع( در جهت کمک به آزادی 
با  و  برگزار  گلریزان  های  در سطح کشور جشن  غیرعمد  زندانیان جرائم 
از  مالی  بدهکاران  از  زیادی  افراد  اندیش،  نیک  و  نوعدوست  مردم  همت 

زندان آزاد و به آغوش جامعه و خانواده باز می گردند.
آحاد مردم نوعدوست کشورمان با شرکت در آیین های جشن های گلریزان 

و اهدا هرآنچه که در توان دارند ازجمله اهدا صنایع 
شکل  بهترین  به  خویش،  هنر  رایگان  ارائه  و  دستی 
ممکن حس نوع دوستی و دستگیری از نیازمندان را 

به معرض نمایش می گذارند.
از دقایقی پیش به محوریت اداره کل میراث فرهنگی، 
آتیالر  هتل  در  هرمزگان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
های  حوزه  فعاالن  توان  و  ظرفیت  همه  بندرعباس، 
میراث  دوستداران  و  دستی  صنایع  و  گردشگری 
فرهنگی این استان به میدان آمده است، تا گرهی را 
از پای انسان هایی که از بد حادثه پایشان به زندان باز 
شده را وا کند و بار دیگر فرصت زندگی دوباره را به این افراد و برکت وجود 

نعمت سرپرست را برای خانواده هایشان ارزانی بخشد.
گردشگری  و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  مدیر کل   ،» برومند  رضا   «
انسان پرداخت و  ابعاد سه گانه شخصیتی  به تبیین  نیز  استان هرمزگان 

گفت: انسان موجودی زیستی، اجتماعی و روانی است.
احساسات  و  به عواطف  انسان  روانی شخصیت  بعد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی شخصیت  بُعد  بخش،  مهمترین  اما  افزود:  معطوف می شود،  او 

انسان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان ادامه 
با  موثر  ارتباط  و  تعامل  نیازمند  اجتماعی  موجودی  عنوان  به  انسان  داد: 

انسان های دیگر و جامعه پیرامونی خود است.
برومند در ادامه به تشریح آثار و پیامدهای فقدان سرپرست در کنار خانواده 
پرداخت و تصریح کرد: هرگاه خانواده ای به هر دلیلی سرپرست را در کنار 

خود نبیند به طور ناخودآگاه با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد شد.

بهانه ای برای مهربانی
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اجتماعی 

سرپرست اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان:
در  كارفرمايي  و  كارگري  تشكل   221 فعاليت 

هرمزگان

سرپرست اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان با اشاره به فعاليت 221 تشكل و انجمن صنفي كارگري و كارفرمايي در استان گفت: 
توسعه و تقويت تشكلها و انجمن هاي صنفي از برنامه هاي اين اداره كل است.كيامرث برخورداري در ديدار تشكلهاي كارگري و كارفرمايي 
استان، بر رعايت اصل سه جانبه گرايی و حفظ منافع مشترك در تمامي امور مرتبط با كار و توليد و رابطه كارگر و كارفرما تاكيد كرد.

طالع بینی

متولد چه ماهی هستی؟
امروز می توانيد كارهای زيادی را در يک 
چشم به هم زدن به انجام برسانيد. شايد 
برای اين كه از زندگی لذت بيشتری ببريد 
تصميم بگيريد تعهدات تان را برای مدتی كنار 
بگذاريد، اما فعاًل ارزش اش را ندارد كه وظايف تان را 
رها كنيد. به خاطر وضعيتی كه در آن گير افتاده ايد 

ديگران را سرزنش نكنيد. 

امروز به هيچ وجه نمی توانيد از زير بار 
مسئوليت شانه خالی كنيد، اما به هرحال 
دل تان می خواهد دست از كار بكشيد و 

عقل احساسات تان را به نمايش بگذاريد. چيزی كه 
تان به شما می گويد با احساسات تان جور نيست، 
همين باعث شده كه نتوانيد كارهای عادی روزمره 

ی خود را تمام كنيد. 

همكاران  و  دوستان  كه  رسد  می  نظر  به 
تان حسابی سرتان را شلوغ كرده اند، اما 
اين دقيقاً همان چيزی است كه خودتان 
دوست داريد. از اين فرصت استفاده كنيد 
و خالقيت های تان را به نمايش بگذاريد. آرزوهای 
بازند،  می  رنگ  تدريج  به  داريد  سر  در  كه  مهمی 
پس بهتر است خودتان را بيهوده سرگرم امور پيش 

پا افتاده نكنيد.

گاهی اين قدر با احساسات ديگران همدردی 
می كنيد كه ديگر نمی دانيد چه طور بايد 
واكنش نشان دهيد. اما امروز ممكن است 

بگيريد  قرار  كاری  سخت  وضعيت  يک  و در 
سريع از خودتان واكنش نشان دهيد، اما حواس تان 
باشد كه برای ثابت كردن موضع خود به ديگران تكانه 

ای عمل نكنيد. 

كار  و  سر  عميقی  احساسات  با  امروز 
بيرون  به  راهی  اند  تالش  در  كه  داريد 
متوجه  ديگران  شايد  اما  كنند،  پيدا 
كه  جايی  آن  از  نشوند.  شما  حاالت  اين 
فشار  اند  مانده  باقی  سربسته  طور  همين  افكارتان 
زيادی را به شما وارد می كنند. اگر تصميم داريد 
كه حرف بزنيد و خودتان را سبک كنيد بهتر است 

قبل از هر چيزی شنونده ی تان را در نظر بگيريد.
از  بدانند  ديگران  نمی خواهد كه  تان  دل 
چه چيزهايی خوش تان می آيد و از چه 
چيزهايی متنفريد، به همين خاطر ترجيح 

می دهيد تمايالت تان را مخفی نگه داريد. توجيه تان 
اين است كه نمی خواهيد ديگران را خسته كنيد. اما 
بدانيد كه اگر مدام بر خواسته های تان سرپوش بگذاريد 
چيزی حل نمی شود. در عوض با دقت نظر پيش برويد 

و ديگران را از خواسته هايی كه داريد مطلع كنيد.
تان  همكاران  و  دوستان  به  كه  اين  از 
محبت كنيد لذت می بريد، اما سعی می 
كنيد محبت تان را طوری نشان دهيد كه 
به آن ها وابسته نباشيد. اما امروز به راحتی 
نمی توانيد چنين رويه ای را در پيش بگيريد، زيرا 
دوستان تان بيش از آن چه فكرش را می كنيد به 

محبت شما پاسخ خواهند گفت.

اتفاق  تان  برای  چيزی  است  ممكن  امروز 
بيفتد كه از كنترل شما خارج است، حتی 
ممكن است واكنشی كه نشان می دهيد 

خيلی شديد باشد. شايد بگوييد كه تصميم 
نكنيد،  مقاومت  آمده  پيش  جريانات  برابر  در  داريد 
اما واقعيت اين است كه به راحتی نمی توانيد انعطاف 

پذيری نشان دهيد. 

امروز ممكن است با كسی روبرو شويد كه 
فرصت  و  دارد  سر  در  بزرگی  های  ايده 
های قابل توجهی را پيش روی شما قرار 
بسيار  احساس  دليل  همين  به  دهد،  می 
خوبی به شما دست خواهد داد. اما شايد يک صدای 
خفه از ته قلب تان به شما بگويد كه ای كاش اين 

همه مشغله نداشتيد.
رسد.  می  نظر  به  مشكل  چيز  همه  امروز 
اگرچه سعی می كنيد مطابق برنامه ای كه 
از پيش تعيين كرده ايد حركت كنيد، اما 

ممكن است احساس كنيد كه كارها از روال 
طبيعی برنامه خارج شده اند. امروز برخالف هميشه 
وقتی حرف می زنيد از اين موضوع به آن موضوع می 
پريد، حتی گاهی چنان در افكارتان گم می شويد كه 

ديگر كسی نمی تواند شما را به خودتان بياورد.
ی  آماده  كه  رسد  می  نظر  به  ظاهر  در 
تغييرات هستيد، اما واقعيت اين است كه 
هنوز ذهن تان نمی تواند با حقايق جديد 
كنار بيايد. اما بدانيد كه اين سرسختی مشكل 
ساز خواهد شد. اجازه ندهيد كه ترس بر شما غلبه كند 
و رفتارتان را تحت تأثير قرار دهد. قبل از اين كه انرژی 
های منفی خرابی به بار آورند بهتر است مشكل تان را 

با ديگران در ميان بگذاريد.
می  انجام  كه  كاری  با  خواهيد  می  امروز 
اما  دهيد،  قرار  تأثير  تحت  را  دهيد همه 
بدانيد كه راه سختی را در پيش گرفته ايد. 

به نظر می رسد كه نيازهای فعلی تان با اهداف بلند 
مدتی كه در سر داريد جور درنمی آيند، به همين خاطر 
نمی توانيد درباره ی قدم بعدی تصميم بگيريد. به جای 
اين كه در دنيای بيرون پاسخ پرسش های تان را جست 
و جو كنيد، بهتر است ذهن تان را آرام كنيد و به درون 

خودتان رجوع كنيد.

کباب تابه ای این بار با جگر
 

گوشت  و  سفید  جگر  داشتن  دلیل  به  غذا  این 
چرخ کرده حاوی پروتئین زیادی است و به همین 

دلیل برای رشد بدن و عضالت مفید است.
اين غذا به دليل داشتن جگر سفيد و گوشت چرخ كرده 
حاوی پروتئين زيادی است و به همين دليل برای رشد 
بدن و عضالت مفيد است. در ضمن مراحل طبخ اين 
غذا بسيار آسان است و براحتی می توان اين غذای لذيذ 

را در منزل درست كرد.
مواد اولیه :

جگر سفيد گوسفند يک عدد
هويج رنده  شده آب پز دو ليوان

گوشت چرخ كرده 2۰۰ گرم
پياز رنده شده يک ليوان

آرد نخودچی چهار قاشق غذاخوری
نمک، فلفل و زرد چوبه و روغن به ميزان الزم

طرز تهیه :
مواد خوب  با ساير  و  را چرخ كرده  ابتدا جگر سفيد 
مخلوط می كنيم. سپس در يک تابه كوچک آن ها را به 
شكل گرد درآورده، سرخ می كنيم. اين غذا را با نان و 

سبزی ميل كنيد و لذت ببريد.

طرز تهیه ی گوشفیل خانگی 

گوشفیل به اندازه یک کیلو
مواد الزم برای تهيه گوشفيل

تخم مرغ : 1عدد
شير : نصف  فنجان

شربت : 2 قاشق غذاخوری
بيكينگ پودر : 1 قاشق مرباخوری

ماست : 1 قاشق غذاخوری
روغن جامد يا كره : 2 قاشق غذا خوری

آرد : به ميزان الزم تا خمير به دست نچسبد
هل، وانيل، گالب : به ميزان الزم

 طرز تهیه شربت گوشفیل
دو ليوان شكر را در يک ليوان آب حل كرده به همراه 
كمی وانيل، هل، زعفران ) در صورت تمايل ( و گالب 
بگذاريد روی شعله تا به جوش آيد و آنقدر بجوشد تا 
قوام يابد سپس شربت به دست آمده را كنار بگذاريد 

تا خوب سرد شود.
 طرز تهیه خمیر و پخت گوشفیل

تهيه  رمضان,طرز  ماه  برای  گوشفيل,گوشفيل 
گوشفيل,طرز تهيه گوشفيل برای ماه رمضان,طرز تهيه 

خمير و پخت گوشفيل
تخم مرغ، شير و روغن را با هم مخلوط كنيد، سپس 
ماست و دو قاشق شربت و بيكينگ پودر را اضافه كنيد 
و در آخر به آرامی آرد را اضافه كنيد و خوب به هم 

بزنيد و با دست ورز دهيد .
زمانی كه خميرديگر به دست نچسبيد آرد كافيست.

يک تا دو ساعت خمير را كنار بگذاريد سپس با وردنه 
آن را صاف كرده و لوزی لوزی ببريد كه می توانيد وسط 
لوزيها را نيز جمع كنيد يا همينطور ساده در ظرف 
گودی كه روغن مايع در آن ريخته و خوب داغ شده 
است بيندازيد.وقتی طاليی شد با كفگير آن را خارج 
كرده و در صافی بيندازيد تا خوب روغن آن گرفته شود.

سپس در شربت سرد بيندازيد و باز درصافی ديگری 
انداخته تا شيره های اضافی آن نيز گرفته شود.

می توانيد خمير را نيز با قالبهای ستاره ای يا گل نيز 
شكل دهيد.بر سر سفره افطارتان نوش جان كنيد.

فرنی نارگیلی با پودر کاستر

فرنی يكی از دسرهای خوش طعمی است كه می توانيد 
برای سفره افطار ماه رمضان تان درست كنيد. اين بار با 
پودر كاستر يک فرنی خوش طعم برای افطارتان درست 

كنيد.
مواد الزم برای فرنی نارگيلی برای ماه رمضان

شير :  دو و نيم پيمانه
تخم مرغ  : ۴ عدد

خامه  :  سه چهارم پيمانه
شكر  : ۶ ق غ

نارگيل :  ۴ ق غ
نان :  ۳ برش

پودر كاستر: يک ق غ
وانيل : كمی

شير عسل : 2 ق غ
تمامی مواد را در همزن هم بزنيد .

مواد را در ظرف پيركس كمی چرب شده بريزيد و به 
مدت 2۵ دقيقه در فر بگذاريد تا با دمای 1۸۰ درجه 

بپزد و طاليی رنگ شود .
پس از خنک شدن سرو كنيد .

کدبانو
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4 نامزد بهترین بازیکن هفته لیگ 
قهرمانان اروپا معرفی شدند

قهرمانان  لیگ  هفته  بازیکن  بهترین  نامزد   4 یوفا 
اروپا را معرفی کرد.

قهرمانان  لیگ  فینال  فارس،  گزارش خبرگزاری  به 
از  تاتنهام  و  لیورپول  فوتبال  تیم های  دیدار  با  اروپا 
شهر  متروپولیتانو  واندا  ورزشگاه  در   23:30 ساعت 
مادرید آغاز شد و این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به 

سود لیورپول به پایان رسید.
نامزد   4 اروپا  فوتبال  اتحادیه  سایت  راستا  این  در 
قهرمانان  لیگ  هفته  بازیکن  بهترین  عنوان  کسب 
لیورپولی  بازیکنی   4 هر  که  کرد  معرفی  را  اروپا 
بودند. محمد صالح، آلیسون بکر، ویرجیل فان دایک 

و دیوک اوریگی 4 نامزد این جایزه هستند.

پیشنهاد نجومی پاری سن ژرمن به 
کریستیانو رونالدو

باشگاه پاری  سن  ژرمن جذب کریستیانو رونالدو را 
در اولویت خود قرار داده و حاضر است که رقم بسیار 

باالیی را به این بازیکن پرداخت کند.
تابستان  در  رونالدو  کریستیانو  گزارش  ایسنا،  به  
حقوق  و  یورو  میلیون   ۱۱2 با  که  بود  قبل  سال 
ساالنه 30 میلیون یورو رئال مادرید را ترک کرد و 
پیراهن یوونتوس را بر تن کرد. بسیاری از رسانه های 
کریستیانو  برای  رقمی  چنین  پرداخت  ایتالیایی 
رونالدو 34 ساله را منصفانه نداستند اما این مهاجم 
فوق ستاره پرتغالی نشان داد که از نظر بدنی هنوز 

بسیار آماده است.
روزنامه کالچیو میرکاتو ایتالیا اعالم کرد که باشگاه 
جذب  برای  انگیزی  وسوسه  رقم  ژرمن  پاری  سن  
تا  است  داده  پیشنهاد  یووه  باشگاه  به  کریستیانو 
جایی که این تیم متمول پاریسی برای جذب رونالدو 
به اضافه حقوق  حاضر است که ۱40 میلیون یورو 

ساالنه ۵0 میلیون یورو پرداخت کند.
به نوشته کالچیو میرکاتو اگر نیمار و کیلیان ام باپه 
پاری  سن  ژرمن را ترک کنند به احتمال خیلی زیاد 
جایگزین  را  پرتغالی  مهاجم  این  فرانسوی  تیم  این 
آنها خواهد کرد و باید دید که یوونتوس با این انتقال 

موافقت خواهد کرد یا نه.
رونالدو فصل خوبی را با یوونتوس پشت سر گذاشت 
را  قهرمانی  A جام  رقابت های سری  در  توانست  و 
با وجود  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  اما  ببرد  باالی سر 
این که خوش درخشید اما از صعود به نیمه نهایی 

باز ماند.

مورینیو: 

پنج ماه است که فوتبال نخورده ام

پیشین  سرمربی  مورینیو«  »خوزه  ایرنا-  تهران- 
تیم منچستریونایتد پس از اخراج از اولدترافورد در 
دسامبر ۲۰۱۸ تا کنون بیکار بوده در تازه ترین اظهار 
گفت:  مربیگری  به  اشتیاقش  با  رابطه  در  خود  نظر 

پنج ماه است که فوتبال نخورده ام.
از   ۵  ،2 که  حالی  در  و   20۱۸ دسامبر  مورینیو 
قراردادش با شیاطین سرخ باقی مانده بود، از سمت 
خود برکنار شد. مرد پرتغالی از آن زمان تاکنون با 
چندین تیم از گوشه و کنار اروپا از ایتالیا گرفته تا 
فرانسه ارتباط داده شده اما تا این لحظه هیچ تیمی 

را انتخاب نکرده است.
مورینیو در ۵۶ سالگی 2 قهرمانی در لیگ قهرمانان 
و ۸ قهرمانی در لیگ های معتبر کشورهای اروپایی 
اشتیاق  شاید  موضوع  این  و  دارد  کارنامه  در  را 
روزهای آغازین مربیگری را در او کمرنگ کرده باشد 
که حتی در صورت واقعیت داشتن این موضوع، نمی 
توان او را مقصر دانست اما مورینیو در مصاحبه ای 
گذشته  مثل  هنوز  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
داشت:  اظهار  خیر،  یا  دارد  اشتیاق  مربیگری  برای 
بله، برعکس اشتیاقم بیشتر شده است. پنج ماه است 

که فوتبال نخورده ام.
در  که  خاطر  این  به  مدت  این  در  داد:  ادامه  وی 
دلسرد  نکردم،  بازی  یا  ندادم  تمرین  نبودم  فوتبال 
با دیدن  ام که  نرسیده  به جایی  واقع  ام. در  نشده 
یک بازی در تلویزیون از فوتبال بیزار شوم و آن را 

خاموش کنم.

ورزش  جهان 

برگزاری مسابقات جام رمضان 
تنیس روی میز

مسابقات جام رمضان تنیس روی میز ویژه بانوان در 
سالن هفت تیر بندرعباس برگزار شد.

تیر  هفت  سالن  در  بانوان  رمضان  جام  مسابقات 
انجام  متدین  بازیکنان  پرشور  حضور  با  بندرعباس 

شد و نتایج زیر بدست آمد:
مقام اول : سارینا مرادی از بندرعباس

مقام دوم : ساینا فرجاد ازبندرعباس
مقام سوم مشترک : رقیه کبیری از بندرعباس

حدیثه خازنی پور از رودان
در پایان به مقام آوران حکم قهرمانی و جوایز نقدی 

اهدا شد.

برگزاری مسابقات ناشنوایان

مسابقات فوتسال آقایان و دارت بانوان ناشنوا برگزار 
گردید.

بانوان  دارت  و  آقایان  فوتسال  مسابقات  یکدوره 
برگزار شد.

که درمسابقات فوتسال مقام اول تیم هیئت مذهبی 
را  اول  مقام  هرمزگان  استان  ع  العباس  ابوالفضل 
کسب نمود و تیم هیئت ورزشهای ناشنوایان استان 
استان  ناشنوایان  کانون  وتیم  دوم  مقام  هرمزگان 

هرمزگان نیز مقام سوم را کسب نمودند..
نفر اول مسابقات دارت بانوان خانم مرضیه ساالری، 
نفر دوم خانم کلثوم حقانی ونفر سوم خانم فاطمه 

ساالری را کسب نمودند.

پایان مسابقات تکواندو پسران در 
جام رمضان

مسابقات تکواندو پسران با معرفی نفرات برتر پایان 
یافت.

مبارک رمضان یک دوره مسابقات  ماه  مناسبت  به 
تکواندو پسران در روزهای 7 و 9 خرداد  با حضور 
9۵ ورزشکار در دو رده سنی و ۱2 وزن در سالن 
نفرات  پایان  در  برگزار شد.  المپیک  کوثر مجموعه 

برتر هر وزن به شرح زیر معرفی شدند.
وزن اول شکوفه های تکواندو

محمدامین رمضانی مقام اول، آریا علمی مقام دوم، 
یوسف احمدی مقام سوم

وزن دوم شکوفه های تکواندو
مهرشاد اخالصی نژاد مقام اول، هیراد ساجدی مقام 
دوم، سیدحسین موسوی و آرمین دالوری مقام سوم 

مشترک
وزن اول خردساالن

ابوالفضل نبی مراد مقام اول، علی حسین زاده مقام 
دوم، سبحان سیفوری و علیرضا رحیمی مقام سوم 

مشترک
وزن دوم خردساالن

امیرحسین شریفی مقام اول، امیرحسین ناصح مقام 
دوم، سیدمحمد موسوی و علی اصغر مانیانی مقام 

سوم مشترک
مقام  آبادی  کافی  محمدرضا  خردساالن:  سوم  وزن 
اول، امیررضا فاتحی مقام دوم، سیدرستاک تهرانی و 

محمدمتین پرتو افروز مقام سوم مشترک
وزن چهارم خردساالن

بردیا ربیعی مقام اول، مهدی سیف الهی مقام دوم، 
سوم  مقام  موالدادی  احمدرضا  و  وجدانی  محمد 

مشترک
وزن پنچم خردساالن: پارسا اعالیی مقام اول، مهدی 
الهیاری  امیرعلی  و  بحری  آریا  دوم،  مقام  پیلسته 

مقام سوم مشترک
اول،  مقام  احمدی  نونهاالن:محمدرضا  اول  وزن 
و  رشیدی  پارسا  دوم،  مقام  درجانی  شایان 

محمدصادق اخالصی مقام سوم مشترک
وزن دوم نونهاالن: آرین دیوان مقدم مقام اول، علی 
کارمند مقام دوم، مسیح مولوی و امیرساالر کریمی 

مقام سوم مشترک
عباس  اول،  مقام  نامجو  پارسا  نونهاالن:  سوم  وزن 
شهریاری مقام دوم، آرمان شعبانی و آرش دالرا مقام 

سوم مشترک
مقام  کریمی  مسگران  مانی  نونهاالن:  چهارم  وزن 
اول، مهدی حسین زایی مقام دوم، مهدی عالی پور 

و امیرحسین طالبی مقام سوم مشترک
اول،  مقام  ربیعی  امیرحسین  نونهاالن:  پنجم  وزن 
امیر قاسم نژاد مقام دوم، رضا موالیی و آراد قاسمی 

مقام سوم مشترک

خبــــر

احسان َدرا بازیکن هرمزگانی به مرحله جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شد.
حسان َدرا بازیکن هرمزگانی به مرحله جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شد. این مرحله از اردو با حضور ۱۵ 
بازیکن روز های ۱7 تا 2۱ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود. احسان َدرا عضو تیم شهرداری بندرعباس در رقابت های 

لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های کشور است.

دعوت بازیکن هرمزگانی 
به اردوی تیم ملی فوتبال 
ساحلی

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

بخش صنعت به ورزش هستیم.
های  هیئت  با  جلسه  اولین  در  امیاری  محمودرضا 
ساختار  اینکه  بر  تاکید  با  جدید  سال  در  ورزشی 
در  کل  اداره  وظیفه  و  مشخص  ورزشی  هیات های 
خاطرنشان  است  مشخص  نیز  ها  هیات  از  حمایت 
برنامه  درخواست  ها  هیئت  از   97 سال  در  کرد: 
اکثر  متاسفانه  که  کردیم  را  جاری  ساله  عملیاتی 

هیات ها این کار را انجام نداده اند.
بسیار  جلسه  را  استان  ورزش  شورای  جلسه  وی   
باید  یادآور شد:  و  برای ورزش هرمزگان ذکر  مثبت 
مشخص کنیم انتظار ما از استاندار چیست، و انتظار 
استاندار از ما چیست تا بتوانیم اقدامات خوبی برای 

ورزش استان انجام دهیم.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به امکانات 
جامعه  استفاده  عدم  و  اجرایی  دستگاههای  ورزشی 
حمایت  با  باید  کرد:  تصریح  اماکن  این  از  ورزش 
استاندار از ظرفیت همه دستگاهها در ورزش استفاده 
ورزش کمک  بیشتر  هرچه  رشد  به  بتوانیم  تا  کنیم 

کنیم .
وی از تدوین سند راهبردی پنج ساله ورزش استان 
ورزش  فکر  اتاق  ایجاد  دنبال  به  گفت:  و  داد  خبر 
هستیم تا با مشورت با اهل فن بتوانیم مسیر حرکت 

ورزش را برای ورزشکاران استان هموارتر نماییم.
فعالیتی  و  باشیم  خاموش  ما  وقتی  داد  ادامه  وی 
نداشته باشیم کسی هم کاری برای ما انجام نمی دهد 

و باید فعال باشیم و راهکار ارائه کنیم.

سکاندار ورزش استان ضمن تقدیر از عملکرد هیات 
و  راهکارها  شنیدن  آماده  افزود:   97 سال  در  ها 
پیشنهادات شما هیئت ها برای ورزش استان هستم 
هیئت  اعضای  با  را  جلساتی  کنم  می  درخواست  و 
رئیسه برگزار و بنده هم در این جلسات حضور خواهم 

داشت.
برتر  های  استعداد  ورزشی  المپیاد  برگزاری  امیاری 
را یکی از اقدامات بسیار مهم وزارت ورزش برشمرد 

و اظهار کرد: به دنبال اعزام، اردو و حضور خوب در 
زمان  گذشته  سال  چند  هر  هستیم،  امسال  المپیاد 
امسال  اما  نبود  ورزشکاران  کردن  آماده  برای  کافی 
باید با برنامه منظم در این المپیاد حضور پیدا کنیم.

وی سرکشی روسای هیئت های استانی از هیئت های 
افزود:  و  برشمرد  ضروریات  از  یکی  را  شهرستانی 
باید همسو و هم جهت  نباید جزیره ای عمل کنیم و 
از  باشم  توان داشته  تا جایی که در  حرکت کنیم و 

شما حمایت خواهم  کرد. مدیرکل ورزش و جوانان 
در پایان گفت: هیات ها در موضوع درآمد نظارت و 

کنترل کنند تا مشکلی برای آن ها پیش نیاید.
در این جلسه قبل از صحبت های مدیر کل ورزش، 
و  مشکالت  دیدگاهها،  بیان  به  هیات ها  روسای 
برنامه های خود در سال جاری پرداختند و در پایان 
جلسه نیز از سوی مدیرکل از روسای هیئت ها تجلیل 

به عمل آمد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:

صنایع باید به کمک ورزش بیایند

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

 دومین دوره مسابقات مچ اندازی آقایان و بانوان استان هرمزگان )جام اتحاد( به مناسبت ماه مبارک رمضان 
و روز جهانی قدس در باشگاه ستاره سهیل برگزار شد.

دراین دوره از مسابقات که با حضور ۱0 تیم و باشرکت ۶2ورزشکار از باشگاه های مختلف استان برگزار 
شد، باشگاه بهاش الف با کسب ۵4 امتیاز، باشگاه رویین تن با کسب 4۶ امتیاز و باشگاه بهاش ب با کسب 

30 امتیاز به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.
باشرکت ۶۵  و  تیم  با حضور ۱۸  که  اتحاد(  )جام  بانوان  اندازی  مچ  مسابقات  دوره  دومین  در  همچنین 
ورزشکاراز باشگاه های مختلف استان برگزار شد، باشگاه انرژی مثبت، باشگاه ایار و باشگاه عصر بدن به 

ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان هرمزگان به پایان رسید

 ) رمضان  جام   ( فو  کونگ  مسابقات  دوره  شهرستان بندرعباس با قهرمانی تیم آکادمی هنرهای چهارمین 

اظهار  عاشوری  مسلم  رسید.  پایان  به  مکران  رزمی 
سطح  از  تیم   7 مسابقات  از  دوره  این  در  داشت: 
باشگاههای شهرستان بندرعباس با 73 شرکت کننده 
شامل تیم آکادمی هنرهای رزمی مکران، جنگاوران 
الف، جنگاوران ب، یاس نیروی انتظامی، قلعه قاضی، 
کونگ فو توآ، باشگاه امام علی ) ع( ۶00 دستگاه در 

سالن بسیج با هم به رقابت  پرداختند.
شهرستان  رزمی  هنرهای  و  فو  کونگ  هیات  رئیس 
بندرعباس در ادامه گفت: تیم آکادمی هنرهای رزمی 
مکران با مجموع ۱۱2 امتیاز با ۱۱ مدال طال  ۸ نقره 
و ۱  برنز مقام اول ، تیم جنگاوران الف با مجموع 4۵ 
امتیاز با ۵ مدال طال  ۱ نقره و 2 برنز مقام دوم  و تیم 
جنگاوران ب با مجموع 40 امتیاز با 3 مدال طال  4 

نقره و ۱ برنز مقام سوم  را کسب نمودند.
سال  زمانبندی  برنامه  طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 

۱39۸ مسابقات قهرمانی شهرستان را به طور منظم 
برگزار خواهیم کرد و هدف از برگزاری این مسابقات 
در  حضور  جهت  کاران  فو  کونگ  کامل  آمادگی 

میادین استانی و کشوری می باشد.
شهرستان  رزمی  هنرهای  و  فو  کونگ  هیات  رئیس 
و  خدا  لطف  به  شد:  یادآور  پایان  در  بندرعباس 
محترم  مسئول  مروانه  آقای  مجدانه  های  پیگیری 
هیات  محترم  اعضای  همراهی  و  مسابقات  برگزاری 
رئیسه آقایان حامد مالزاده صادقیون، منصور عربی، 
و  اساتید  همچنین  و  رزده  حسین  ایمانی،  آقا  حاج 
جذاب  رشته  این  کوش  و سخت  زحمتکش  مربیان 
توانستیم مسابقات جام رمضان را به خوبی به پایان 
برسانیم و امیدوارم با همدلی و انسجامی که در این 
رشته ورزشی وجود دارد بتوانیم مقام های ارزنده ای 

را در استان، کشور و جهان کسب نمائیم.

اکادمی مکران قهرمان کونگ فو جام رمضان بندرعباس شد

برگزاری جشنواره بازی های بومی ومحلی 
درجزیره هرمز

جشنواره بازی های بومی ومحلی ویژه بانوان باعنوان زن،سالمت،معنویت در 
جزیره هرمز برگزارگردید.

باماه  اظهارداشت:همزمان  هرمز  وجوانان  ورزش  اداره  مسئول  دریایی 
مبارک رمضان وبمنظورایجادشورونشاط بین بانوان جشنواره بازیهای بومی 
الشهدای  ام  یادوخاطره  گرامیداشت  ،سالمت،معنویت  زن  باعنوان  ومحلی 
جزیره هرمز شهیده فاطمه نیک باحضور۵0نفردرمحل سالن ورزشی هرمز 

برگزارشد.
وراضیه  رکنی  زارعی،فاطمه  محدثه  خانمها  دارت  دررشته  افزود:  وی 

دریاورزبترتیب اول تاسوم شدند.
وفائزه  بهرامی دوم  پیکراول،؛معصومه  و دررشته داپالن خانم خدیجه کوه 
سالمتی سوم شد.دررشته هفت سنگ خانمها زهراسالمتی،سکینه ناصری 

ونازنین زهرا رنجبری اول تاسوم شدند.
همچنین دررشته رمازا تیم سه نفره خانمها مریم زرنگاری،کلثوم گورزانگی 

وزهراسالمتی اول شدندکه به نفرات برترمسابقات جوایری اهداءشد.

تیم های التیدان و عقاب A قهرمان مسابقات تک راگبی و ایکس 
راگبی دختران جام رمضان بندرعباس شدند.

 این مسابقات که در دو رده تک راگبی و ایکس راگبی برگزار شد 
9 تیم حضور داشتند که تیم های آوات A،  آوات B،  عقاب A و 
 A چهار تیم حاضر در مسابقات راگبی و تیم های آوات B عقاب

و B،  عقاب، نفت و التیدان پنج تیم  حاضر در تک راگبی بودند.
التیدان  باشگاه  راگبی  تک  در  مسابقات  از  دوره  این  پایان  در 
توانست به مقام قهرمانی برسد و تیم های آوات و نفت به ترتیب 

مقام های دوم و سوم را از ان خود کردند .
در مسابقات ایکس راگبی نیز عقاب A قهرمان، آوات نایب قهرمان 

و عقاب B مقام سوم را به خود اختصاص دادند.
و  شهرآبادی  اوات،   باشگاه  مربیان  طارش  و  نعمت زاده  خانم ها 
کاظمی زاده مربیان باشگاه عقاب، زاهدی مربی باشگاه التیدان و 
عطرفه نژاد مربی تیم نفت در این رقابت ها بودند و خانم ها قاسمی 

بر  را  رقابت ها  این  نیز قضاوت  و سلیمانی  بهاری  نژاد، محمدی،  
عهده داشتند .

دانشگاه  زمین چمن  در  و  آوات  باشگاه  میزبانی  به  مسابقات  این 
صنعتی امیر کبیر برگزار شد که مراسم اختتامیه مسابقات نیز با 

حضور عباس امینی زاده شهردار بندرعباس برگزارگردید.

التیدان و عقاب قهرمان مسابقات راگبی دختران شدند

اردوی  جدید  مرحله  به  هرمزگانی  جودوکار  دختر  کمائی  مرضیه 
آمادگی تیم ملی جودو نوجوانان کشور دعوت شد.

اردوی  مرحله جدید  به  هرمزگانی  کمائی دختر جودوکار  مرضیه 
آمادگی تیم ملی جودو نوجوانان کشور دعوت شد.
کمائی در وزن منهای ۵7 کیلوگرم مبارزه می کند.

تا 24  اردوی آمادگی تیم ملی جودو دختران کشور روز های ۱۶ 
خرداد در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.

جودوکار هرمزگانی در اردوی تیم ملی شرکت می کند
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7 فرمانده نیروی انتظامی قشم از دستگیری سارق مهمان سراهای این شهرستان خبر داد.
حسین الهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سارق سابقه دار مسافر خانه های قشم به دست قانون 
سپرده شد.

سارق مهمان سراهای قشم به سرای آخر رسید

بیش از 2 هکتار از اراضی ملی روستای 
مهمانی شهرستان سیریک 

رفع تصرف شد

وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست 
یگان  نیروهای  موقع  به  اقدام  با  گفت:  سیریک 
حفاظت بیش از 2 هکتار از اراضی ملی روستای 

مهمانی از دست متصرفان در آمد.
اصغر بیژنی گفت: در راستای صیانت از انفال و حقوق 
بیت المال با اقدامات به موقع از سوی یگان حفاظت 
این اداره در جهت مبارزه با زمین خواری ، بیش از  2 
هکتار از اراضی ملی منطقه مهمانی در بخش مرکزی 
این شهرستان که به تصرف افرادسودجو فرصت طلب 
جهت  خاکی  بند  احداث  به  واقدام  بود  شده  تصرف 
المال  بیت  به  و  تصرف  رفع  بودند  نموده  کشاورزی 

بازگردانده شد.
وی  افزود: پیشگیری از وقوع جرم اولویت نخست یگان 
حفاظت این اداره است  ونیروهای یگان حفاظت این 
به گشت زنی های مستمر و شبانه روزی  شهرستان 
خود در اراضی ملی شهرستان ادامه خواهند داد و در 
صورت مشاهده هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی 

توسط افراد سودجو با آنها برخورد خواهند کرد

صادرات سه هزار و 2۰۰ ُتن ماهی 
خشک از جزیره قشم

آزاد  منطقه  سازمان  شیالت  و  کشاورزی  مدیر 
قشم از صادرات سه هزار و 2۰۰ تُن ماهی خشک 

در سالجاری از این جزیره خبرداد.
 عبداللهی با اعالم این خبر گفت: از ابتدای امسال تا 
تُن ماهی خشک صادر شده  کنون، سه هزار و 2۰۰ 

است که نسبت به پارسال افزایش دارد.
وی با بیان اینکه برای خشک کردن ماهی زمین های 
تعاونی های صیادی واگذار می شود،  به  جانمایی شده 
اظهار کرد: تعاونی ها، مسئول ساماندهی اعضا هستند و 
اولویت خشک کردن ماهی با روستا های ساحلی است.

در  ماهی  کردن  خشک  برای  کرد:  بیان  عبداللهی 
تُنبان،  َگَورزین،  توشه،  کاروان،  َرمکان،  روستا های 
با  تا  شده  جانمایی  مشخص  زمین  نیزیک  دهخدا 
متمرکز شدن فعالیت ها، از بروز مشکالت بهداشتی، 
و  کشاورزی  شود.مدیر  جلوگیری  زیستی  محیط 
شیالت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: از امروز 
به محموله هایی که تاییدیه الزم را از تعاونی های خود 

تاییدیه بگیرندمجوز صادرات داده می شود.

بازرسی از روحانی مستقر روستای 
لشتغان پایین بندرخمیر

کارشناس ادیان وفرق اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان هرمزگان به همراه بازرس اعزامی از تهران 
از فعالیتهای روحانی مستقر در روستای لشتغان 

پایین بندرخمیر بازدید به عمل آورد.
ابراهیمی به همراه حجه االسالم نقوی بازرس اعزامی 
از تهران  با روحانی مستقر در روستای لشتغان پایین 
بندرخمیردیدار کرد و فعالیتهای  ایشان را مورد بررسی 

قرار داد.
حجت االسالم نقوی در این دیدار با اشاره به خدمات 
قشر  این  خدمات  افزود:  تاریخ،  طول  در  روحانیان 
تأثیرگذار بسیار مؤثر بوده و  ثمره آن انقالب شکوهمند 
اسالمی و گسترش و توسعه فرهنگ اسالمی در جهان 
مهم  کارهای  از  یکی  تهران   از  اعزامی  است. بازرس 
معضالت  و  مشکالت  کردن  مستقر  رصد  روحانیان 
فرهنگی در مناطق تحت پوشش بوده از این رو  انتظار 
می رود  روحانیان مبلغ مستقر در جهت رفع معضالت 

فرهنگی تالش کنند. 
جنگ  امروز  جنگ  بزرگترین  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرهنگی با دشمنان است که سربازان امام زمان )عج( 
در این نبرد حضور دارند، اصلی ترین وظیفه روحانیت 
تبلیغ دین و مقابله با این مشکالت اجتماعی و تبلیغات 
اوضاع  به  توجه  با  مبلغان  است.نقوی  فرهنگی  سوء 
بر  را  بزرگ  رسالت  این  وظیفه  تشخیص  و  اجتماعی 
مستقر  روحانیان  شما  کرد:  تصریح  اند،  گرفته  عهده 
اید،  با درک این مسؤولیت خطیر عهده دار آن شده 
پاداشی که برای عمل شما وجود دار بسیار ارزشمند 
و بزرگ است.وی گفت: بازدید از روحانیون مستقر و 
بردن  باال  انگیزه در  ایجاد  باعث  آنان  بررسی عملکرد 
سطح فعالیتها و ایجاد رقابتی سالم در میان آنان خواهد 

شد.

دیدار فرماندار جاسک با نماینده 
صنایع دستی و میراث فرهنگی و 

گردشگری

شهرستان  فرماندار  رادمهر  مهندس  دیدار 
جاسک به همراه گمتیلی معاون سیاسی اجتماعی 
و  فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع  نماینده  با 
روز  بمناسبت  جاسک  شهرستان  گردشگری 

جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی
مهندس  جاسک؛  ازبندر  خبرنگارما  گزارش  به 
رادمهرفرماندار جاسک در این دیدار گفت : مرمت آثار 
اداره  تلگرافخانه جاسک در دستور کار  بویژه  تاریخی 
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان 

می باشد و پیگیر اجرایی شدن آن هستیم .

عید فطر
با برکت می آید

هالل ماه شوال هم درست مانند هالل ماه مبارک رمصان 
یک نشانه است :نشانه ای که خبر از پایان امتحان الهی 
ماه رمضان دارد ومابه شکرانه یک ماه عبادت وبندگی 
به یمن باز گشت به فطرت الهی مان به شکرانه یک 
ماه بندگی وسر سایید ن برآستان دوست ،یک ماه روزه 
داری وشب زنده داری؛ بازگشت به خودمان وبازگشت به 

سوی پروردگارمان را جشن  می گیریم .
هالل ماه شوال برایمان خبرازعید می آورد ؛عید بزرگ 
فطر .....و این ماه درمیان ما ستوده زیست وبا ما پسندیده 
مصاحبت کردو بهترین سودهای جهانیان را نصیب ما 
ساخت ،سپس هنگام پایان یافتن وقت وسرآمدن مدت 

وکامل شدن  مهلتشاز ما جدایی گزید .
که  وداع کسی  هم چون  گوییم  می  وداع  را  او  پس   
فراقش برما دشوار وغم انگیز است وروی برتافتنش مارا 
به تنهایی واندوه انداخته وبرذمه ی ما پیمان نا گسستنی 

وحرمت شایسه ی توجه وحق الزم دارد.
ماه  ترین  بزرگ  برتوای  گوییم:سالم  می  روی  ازاین 
خدا وای عید دوستان خدا. سالم برتوای گرامی ترین 
مصاحب از میان اوقات وای بهترین ماه درروزهاوساعات.

آرزوهادرآن  شدن  برآورده  که  ماهی  برتوای  سالم 
نزدیک گشته واعمال درآن فزونی یافته .سالم برتوای 
وچون  الزم  احترامش  آید  پدید  چون  که  همنشینی 
ناپدید گرددفقدانش دردناک است. ای مایه ی امیدی که 
فراقش رنج افزاید. سالم برتوای همدمی که چون روی 

آورد مایه ی انس شد وچون سپری شد .اندوه درفکند.
 سالم بر تو ای همسایه ای که دل ها درآن  قوت گرفت 
وگناه ها در آن کاستی یافت. سالم برتوای یاری دهنده 
ای که ما را درستیز با شیطان یاری داد و ای رفیقی 
که راههای احسان را هموار ساخت .سالم برتوکه چه 
بسیارند آزادشدگان خدا درتووچه خوشبخت است کسی 

که احترامت را نگاه داشت.
سالم برتو که چه نیکو زداینده ی گناهان وچه بخشنده 
پوشاننده ی انواع عیب ها بودی. سالم بر تو که چت 
طوالنی برگنهکاران گذشتی وچه با هیبت دردل مومنان 
نشستی. سالم برتوای ماهی که روز ها با تو سر همسری 
ندارند.سالم برتوای ماهی که از هرجهت موجب سالمتی. 
سالم بر تو که همنشینی با تو ناپسند و معاشرت با تو 
نکوهیده نیست. سالم برتو همچنان که برکتها را  برایمان 
ارمغان آوردی وآلودگی گناهان رااز دامنمان فروشستی. 
سالم بر تو که وداع از تونه از روی خستگی وفراغت از 

روزه ات نه از سرماللت است.
سالم برتوکه پیش از آمدنت درآرزویت بودیم واکنون 
چه  برتوکه  سالم  محزونیم.  درفراقت  رفنتت  هنگام 
بسیاربدی ها به وسیله ی توازما زایل گشت وچه بس 
برتوورشب  سالم  شد.  روان  برما  توت  هادرپر  خوبی 
قدرت که از هزار ماه برتر است. سالم برتوکه دیروز چه 
سخت دل بسته ات بودیم وفردا چه نیکو به تومشتاقیم 
.سالم برتووبرفصیلت تو که از آن محروم شدیم وبرکات 
گذشته ات که از ما ربوده شد. بارالها!ما اهل این ماهیم 
که مارا بدان شرافت دادی وتوفیق درکش را به لطفت 
عطامانکردی؛ آنگاه که تیره روزان قدرش را نشناختند 
واز فضیلتش محروم ماندند .... درحالی که دردلهامان 
پشیمانی قطعی وبرزبان هامان عذرصادقانه داریم، مارا 
ده که  اجری  ماه دچارش شدیم  دراین  برکوتاهی که 
تدارک کننده ی فضیلت های دلخواه است و جایگزین 
اندوخته هایی که مورد عالقه مان عذر ما را درتقصیر از 
ادای حقوقت بپذیر و آینده ی عمرمان را به ماه رمضان 
آینده برسان وچون مارا به آن ماه رساندی برانجام.طاعتی 

که شایسته ی توست یاریمان کن.
 بارالها!هرگناه کوچک وبزرگی را که دراین ماه مرتکب 
شدیم یا هرنافرمانی که دچارش گشتیم ؛چه ازروی عمد 
وچه از سرفراموشی؛ چه ستم برخود بوده و چه هتگ 
حرمت دیگری ؛ بادرود برمحمدو آلش،پرده پوشی خودرا 
برآن بگستروبه عفوت از ما درگذرومارا دراین ماه شهره 
ی پیش چشم شماتت کنندگان مپسند وزبان طعنه 
زنان را برما مگشای ومارا به مهربانی پایان وفضل کاستی 
ناپذیریت به کارز گمار که سبب فرونهادن گناهان وکفاره 

ی آن چیزی است که دراین ماا برما نپسندیدی . 
بارالها !بر محمد واهل بیتش درود فرست  ضایعه ی از 
دست رفتن رمضانمان را جبران کن و روز عید را برما 
مبارک گردان وآن را از بهترین روزهایی قرارده که برما 
گذشته است ،که بیشترین عفورا موجب وبیشترین گناه 
را محوکننده باشد وگناهان پنهان وآشکارما را بیامرز. 
بارالها !پایان این ماا را پایان خطا هامان قرارده وهمراه 
خارج شدنش ما را از بدیها برون ساز و از خوشبخت 
ترین ها و پرنصیب ترین هامان دراین ماه به حساب آور 
..... بارالها!ترس از غداب وشوق به ثواب راروزی ماگردان 
آن  رااز  آنچه  واندوه  خواهیم  تومی  رااز  آنچه  لذت  تا 
بیمناکیم دریابیم ومارا نزدخوداز توبه کنندگانی قرارده 
که محبتب را برایشان الزم ساختی و الزگشتشان را به 
بارالها!ازپدران ومادران وهمه   . طاعت خودپذیرفته ای 
اهل دین ما ؛هرکه از ایشان درگدشته وهرکه تاقیامت به 
آنها خواهدپیوست درگذر.....وبرمحمد واهل بیت پاکش 

درودفرست .
برگرفته از دعای 45 صحیفه سجادیه عید سعید فطر، 
جشن فطرت های غبارروبی شده درچشمه ساررحمت 
مقیم  دلهای  سروروسعادت  ؛هنگامه  رمضان  ومغفرت 
کوی یار؛موسم شادی ومسرت جانهای روزه دار؛بر تمام 

اهل ایمان مبارک باد.

 

تشریح  ضمن  لنگه  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
سال  نخست  ماهه  دو  طی  بندر  این  عملکرد 
و  تخلیه  های  شاخص  چشمگیر  رشد  از   ،98
ترانزیت  نفتی،  غیر  و  نفتی  کاالهای  بارگیری 
نقل  و  حمل  و  خودرو  و  نفتی  غیر  کاالهای 

ساحلی فرآورده های نفتی خبر داد.
قاسم عسکری نسب با ارائه گزارشی از عملکرد دو 
ماهه بندرلنگه و بنادر تابعه آن طی دو ماهه نخست 
سال 98 اظهار داشت: طی این مدت، در مجموع یک 
میلیون و 835 هزار و 795 تن کاالی نفتی و غیر 
نفتی در بندرلنگه و بنادر تابعه آن تخلیه و بارگیری 
با مدت مشابه سال گذشته،  شد که در همسنجی 

رشد 3۰ درصدی به ثبت رسید.
وی افزود: از این میزان، یک میلیون و 561 هزار و 
با رشد 37 درصدی به جابجایی فرآورده  139 تن 
های نفتی و 274 هزار و 656 تن  با رشد 3 درصدی 

به کاالهای غیرنفتی اختصاص داشته است.
صادرات غیرنفتی از 123 هزار تن گذشت

صادرات  به  اشاره  با  لنگه  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
بنادر  در  نفتی  غیر  کاالی  تن   593 و  هزار   123
این میزان، حجم صادرات  از  غرب هرمزگان گفت: 
محصوالت کشاورزی، دامی و احشام در بندرلنگه به 
رقم 255 هزار و 595 تن رسید که رشد 24 درصدی 

داشته است.
 ترانزیت غیرنفتی 46 درصد افزایش یافت

عسکری نسب اظهار کرد: طی دوره زمانی یاد شده، 
حجم ترانزیت کاالهای غیرنفتی )که عمده آن خودرو 
بوده است( به 62 هزار و 69 تن رسید که نشانگر 
رشد 46 درصدی در همسنجی با مدت مشابه سال 

پیش از آن است.
رشد 46 درصدی ترانزیت خودرو

وی ضمن اشاره به جابجایی 3۰ هزار و 335 دستگاه 
خودروی ترانزیتی طی دو ماه سال جاری، از رشد 46 

درصدی این بخش از فعالیت های بندری خبر داد.

واردات غیرنفتی 67 درصد کاهش یافت
واردات  حجم  بندرلنگه  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
غیرنفتی در بندرلنگه و بنادر تابعه آن را شش هزار 
و 932 تن اعالم کرد و افزود: این رقم نسبت مدت 
مشابه سال گذشته کاهش 47 درصدی داشته است.

کابوتاژ نفتی در فصل بهار رونق گرفت
صادرات  حجم  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  وی 
اعالم  تن  و 761  هزار  را 7۰1  نفتی  های  فرآورده 
کرد و گفت: طی این مدت، 859 هزار و 371 تن 
رویه  صورت  به  تجاری،  های  محموله  گونه  این  از 
کابوتاژ)حمل و نقل ساحلی( جابجا شد که رشد 267 

درصدی داشته است.
ترابری دریایی بیش از 151 هزار به جزایر خلیج 

فارس
عسکری نسب رونق ترابری مسافران دریایی در بنادر 
مثبت  صعودی  شیب  با  را  هرمزگان  استان  غرب 
تاکنون،  جاری  سال  آغاز  از  افزود:  و  کرد  توصیف 
شماری نزدیک به 151 هزار نفر مسافر از طریق بنادر 
و پایانه های دریایی واقع در غرب استان هرمزگان در 
مسیرهای داخلی به مقصد جزایر کیش و ابوموسی 
ترابری شدند که سهم بندرلنگه بیش از 22 هزار نفر 
بوده و رشد 56 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته در این بندر به ثبت رسید.
در  گردشگر  و  مسافر   4۰۰۰ دریایی  ترابری 

مسیرهای بین المللی
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طی دو ماه نخست 
امسال 4 هزار و 62 مسافر در مسیرهای دریایی بین 
المللی بین بندرلنگه و امارات متحده عربی ترابری 
پهلوگیری  به  لنگه  دریانوردی  و  بنادر  مدیر  شدند. 
انواع شناور طی دو ماه نخست سال 98 اشاره کرد و 
گفت: از مجموع پنج هزار و 135 فروند شناوری که 
به بندرلنگه و بنادر تابعه آن تردد داشته است، 334 
فروند، باالی هزار تن و چهارهزار 8۰1 فروند نیز زیر 

هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.

پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی،  مدیر 
به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم 
ماه  در  صنفی  بازدیدهای  ادامه  از 
مبارک رمضان و شناسایی و معرفی 

صنوف برتر قشم خبر داد.
حامد افضلی نیکو با اشاره به بازدیدهای 
مکرر و دوره ای از صنوف در شهر قشم 

بیان کرد: این بازدیدها با هدف نظارت بر روند ارایه خدمات 
و باالبردن سطح رضایت شهروندان، شناسایی صنوف برتر 
و برخورد با متخلفین صنفی به صورت هفتگی و براساس 

تقویم کاری این مدیریت در حال انجام است.
افزود:  و  برشمرد  را  برتر  معیارهای شناسایی صنوف  وی، 
رعایت موارد بهداشتی و برخورد مناسب با مشتری از مهم 
ترین معیارهای این انتخاب بوده و از واحد برتر با اهدای 

لوح و نصب بنر معرفی تقدیر می شود.
با  ها  بازدید  این  نیکو،  افضلی  گفته  به 
دادیار  بازرسی،  مدیر  دادستان،  حضور 
و  اماکن  مامورین  عمومی،  دادسرای 
و  قشم  شهرهای  بهداشت  نمایندگان 
صورت  در  و  گیرد  می  انجام  درگهان 
و  کتبی  های  اخطاریه  تخلف،  مشاهده 
اگر موارد  و  ابالغ شده  نظر  به واحد صنفی مورد  شفاهی 
تخلف در موعد مقرر رفع نشود، با متخلفین برخورد خواهد 

شد.
سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی،  مدیر 
گذشته  هفته  بازدیدهای  در  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه 
از 15 مورد از صنوف قنادی، بستنی، فست فود و کبابی 

بازرسی به عمل آمد.

سرپرست اداره تبلیغات اسالمی حاجی آباد برنامه های این اداره در سالگرد 
ارتحال حضرت امام خمینی)ره( را تشریح کرد.

با  شهرستان  این  اسالمی  تبلیغات  اداره  سرپرست  خانجانی،  محمد  االسالم   حجت   
هویت  اسالمی،گفت:  جمهوری  بنیانگذار  ملکوتی  عروج  سالگرد  های  برنامه  تشریح 
حقیقی نظام اسالمی وابسته به نام و شخصیت امام خمینی)ره( است.وی گفت:ایام اهلل 
امام )ره( و قیام 15 خرداد بهترین زمان و فرصت  14 خرداد سالگرد رحلت حضرت 
مناسب برای تبیین و ترویج اندیشه های امام خمینی )ره(  و انتقال آرمانهای پیرجماران 
مبلغ  مساجد،اعزام  بین  مسابقه  های  تراکت  برگزاری  است.وی،  جوان  نسل  باالخص 
به مساجد،مدارس وهیئات مذهبی بمنظور تبیین ابعادشخصیتی آن امام راحل،توزیع 
بروشورقیام خونین 15 خرداد ،نصب پالکارت وبنر در سطح شهرستان را از برنامه های 

شاخص اداره تبلیغات اسالمی برشمرد.
سرپرست اداره تبلیغات اسالمی در پایان برگزاری مراسم  درسطح مساجد،گفتمانهای 
دینی پیرامون))راه امام،کالم امام ((توسط روحانیون مستقر در مساجد را از دیگر برنامه 

های سالروز ارتحال امام خمینی)ره( دراین شهرستان عنوان کرد.

مدیر امور شهری و روستایی این سازمان از تدوین برنامه ارتقای سطح کمی و کیفی 
برای  اقدامات الزم  گرما  آغاز فصل  با  و گفت: همزمان  داد  فضای سبز قشم خبر 

مصرف بهینه آب و توسعه آبیاری فضای سبز صورت گرفته است.
رمضانعلی شورابی با اشاره به اهمیت حفاظت از گیاهان در ماه های گرم جزیره قشم، اظهار 
کرد: همزمان با آغاز فصل گرما و اهمیت موضوع آبیاری و آبرسانی گونه های گیاهی موجود 
در عرصه های فضای سبز، هماهنگی های الزم برای توجه ویژه به این موضوع صورت گرفته 

است.
 وی با تاکید بر نظارت جدی کارشناسان مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه 
آزاد قشم بر نحوه آبیاری فضای سبز اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته عالوه 
آفتاب  و همچنین  آب  دادن  از دست  و  تبخیر  از  آبیاری، جهت جلوگیری  دور  افزایش  بر 
سوختگی، ساعات آبیاری تغییر پیدا کرده و در زمان هایی که هوا خنک تر است صورت می 
گیرد.شورابی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رعایت اصول فنی و مصرف بهینه آب در 
فصل گرما، تصریح کرد: برای مصرف بهینه آب و رعایت اصول فنی، اقدامات الزم درخصوص 
ایجاد و توسعه آبیاری قطره ای و تحت فشار در عرصه های فضای سبز صورت گرفته است.

های  هرس  کرد:  اضافه  گرم،  های  ماه  در  درختان  اندازی  سایه  اهمیت  به  اشاره  با  وی   
غیرضروری در معابر اصلی انجام نمی شود و موضوع شست و شو و سایه اندازی درختان برای 

شادابی بیشتر و رفاه حال هر چه بیشتر شهروندان مد نظر قرار گرفته است.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: با توجه به وجود تصفیه خانه 
های موجود که بخش عمده ای از آب مورد نیاز آبیاری عرصه های فضای سبز را تامین می 
کنند و همچنین ارتباط خوبی که با مراکز تحقیقاتی و سازمان پارک های و فضای سبز کالن 
شهرها در حال شکل گرفتن است، در آینده نزدیک شبکه آبیاری بهسازی و از جدیدترین 

روش های آبیاری استفاده خواهد شد.
 شورابی در پایان از تمامی کارکنان و کارگران فضای سبز که در ماه مبارک رمضان و در 
روزهای گرم برای ایجاد شهری سرسبز و با نشاط تالش می کنند تشکر و قدردانی کرد و 
ارتقاء سطح کمی و کیفی فضای سبز در حال  خاطرنشان کرد: برنامه های ویژه ای برای 
تدوین است که پس از ماه مبارک رمضان اطالع رسانی و با مشارکت مردم خوب جزیره قشم 

که نقشی غیرقابل انکار دارند انجام خواهد گرفت.

دکتر عاقل مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه 
در  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح  آغاز  از 
شهرستان بندرلنگه همزمان با سراسر کشور خبر 

داد.
از  بندرلنگه  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  عاقل  دکتر 
شهرستان  در  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح  آغاز 

بندرلنگه همزمان با سراسر کشور خبر داد. 
دکتر   ، بندرلنگه   از  اندیشه  خبرنگاردریای  گزارش  به 
باال در  بسیج ملی کنترل فشار خون  عاقل گفت: طرح 
شهرستان بندرلنگه و همزمان با سراسر کشور برای افراد 
باالی 3۰ سال ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ 27 اردیبهشت 
مراکز خدمات  تمام  در  سالجاری  تیرماه   15 لغایت  ماه 
جامع سالمت شهری و روستایی، پایگاهها و تمام خانه 

های.
، دکتر عاقل گفت: طرح بسیج ملی کنترل فشار خون 
کشور  سراسر  با  همزمان  و  بندرلنگه  شهرستان  در  باال 
برای افراد باالی 3۰ سال ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ 27 
اردیبهشت ماه لغایت 15 تیرماه سالجاری در تمام مراکز 
خدمات جامع سالمت شهری و روستایی، پایگاهها و تمام 

خانه های بهداشت در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
وی هدف از انجام طرح را شناسایی افراد با فشار خون 
عنوان  آنان  برای  مشاوره  و  رایگان  انجام خدمات  و  باال 
کرد و افزود: تمام افراد و همشهریان باالی 3۰ سال می 
توانند با مراجعه به تمام مراکز خدمات جامع سالمت و 
خانه های بهداشت و تکمیل پرسشنامه مربوطه، از میزان 
فشار خون خود آگاه و خدمات مشاوره ای و سنجش را 
بصورت رایگان دریافت نمایند که بدین منظور از تاریخ 
27 اردیبهشت ماه تمام همکاران عزیز و سختکوش ما در 
نقاط مختلف شهرستان پذیرای مردم نجیب شهرستان 

خواهند بود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه خاطرنشان کرد: 
در صورتیکه افراد باالی 3۰ سال به هر دلیلی موفق به 
نشدند  بهداشت  و خانه های  پایگاهها  مراکز،  حضور در 
دستگاههای  با  منزل  در  را  خود  خون  فشار  توانند  می 
رایانه  طریق  از  و  کرده  گیری  اندازه  دقیق  سنج  فشار 
را  پرسشنامه   Salamat.gov.ir آدرس  به  مراجعه  با 
تکمیل، اطالعات الزم را دریافت و از وضعیت خود آگاه 

شوند.
دکتر عنایت عاقل ابراز امیدواری کرد: با همکاری تمام 
دستگاهها و نهادها و مشارکت حداکثری مردم در کنار 
بزرگ  خانواده  در  ما  پرتالش  همکاران  مستمر  تالش 
بهداشت و درمان امیدواریم تا پایان طرح که 15 تیرماه 
خون  فشار  گیری  اندازه  با  بتوانیم  باشد  می  سالجاری 
و انجام مشاوره های صحیح به همشهریان عزیزمان در 
شهرستان تاریخی و بزرگ بندرلنگه گامی موثردراین راه 

برداریم

پارسیان  سنت  اهل  مساجد  در  رمضان  مبارک  ماه  پایانی  شب  پنج  در  الوداع  سنتی  مراسم 
برگزار می شود.

بسیار  جایگاه  از  ایرانیان  میان  در  رمضان  مبارک  هرمز؛ماه  رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
این ماه  ارزشمندی برخوردار است و مردم هر شهر و دیار دارای رسم و رسومات خاصی در 

هستند، رسم و رسوماتی که برگرفته از سنت های قدیمی هر شهر می باشد.
مردم اهل سنت شهرستان پارسیان نیز همانند سایر مسلمانان، آیین های ویژه ای در طول این 

ماه داشته و با برپایی آداب مخصوصی، رمضان را گرامی می دارند.
شیخ کتابت، امام جمعه اهل سنت روستای ستلو در شهرستان پارسیان در گفتگو با خبرنگار 
پایانی ماه مبارک  الوداع در پنج شب  با خواندن دعای  الوداع،  هرمز اظهار کرد: آیین سنتی 

رمضان، اشعاری از شاعر اهل سنت با ماه مبارک رمضان خداحافظی می کنند.
شیخ کتابت، قدمت آئین الوداع را قریب به چهل سال دانست و تاکید کرد: آیین الوداع رمضان، 
با حمد و ثنای خداوند و درود بر پیامبر گرامی اسالم)ص( آغاز می شود و سپس یک نفر دعا 
می خواند و شرکت کنندگان جواب می دهند » الوداع الوداع شهر نور والغفران« و این گونه با 

حزن و اندوه با ماه خوب خدا، خداحافظی می کنند.

مدیر بنادر و دریانوردی لنگه اعالم کرد:

ترانزیت خودرو در بندر لنگه 46درصد افزایش یافت

شناسایی و معرفی صنوف برتر قشم در ماه مبارک رمضان
تشریح برنامه اداره تبلیغات اسالمی حاجی آباد 

بمناسبت 14 خرداد

مراسم سنتی الوداع با ماه رمضان در روستای ستلو پارسیان

تدوین برنامه ارتقای سطح کمی و کیفی فضای سبز قشمآغاز طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرستان بندرلنگه

خبـــــر

همزمان با آغاز گرما در حال انجام است؛دکتر عاقل مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه :

مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم :

عبدالحسین اسدپور- بندرلنگه
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در انتظار پیام های شما هستیم

فراخوان ایده شو با محوریت 
شهر هوشمند

شهرداری  وارتباطات  اطالعات  فناوری  سازمان 
شهر  محوریت  با  شو  ایده  فراخوان  بندرعباس، 

هوشمند را برگزار می نماید.
عناوین مورد نظر جهت شرکت در فراخوان فوق الذکر 
عبارتنداز؛ گردشگری، آتش نشانی و خدمات ایمنی، 
محیط زیست و پسماند، حمل ونقل پاک و فرهنگ 

ترافیک.
مهلت ارسال آثار نیز 31 تیرماه 1398 از طریق ثبت 
در لینک زیر می باشد. منتظر مشارکت شهروندان 

عزیز در این فراخوان هستیم.

آغاز ثبت نام سيزدهمين جشنواره 
كارآفرینان برتر هرمزگان

سرپرست اداره كل تعاون، كار وفاه اجتماعي هرمزگان 
از آغاز ثبت نام در سيزدهمين جشنواره كارآفرینان 
هشت  از  كارآفرینان  گفت:  و  داد  خبر  استان  برتر 
خردادماه تا  پایان تيرماه سالجاري فرصت ثبت نام 

اینترنتي در این جشنواره را دارند.
کار  و  افزود: صاحبان کسب  برخورداري«  »کیامرث 
نام  توانند جهت ثبت  نوآوری و خالقیت مي  دارای 
و تکمیل فرم ها و ارسال مستندات خود به  سامانه 
    www .karafarinanebartar . ir ینترنتي ا

مراجعه کنند.
کارآفرینان  جشنواره   یازدهمین  داشت:  بیان  وي 
برتر در سال 98 با هدف ترویج و توسعه فرهنگ کار 
آفرینی  و شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر درسطح 
کشور و معرفی آنان به عنوان الگوهای جامعه به آحاد 

مردم بویژه جوانان، برگزار می شود.

افزایش عقرب گزیدگی در 
هرمزگان

فّخار گفت: در دوماهه اول امسال عقرب گزیدگی در 
هرمزگان نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته است.

کرد:  عنوان  خبری  گفتگویی  در   » فّخار  فریده   «
هزار و 200 مورد عقرب گزیدگی طی دو ماهه اول 
استان هرمزگان گزارش شده است  سال جاری در 
در حالی که این شمار در مدت مشابه پارسال 660 

مورد بوده است.
نیز  مورد   147 مدت  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
مارگزیدگی گزارش شده است و افزود: مارگزیدگی 
آن  کاهش  از  نشان  که  بود  مورد   210 مدت  در 

نسبت به مدت مشابه پارسال است.
مدیرگروه پیشگیری از بیماری های واگیر دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان توصیه کرد: مردم در صورت 
به  سریعاً  درشهرها  مارگزیدگی  و  گزیدگی  عقرب 
مراکز درمانی و در روستاها به خانه های بهداشت 

مراجعه کنند.
از مکش  موارد عقرب گزیدگی  در  تاکید کرد:  وی 
به  کمک  و  شود  خودداری  عقرب  نیش  جای 

خونسردی و آرامش بیمار نیز ضروری است.

۱۰۰ زندانی جرائم غيرعمد چشم 

انتظار كمک نيکوكاران

مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان گفت: ۱۰۰ زندانی جرائم 
نيکوكاران  كمک  انتظار  چشم  استان  در  غيرعمد 

هستند.
زندانی   100 هرمزگان،گفت:  دیه  ستاد  مدیرعامل 

جرائم غیرعمد در زندان های استان به سر می برند.
مرادی افزود: از این تعداد 3 نفر به دلیل بدهی دیه، 
32 نفر مهریه و نفقه و 6۵ نفر به دلیل بدهی مالی 

در زندان هستند.
وی گفت: بدهی این زندانیان حدود 24 میلیارد تومان 

است.
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان گفت: از ابتدای سال 
خانواده  آغوش  به  و  آزاد  زندانی   3۵ هم  تاکنون 

بازگشتند.
مرادی افزود: از این تعداد 2۵ نفر از ابتدای ماه رمضان 
تاکنون با کمک های مردمی و کمک های جمع آوری 

شده در جشن های گلریزان آزاد شدند.
وی گفت: امشب هم آخرین جشن گلریزان در جزیره 

کیش برگزار می شود.
با بدهی 61۵ میلیارد ریال از  پارسال نیز 23۵ نفر 

زندان های استان آزاد شدند.

سردبیر:  ملیحه قاسمی

نشاني: بندرعباس،حدفاصل چهارراه فاطمیه و چهارراه پلنگ صورتی)روبروی پاساژ 
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تلفن: 32213321 ـ 32213342              نمابر: 32213321

چاپ مهدوی کرمان                                       شمارگان: 10000

خبــر

رصد رویت هالل شوال در 
هرمزگان با ۱۲ گروه استهالل

گروه    ۱۲ گفت:  هرمزگان  استهالل  ستاد  مسئول 
به منظور  و  از غروب سه شنبه ۱۴ خرداد  استهالل 
شهرستان های  ارتفاعات  در  شوال  ماه  هالل  رؤیت 

استان هرمزگان مستقر می شوند.
 12 اینکه  بیان  با  ارجمند  غالمعلی  االسالم  حجت 
را  هرمزگان  در  شوال  هالل  رویت  استهالل،  گروه 
سرگروه،  یک  گروه  هر  در  افزود:  می کنند،  رصد 
روحانیان شیعه و سنی، رصدگر و محاسبه گر حضور 
چشمی  دو  دوربین های  و  تلسکوپ  به  که  دارد 
بندرعباس  استهالل  اظهار کرد: گروه  مجهزند. وی 
یک  و  گنو  کوه  در  واقع  مسلح  نیرو های  پایگاه  در 

گروه از دفتر امور اهل سنت مستقر می شوند.
کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  استهالل  ستاد  مسئول 
دفتر  به  آن  گزارش  ماه  هالل  مشاهده  صورت  در 
معظم  رهبر  دفتر  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 

انقالب اسالمی برای تأیید نهایی ارسال می شود.

بازدیدمدیرعامل و مدیرخط لوله 
از منطقه خليج فارس

مهندس عرب یارمحمدی مدیرعامل شركت خطوط 
لوله و مهندس معماریان مدیرخط لوله از تاسيسات 

عسلویه بازدید كردند.
بازدید  این  خصوص  در  فارس  خلیج  مدیرمنطقه 
واگذاری  روند  پیشبرد  جهت  بازدید  این  گفت: 
مخازن۵00هزار بشکه ای میعانات گازی عسلویه به 

منطقه خلیج فارس صورت گرفت.
ها،  بوسترپمپ  مخازن،  داشت:  بیان  علیرضاعطار 
ابزار دقیق و  محوطه صنعتی، سیستم های کنترل 

اتاق mcc مورد بازدید قرار گرفت.
فروزش  مهندس  بازدید  این  ادامه  در  افزود:  وی 
اجرای  )مدیرپروژه   POGC شرکت  پروژه  مدیر 
مخازن میعانات گازی( در دیدار با مدیرعامل،گزارش 
کاملی از کارهای انجام شده و برنامه های آتی جهت 
رفع اشکاالت باقیمانده طرح و زمان تخمینی پایان 
پروژه ارائه کرد. یادآور می شود در ادامه این نشست 
مسائل  و  الزم  راهکارهای  یارمحمدی  مهندس 
خطوط  شرکت  های  خواسته  و  مابین  في  مختلف 

لوله و مخابرات نفت ایران را به وی ابالغ کرد.

صدور سند تک برگی ۴۹ هزار 
هکتار زمين ملی در بندرعباس

شهرستان  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  اداره  رئيس 
هزار   ۴۹ برگی  تک  سند  امسال  گفت:  بندرعباس 
صادر  بندرعباس  شهرستان  در  ملی  زمين  هکتار 

شده است.
با  تاکنون  سال  ابتدای  از  افزود:  وفاکیش  اله  روح 
اجرای طرح کاداستر 6 سند تک برگی به مساحت 

49 هزار هکتار در این شهرستان صادر شده است.
برای مناطق سلوبلم،  این سند ها  اینکه  بیان  با  وی 
شده  اخذ  شمیل  سرزه  فعله،  چاه  شمیل،  صحرای 
است، تصریح کرد: این کار به منظور کاداستر اراضی 
کامل  تشخیص حدود  دولت،  مالکیت  تثبیت  ملی، 
آن و سهولت در حفاظت و صیانت از اراضی دولت 

صورت پذیرفته است.

خروجی پایانی ماه مبارک رمضان 
باید ترک گناه باشد

سرپرست تبليغات اسالمی ابوموسی گفت: خروجی 
پایانی ماه مبارک رمضان باید ترک گناه باشد.

حجت االسالم و المسلمین شیرزاد حسنی سرپرست 
اظهار  ابوموسی  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره 
کرد: برترین و بهترین عمل در ماه مبارک رمضان، 
همانطور که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم 
می فرمایند؛ ترک گناه است و بیشترین حظ و بهره 
نصیب افرادی است که موفق به انجام این عمل شده 
ترک  باید  رمضان  مبارک  ماه  پایانی  و خروجی  اند 

گناه باشد.
وی خاطر نشان کرد: ترک گناه و عصیان پروردگار  
اخروی،  و  دنیوی  معنوی،  و  مادی  بسیار  برکات 
ظاهری و باطنی را نصیب بنده می کندکه در صورت 
حاصل شدن چنین برکاتی، حظ وافر شامل انسان 
درک  مسیر  کثیر  بهره  این  برکت  به  و  است  شده 
به  موفق  و  می شود  آسان  و  سهل  او  برای  خیرات 
ثنای  و  برترین خیرات که همان حمد  و  مهم ترین 
بیرونی  و  درونی  بی شمار  نعمات  قبال  در  پروردگار 
قبولی  عالمت  و  نشانه  شکر  این  و  می شود  است 

حتمی حسنات خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین حسنی تحویل به احسن 
الحال را از برکات ترک گناه دانست و تصریح کرد: 
بایست تحویل به احسن الحال در همه جنبه های 
زندگی و در افکار انسان تجلی پیدا می کند و انسان 
به  را  این موهبت  بکند که  را  تمام سعی خود  باید 
سادگی از دست ندهد و آن را برای خود حفظ کند.

 رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر بندرعباس:

مهمترین دغدغه شهروندان موضوع حمل و نقل عمومی است

گزارش مليحه قاسمی

شیوع این بیماری با توجه به تغییراتی که در زندگی 
است.  افزایش  حال  در  آمده  وجود  به  امروز  مدرن 
شیوع  میزان  و  بیماری  این  کنترل  اهمیت  دلیل  به 
فشارخون  جهانی  روز  عنوان  به  اردیبهشت   27 آن، 

نامگذاری شده است. 
 به گزارش خبرنگار دریای اندیشه؛27اردیبهشت ماه  
ایجاد  با هدف  کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون 
حساسیت موضوعی در آحاد جامعه و افزایش آگاهی 
و سواد سالمت جامعه در زمینه فشار خون باال در کل 

کشور آغاز به کار کرد.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  گزارش  اساس  بر 
پزشکی در جمعیت 1۵ تا 64 ساله کشور 19 درصد 
به فشارخون باال)پرفشاری خون( مبتال هستند. عارضه 
ای که مادر بسیاری از بیماری ها است و می توان آن 

را به بیماری هزار چهره تعبیر کرد.
سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که تا سال 
20۵0 در دنیا برای یک میلیارد و ۵6 میلیون نفر فشار 
خون باال تشخیص داده می شود و شیوع این بیماری 

در سالمندان افزایش یابد
به عبارتی دیگر تقریبا، یک نفر از هر چهار نفر از فشار 
مردان  در  جوانی  سنین  در  برد.  می  رنج  باال  خون 
در  باالتر  سنین  در  ولی  است  شایعتر  باال  فشارخون 

زنان بیشتر از مردان دیده می شود.
در 9۵ درصد کسانی که دچار بیماری فشار خون می 
شوند، فشار خون یک بیماری اولیه است و علت خاصی 
که  هایی  ژن  واقع  در  مبتال  فرد  اینکه  جز  به  ندارد 
مسبب فشار خون می شوند را دارا است و این یک ژن 
منفرد نیست و ژن  های متعددی هستند؛ البته الزم 
ارثی است ولی  بیماری  این  بگوییم حتماً  نیست که 
والدین مبتال به فشار خون، ریسک ابتال را در فرزندان 
باال می برند. ۵ درصد بیماری فشار خون ثانویه است 
و در اثر بعضی موارد مثل تنگی شریان آئورت، تنگی 
عروق کلیه و یا مصرف داروهای پیشگیری از بارداری 
و هورمونی می تواند ریسک افزایش فشار خون را باال 

ببرد و باعث ایجاد فشار خون های باال بشود
برخی از پزشکان بر این باورند که با افزایش سن خطر 
ابتال به فشارخون باال افزایش می یابد و نداشتن فعالیت 
ناسالم،  تغذیه  مفرط،  چاقی  یا  وزن  اضافه  فیزیکی، 
مصرف بیش از حد الکل، نوشیدن مقدار زیاد کافئین، 
مصرف سیگار، سابقه خانوادگی، استفاده از داروهای 

استرویید و بیماری های کلیوی از علل ابتال به فشار 
خون باال به شمار می رود. 

باال  همچنین مطالعات نشان می دهد که فشارخون 
عالوه بر بروز بیماری های قلبی و سکته به مرور زمان 
باعث آلزایمر نیز می شود؛ زیرا فشار خون باال باعث 
مقدار زیادی فشار روی شریان ها در طول زمان می 
شود و این مساله دیواره شریان ها را ضخیم تر، سفت 
تر و باریک تر می کند و در نهایت حافظه مغز را تحت 

الشعاع قرار می دهد. 
مغزی  برای سکته  اصلی  عامل خطر  باال  فشار خون 
است و شایعترین علت سکته مغزی، انسداد شریان ها 
در مغز است که ۵0 درصد آنها به دلیل سفت شدن 

شریان ها اتفاق می افتد. 
اولین قدم برای پیشگیری از ابتال به این بیماری آن 
است که افراد اندازه فشار خون را بدانند و با مراجعه 
به پزشک یا درمانگاه فشار خون خود را بررسی کنند. 
توصیه می شود از سن 30 تا ۵0 سالگی هر پنج سال، 
از سن ۵0 تا 60 سالگی هر 2 تا سه سال و از سن 60 
سالگی به باال هر یک سال یک بار فشارخون بررسی 

شود. 
کنترل  و  پیشگیری  برای  زندگی  سبک  تغییر   
هیچ  فشار خون  چراکه  است  باال ضروری  فشارخون 
عالمتی ندارد پس باید آگاه بود و آن را کنترل کرد 

زندگی  مسیر  طول  در  سالمتی  حفظ  رویکرد  زیرا 
بسیار پراهمیت و در عین حال آسان است. پایین نگه 
داشتن سطح فشار خون خطر ابتال به آلزایمر و بیماری 

های قلبی و عروقی را می کاهد.
نشست  در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
خبری با اعالم آغاز طرح شناسایی افراد با فشار خون 
باال در هرمزگان بیان داشت: در طرح ملی کنترل و 
شناسایی افراد با فشار خون باال بین 1۵0 تا 160 هزار 
استان شناسایی  بیماری فشار خون در  به  نفر مبتال 

شود.
حسین فرشیدی با بیان اینکه طرح ملی فشار خون 
باال شامل دو مرحله اطالع رسانی و آموزش و تشخیص 
باالی 30 سال در  افراد  و درمان است، تصریح کرد: 
استان یعنی جمعیتی حدود 7۵0 هزار نفر، زنان باردار 

و بیماران کلیوی جامعه هدف این طرح هستند.
بیان کرد:  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
شده  آغاز  اردیبهشت   27 از  طرح  نخست  مرحله 
اجرا  ماه  تیر   1۵ تا  خرداد   17 از  نیز  دوم  مرحله  و 

می شود.
طرح  این  اجرای  دوم  مرحله  در  کرد:  اضافه  وی 
و  پیگیری  و  خون  فشار  ثبت  برای  هدف  گروه های 
درمان به مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 
و یا ایستگاه هایی که در مراکز پر تردد برپا خواهند شد 

مراجعه کرده و یا با مراجعه به سامانه سالمت به نشانی 
salamat.gov.ir اطالعاتشان را ثبت کنند.

بیان کرد:  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
تاکنون فشار خون بیش از 70 هزار نفر که در مرحله 
نخست مورد آموزش قرار گرفتند معادل 10 درصد از 

جامعه هدف در سامانه ثبت شده است.
فعالیت های  افزایش  غذایی،  رژیم  رعایت  فرشیدی 
بدنی و کاهش وزن را از جمله راهکارها برای کنترل 
فشار خون برشمرد و عنوان کرد: با کاهش ۵ کیلوگرم 
نیم میلیمتر جیوه کاهش  به میزان  وزن فشار خون 
می یابد. وی عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل خطر 
و تهدید کننده سالمت مردم و اصلی ترین عامل مرگ 
ایران پدیده پرفشاری خون است.  و میر در جهان و 
فشار خون علت بیش از نیمی از سکته های قلبی و 
مغزی و به تنهایی عامل بیش از ۵0 درصد از موارد 

مرگ در کشور ایران است.
فرشیدی خاطرنشان کرد: انواع معلولیت ها، فلج اندام 
ها، کاهش کمیت و کیفیت عمر، آسیب به سایر اندام 
پدیده  این  از  ناشی  های  آسیب  سایر  از  بدن  های 
هستند. بالغ بر 1۵ میلیون نفر در ایران به عارضه فشار 

خون باال مبتال هستند.
فشار  به  مبتال  بیماران  تنها 60 درصد  به گفته وی، 
خون باال از بیماری خود اطالع دارند به همین دلیل 
تنها ۵0 درصد مبتالیان به فشار خون باال برای کنترل 

بیماری خود دارو دریافت می کنند.
بر  افزود:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
 96 سال  در  نفر  هزار   97 ایران  در  برآوردها،  اساس 
در اثر بیماری های مرتبط با فشار خون باال جان خود 
را از دست داده اند. تنها در 20 درصد بیماران مبتال 

به فشار خون باال در کشور، فشار خون کنترل است.
شیوع  گذشته،  سال   2۵ در  کرد:  خاطرنشان  وی 
است.  شده  برابر   3 حدود  ایران،  در  خون  پرفشاری 
تجهیزات  دارو،  تامین  جمله  از  هزینه  انواع  تحمیل 
توانبخشی،  و  درمانی  اقدامات  آزمایشگاهی،  پزشکی، 
این  اجتماعی  ابعاد  از  بستری  ظرفیت های  اشغال 

عارضه است.
فرشیدی عنوان کرد: وزارت بهداشت طرح »بسیج ملی 
کنترل فشار خون« را به عنوان اولویت برنامه های خود 
از 27 اردیبهشت 98 تا 1۵ تیرماه 98 در دست اجرا 
دارد تا با اندازه گیری فشار خون افراد 30 ساله و باالتر 
و زنان باردار ایرانی به اجرای برنامه های پیشگیری و 

کنترل فشار خون ایرانیان اقدام کنند.

فشارخون باال؛مرگ زودرس نيمی از شهروندان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد:بیماری فشار خون باال، بیماری بسیار شایعی است که می تواند انسان ها را در سنین مختلف مبتال کند.

رئيس كميسيون عمران،حمل و نقل و ترافيک شورای 
اتوبوس  دستگاه   ۱7 گفت:  بندرعباس  شهر  اسالمی 
اسکانيا وارد چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی درون 

شهری بندرعباس شد.
شهر  اسالمی  شورای  عضو  آرامش«  فرزانه   «
بندرعباس با بیان اینکه  مهمترین دغدغه شهروندان 
بوده و هست،بیان کرد:  موضوع حمل ونقل عمومی 
مسیر  چهار  در  اسکانیا  اتوبوس  )17(دستگاه  هفده 
کوی ملت،بلوارامام حسین ،گلشهر وپلیس راه قدیم  
حمل  عمران،  کمیسیون  رئیس  کردند.  کار  آغازبه 

ونقل وترافیک شورای اسالمی شهر بندرعباس اظهار 
شهر  مرکز  به  خطوط  این  همه  موقت  مسیر  کرد: 
منتهی می شود. فرزانه آرامش با بیان اینکه به دنبال  
تقویت ناوگان اتوبوسرانی وخدمات رسانی ،و استفاده 
شهروندان از حمل و نقل عمومی هستیم، خاطرنشان  
کرد: ظرفیت هر دستگاه اتوبوس اسکانیا با استاندارد 
یورو چهار، 41 صندلی و برای افراد ایستاده 22 نفر 
می باشد که به تعداد سه دستگاه اتوبوس به مسیر 
در  تا  شد  خواهد  اضافه  قدیم  راه  پلیس  و  گلشهر 
مردم  مسیر  این  در  اتوبوس  دستگاه   10 با  مجموع 

عمران،  کمیسیون  رئیس  باشند.  جابجایی  به  قادر 
حمل ونقل وترافیک شورای اسالمی شهر بندرعباس 
گفت: با اجرای این طرح کرایه جابجایی این اتوبوس 
بوده  رایگان  کاری  روز  دراولین  شهروندان  برای  ها 
است و در بقیه روزها کاری اتوبوس  ها، بر اساس نرخ 
مصوب شورای اسالمی شهر بندرعباس در سال 97،  
کرایه به ازای هر نفر هزار تومان محاسبه خواهد شد.
کاری  شروع  اظهارداشت:  درپایان  آرامش  فرزانه 
اتوبوس ها ابتدای صبح و از ساعت شش صبح تا13 
1۵:30 تا 23 شب جابجابی انجام خواهد گرفت.و 30 دقیقه ظهراست و در شیفت بعدازظهر از ساعت 

شهرداری  انسانی  ومنابع  ریزی  برنامه  معاون 
بندرعباس در نشست مركز خالقيت و فناوری های 
رویداد  اندازی  راه  از  بندرعباس  شهرداری  نوین 
پنج شنبه های  نام  به  و هنری  اقتصادی  فرهنگی، 

هنر در آینده نزدیک خبر داد.
محمد مهدی جهانبخش در نشست مرکز خالقیت 
گفت:  بندرعباس،  شهرداری  نوین  های  فناوری  و 
رویدادی  دستی،  صنایع  و  هنر  های  پنجشنبه 
فرهنگی، اقتصادی و هنری است و نقش به سزایی 
های  آیین  و  دستی  صنایع  و گسترش  معرفی  در 

سنتی بندرعباس دارد.
نهاد در گسترش  افزود: نقش سازمانهای مردم  این خبر  اعالم  با  وی 

صنایع دستی اقتصاد محور، بسیار حائز اهمیت است 
فعال خود در مدیریت  با مشارکت  این سازمانها  و 

شهری، توسعه و آبادانی را شتاب می بخشند.
جهانبخش اظهار داشت: این رویداد فرهنگی اقتصاد 
محور، به زودی در بلوار ساحلی، برگزار می شود و 
شهروندان، هنر دوستان و عالقمندان، باحضور خود 
و  ها  استعداد  بروز  در  فعال  نقشی  رویداد،  این  در 

خالقیت، ایفا کنند.
در این نشست، »احمد پایدار« مدیر مرکز خالقیت 
و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس، گزارشی 
از مهمترین اقدامات این مرکز در خصوص پیوستن بندرعباس به شبکه 

شهرهای خالق و دیگر فعالیت های شهروندی، ارائه کرد.

كشف بيش از ۹5 ميليارد ریال كاالي قاچاق 
در آب هاي بندرلنگه

فرمانده دریاباني استان هرمزگان 
حامل  تجاري  لنج  یک  توقيف  از 
كاالي  ریال  ميليارد   ۹5 از  بيش 

قاچاق در بندرلنگه خبر داد.
در  دهکي«  »حسین  سرهنگ   
داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح 
مرزهاي  امنیت  ارتقاي  پي  در 
قانوني  دریایي و برخورد جدي و 
تحقق  و  اقتصادي  متخلفان  با 
بخشیدن شعار سال )رونق تولید(، طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

مرزهاي دریایي بندرلنگه اجرا شد.
به  فارس،  خلیج  سواحل  در  زني  گشت  حین  دریابانان  افزود:  وي 
یک لنج تجاري مشکوک شدند که براي بررسي بیشتر آن را متوقف 

کردند.
فرمانده دریاباني استان هرمزگان تصریح کرد: دریابانان در بازرسي از 
شناور توقیفي، 60 دستگاه یخچال فریزر، ۵3 هزار و 640 متر پارچه، 
7۵ دستگاه ماشین لباسشویي، ۵30 دستگاه کولر اسپلیت، 2هزار و 
لوازم خانگي،  انواع  400 عدد اسپري خوشبو کننده، 200 دستگاه 
200 عدد لوازم جانبي موبایل، 128عدد صندلي خودرو، 720 عدد 
المپ خودرو، 24دستگاه دوربین مداربسته و ... از قاچاقچیان کشف 

کردند.
سرهنگ دهکي با بیان اینکه در جریان توقیف این شناور 6 قاچاقچي 
هم دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالي محموله 
کشف شده را 9۵ میلیارد و 120میلیون ریال برآورد کرده اند که پس 

از تشکیل پرونده، به همراه متهمان تحویل مراجع قضائي شدند.

فشار خون باال باعث مقدار زیادی فشار روی شریان ها در طول زمان 
می شود و این مساله دیواره شریان ها را ضخیم تر، سفت تر و باریک 

تر می کند و در نهایت حافظه مغز را تحت الشعاع قرار می دهد.

پنجشنبه های هنر و صنایع دستی بندرعباس، اقتصاد محور است
معاون برنامه ریزی ومنابع انسانی شهرداری بندرعباس

آبزیان در دریا  مدیركل شيالت هرمزگان گفت: پرورش ماهی و سایر 
كليدی برای توسعه است.

محسن یکتاپور با بیان اینکه نباید آبزی پروری را تنها به پرورش میگو 
محدود کنیم گفت: خوشبختانه کشور ایران به ویژه استان هرمزگان 
ماهی، جلبک، کروکودیل،  آبزی شامل  انواع  تولید  در  ظرفیت خوبی 

ماهیان زینتی، صدف و … دارد.
پایدار خواند و  ایجاد اشتغال  برای  را راهی مطمئن  آبزی پروری  وی 
گفت: خوشبختانه درحال حاضر بالغ بر چندین هزار نفر تنها در استان 
فعالیت  به صورت مستقیم در حال  آبزی پروی  هرمزگان در مشاغل 

هستند.
مدیرکل شیالت هرمزگان خودکفایی هرچه بیشتر، تعادل تجارت ملی 

و بین المللی، کسب ارز بیشتر، ایجاد کار به ویژه در مناطق روستایی، 
بهبود تغذیه مردم، افزایش درآمد، افزایش تولیدات غیرنفتی و … را 

تنها بخشی از فواید آبزی پروری خواند.
یکتاپور با بیان اینکه بدیهی است که با افزایش جمعیت و کاهش سطوح 
خشکی قابل کشاورزی، آبزی پروری راهی مطمئن بری تامین غذای 
جوامع انسانی می تواند باشد گفت: خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران 

به ویژه استان هرمزگان در این زمینه گامهای خوبی برداشته است.
فرصت های  که  زمانی  هر  شک  بی  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
اقتصادی و سرمایه گذاری ایران اسالمی را می شماریم، باید نگاهی ویژه 
به ظرفیت آبزی پروری به عنوان قابلیتی مهم در استان های ساحلی و 

غیر ساحلی انداخت.

مدیرکل شیالت هرمزگان: پرورش آبزیان در دریا کليدی برای توسعه است


