
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.

ظریف در نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن:

همه وظیفه داریم از یمن
 حمایت کنیم

وزیر امور خارجه گفت: پیروزی ملت یمن قطعی 
است و امروز همه ما وظیفه داریم از یمن حمایت 
انسانی  ارزش های  از  یمن  مردم  که  چرا  کنیم، 

دفاع می کنند.
پشتیبانی  ستاد  نشست  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مجمع  دبیر  رضایی  محسن  حضور  با  یمن  مردمی 
تشخیص مصلحت نظام، محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه، آیت اهلل اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل 
بیت )ع(، آیت اهلل شبستری، محسن رفیق دوست، حاج 
محمود لوالچیان، عباسی مدیریت جامعة المصطفی 
مرکزی  ستاد  دبیر  رستمی  حسین  امیر  العالمیة، 
پشتیبانی مردمی یمن، عباس حیدر دبیر کمیته مالی، 
به  کشور  کارآفرینان  و  خیرین  و  پشتیبانی  و  اداری 

همراه نمایندگان انصار اهلل یمن برگزار شد.
آیت اهلل اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در 
سخنان خود خطاب به ملت های مسلمان و آزاده، گفت: 
هوشیار و آگاه باشیم که راهی جز وحدت و دست به 
دست هم دادن نداریم.وی با بیان اینکه مردم یمن با 
پشتیبانی شما می توانند آل سعود را به ذلت بنشانند و 
نشان دهند، افتخار اسالم هستند، افزود: ما به کمک 

بیشتر خیرین و مردم در این زمینه نیازمندیم.
در ادامه این جلسه، ظریف وزیر امور خارجه با تاکید 
براینکه پیروزی ملت یمن قطعی است و امروز همه ما 
وظیفه داریم از یمن حمایت کنیم، گفت: چرا که مردم 
یمن از ضمیر انسانی و ارزش های انسانی دفاع می کنند 
و تالش های آل سعود در منطقه برای ائتالف علیه ایران 

و یمن در اجالس مکه بی نتیجه خواهد ماند.
همچنین رضایی رئیس ستاد پشتیبانی یمن ضمن 
تقدیر و تشکر از خیرین نیکوکار و مؤسسات خیریه 
داشتند،  بسزایی  نقش  پسندانه  خدا  امر  این  در  که 
با توجه به شرایط غرب آسیا و خصوصاً  تاکید کرد: 
و  خیرین  مردم،  آحاد  تا  می کند  ایجاب  یمن  کشور 
مؤسسات نیکوکاری نسبت به وظیفه انسانی و دینی 

خود متناسب با شرایط کنونی اقدام کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اگر 
ملت یمن مقاومت خود را به پیروزی برسانند قطعاً 

رژیم جنایتکار آل سعود فروپاشی خواهد شد.

خبـــر

استفاده از امکانات و تجهیزات 
نوین برای مقابله با پهپادها و 

ریزپرنده ها

گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
و  پهپادها  از  استفاده  گسترش  به  توجه  با 
ابزارها  این  از  استفاده  سهولت  و  ریزپرنده ها 
برای ایجاد ناامنی، پدافند هوایی از امکانات و 
تجهیزات نوین و ابتکاری برای کشف، شناسایی 
اهداف  این  کردن  ساقط  لزوم  صورت  در  و 

استفاده می کند.
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس، امیر علیرضا 
با  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده  صباحی فرد 
اشاره به وظیفه ذاتی این نیرو در رصد مداوم آسمان 
در  گفت:  هوایی،  مرزهای  امنیت  تامین  و  کشور 
همه مناسبت ها و مراسم ملی و مذهبی طرح های 
عملیاتی ویژه ای برای  ایجاد امنیت هوایی الزم در 

این رویدادها داریم.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تصریح کرد: برای 
مناسبت هایی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس، 
مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( و ... 
که مردم در سراسر کشور در خیابان ها حضور می یابند 
پدافند هوایی طراحی عملیاتی متناسب  برای حفظ 
فضای  و  هوا  خصوص  به  و  کشور  آسمان  امنیت 

مناطقی که اجتماعات در آن برگزار می شود دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به گسترش استفاده از پهپادها 
و ریزپرنده ها و سهولت استفاده از این ابزارها برای 
ایجاد ناامنی پدافند هوایی از امکانات و تجهیزات نوین 
لزوم  در صورت  و  برای کشف، شناسایی  ابتکاری  و 

ساقط کردن این اهداف استفاده می کند. 
کار  به  آماده  و  هوشیاری  افزود:  فرد  صباحی  امیر 
اصلی  مولفه های  از  دقت  و  سرعت  همراه  به  بودن 
هوایی  پدافند  کارکنان  و  است  پدافندی  نیروی  هر 
ارتش به صورت مداوم در حال افزایش توان عملیاتی 
و تجهیزاتی خود متناسب با تهدیدهای نوین هستند.

خبـــر

2
سیاست 

احمد جباری رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ایران برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در حوزه غرب هرمزگان از پست خود استعفا کرد.

احمد جباری برای کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس در حوزه غرب هرمزگان استعفا داد
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دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: اولین تیری 
که در خلیج فارس شلیک شود قیمت نفت را به باالی ۱۰۰ دالر 
و دوستان  اروپا  آمریکا،  برای  ۱۰۰ دالری  نفت  و  خواهد رساند 

آمریکا مانند ژاپن و کره جنوبی قابل تحمل نخواهد بود.
سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار دفاعی خبرگزاری 
فارس در پاسخ به سوالی پیرامون مطرح شدن موضوع جنگ در فضای 
عدم  خصوص  در  رهبری  قاطعانه  و  صریح  سخنان  و  کشور  داخلی 
وقوع جنگ، اظهار داشت: آمریکایی ها بیش از ۲5 پایگاه نظامی در 
سراسر منطقه دارند که از جمله آنها فرماندهی هوایی سنتکام در قطر، 
فرماندهی زمینی در کویت و فرماندهی دریایی در بحرین است و در این 

پایگاه ها نیز بیش از ۲۰ هزار نیروی نظامی مستقر است.
**تمام شناورهای بیگانه در تیررس موشک های ایران هستند

وی افزود: آمریکایی ها به خوبی می دانند که این نیروی نظامی در برد 
موشکی ایران قرار دارد و در خلیج فارس هم تمام ناوگان آمریکایی و 
بیگانه در برد موشک های ساحل به دریای نیروی دریایی سپاه قرار دارد 
و این برد که بیش از ۳۰۰ کیلومتر است از ساحل ایران تا ساحل کشور 

مقابل خواهد رسید.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه ترامپ امنیت 
را اقتصادی کرده و اگر به صرفه اقتصادی او نباشد هیچگاه وارد هیچ 
جنگی نخواهد شد، تاکید کرد: او می داند که هر جنگی با ایران هم 
با شکست نظامی مواجه خواهد شد و هم هزینه های اقتصادی زیادی 

خواهد داشت.
**شلیک اولین تیر در خلیج فارس قیمت نفت را ۱۰۰ دالر خواهد 

کرد
سرلشکر صفوی خاطرنشان کرد: اولین تیری که در خلیج فارس شلیک 
شود قیمت نفت را به باالی ۱۰۰ دالر خواهد رساند و این نفت ۱۰۰ 

اروپا و دوستان آمریکا مانند ژاپن و کره جنوبی  برای آمریکا،  دالری 
قابل تحمل نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از منظر سیاسی و نظامی آمریکا در حال رجزخوانی 
است و از دو هفته پیش شروع به عقب نشینی کرده، تصریح کرد: ما 
نظامی ها همیشه بدترین سناریوها  را می بینیم و برای اینکه جنگی رخ 
ندهد باید برای جنگ آماده باشیم و بحمداهلل امروز هم نیروهای مسلح 
مقتدر ما با رهبری فرمانده معظم کل قوا در آمادگی و قدرت کامل قرار 

دارند و اکنون قدرت بزرگ نظامی در منطقه غرب آسیا هستیم.
از  اگر  ادامه داد: ترامپ  دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
نظر  دارند  را  افغانستان  و  عراق  جنگ  تجربه  که  آمریکایی  نظامیان 
آن ها  چراکه  کرد  خواهند  نهی  ایران  با  از جنگ  را  او  حتما  بخواهد، 
می دانند ایران استراتژی غافلگیرکننده و ضربه شوک آوری را به آنها 
خواهد زد. آنها به خوبی می دانند که ایران بسیاری از راهبردهای خود 
را در عرصه نظامی رونمایی  و نمایان نکرده و می تواند ضربه شکننده 

شوک آور به نیروهای بیگانه وارد کند.

روانی  و  اقتصادی  جنگ  امروز،  جنگ  اینکه  بیان  با  صفوی  سرلشکر 
یک  نفتی خود  تحریم های  و  برجام  از  کرد: خروج  خاطرنشان  است، 
جنگ است که امیدواریم در این جنگ نیز با همان استراتژی مقاومت، 

اقتصاد مقاومتی و جنگ نرم و انسجام داخلی موفق شویم.
**آمریکایی ها باید از غرب آسیا بروند

برخی  و  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  قدرت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشورهای عربی رو به افول است، خطاب به سران کشورهای مرتجع 
منطقه گفت: آمریکایی ها به هیچکدام از نوکران خود مانند شاه، زین 
العابدین بن علی، حسنی مبارک، قذافی و ... وفادار نبوده و نیستند و 
همانگونه نیز که رهبری فرمودند آمریکایی ها از منطقه غرب آسیا باید 

بروند ، قطعا خواهند رفت.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: ایران همسایه 
بیاندیشند،  عاقالنه  این کشورها  اگر  و  است  دائمی کشورهای منطقه 
زیر بار سلطه آمریکا که آنها را گاو شیرده خطاب می کند و در حال 

دوشیدن آنهاست نخواهند رفت.
** به دنبال پیمان عدم تخاصم با کشورهای همسایه هستیم

سرلشکر صفوی با بیان اینکه ایران همواره به دنبال روابط دوستانه با 
کشورهای همسایه است و امام)ره( و رهبر معظم انقالب نیز سال ها بر 
موضوع وحدت امت اسالمی تاکید کرده اند، خاطرنشان کرد: استراتژی 
ما عدم تخاصم با همسایگان است و حتی ایران حاضر به امضای پیمان 
عدم تخاصم با کشورهای همسایه است؛ اخیرا هم این موضوع توسط 
وزیر امور خارجه مطرح شد ، البته  پیشنهاد اینجانب این است  تا با 
نیز  برخی دیگر  با  و  پیمان عدم تخاصم منعقد کنیم  برخی کشورها 

ائتالف تشکیل دهیم.
افکار  با  اینکه  بجای  منطقه  امیدواریم کشورهای  پایان گفت:  در  وی 
شیطنت آمیز دشمن خود را ایران بدانند، دشمن خود را آمریکایی ها و 

صهیونیست ها بدانند

سرلشکر صفوی:  شلیک اولین تیر در خلیج فارس قیمت نفت را 100 دالر خواهد کرد

جانشین سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان، گفت: تمام جامعه جهانی در عصر حاضر مدیون امام 
خمینی)ره( است.

 هدایت اله امیری جانشین سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان، همزمان با سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران امام خمینی)ره( در گفتگو با خبرنگار ما، عنوان کرد: امام خمینی )ره( به دلیل اینکه 

احیاگر اسالم در قرن حاضر بود تمام جامعه جهانی امروز مدیون این امام هستند.
وی، تصریح کرد: ایده انقالب اسالمی امام خمینی)ره( نتنها در فضای یک کشور محدود ماند بلکه زمینه 

ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی خواهد بود.
اسالمی  ایدئولوژی  از  ناشی  مردم  کنندگی  بسیج  قدر  افزود:  هرمزگان،  امام سجاد)ع(  سپاه  جانشین 
حضرت امام بود که امروز توانسته است اسالم را به دنیا معرفی نماید و این برکتی بود که خودسازی و 

عرفان الهی واقعی حضرت امام آن را بوجود آورد.
از رهنمودهای اسالمی  استفاده  با  انقالب اسالمی،  نرمی که  اظهار داشت: قدرت   ، امیری  اله  هدایت 
حضرت امام خمینی)ره( بوجود آورد و امروز در اقصی نقاط دنیا خود را نشان داده و محور مقاومت 

تقویت نموده است موجب خشم استکبار جهانی شده است. 
را  امام خمینی)ره(  توسط  اسالمی  انقالب  نرم  قدرت  تقویت  امام سجاد)ع( هرمزگان،  جانشین سپاه 
دلیل دشمنی استکبار جهانی، دانست و اضافه کرد: همین موضــوع موجب شده تا دشمنان  به طرق 
را   توانشان  روانــی همه  ای،  اقتصـــادی، رسانه  اجتماعی،  نظامی، فرهنگی،  با حربه های  و  مختلف 
برای مقابله به کار برنـــد اما این سد محکمی که به برکت اسالم ایجـــاد شده هرگـــز شکست پذیر 

نخواهـــد بود.

سفیر بغداد در تهران، اعالم کرد که عراق از آمریکایی ها درخواست کرده 
که معافیت های عراق از تحریم های آمریکا در مورد واردات انرژی از ایران 
ادامه پیدا کند زیرا واردات انرژی از ایران برای عراق به خصوص در فصل 
این  به  آمریکایی  هنوز طرف  اما  است  فوری  و  اساسی  نیاز  تابستان یک 

درخواست پاسخی نداده است.
سعد عبدالوهاب جواد قندیل، در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با اخبار منتشر شده 
این  این که  و  ایران  به  کشور  این  وزیر  نخست  عبدالمهدی،  عادل  سفر  مورد  در 
سفر چه زمانی انجام خواهد شد، تصریح کرد: آقای عادل عبدالمهدی حدود یک 
ماه پیش برای پاسخ به سفر آقای روحانی به عراق، به تهران سفر کرد. در ادامه 
دیدارهای مقامات دو کشور و سفرهای آنها به تهران و بغداد و رایزنی هایی که با 
یکدیگر داشتند ادامه یافت و با توجه به این که عراق درگیر تحریم های یک جانبه 
اعمال شده آمریکا علیه ایران شده، دولت بغداد کوشش می کند که به ایران برای 
گذار از این مرحله کمک کند و از فشارهای اقتصادی که آمریکا اعمال می کند، 
خالصی یابد، در همین چارچوب آقای عادل عبدالمهدی اعالم کردند که سفری 
البته هنوز زمان دقیق این دو سفر و اهداف  ایران خواهند داشت  را به آمریکا و 
آمریکا  آنچه که مشخص است بحث تحریم های یک جانبه  اعالم نشده ولی  آنها 

از موضوعاتی است که در صدر دستورکار گفت وگوها در این دو سفر خواهد بود.
ادامه ی  انرژی و  آیا موضوع  این سوال که  این دیپلمات ارشد عراقی در پاسخ به 
معافیت عراق از تحریم های آمریکا برای خرید انرژی از ایران در این دو سفر مورد 
مشورت قرار خواهد گرفت یا نه -با توجه به این که چندی پیش کاردار عراق در 
آمریکا اعالم کرد که دولت واشنگتن معافیت های عراق را تمدید کرده ولی آقای 

برایان هوک این خبر را تکذیب کرد- تصریح کرد: دولت عراق به طرف آمریکایی 
توضیح داده است که مسأله ی واردات انرژی از ایران برای عراق یک مساله اساسی 
و ضروری است به خصوص با توجه به فرارسیدن فصل تابستان آتی که نیاز انرژی 

در این مقطع بیشتر از فصل های دیگر است.
قندیل خاطر نشان کرد: البته طرف آمریکایی این مساله را درک می کند اما هنوز 
به ما اعالم نکرده است که آیا معافیت هایی که پیش تر درباره واردات انرژی به عراق 

داده بود را تمدید می کند یا خیر.
سفیر بغداد در تهران در جواب به این پرسش که آیا آمریکا قرار است معافیت هایی 
را به عراق بدهد ولی اعالم نشده که چه معافیت هایی خواهد بود، گفت: من این 
موضوع را نمی دانم این مساله مربوط به آمریکایی هاست اما آمریکا هنوز به ما اعالم 

نکرده است که معافیت هایی را به عراق خواهد داد.
وی در ادامه تاکید کرد: عراق از طرف آمریکایی درخواست کرده که معافیت های 
عراق در مورد واردات انرژی از ایران ادامه پیدا کند، زیرا این موضوع به خصوص 
با توجه به آغاز فصل تابستان برای عراق یک نیاز اساسی و فوری است اما طرف 
آمریکایی تاکنون به طرف عراقی اعالم نکرده است که از معافیت برخوردار خواهد 

بود یا نه؟
معافیت  این  با  آمریکایی ها  اگر  که  این سوال  به  پاسخ  در  تهران  در  بغداد  سفیر 
بود؟  خواهد  گزینه هایی  چه  انرژی  واردات  برای  عراق  جایگزین  نکنند،  موافقت 
تصریح کرد: عراق هنوز به دنبال جایگزینی نرفته است؛ اگر هم به دنبال آن باشیم، 
جایگزین های که ما آن را مدنظر قرار خواهیم داد بر چگونگی ادامه واردات انرژی 
از ایران و رهایی از فشار تحریم های آمریکا بر عراق و ایران متمرکز خواهد بود. 

تمام جامعه جهانی در عصر حاضر مدیون امام خمینی)ره( است

به دنبال جایگزین برای انرژی ایران نیستیم

جانشین سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان:

سفیر عراق: 

نوبت دوم 

مناقصه عمومی

  آگهی مزایده )نوبت اول(
 

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 971374 ب در خصوص دعوی خانم آمنه ذلفی زاده علیه شیرین ، نرگس ، فائقه ، محمد و سلیمان 
همگی غالم زاده بخواسته دستور فروش ملک مشاع که در این راستا 2 ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .

پالک ثبتی 1174 فرعی از 5062 اصلی 
1- نام و نام خانوادگی مالک ملک مورد نظر حسب تصویر سند مالکیت ابرازی به شماره 155036 خانم آمنه ذلفی زاده فرزند ابراهیم می باشد . نوع و میزان مالکیت مشارلیها نه دهم دانگ مشاع 

از شش دانگ عرصه و اعیان است .
2- نشانی ملک مورد نظر بندر عباس کمربندی دو راهی ایسینی کوچه آیندگان 6 جنب حسینیه درویش بوده که در زمان بازدید فاقد سکنه و به صورت تخلیه و متروکه بود. ملک باسکلت بنائی غیر 

مسلح قدیمی ساز با سقف چوبی است به مساحت عرصه 142/8 متر مربع
3 - حسب مالحظه مدارک ابرازی ملک مورد نظر ثبت شده است 4- ملک مورد نظر تخلیه و متروک می باشد 5- ملک مورد نظر بین خواهان و خوانده مشاع می باشد .6- در خصوص حقوق سایر 
اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی مدارک و مستنداتی به رویت نرسید. 7- با عنایت به موقعیت ، مساحت ، قدمت و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک و بدون هر 
گونه بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا سایر موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین بدون در نظر گرفتن قرارگیری در مسیر اصالحات شهری و اضافه زیر بنا و هر گونه موانع قانونی 

جهت نقل و انتقال جمعا 2/060/000/000 ریال و ارزش نه دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان مبلغ  309/000/000 ریال جهت مزایده اعالم می گردد.
پالک ثبتی 6088 فرعی از 3 اصلی 

1- نام و نام خانوادگی مالک ملک مورد نظر حسب تصویر سند مالکیت ابرازی به شماره 521732 خانم آمنه ذلفی زاده فرزند ابراهیم می باشد. نوع و میزان مالکیت مشارلیها یک ممیز هفتاد و یک 
صدم دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان است.

2- نشانی ملک مورد نظر بندرعباس بلوار امام حسین شهرک امام رضا کوچه امام علی )ع( 1 می باشد. ملک محل سکونت است . با زیر بنای به مساحت حدود 90 متر مربع دارای نمای آجر، کابینت، 
کف موزاییک و دارای انشعابات آب و برق با قدمت باالی 15 سال و مساحت عرصه 150 متر مربع

3- حسب مالحظه مدارک ابرازی ملک مورد نظر ثبت شده است 4- در زمان بازدید حسب اظهارات شخصی که خودرا سلیمان غالم زاده معرفی کرد ملک مورد نظرمحل سکونت اعضای خانواده 
غالم زاده بوده و تحت اجاره نمی باشد. 5- ملک مورد نظر بین خواهان و خوانده مشاع می باشد. 6- در خصوص حقوق سایر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی مدارک و مستنداتی به رویت نرسید7- با 
عنایت به موقعیت ، مساحت ، قدمت و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک و بدون هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا سایر موسسات و نهاد های دولتی 
و خصوصی  و همچنین بدون در نظر گرفتن قرارگیری در مسیر اصالحات شهری و اضافه زیربنا و هر گونه موانع قانونی جهت نقل و انتقال جمعا 5/050/000/000 ریال و ارزش نه ممیز هفتاد و یک 

صدم دانگ مشاع مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان مبلغ 1/439/250/000 ریال جهت مزایده اعالم 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  روز یکشنبه ساعت 11 مورخ 1398/04/02 در محل دفتر شعبه اول  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 اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس - بهمن نیا

دادگستری جمهوری اسالمی اریان 

شناسه :488۱6۰

اقتصاد شنبه 18 خرداد  ماه 1398      4 شوال 1440  
8  ژوئن 2019                          شماره 722

3 سرپرست سازمان توسعه تجارت در پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: امسال بیش از 1300 
کارت بازرگانی جدید صادر شده است.محمدرضا مودودی گفت: صدور این تعداد کارت بازرگانی و استفاده از این کارت ها برای 
صادرات حاکی از آن است که استفاده از کارت های بازرگانی جدیدالورود جذابیت دارد و به نوعی زنگ خطر است. 

زنگ خطر صدور 1300 کارت بازرگانی جدید 
در سال جاری

پرداخت تفاوت افزایش حقوق 
بازنشستگان تا آخر خرداد

مابه  التفاوت  پرداخت  از  کارگری  فعال  یک 
ماه  این  آخر  تا  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
بازنشستگان  حقوق  افزایش  گفت:  و  داد  خبر 
از اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت شده و مابه 
تفاوت فروردین ماه هم تا آخر خرداد پرداخت 

می شود.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
امسال مبلغ حق مسکن و بن خواربار کارگران شاغل 
افزایش پیدا کرد و حق مسکن به 100 هزار تومان و 
بن خواربار به 1۹0 هزار تومان رسید تا کمکی هرچند 
کوچک به معیشت خانوارهای کارگری شود در حالی 
که معتقدم باید مزایای بازنشستگان حداقل بگیر هم 

افزایش می یافت.
یک  برای  مسکن  حق  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
کمک  و  تومان  هزار   ۲۲ اجتماعی  تأمین  بازنشسته 
هزینه مسکن حدود ۴0 تا ۵0 هزار تومان است که 
در  کارگران  زندگی  گرفتن شرایط سخت  نظر  در  با 
دوران بازنشستگی الزم است پوشش های حمایتی از 

بازنشستگان بیش از پیش افزایش یابد.
زیادتر  سنش  کارگر  هرچه  کرد:  تصریح  پورموسی 
زندگی اش سخت تر  نسبت شرایط  همان  به  می شود 
و  خورد  زندگی،  هزینه های  بر  عالوه  چون  می شود 
با هزینه های درمانی هم  خوراک و تحصیل فرزندان 

روبه رو می شود.
تأثیر افزایش حقوق در زندگی کارگران

افزایش دستمزد سال  به  اشاره  با  این فعال کارگری 
امسال  دستمزد  برای  که  رقمی  گفت:  کارگران   ۹۸
تصویب شد کارگران را کمی دلگرم کرد ولی وقتی در 
سبد معیشت خانوارهای کارگری همه چیز به یکباره 
فایده ای داشته و  افزایش حقوق چه  این  گران شده 

چقدر در معیشت کارگر اثر گذاشته است؟
تا  بازنشستگان  افزایش حقوق  تفاوت  پرداخت 

آخر خرداد
افزایش  مابه  تفاوت  پرداخت  از  ادامه  در  پورموسی 
حقوق بازنشستگان تا آخر این ماه خبر داد و گفت: 
اعمال  ماه  اردیبهشت  از  بازنشستگان  افزایش حقوق 
تا  هم  ماه  فروردین  تفاوت  مابه  و  شده  پرداخت  و 
حقوق  افزایش  بحث  می شود.  پرداخت  خرداد  آخر 
اجتماعی  تأمین  قانون   ۹۶ ماده  در  بازنشستگان 
این نحو  به  اعمال شده  قانون کار  همچون ماده ۴1 
که مصوبه افزایش 3۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران 
که سال گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسید 
سایر  برای  و  شد  اجرا  هم  بازنشستگان  برای  عیناً 
سطوح مزدی، 13 درصد به اضافه ۲۶1 هزار تومان 

به تصویب رسید.
اشاره  نیز  بازنشستگان  به همسان سازی حقوق  وی 
کرد و گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته 1۲ هزار 
میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شده است 
نشده  پرداخت  دولت  سوی  از  اعتبار  این  چون  ولی 

همسان سازی به اجرا در نیامده است.
این فعال کارگری در پایان گفت: اگر چه اعالم شد 
طرف  از  اجتماعی  تأمین  مطالبات  از  گوشه ای  که 
که  تهاتر  ولی  پرداخت شده  تهاتری  به شکل  دولت 
باید بدهی 1۶0 هزار میلیارد  پول نمی شود و دولت 
تومانی خودش به سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد 
تا همسان سازی عملیاتی شود. حداقل تقاضای ما این 
است که همین مبلغ 1۲ هزار میلیارد تومانی را که 
برای اجرای طرح نیاز است بپردازد تا همسان سازی 

به جریان بیفتد.
سال  ماه  اسفند  کار  عالی  شورای  ایسنا،  گزارش  به 
گذشته با افزایش 3۶.۵ درصدی دستمزدها موافقت 
کرد و حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۴00 هزار 
تومان افزایش داد. با این مصوبه حداقل مزد کارگران 
از یک میلیون و 11۲ هزار تومان به یک میلیون و 

۵1۷ هزار تومان افزایش یافت.

پرداخت تسهیالت به سیل زدگان
 آغاز شد

عامل،  بانک های  به  به  مرکزی  بانک  ابالغ  با 
پرداخت تسهیالت حل مشکالت سیل زدگان در 

کشور، آغاز می شود.
اواخر  سنگین  بارش های  طی  ایسنا،  گزارش  به 
تعدادی  امسال،  ماه  فروردین  اوایل  و  پارسال  اسفند 
و  گرفتند  قرار  سیل  معرض  در  کشور  استان های  از 
خسارت های جانی و مالی متحمل شدند که در این 
تسهیالت  اعطای  بر  مبنی  تصمیماتی  بانک ها  راستا 
مناطق  اقتصادی  فعاالن  و  اصناف  آسیب دیدگان،  به 
زیرساخت های  نوسازی  و  بازسازی  و  سیل زده 
سیل  از  ناشی  خسارت دیدگان  مسکن  و  اجتماعی 
اتخاذ کردند.در این راستا بانک کشاورزی اعالم کرده 
برای  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۹,000 پرداخت  که 

جبران خسارت سیل آغاز شده است.
به گفته مدیرعامل بانک کشاورزی، در پی وقوع سیل 
اخیر، مبلغ ۵0 هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران 
سیستم  طریق  از  تا  یافت  تخصیص  وارده  خسارت 
هزار   ۲۵ مبلغ  میزان  این  از  شود.  پرداخت  بانکی 
میلیارد ریال برای جبران صدمات در مناطق مسکونی 
و ۲۵ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت سیل در 

بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
خدارحمی اظهار کرد: پرداخت این تسهیالت با نرخ 

چهار درصد در شعب این بانک آغاز شده است.

خبــر

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان 
گفت: برنامه اصلی سازمان صنعت معدن و تجارت 

در سال جاری، حمایت از ایتام است .
اصناف  از خیرین  تجلیل  در همایش  قاسمی   خلیل 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  امسال  داشت:  اظهار 
اجتماعی  مسؤولیت  بحث  داشتند  که  ابالغیه ای  طی 

بنگاه های اقتصادی را مطرح کردند.
حرکت های  استان  در  بخش  چند  در  داد:  ادامه  وی 
خوبی صورت پذیرفته که مدرسه سازی و مشارکت در 

برنامه های اجتماعی شهر از آن جمله هست.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان ابراز 
داشت: عالوه بر کارهای انجام شده در بازار، از ظرفیت 
شرایط  در  بتوانیم  تا  می کنیم  استفاده  نیز  تشکل ها 

مهیاشده، حرکتی منسجم را انجام دهیم.

حوزه  در  را  ظرفیت  امروز  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 
بازار استان اعالم می کنیم که سال ۹۸ را فقط ایتام را 
تحت پوشش قرار دهیم و هر اتحادیه ای، کسبه معروف 
خودش را وارد این موضوع  کند که اگر به برنامه ریزی 
امر خیر مشارکت  این  مدون باشد همه می توانند در 
ما ۵۴  مدرسه سازی  بحث  در   : داشت  ابراز  کنند.وی 
مدرسه را سال گذشته هدف گذاری کردیم که بخشی از 

آن آغاز شده بخشی دیگر در حال شروع است.
گفتنی است، در این همایش از ناصر فخاریان نائب رئیس 
دوم اتاق و رئیس اتحادیه فرش و مبلمان بندرعباس، 
و  ساختمان  مصالح  اتحادیه  رئیس  کوهگرد  حسین 
آهن آالت بندرعباس و رئیسی رئیس اتحادیه انبارهای 
تجاری و جرثقیل به موجب حمایت از ایتام شهرستان 

تقدیر به عمل آمد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان: ورود بخش صنعت و بازار به حمایت از ایتام
وزیر اقتصاد:

آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد 
بانک ها پایان امسال است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه واگذاری 
اموال و دارایی های مازاد بانک ها باید تا انتهای 

سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، »فرهاد دژپسند«، 
بانک های  عامل  مدیران  با  نشست  در  اقتصاد،  وزیر 
خواست،  دولتی  بانک های  عامل  مدیران  از  دولتی، 
برنامه مدون واگذاری ها شامل زمان بندی و شیوه های 
واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را به معاونت 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه  امور 

ارائه دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می تواند 
به شیوه های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره 
صندوق های  مدیریت،  واگذاری  تملیک،  شرط  به 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ) ETF( یا هر 
شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب 
شیوه های جدید واگذاری، توسط هیأت عالی واگذاری 
در روزهای آینده خبر داد که می تواند مورد استفاده 

بانک ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت ها 
و اموال مازاد بانک ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی به واسطه پیگیری های وزارت اقتصاد خبر 
داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای 
تکلیف قانونی بانک ها برای واگذاری اموال مازاد آنها 

ایجاد می شود.
وی همچنین با اشاره به تملیک برخی بنگاه های زیان 
ده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک ها 
اظهار داشت: به نظر من، بانک هایی که ناچار از تملیک 
این گونه بنگاه ها شده اند، می توانند با بهره گیری از 
و  ساماندهی  به  نسبت  کارآفرین،  تخصصی  تیم های 
سپس واگذاری این بنگاه ها اقدام کنند و از این طریق 
ضمن احیا مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل 

کنند.

پیش بینی افزایش ۱.۲ میلیون تنی تولید 
گندم در سال ۹۸

میلیون  به ۶  امسال  گندم،    زیر کشت  سطح 
هکتار رسیده و پیش بینی می شود ۱۴.۵ میلیون 
تن برداشت محصول در این سطح صورت گیرد.

فارس،  خبرگزاری  تصادی  اق خبرنگار  گزارش  به 
اسماعیل اسفندیاری پور اظهار داشت: در سال جاری 
۲ میلیون و ۲00 هزار تن خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان 1۸ استان که وارد گردونه برداشت گندم 
کشاورزان  مطالبات  از  درصد   ۸0 و  انجام  شده اند 
استان ها نیز پرداخت شده و مابقی نیز به تدریج با 

ورود به سامانه پرداخت می شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با مطلوب 
خواندن روند تولید و تحویل گندم افزود: با توجه به 
روند تولید،   پیش بینی می شود امسال نیز همچون 
3 سال گذشته کل نیاز گندم کشور از محل تولید 

داخلی تأمین شود.
اسفندیاری پور تأکید کرد: تأمین همه نیاز گندم کشور 
از محل تولید داخلی،   از اهمیت باالیی برخوردار است 
چرا که در برخی مواقع مانند سال 13۹1، ۶ میلیون و 
۷00 هزار تن گندم وارد و برای این میزان واردات،   ۲ 
میلیارد و ۶00 میلیون دالر هزینه شد و با خودکفایی 
در تولید گندم جلوی خروج میزان قابل توجهی ارز از 

کشور گرفته می شود.
تولید سال گذشته گندم کشور 13  داد:  ادامه  وی 
برآورد های  که  است  بوده  تن  هزار  و 300  میلیون 
امسال مبنی بر تولید 1۴.۵ میلیون تن از این محصول 
است و این مهم بیانگر رشد 1.۲ میلیون تن افزایش 

تولید گندم است.
نشان  برآورد ها  همچنین  کرد:  فه  اضا اسفندیاری 
می دهد که امسال بیشترین میزان خرید تضمینی 

با خرید 1۲ میلیون تن از این محصول محقق شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به 
لزوم حمایت بیشتر از کشاورزان تولید کننده گندم 
اظهار داشت: در حال حاضرکشاورزان گندم را با سود 
حداقلی و ناچیزی به فروش می رسانند که باید در این 
خصوص اقداماتی برای افزایش سود کشاورزان و در 

نتیجه افزایش میزان تولیدشان صورت پذیرد.
دولت  از  کرد:  تأکید  کشاورزی  اد  جه وزیر  مشاور 
می خواهیم که در صورت فراهم شدن شرایط موضوع 
قیمت گندم را برای کشاورزان به گونه ای که صرفه 
اقتصادی این قشر افزایش یابد تنظیم کند.وی تصریح 
کرد: البته حمایت هایی، چون تأمین ماشین آالت و 
بیمه نیز از کشاورزان انگیزه های تولید آن ها را افزایش 
می دهد.اسفندیاری ادامه داد: انتظار می رود برای سال 
پیش رو هم پشتیبانی های مناسبی به ویژه در حوزه 
تعیین قیمت در قالب بودجه از کشاورزان گندم کار 
شو و دولت نیز موظف به انجام آن شود تا طرح 1۲ 
ساله گندم به خوبی پیش برود و خیال کشور از بابت 
تولید گندم که در امنیت غذایی کشور تعیین کننده 

است راحت شود.

خبـــر

دکترمظفری بر ضرورت بهره مندی ازتجارب سرمایه گذاران جزیره 
کیش و آینده نگری در تدوین و اجرای برنامه های راهبردی برای 

رونق اقتصادی این منطقه تاکید کرد.
 دکترمظفری در دومین نشست با انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش 
که دردفتر این انجمن در محل ساختمان منطقه آزاد کیش در تهران برگزار 
شد با بیان اینکه اجرایی و عملیاتی شدن برنامه ها در گرو هم اندیشی و 
آینده نگری است گفت: برگزاری مستمر نشست مدیران و مسئوالن سازمان 
با فعاالن بخش خصوصی، با هدف بررسی پیشنهادات و چالش ها و استفاده 
از تجربیات سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی مجرب و با سابقه تحقق اهداف 

توسعه ای و رونق همه جانبه کیش را تضمین میکند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه در حال حاضر جو 
همدلی و هم اندیشی در فضای کار و فعالیت در جزیره کیش مشهود است 
با  بنیادین و ساختاری  زیر ساخت ها در بخش های  تکمیل  تصریح کرد: 
هدف تسهیل فعالیت سرمایه گذاران از مهم ترین اولویت هایی است که ما 

بر اجرای کامل آن اصرار داریم.
پیشینه  بازنگری  با  تا  کارآفرینان خواست  و  انجمن سرمایه گذاران  از  وی 
فعالیت ها و آینده پژوهی فضای زیرساختی را به گونه ای آماده کنند که 
تغییر مدیریت ها در روند فعالیت های اقتصادی و مشارکت فعال سرمایه 
خللی  کیش  جزیره  ای  توسعه  و  اقتصادی  عمرانی،  های  طرح  در  گذاران 

وارد نکند.
دکترمظفری با ابراز خرسندی از تعامل ارزشمند و هم افزایی فعالیت انجمن 
با سازمان در جهت استفاده بهینه از  سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش 
ظرفیت های این منطقه تاکید کرد: برای جذب سرمایه گذاری های بیشتر 
و تقویت فعالیت بخش خصوصی، تدوین شیوه نامه و برنامه راهبردی 10 
ساله با هدف تسهیل روند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی و عملیاتی 
کردن آن ضروری است. ما نیز برای هرگونه همکاری در این مسیر آماده ایم.
در  مختلف  موضوعات  بندی  دسته  لزوم  به  اشاره  با  سازمان  عامل  مدیر 
هر جلسه  برای  اقتصادی گفت: چنانچه  و  تجاری  گردشگری،  های  بخش 
یک موضوع مشخص تعیین شود در کوتاه ترین زمان، بهترین نتیجه حاصل 
شده و امکان بهره مندی از نظرات کارشناسانه در هر بخش فراهم می شود.
در این نشست جمعی از سرمایه گذاران، تجار و بازاریان و بازرگانان با سابقه 
جزیره کیش نیز پیشنهادات خود را در خصوص گردشگری و جشنوارهای 

مختلف و فعالیت های عمرانی و تجاری در جزیره کیش مطرح کردند.
انجمن  و  کیش  صنفی  های  تشکل  مجمع  ویژه  اتاق  است  ذکر  به  الزم 
و  گذاران  سرمایه  از  حمایت  هدف  با  کیش  کارآفرینان  و  گذاران  سرمایه 
تسهیل فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و با حضور جمعی از تجار، 
بازرگانان، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی کیش دوشنبه 30 اردیبهشت 

در ساختمان منطقه آزادکیش در تهران آغاز بکار کرد.

وزیر صمت در دیدار با سفیر ایران در افغانستان تأکید کرد؛

افزایش صادرات کاالهای ایرانی به 
افغانستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم گسترش مراودات 
کشور  به  ایرانی  کاالهای  صادرات  افزایش  و  تجاری 

افغانستان تأکید کرد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  برنا،  به گزارش گروه خبر خبرگزار 
رسانی دولت، »رضا رحمانی«، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
در دیدار با سفیر ایران در افغانستان با اشاره به پیشینه تاریخی 
و اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان، گفت: ایران و 
افغانستان همواره مناسبات نزدیکی با هم داشته اند و مراودات 

تجاری نیز در این راستا میان دو کشور چشمگیر بوده است.
وی با بیان اینکه بازار افغانستان مقصد تجاری مهمی برای 
کاالهای ایرانی به شمار می رود، تصریح کرد: افزایش صادرات 
به خصوص به کشورهای همسایه از برنامه های ما در حوزه 
تجارت خارجی است و افغانستان در این زمینه جایگاه ویژه ای 
دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گسترش مراودات تجاری 
میان دو کشور تأکید کرد و گفت: از شرکت های صادراتی در 

این حوزه حمایت می کنیم.
سفیر ایران در افغانستان نیز از تمایل تجار و بازرگانان دو کشور 
برای گسترش مبادالت تجاری خبر داد و گفت: ایران یکی از 
مهمترین مقاصد وارداتی برای تأمین کاالهای افغانستان است 
و کمک های فنی و مهندسی ایران برای ساخت زیرساخت ها 

در افغانستان نیز حوزه مهم دیگری است.

استفاده از تجارب ارزشمند فعاالن اقتصادی ضامن رونق کیش
دکترمظفری دردومین نشست با انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش عنوان کرد:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شهرستان محل موضوع مناقصهشماره فراخوانرديف
مدت زمان اجرا، برآورد اوليه )ريال (اجرا

)ماه(
مبلغ تضمين شركت 

درمناقصه )ريال(
رتبه  مجاز شركت در 

مناقصه

عمليات آبخيزداری حوزه 12098003899000004
حداقل پایه 5- آب5,793,905,03012289,695,251بستکگوده1و2  

عمليات آبخيزداری مکانيکی 22098003899000005
حداقل پایه 5- آب4,607,205,54812230,360,277بندرعباسحوزه سرخون 

عمليات آبخيزداری حوزه 32098003899000007
حداقل پایه 5-آب4,992,840,32112249,642,016بندرعباسقلعه قاضی

عمليات آبخيزداری حوزه 42098003899000009
حداقل پایه 5- آب4,775,071,24312238,753,562بندرعباستخت

حداقل پایه 5- آب4,822,559,12312241,127,956بندرعباسعمليات مکانيکی حوزه الور52098003899000002

تکميل عمليات مکانيک حوزه 62098003899000010
حداقل پایه 5- آب5,575,930,24412278,796,512مينابآبخيز بادكش - هشتبندی

عمليات مکانيکی حوزه 72098003899000003
حداقل پایه 5- آب4,806,088,99212240,304,450مينابگوربند- چاه اسماعيل

عمليات مکانيکی آبخيزداری 82098003899000006
حداقل پایه 5- آب3,995,143,87812199,757,194مينابحوزه هنج

عمليات مکانيکی حوزه 92098003899000001
حداقل پایه 5- آب4,596,312,58812229,815,629رودانبادافشان

عمليات مکانيکی آبخيزداری 102098003899000008
حداقل پایه 5- آب3،997،015،79912199,850,790بشاگردحوزه شمسون

گران   پيشنهادمناقصه  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  كليه 
وبازگشايی پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت)ستاد(به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت 

قبلی،مراحل ثبت نام درسايت مذكور ودريافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شركت 
انتشار مناقصه درسامانه تاريخ98/3/18می باشد. ضمنا  درمناقصه محقق سازند.تاريخ 

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
مورخ  شنبه  روز  صبح   8:00 ازساعت  ازسايت:  اسنادمناقصه  دريافت  زمانی  مهلت   -

98/3/18 تا ساعت19:00 روز شنبه مورخ 98/3/25
- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به همراه سايراسناد تا ساعت19:00 روز سه شنبه مورخ 

98/4/4 مي باشد.

- مدت اعتبار پيشنهادها 3ماه از آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.
- زمان بازگشايی پاكت ها: روز يکشنبه مورخ 1398/4/9درساعت10:00صبح مي باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسنادمناقصه:

- آدرس : بندرعباس - جنب بوستان خليج فارس )پارك جنگلي( اداره كل منابع طبيعي 
وآبخيزداري - واحد امور قراردادها)جلسه گشايش پيشنهادها در سالن جلسات اين اداره 

كل برگزار مي گردد( .
- تلفن :07633672036 واحد امور قرار دادها تماس حاصل نمائيد.

اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضويت درسامانه:
آدرس دفتر ثبت نام: نام متصدی: آقای اميرمختارجوكار- بندرعباس- بلوار امام خمينی-

خيابان اتوبوسرانی- ساختمان علی- طبقه اول شركت مهندسی ياس ارغوانی

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی اجراي پروژه ها بشرح  جدول ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

شناسه :۴۹0۵۶۱روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان هرمزگان

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان رهمزگان
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توافق ۱۳.۵ میلیون یورویی رم و اینتر 
برای انتقال »ژکو«

مدیاَست،  اسپورت  گزارش  براساس  ایرنا-  تهران- 
باشگاه اینتر میالن برای به خدمت گرفتن »ادین ژکو« 
از آ. اس رم با قراردادی به ارزش ۱۳.۵ میلیون یورو 

به توافق رسید.
به  بوسنیایی  مهاجم  نوشت:  ایتالیا  فوتبال  تارنمای 
دفعات با سن سیرو ارتباط داده شده است، درست 
حضور  با  همزان  و  گذشته  فصل  که  طور  همان 
»آنتونیو کونته« در چلسی یکی از اهداف مورد نظر 

مرد ایتالیایی محسوب می شد.
باشگاه اینتر میالن روز جمعه با انتشار بیانیه ای اخراج 
لوچانو اسپالتی را تأیید و انتصاب آنتونیو کونته را به 

سمت سرمربی جدید خود اعالم کرد.
براساس گزارش این رسانه، ۲ باشگاه ایتالیایی برای 
نهایی کردن این انتقال ۱۳.۵ میلیون یورویی به توافق 
با مبلغ درخواستی  رسیده اند؛ رقمی که در مقایسه 
اولیه )۲۰ میلیون یورو( به شکلی قابل توجه کاهش 

یافته است.
مهاجم ۳۳ ساله رم با قراردادی به مدت ۲ سال و ۴ 
میلیون یورو به ازای هر فصل راهی سن سیرو خواهد 

شد.
ژکو در ۳۳ بازی که در فصل جاری در تمامی رقابت ها 
برای گالدیاتورها به میدان رفته، در مجموع ۱۴ گل 
به ثمر رسانده که سهم سری آ از آنها تنها گل بوده 

است.

برترین های لیگ قهرمانان اروپا 
مشخص شدند

این  پایان  از  پس  اروپا  قهرمانان  لیگ  برترین های 
پیکارها و قهرمانی لیورپول مشخص شدند.

قهرمانان  لیگ  فینال  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  تاتنهام  و  لیورپول  فوتبال  تیم های  دیدار  با  اروپا 
شهر  متروپولیتانو  واندا  ورزشگاه  در   ۲۳:۳۰ ساعت 
مادرید آغاز شد و این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به 

سود لیورپول به پایان رسید.
بر این اساس بهترین های این رقابت ها از سوی یوفا 

اعالم شدند که به شرح زیر است:
۲۰ بازیکن در تیم منتخب گزینش شده اند. لیورپول 
با 6 بازیکن بیشترین سهم را دارد و این در شرایطی 

است که لیگ برتر انگلیس ۱۱ نماینده دارد.
فان  )بارسلونا(،  تراشتگن  )لیورپول(،  بکر  آلیسون 
دایک )لیورپول(، دلیخت )آژاکس( فرتونگن )تاتنهام(، 
)لیورپول(،  روبرتسون  )لیورپول(،  آرنولد  آلکساندر 
سیسوکو )تاتنهام(، زیاش )آژاکس(، دبروین )منچستر 
)لیون(،  دومبله  ان  )آژاکس(،  دی یونگ  سیتی(، 
استرلینگ  )آژاکس(،  نرس  )لیورپول(،  وینالدوم 
)منچستر سیتی(، مسی )بارسلونا( ، تادیچ )آژاکس(، 
مورا  لوکاس  و  )یوونتوس(  رونالدو  )لیورپول(،  مانه 

)تاتنهام(

جنجالی ترین انتقال در لیگ فوتبال 
عربستان

باشگاه الهالل عربستان قصد دارد که مهاجم سوریه 
ای االهلی را در تابستان جذب کند.

به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از اسپورت، لیگ عربستان به 
پایان رسید و فصل نقل  و انتقاالت تابستانی آغاز شده 
است. لیگ عربستان در آستانه جنجالی ترین انتقال 
تاریخ خود است. باشگاه الهالل عربستان قصد دارد 
که با پرداخت رقم فسخ قرارداد عمر السومه، مهاجم 
سوریه ای االهلی این بازیکن را در تابستان جذب کند.
خبر انتقال السومه به تیم فوتبال الهالل باعث شده 
تا جنگ لفظی و جنجال زیادی بین هواداران دو تیم 
در فضای مجازی به وجود آید. هواداران تیم فوتبال 
اصاًل  و  دارند  السومه  به  زیادی  بسیار  عالقه  االهلی 
دوست ندارند که این مهاجم در تابستان راهی الهالل 

شود.
بازی  االهلی  فوتبال  تیم  در  سال ۲۰۱۴  از  السومه 

می کند.

ورزش  جهان 

کارگاه مدیریت اماکن ورزشی در 
بندرعباس برگزار می شود

اماکن  مدیریت  کارگاه  دارد  درنظر  پزشکی  هیئت 
ورزشی دربندرعباس برگزار نماید.

اماکن  مدیریت  کارگاه  دارد  درنظر  پزشکی  هیئت 
ورزشی دربندرعباس برگزار نماید.

سرفصل های این دوره آموزشی مکمل های ورزشی، 
قوانین نظارتی تهیه و توزیع مکمل ها، فهرست مواد 
 ،BLS و  بهداشت  و  ایمنی  ممنوعه،  های  روش  و 
آشنایی با قوانین و مقررات تاسیس و فعالیت باشگاه 
باشگاه  بر  با قوانین ستاد نظارت  ورزشی و آشنایی 

هاست.
عالقه مندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام به هیات پزشکی ورزشی استان مراجعه و یا 

با شماره ۳۲۲۳۰۰۹۷ تماس بگیرند.

برگزاری مسابقات دارت ویژه 
مددجویان کمپ ترک اعتیاد در 

حاجی آباد

مسابقات دارات گرامیداشت ماه مبارک رمضان ویژه 
برگزار  شهرستان  در  اعتیاد  ترک  کمپ  مددجویان 

گردید .
اعتیاد  ترک  کمپ  مددجویان  ویژه  دارت  مسابقات 

ایرانیان در شهرستان حاجی آباد برگزار گردید .
و  ورزش  اداره  رئیس  ارشد  ابراهیم  اظهار  به  بنا 
که  بازدیدی  طی  آباد  حاجی  شهرستان  جوانان 
عمرانی  معاونت  کریمی  بهنام  مهندس  همراه  به 
ترک  کمپ  از  آباد  حاجی  شهرستان  فرمانداری 
بررسی  هدف  با  آباد  حاجی  شهرستان  اعتیاد 
گرفت  انجام  اعتیاد  ترک  امورات کمپ  و  کار  روند 
رمضان  مبارک  ماه  بمناسبت  نیز  دارت  مسابقات 
با  این کمپ  بین مددجویان  نشاط  و  ایجاد شور  و 
به  نیز  پایان  در  و  گردید  برگزار  ۴۰مددجو  حضور 
نفرات اول تا سوم این مسابقات جوایزی به رسم یاد 

بود اهداء گردید .
آینده  در  که  نمود  امیدواری  اظهار  ارشد همچنین 
نزدیک با همکاری دستگاه ههای اجرایی شهرستان 
جشنواره  اعتیاد  ترک  کمپ  مسئولین  همچنین  و 
بازیهای بومی و محلی با هدف ایجاد شور و نشاط 
محل  در  محلی  و  بومی  بازیهای  احیاء  همچنین  و 

کمپ ترک اعتیاد نیز برگزار نمائیم.

قهرمانی تیم ستارگان احمدی در 
جام ستارگان

ستارگان  جام  فوتبال  مسابقات  دوره  دومین 
تیم  قهرمانی  با  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  هرمزگان 

ستارگان احمدی به پایان رسید.
ستارگان،  جام  فوتبال  مسابقات  برگزاری  مسئول 
ستارگان  جام  فوتبال  مسابقات  دوره  دومین  گفت: 
تیم  قهرمانی  با  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  هرمزگان 

ستارگان احمدی به پایان رسید.
این  فینال  بازی  در  افزود:  معماری  عبدالمجید 
احمدی در ورزشگاه  تیم ستارگان  رقابت ها دیشب 
بر   ۱ دهقانی  هادی  گل  تک  با  بندرعباس  تختی 
صفر تیم زاهد منتخب چاهو را شکست داد و عنوان 

قهرمانی سال گذشته خود را تکرار کرد.
نایبند  تیم  به  نیز  مسابقات  اخالق  جام  گفت:  وی 
بندرعباس رسید و تیم زاهد منتخب چاهو هم عالوه 
بر کسب عنوان نایب قهرمانی به عنوان تیم پدیده 

مسابقات لقب گرفت.
ستارگان  جام  فوتبال  مسابقات  برگزاری  مسئول 
از تیم شهرداری بندرعباس  افزود: معین رنجبریان 
با ۵ گل زده عنوان آقای گلی رقابت ها را از آن خود 
کرد و پرویز کریمی دروازه بان تیم ستارگان احمدی 

نیز به عنوان بهترین دروازه بان جام انتخاب شد.
مسابقات  دوره  دومین  گفت:  معماری  عبدالمجید 
فوتبال جام ستارگان هرمزگان با شرکت ۱۰ تیم در 

ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد.

خبــــر

فرماندار جاسک در مراسم اختتامیه بازی های فوتبال ساحلی جام رمضان یادواره مرحوم امید طاهری گفت   : شهرستان جاسک 
ظرفیت های بالقوه خوبی در بیشتر زمینه ها دارد که نیاز هست با فراهم کردن زیر ساخت ها بصورت مشارکتی به بالفعل تبدیل شود .
مهندس رادمهر : ورزش های ساحلی بویژه فوتبال ساحلی یکی از این ظرفیت ها می باشد که عالوه بر موقعیت شهرستان  و استقبال 

جوانان از این ورزش می شود حتی میزبانی مسابقات استانی و کشوری را گرفت .

جاسک می تواند میزبان 
مسابقات فوتبال ساحلی 
کشور باشد

 تیم خلیج فارس با برتری مقابل تیم پاالیشگاه نفت ستاره به عنوان تیم نخست گروه دوم به مرحله نیمه نهایی 
بسکتبال جام رمضان بندرعباس راه پیدا کرد.

 از سری مسابقات بسکتبال جام رمضان بندرعباس یک دیدار درخانه بسکتبال بندرعباس بین تیم های پاالیشگاه 
نفت ستاره وخلیج فارس انجام شد که با حساب 88 بر ۷۴ به سود تیم خلیج فارس به پایان رسید.

کوارترنخست این مسابقه با حساب ۲۴ بر ۱۳ به سود خلیج فارس پایان یافت . این تیم در کوارتر دوم با بازیکنان 
جوان وباتجربه خود نیز بانتیجه ۲۴ بر ۲۱ بر حریف سخت کوش خودغلبه کرد. درکوارتر سوم شاگردان حسن 

کامجو درتیم پاالیشگاه نفت ستاره تالش مضاعفی از خود نشان دادند وگام به گام با حریف خود پیش رفتند..
درپایان این کوارتر نتیجه مساوی ۲۱ _ ۲۱ به دست آمد. تیم پاالیشگاه نفت ستاره برای جبران امتبازهای عقب 
مانده درکوارتر چهارم بازهم به تکاپو افتاد تا بلکه بتواند به حریف خود نزدیک شوداما شاگردان راهی زاده با یک 
بازی حساب شده چنین اجازه ای را به حریف خودندادند و در پایان  با کسب برتری 88 بر ۷۴ به عنوان تیم 

نخست گروه دوم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. دربازی بعدی برای تعیین تیم دوم این گروه تیم های پیام 
مخابرات و پاالیشگاه نفت ستاره  به مصاف هم رفتند که تیم پاالیشگاه نفت ستاره با برتری وبا نتیجه ۷۱ بر 6۰ 

پیام مخابرات را شکست داد وبه عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد.
در گروه اول نیز تیم های فرهنگیان ناحیه ۲ واروند به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.بدین ترتیب درمرحله نیمه 
نهایی تیم فرهنگیان ناحیه ۲ با پاالیشگاه دیدار می کند . وتیم خلیج فارس به مصاف تیم اروند خواهد رفت وتیم 

های برنده راهی فینال خواهندشد وتیم های بازنده بازی رده بندی برگزار خواهند کرد . 
رقابت های بسکتبال جام رمضان شهرستان بندرعباس باحضور ۹ تیم در دو گروه از اول ماه رمضان آغاز شد. 
ودرگروه نخست اروند ، عقاب ، دانشگاه هرمزگان و فرهنگیان ناحیه دو ودرگروه دوم  پیام مخابرات ، پاالیشگاه 

نفت ستاره ، ستارگان پدیده ، خلیج فارس و پیشکسوتان قرارگرفتند.

تیم های خلیج فارس ، پاالیشگاه نفت ستازه ، فرهنگیان ناحیه 2 واروند به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

آئین پایانی دوازدهمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس با 
تقدیر از نفرات برتر در سالن فردوسی شهرداری بندرعباس برگزار شد. 
دراین آیین شهردار بندرعباس گفت :  ماه مبارک رمضان ماه میهمانی 
خدا است که این میهمانی با میهمانی های بشری متفاوت است و چون در 
میهمانی خداوند روح عبودیت و معنویت جاری بوده، در آن از بندگان با 

مغفرت الهی پذیرایی می شود.
عباس امینی زاده افزود: از آنجا که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان 
قرار داریم آرزومندم همه مؤمنان بهره کافی و وافی را از این ماه مبارک 

برده باشند.
وی ادامه داد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، 
مختلف،  رشته های  در  شهروندی  ورزشی  مسابقات  برگزاری  بر  عالوه 
دوازدهمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس را برگزار 

کرد.
شهردار بندرعباس تصریح کرد: از برگزاری شایسته این مسابقات کمال 

تشکر را دارم و چنین برنامه هایی می تواند آثار خوبی را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار هم بودن و جمع شدن کارکنان مجموعه 
بزرگ شهرداری بندرعباس منجر به هماهنگی بیشتر در سیستم می شود 

و این گونه فعالیت ها باعث شورونشاط بیشتر کارکنان می شود.
برنامه های  مختلف  اجتماعی  فشارهای  وجود  با  کرد:  ابراز  زاده  امینی 
با  که  می شود  شهروندان  روحیه  ارتقای  موجب  اجتماعی  و  فرهنگی 
برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر می توانیم 

شورونشاط اجتماعی را ارتقا دهیم.
شهردار بندرعباس گفت: در پایان از حضور کارکنان بخش های مختلف 
شهرداری بندرعباس و همه افرادی که در قسمت های مختلف شهرداری 
به خصوص واحد رفاهی و معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی که 

در برگزاری این المپیاد همکاری داشتند، کمال تشکر را دارم.
همچنین رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس 
در این آئین ابراز کرد: فرهنگ مؤلفه های مختلفی دارد که توسعه و تعمیق 
فرهنگ ورزش به عنوان الگویی اثر گذار می تواند بسترساز کاهش بسیاری 

از ناهنجاری های اجتماعی باشد.
کارکنان  ورزشی  المپیاد  دوازدهمین  برگزاری  افزود:  محسنی  الیاس 
شهرداری بندرعباس کار سخت و بزرگی بود که با خرد جمعی صورت 
گرفت که از حمایت های شهردار، معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در 

این خصوص کمال تشکر را دارم.

وی اضافه کرد: این المپیاد همراه با شورونشاط خاصی برگزار شد و ورزش 
به دلیل داشتن ویژگی شادی و نشاط آور، خصوصاً برای کارمندان سبب 
می شود بازدهی کارشان باال برود. این مقام مسئول بیان کرد: از آنجا که 
کار شهرداری هیچ ساعتی از شبانه روز تعطیلی ندارد شادی و نشاط الزمه 

کارکنان این مجموعه بزرگ است.
وی خاطرنشان کرد: اگر مدیران ما معتقد هستند که بزرگ ترین سرمایه 
هر سازمان نیروی انسانی آن است یکی از راه های ایجاد شورونشاط میان 
پرسنل ورزش است و می توان چنین المپیادهایی را در طول سال بیشتر 
نیز برگزار کرد. محسنی عنوان کرد: دوازدهمین المپیاد ورزشی کارکنان 
شهرداری بندرعباس بی تنش در فضایی کاماًل سالم برگزار شد که از همه 
افرادی که در این المپیاد حضور یافتند و سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
یاری کردند تشکر  المپیاد  این  برگزاری هرچه شایسته تر  را در  ورزشی 
می کنم. گفتنی است  این المپیاد در رشته های ورزشی فوتسال و والیبال 
ویژه آقایان و دارت، شطرنج، تنیس روی میز، فوتبال دستی، بدمینتون و 
پرتاب آزاد بسکتبال ویژه آقایان و بانوان برگزار شد و در پایان این مراسم 
از نفرات برتر مسابقات مختلف با اهدای لوح، جوایز و کاپ قهرمانی تقدیر 

به عمل آمد.

آئین اختتامیه المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شد
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7 حمید جهانگیری فرماندار حاجی آباد در آیین کلنگ زنی پروژه گازرسانی به روستای برآفتاب گفت: 
ارائه خدمات در راستای تامین رفاه و آسایش هرچه بیشتر مردم بویژه گازرسانی به روستاها از نعمات 
نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.

کلنگ زنی پروژه گازرسانی به روستای 
برآفتاب

بازدید مهندس رادمهر فرماندار 
شهرستان جاسک از شهرداری و 

دیدار با شهردار وشورای شهر جاسک 

دیدار  دراین   : خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
مهندس رادمهر بر پیگیری و تکمیل پروژه ها و مطالبه 
گری شورای شهر در خصوص درخواست های عمومی 
رفاهی  و  تفریحی  ایجاد فضاهای  و  مردم در محالت 

برای شهروندان تاکید کرد .

تکمیل و افتتاح استخر سرپوشیده شهر 
بندرلنگه تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه-  
ادامه  در  هرمزگان  غرب  مردم  نماینده  شریفی 
فرماندار  نیکویی  همراه   به  خود  بازدیدهای 
بندرلنگه ، زرهی معاونت فرمانداری، شریف نژاد 
شهر  شورای  اعضای  و  بندرلنگه  شهر  شهردار 
بندرلنگه از استخر شنای سر پوشیده این شهر 
بررسی  را  آن  اجرایی  روند  نزدیک  از  و  بازدید 

کردند
 این نماینده مجلس در حاشیه بازدید از این مجموعه 
فراوان و تالش دو  پیگیری  با  افزود:  در حال احداث 
اداره کل ورزش وجوانان و اداره کل راه و شهرسازی 
این  در  شاهلل  ان  بندرلنگه،  فرماندار  نظارت  و  استان 

سال شاهد افتتاح این مجموعه خواهیم بود
گفتنی است با پیگیری ناصر شریفی عملیات تکمیل 
از سال گذشته  از سال ها معطلی،  این استخر، پس 

مجددا آغاز شده است

الک پشتهای پوزه عقابی در کیش سر 
از تخم درآوردند

از  هرساله  دریایی  پشت های  الک  تخمگذاری   
اواخر اسفند ماه در کیش آغاز می شود و تا اواسط 
خرداد ادامه دارد. امسال نیز اولین تخم گذاری 
۲۷ اسفند بود بطوری که تعداد النه های سایت 
النه  به ۳۵  کیش  پشت های  حفاظت شده الک 
رسید. بر اساس این گزارش از ۵ گونه الکپشت 
گونه  تنها  عمان،  دریای  و  فارس  خلیج  دریایی 
پوزه عقابی در جزیره کیش تخمگذاری می کند.

الک پشت پوزه عقابی جز گونه های در خطر انقراض 
می باشد و محیط بانان به صورت ۲۴ ساعته از النه های 

آنها حفاظت می کنند.
عقابی  پوزه  پشت  الک  نوزادان  آمدن  دنیا  به  زمان 
به طور میانگین ۲ ماه طول می کشد. به دلیل اینکه 
به  از تخم ها  بیرون آمدن  از  نوزادان الک پشت پس 
طور غریزی به سمت نور ماه حرکت می کنند، هر ساله 
اداره محیط زیست کیش با هماهنگی شرکت آب و 
منطقه  مجاورت  در  جهان  جاده  برق  چراغ های  برق 
حفاظت شده جنوب جزیره کیش را خاموش می کند.

پروژه حفاظت و مونیتورینگ الک پشت های دریایی 
طول  به  سایتی  در   ٨۵ سال  اسفند  از  کیش  جزیره 
آغاز  جزیره  ساحلی جنوب  نوار  از  متر  تقریبی ٨٠٠ 

شده است.
و  تخم ها  شمارش  و  گیری  اندازه  گذاری،  عالمت 
نوزادان الکپشت، ثبت جزر و مد، رطوبت هوا، دمای 
اقدامات  از دیگر  ماده  اندازه گیری الک پشت  و  هوا 
دریایی  های  الکپشت  مانیتورینگ  و  حفاظت  مرکز 

است.

پیام ایثارگری های بانوان در دوران 
دفاع مقدس به نسل جدید انتقال 

یابد

فرماندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رودان گفت: باید پیام این ایثارگری ها بانوان در 
پیروزی انقالب و دفاع مقدس به نسل جدید و 

نسل های آینده انتقال یابد.
برگزاری  هماهنگی  جلسه  در  طبع  نیک  کورش 
اجالسیه شهدای زن شهرستان رودان با اشاره به نقش 
پر رنگ بانوان در پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع 
مقدس گفت: بانوان با فداکاری های فراوان در طول 
چهل سال عمر پر برکت انقالب اسالمی تاثیرات بی 

بدیلی را داشته اند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار رودان بیان 
داشت: همت بلند بانوان در جبهه حق و علیه باطل و 
فرستادند فرزندان و همسران خود برای دفاع از مهین 

اسالمی رمز پیروز رزمندگان اسالم بود.
وی تاکید کرد: امروز تمام امنیت و آرامش ما مدیون 
این فداکاری ها و جانفشانی ها و به برکت خون شهدا 

ها میسر شده است.
ها  ایثارگری  این  پیام  باید  کرد:  تصریح  طبع  نیک 
نسل جدید  به  دفاع مقدس  و  انقالب  پیروزی  بانوان 

و نسل های آینده انتقال یابد.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیده ترکی 
بانو شهرستان گفت: برای برگزاری  زاده تنها شهیده 
هرچه بهتره و باشکوه یادواره شهدای زن شهرستان 
همت همه جانبه ایی بکار گرفته شود چرا که ما در 

قبال شهدا و ارزش های انقالب مسوول هستیم.

برگزاری کارگاه های بصیرت و 
معرفت افزایی در جاسک

ماه  در  افزایی  معرفت  و  بصیرت  تعداد۶کارگاه 
مبارک رمضان با حضور اساتید روحانی در بندر 

جاسک برگزار شد.
حجت االسالم محمد صحرانشین، رئیس اداره تبلیغات 
فرهنگی  های  برنامه  تشریح  جاسک،ضمن  اسالمی 
ماه  در طول  داشت:  رمضان،اظهار  مبارک  ماه  تبلیغی 
مبارک رمضان دهها برنامه فرهنگی ، تبلیغی و قرآنی در 

مساجد و مراکز آموزشی بندر جاسک برگزار شد.
وی در این باره ،افزود: تعداد 6 کارگاه بصیرت و معرفت 
افزایی با هدف دمیدن روحیه معنوی و تعالیم انسان ساز 
اسالمیو  ارتقای باورها و بنیان های معرفتی و تعمیق 
بصیرت دینی و تعالی معنوی اخالق و مانوس شدن با 
مفاهیم دینی و اجتماعی در ماه مبارک رمضان برگزار 
شد.صحرانشین در ادامه ،گفت: موضوعات کارگاه های 
معرفت افزایی  شامل مسئله امر به معروف و نهی از 
منکر،حجاب ،  قناعت و صرفه جویی و آشنایی با اقتصاد 
مقاومتی و مسئله تولید و رونق بعنوان شعار امسال ، 
تربیت فرزندان، مهدویت، فلسفه روزه، قدر و فضیلت آن، 
زندگانی و ابعاد شخصیتی امام علی)ع( ،توبه و راه  های 
قرب الی اهلل،و راه های کسب روزی حالل و همچنین 
احترام به والدین بوده است که توسط اساتید و مبلغین 

اعزامی برگزار شده است

تشکیل نشست ستاد بحران شهرستان 
حاجی آباد با موضوع مقابله با هجوم 

ملخ صحرایی

بهنام کریمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری حاجی آباد در نشست شورای 
مدیریت بحران گفت: همکاری همه اعضای ستاد 
بحران در مقابله با هجوم ملخ صحرایی ضروری 

است
امور  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  معاون  کریمی  بهنام   
شورای  نشست  در  آباد  حاجی  فرمانداری   عمرانی 
مدیریت بحران با قدردانی از تالش جهاد کشاورزی در 
مبارزه با هجوم ملخ ها گفت:همه دستگاههای اجرایی 
موظف به همکاری با جهاد کشاورزی در مبارزه با هجوم 

ملخ ها هستند.
وی با تاکید بر همکاری دهیاری ها و شوراهای اسالمی 
روستاها خاطرنشان کرد: بخشداران جلسات برنامه ریزی 
و هماهنگی بین دستگاهها و همکاری با جهاد کشاورزی 

را در بخش ها برگزار کنند.
کریمی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بسیج گفت: اگر 
نیاز است از طرفیت نیروهای مردمی و بسیج در مقابله 
با این بحران استفاده شود.سرگرد میرزاده فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان گفت: همه امکانات شهرستان 
برای مقابله با هجوم ملخ ها باید بسیج شوند چراکه جهاد 
کشاورزی به تنهایی نمی تواند مقابله کند لذا همکاری 

دهیاران ، شوراهای اسالمی و کشاورزان ضروری است
وی افزود: تمامی پایگاه های ناحیه مقاومت همانطور که 
تاکنون همکاری داشتند کماکان با در اختیار گذاشتن 
و  شناسایی  بحث  در  موتورسیکلت  و  انسانی  نیروی 
رییس  عباسپور  مهدی   . کنند  می  همکاری  ردیابی 
جهاد کشاورزی شهرستان در این نشست گفت: اولین 
در   9٨/1/11 تاریخ  در  را  ملخ  هجوم  علیه  سمپاشی 
عملیات  امروز  به  تا  و  کردیم  شروع  شهدادی  منطقه 
ناکهانی ملخ ها  اما ریزش  سمپاشی قطع نشده است 
در سطح استان شرایط بحرانی را فراهم کرده است ، از 
آنجایی که این ملخ ها اکنون در شرایط تغذیه نیستند 

کار ما را در مبارزه راحتتر می کند.
عباسپور با اشاره به اینکه ممکن است موج جدید هجوم 
ملخ ها خساراتی داشته باشد گفت: روزانه باالی 3٠٠ 
هکتار در شهرستان سمپاشی می شود و باید در این 
راستا مردم را جهت کمک برای جلوگیری از خسارات 

احتمالی توجیه کنیم

اجرای طرح بسیج کنترل فشار خون 
در جهت ارتقای سالمت

درمان  و  بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون 
شهرستان پارسیان در نماز جمعه اهل سنت شهر 
اجرای طرح بسیج ملی  از  :هدف  پارسیان گفت 
موقع  به  و درمان  ، تشخیص  کنترل فشار خون 

بیماران می باشد
در  دار  روزه  نمازگزاران  جمع  در  بهبودی  عبدالعزیز   
مسجد جامع اهل سنت شهر پارسیان با اشاره بر اجرای 
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون )از ۲۷ اردیبهشت 
این طرح ملی  اجرای  از  تیرماه 9٨( هدف  لغایت 1۵ 
را تشخیص و درمان به موقع بیماران در راستای ارتقا 
سالمت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری 
فشار خون عنوان کرد.بهبودی افزود: بیماری فشار خون 
بعلت بدون عالمت بودن در فرد بیمار، عوارض جدی 
ناشی از عدم تشخیص و درمان به موقع  از قبیل: سکته 
های قلبی و مغزی، بیماریهای کلیوی  و بیماریهای قلبی 
عروقی را بدنبال دارد که می بایست همه گروه های 
هدف )افراد باالی 3٠ سال ، زنان باردار و بیماران کلیوی( 
جهت کنترل فشار خون خود به مراکز خدمات جامع 
سالمت،  خانه های بهداشت و ایستگاه های سیار و ثابت 

مستقر در سطح شهر مراجعه کنند.

 

فرماندار شهرستان جاسک گفت: مجوز فعالیت 
مرز  کارگروه  توسط  ترال   کشتی   1۶ صیادی 

شورای امنیت ملی لغو شده است.
در جمع صیادان شهرستان جاسک  رادمهر  محمد 
ترال  مربوطه  کشتی های  تخلفات  به  بنا  گفت: 
فعالیت 16 کشتی ترال  در آب های ایران مجوزهای 
مرز  کارگروه  شورای  ابالغ  توسط  آن ها  دریانوردی 
شورای امنیت ملی لغو شده است و حق هیچ گونه 
نخواهند  فعالیت  و  صیادی  و  دریانوردی  فعالیت 
ایران   اسالمی  جمهوری  پرچم  تحت  از  و  داشت 

خارج شده است.
وی اضافه کرد: برخورد با تخلفات صیادی به صورت 
جدی توسط شیالت انجام می گیرد و تخلف در صید 

صنعتی و سنتی تفاوتی ندارد.
رادمهر اضافه کرد: آبزیان دریای عمان متعلق به تمام 
دریایی  اکوسیستم  حفظ  در  باید  و  هست  ایرانیان 

تالش کنیم وگرنه برای بازسازی اکوسیستم دریایی 
به  از خسارات  بهای سنگین بدهیم که برخی  باید 

حوزه دریا غیرقابل جبران هستند.

رویکرد  کرد:  تصریح  جاسک  شهرستان  فرماندار 
جدید تعاونی صیادان باید به سمت پرورش آبزیان 
ماهی و میگو برود و از  سرمایه گذاری پرورش میگو 

و ماهی در قفس حمایت می کنیم.
وی عنوان کرد: کمبود ماهی در بازار ماهی جاسک 
غیرقابل پذیرش است و نباید تمام صید روز خود را  
به شهرستان ها ارسال کنند و دولت به ازای هر شناور 
قایق و لنج سوخت یارانه ای می دهد و صیادان موظف 

هستند صید خود را در جاسک عرضه کنند.
تولید  رونق  اینکه در سال  بیان  با  فرماندار جاسک 
تولید  رونق  افزایش  در  جدی  اهتمام  باید  همگی 
بنادر  توسعه  کرد:  ابراز  باشیم،  داشته  اقتصادی 
جاسک از اقدامات مهم  دولت بوده و محور اقتصاد 
کشور دریا محور است و تعاونی صیادان در راه اندازی 
کارخانه های فرآوری دریایی سرمایه گذاری کنند تا 
شهرستان  همین  در  انتها  تا  ابتدا  از  تولید  چرخه 
صورت  پذیرد.فرماندار جاسک در پایان گفت: پانزده 
دریا  از  غیرمستقیم  و  هزار صیاد جاسکی مستقیم 

امرارمعاش می کنند.

شهرستان  انتظامي  فرمانده 
برنج  تن   1۶ از کشف  میناب 
به  شده  احتکار  خارجی 
 ۶00 و  میلیارد  یک  ارزش 

میلیون ریال خبر داد.
 سرهنگ محمد رستمی در این 
دریافت  پی  در  گفت:  خصوص 
خبری مبنی بر احتکار کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان توسط افراد 
سود جو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی  

شهرستان میناب قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی یک انبار 
شدند که پس از هماهنگی دستگاه قضائی و با حضور نماینده اداره صنعت، 

معدن و تجارت مورد بازرسی قرار گرفت.
این مسئول انتظامی بیان کرد: دربازرسی انجام شده 16 تن برنج خارجی 
کشف و در استعالم مشخص شد این محموله در سامانه جامع ثبت اطالعات 
انبار هاي کاال وزارت صمت ثبت نشده و به عنوان احتکار تشخیص داده شد.
یک  کارشناسان  اعالم  برابر  را  احتکار شده  کاالی  ارزش  رستمی  سرهنگ 
پرونده  رابطه  این  در  کرد:  تصریح  و  عنوان  ریال  میلیون   6٠٠ و  میلیارد 
قضائی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و انبار مذکور توسط 

ماموران پلمب شد.
فرمانده انتظامی میناب در پایان از مردم خواست اخبار واطالعات خود در 

خصوص احتکار کاالی های اساسی را سریعا به تلفن 11٠ اطالع دهند.

روحانیون  دیدار  در  حائری  صفایی  االسالم  حجت   
)ره(  خمینی  امام  رحلت  خرداد  چهارده  مناسبت  به 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  و  رهبرکبیرانقالب 
بیان اینکه رهبری و مردم دو وجه اصلی انقالب اسالمی 
جای  در  رهبری  و  مردم  میان  وحدت  کرد:  اظهار  است، 
جای مسائل انقالب اعم از دستاوردهای ملت و توطئه های 

دشمن نمایان است.
انسجام و همدلی عامل مهم پیروزی نظام  اتحاد و  افزود:   وی 
مقدس جمهوری اسالمی در رسیدن به اهداف و گذر از مراحل 

سخت بعد از انقالب است.
 امام جمعه بندرخمیر به تبیین ابعاد شخصیت و جایگاه حضرت 
امام خمینی)ره( پرداخت و افزود: اینکه همه ما تکریم شخصیت 
حضرت امام و پاسداشت اندیشه ایشان را وظیفه خود می دانیم، به 
این دلیل است که ایشان در زمانی که نظام شاهنشاهی در مقابل 
استکبار جهانی به زانو درآمده بود و از دینداری در جامعه خبری 
نبود، توانست با برپایی نهضت اسالمی تمام معادالت شرق و غرب 
را بر هم زند و انقالب اسالمی را به پیروزی برساند؛ انقالبی که 

امروز برای همه آزادی خواهان جهان الگوست.
بنیانگذار کبیر  ناب  اندیشه   وی شناساندن و ترویج تفکرات و 
انقالب اسالمی را به نسل جوان حائز اهمیت دانست وخاطرنشان 
کرد: برگزاری مراسم سالگرد بزرگداشت حضرت امام)ره( نشان از 
قدردانی و تجدید میثاق ملت شریف و وفادار ایران با آرمان های 

حضرت روح اهلل است لذا باید شخصیت الهی امام را به نسل جوان 
بشناسانیم تا با تاسی از این سیره نورانی بتوانند در جامعه موثر 
باشند. حجت االسالم صفایی حائری با تأکید بر اینکه امام مظهر 
همه ارزش های الهی بود، تصریح کرد: اگر فکر و اندیشه امام در 
جامعه ما جاری و ساری باشد مطمئنا به راحتی می توانیم جامعه 
را در مسیری که امام می خواستند حرکت دهیم و این سرافرازی 

و افتخار را روز به روز بیشتر کنیم.
 وی گفت: ما هرچه در جامعه اسالمی خود داریم از امام است و 
هرچه سرافرازی و عزت و شوکت نصیب ما شده، بعد از عنایت 
ائمه اطهار)ع(، از برکت وجود امام بوده و اآلن هم اگر بخواهیم 
با  را  بتوانیم جامعه اسالمی  و  ادامه دهیم  با عزت  را  مسیرمان 
سرافرازی و افتخار داشته باشیم که در جامعه جهانی مبلغ و مروج 
اسالم ناب باشد باید در راستای تبیین و ترویج اندیشه های امام  

و رهبری حرکت کنیم.

؛  ازبندرلنگه   اندیشه  گزارش.خبرنگاردریای  به 
اکثر  اهالی  کنون  تا  رمضان  مبارک  ماه  آغاز  از 
به  های  پیام  ارسال  با  وکنگ  بندرلنگه  محالت 
این پایگاه خبری از افت فشار و گاها قطعی آب 

گالیه مندند.
معتمدی رئیس شرکت آبفای بندرلنگه در گفت وگوی 
قطعی  در خصوص  اندیشه  یای  در  با خبرنگار  تلفنی 
وافت فشار آب در محالت؛  گفت:  خرابی قسمتی از 
بخش  آبشیرنکن  در  آب(  تصفیه  فیلتر  ممبران)نوعی 
موضوع  این  اصلی  علت  ناد  شریف  شرکت  خصوصی 

است.
به کمبود آب خروجی  مجبوریم  توجه  با  افزود:  وی 
ساعات کمتری آب را به محالت تخصیص دهیم تا به 

همه شهر آبرسانی صورت گیرد.
از  ها  ممبران  این  یادآورشد:  بندرلنگه  آبفای  رئیس 
خارج کشور تامین میشده که با تحریم های اخیر ورود 
انها با مشکل مواجه گشته ولی با این حال ممبران ها 
از طریق گمرک شهیدرجایی وارد شده و در حال طی 
کردن مراحل ترخیص هستیم که به طور حتم طی ده 

روز آینده این مشکل برطرف خواهد شد.
معتمدی در خصوص گالیه برخی مشترکین از خروج 
هوا به جای آب از لوله ها عنوان داشت: علت این مورد 
استفاده مشترکین ازپمپ است که حجم زیادی از هوا 

را وارد می کند

سرپرست  زنان  از  نفر  بیست  و  یکصد  برای  افطاری  ضیافت 
خانوار و ایتام طی مراسمی با حضور مسئوالن به همت کلینیک 

مددکاری تابش در میناب برگزار شد.
محبوبه بن رشید، مسئول موسسه مددکاری تابش در جمع خبرنگاران 
پوشش  زیر  ایتام  و  خانوار  زنان سرپرست  از  نفر  به 9٠٠  قریب  گفت: 

کلینیک تابش هستند.
وی هدف از تحت پوشش قرار دادن خانواده ها در این موسسه را توانمند 
سازی خانوار ها و خارج کردن آنها از چرخه پوشش بهزیستی با اعطای 

وام های اشتغالزایی و بهره مندی از بیمه و سایر مزایا عنوان کرد.
بن رشید افزود:تا کنون 16٠ خانوار طی هشت سال توانمندسازی انجام 

شده است.

وی گفت: هزینه این ضیافت در راستای سیاست های کلینیک تابش از 
طریق مشارکت های مردمی و حمایت خیرین برای جامعه هدف انجام 

شده است.
بن رشید اضافه کرد:خدمت به این قشر از جامعه نعمت بزرگی است که 
باید قدر دان آن باشیم و بر اساس برنامه ریزی ها ساالنه برنامه های 
متنوعی در حوزه فرهنگی وهنری و مذهبی برای زنان سرپرست و ایتام 

اجرا می شود.
مسئول موسسه مددکاری تابش خاطر نشان کرد: بر سر سفره افطاری 

رمضان 1۲٠ نفر از زنان سرپرست خانوار و ایتام متنعم شدند.
گفتنی است؛ در این ضیافت  شهردار و شواری شهر میناب،خانواده های 

مددجویان، اصحاب رسانه  و مسئوالن محلی حضور داشتند.

برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد روستای بحل با حضور فرماندارجاسک

برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد روستای بحل بخش مرکزی با حضور 
فرماندار و برخی از مسئولین شهرستان جاسک

به گزارش خبرنگارماازبندر جاسک ، به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل 
سنت جاسک و شرق استان ، امام جمعه و جماعت و هئیت امنای مسجد جامع 
روستای بحل ، مردم و جوانان روستا ،شورا و دهیاری محفل انس با قرآن با حضور 

قاریان استانی ،شهرستانی و قاریان روستای بحل این مراسم معنوی برگزار گردید .
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار جاسک، بخشدار مرکزی ،مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در امور اهل سنت جاسک وشرق استان ،جانشین ناحیه مقاومت بسیج ،رئیس 
هالل احمر در این مراسم مهندس رادمهر فرماندار شهرستان جاسک را همراهی 

می کردند.

کشف  از  رودان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
یک تن و ۲14 کیلو مواد مخدر و دستگیری 88 قاچاقچی و 

توزیع کننده موادافیونی در سال جاری خبر داد. 
این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس   رمضان شهریاری در تشریح 
یگان های  دیگر  همکاری  با  رودان  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
اجرای  و  شبانه روزی  فعالیت های  انجام  با  شهرستان  این  انتظامی 
طرح های متعدد امنیتی و انتظامی، از ابتدای سال جاری تاکنون ٨٨ 
و  را شناسایی، دستگیر  مواد  قاچاق  و  توزیع  عناصر  و  عوامل  از  نفر 

در این رابطه 1 تن و ۲1۴ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.
وی افزود : در سال جاری مجموعا 3۷ دستگاه وسایل نقلیه موتوری 
پارکینک هدایت  به  قانون  اعمال  توقیف و ضمن  و خودوریی مجرم 

شده اند.
سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان رودان ضمن قدردانی از همکاری 
خوب مردمی با پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت انتظامی و 
این شهرستان  از عموم مردم   ، ترافیکی و شناسایی و کشف جرایم 
خواست در صورت مشاهده و بر خورد با هرگونه تهیه و توزیع مواد 
مخدر و دیگر اقالم قاچاق و موارد ممنوعه، مراتب را از طریق تلفن 

انتظامی  نیروی  در  خود  خادمان  به  پلیسی  فوریت های  مرکز   11٠
تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی جرم و دستگیری  اطالع دهند 

متخلفان و مجرمان اقدام شود.
شناسایی و دستگیری1۷۷ سارق در رودان

 شهریاری گفت : ماموران انتظامی شهرستان با هدف باال بردن سطح 
احساس امنیت و آرامش در جامعه و به منظور پیشگیری و کاهش 

ابتدای  از  را  سرقت  از  پیشگیری  انتظامی  طرح های  سرقت  وقوع 
مناطق  و  استحفاظی  حوزه  سطح  در  مستمر  صورت  به  سال جاری 
مختلف شهرستان اجرا کردند.وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان 
سال جاری  در  یگانی  مشترگ  عملیات های  طی  شدند  موفق  رودان 
خودرو،  داخل  سارق  مغازه،   ، منزل  سارق  نفر   1۷۷ تعداد  تاکنون 
اماکن خصوصی را شناسایی  سارق موتور سیکلت و سارق احشام و 

و دستگیر کنند.
سارقان  سن  میانگین  رودان،  شهرستان  انتظامی  فرمانده  سرپرست 
انجام  سرقت های  داشت:  اظهار  و  کرده  عنوان  سال   63 تا   ۲۴ را 
اقدامات  با  شده توسط سارقین به طرز ماهرانه ای صورت گرفته که 
 ، بسیج  و همکاری  مختلف  اجرای طرح های  در  و  پلیس  غافلگیرانه 
شورای معتمد پلیس و همکاری خوب شهروندان طی تماس با مرکز 

فوریت های پلیس 11٠ شناسایی و دستگیر شده اند.
در  انتظامی  پیشگیرانه  طرح  اجرای  استمرار  بر  تاکید  با   شهریاری 
مناطق مختلف شهرستان، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با اجرای 
این طرح ها ضمن باال بردن احساس امنیت در جامعه، زمینه سرقت را 

از سارقان سلب و محیط را برای آنان نا امن کرده است.

فرماندار شهرستان جاسک:

لغو مجوز فعالیت صیادی 16 کشتی ترال در آب های ایران

ترویج تفکر و اندیشه  امام خمینی)ره( را در نسل جوان ترویج دهیمکشف 16 تن برنج خارجی احتکار شده در میناب

ضیافت افطاری زنان سرپرست خانوار و ایتام در میناب

کشف بیش از یک تن مواد افیونی در رودان

گالیه شهروندان بندرلنگه 
وبندرکنگ از افت فشار آب و پاسخ 

مسئوالن آبفا

خبـــــر

به همت کلینیک مددکاری تابش؛

فرمانده انتظامي شهرستان میناب: حجت االسالم صفایی حائری :

روزنامه سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شـمـاره  722 سـال هفدهم شنبه 18خردادماه یک هزار و سـيصـد و نود وهشت
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خبــــر

جان باختن محیط بان هرمزگانی در 
حین ماموریت

حین  در  هرمزگانی  بان  محیط  بهار«  رخش  »بهروز 
ماموریت جان خود را از دست داد.

وی از محیط بانان برجسته استان هرمزگان بود که 
در حین مأموریت جان خود را از دست داد.

محیط بان »بهروز رخش بهار« یکی از محیط بانان 
برجسته استان هرمزگان بود که در حین ماموریت 
در اثر سانحه رانندگی  در ارتفاعات منطقه حفاظت 

شده گنو دار فانی را وداع گفت.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( هرمزگان

افزایش ۶۰ درصدی جذب
کمک های مردمی

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( هرمزگان از 
رشد ۶۰ درصدی جذب کمک های مردمی نسبت به 

ماه رمضان سال گذشته خبر داد.
امام  امداد  کمیته  مقام  قائم  تراهی  جلیل 
خمینی)ره( گفت: به جهت آماده کردن مردم برای 
خمینی)ر                                                               امام  امداد  کمیته  ی  مجموعه  خیر  کار 
ه( هم در بحث اطالع رسانی و هم در جمع آوری 
کمک های مردمی در سرفصل هایی مانند کمک به 
معیشت مردم ، جمع آوری سبد کاال و جذب حامی 
را  خوبی  های  ریزی  برنامه  محسنین  و  ایتام  برای 

انجام داد .
داشتیم  که  ای  برنامه  ترین  مهم  داد:  ادامه  وی 
با  که  بود  نیکوکاری  و  انفاق  فرهنگ  ی  حوزه  در 
برنامه  فارس  خلیج  مرکز  سیمای  و  صدا  همکاری 
ی چند قدم تا بهشت را دنبال کردیم و ۲۰ قسمت 
برنامه تلویزیونی روی آنتن رفت و همچنین در نیمه 
حامیان  از  تجلیل  همایش  رمضان  مبارک  ماه  ی 

ایتام و خیرین را داشتیم.
و  مردمی  های  آوری کمک  در جمع  افزود:  تراهی 
توزیع سبد های کاال یک بسیج همگانی شکل گرفت 
با  همراه  استان  سراسر  در  کاری  نیکو  مرکز   ۵۲ و 
کمیته امداد کار جذب کمک های مردمی را انجام 
می دادند. همچنین سفره های اطعام ایتام را در ماه 

مبارک رمضان داشتیم .
ابراز  امام خمینی هرمزگان  امداد  قائم مقام کمیته 
و  ایتام  ی  مجموعه  که  داریم  هدفگذاری  داشت: 
نفر  بر ۱۴ هزار  بالغ  استان هرمزگان که  محسنین 
شوند  حمایت  حامیان  و  خیرین  طریق  از  هستند 
که از این بین ۸هزار نفر جزو ایتام هستند و بیش 
رمضان  مبارک  ماه  جای  این  به  تا  حامی  از۳هزار 

برای ایتام و محسنین جذب شده است .
وی تاکید کرد: سرانه ی کشوری برای هر یتیم ۲۵۰ 
هزار تومان است اما در استان هرمزگان این سرانه 
باشد و در تالش هستیم که  تومان می  ۱۸۰ هزار 
خود را به سرانه ی کشوری در طول سال برسانیم .

علیه کمیته ی  بر  که  هایی  اشاره هجمه  با  تراهی 
امداد امام خمینی وجود دارد تصریح کرد: در بحث 
فلسطین شاهد  مظلوم  مردم  به  آوری کمک  جمع 
خیلی  کمک  مردم  خود  قدس  روز  در  که  بودیم 
خوبی به صندوق هایی که با عنوان کمک به مردم 
مظلوم فلسطین تعبیه شده بود واریز کردند و ۶۰ 
مبارک  ماه  در  مردمی  های  کمک  جذب  درصد 
کرده  پیدا  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  رمضان 

است.
امسال  ابتدای  و  وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 
ایتام مردم سخاوت مند  اکرام  در بحث رشد کمی 
ایتام  به  تومان مستقیما  بر ۲۲ میلیارد  بالغ  استان 
کمک کردند و باعث شد که رتبه ی دوم کشوری را 

در این مسئله کسب کنند.

خسارت یک میلیاردی آتش سوزی  
در بادگیران بندرعباس

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بندرعباس گفت: بر اساس نظرکارشناسان 
تفریحی  مجتمع  انبار  آتش سوزی   خسارت 
گردشگری بادگیران بندرعباس حداقل یک میلیارد 

تومان است.
اعالم  غیرعمدی  را  آتش سوزی  زاده  امینی  حسن 
امروز  عصر  سوزی  آتش  قطعی  علت  افزود:  و  کرد 

اعالم می شود.
وی گفت: آتش سوزی انبار آذوقه مجتمع تفریحی 
گردشگری بادگیران ساعت ۱۸:۲۴ دقیقه روز جمعه 

رخ داد .
آتش  ایستگاه   ۶ از  نشانان  آتش  افزود:  زاده  امینی 
بادگیران  تفریحی  آذوقه مجتمع  انبار  نشانی، آتش 

را در مدت ۵ ساعت مهار کردند.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
خسارت  سوزی  آتش  گفت:  بندرعباس  شهرداری 
جانی نداشت ولی انبار آذوقه به طور کامل در آتش 

سوخت.
مجتمع تفریحی گردشگری بادگیران در کیلومتر ۴ 

محور بندرعباس-میناب واقع است .

برگزاری جلسه شورای معاونین 
اداره کل بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان

به گزارش ایثار واحد هرمزگان دومین جلسه کارگروه 
ساماندهی گلزارهای شهدا در اتاق فکر این اداره کل 

برگزار گردید .
در این جلسه پاکدامن مدیرکل بنیاد شهید استان با 
اشاره به لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس اظهار داشت: شهیدان 
و مال خود  از جان  نثار خون خود و گذشتن  با  ما 
و  کردند  حفظ  بیگانگان  تجاوز  از  را  اسالمی  میهن 
این موضوع وظیفه ما را در قبال شهدا سنگین تر می 
کند و حداقل کاری که ما می توانیم برای آنان انجام 
بدهیم این است که با ساماندهی قبور این عزیزان یاد 
و خاطره رشادتها و ایثارگری آنها را زنده نگه داریم .

وی افزود : در این برهه از زمان که مورد تهاجم شدید 
فرهنگی غرب قرار گرفته ایم می توانیم با ساماندهی 
قبور شهدا و حفظ یاد و خاطره آنها ، فرهنگ جهاد و 
شهادت را به  نسل های آینده منتقل کنیم و جوانان 
را با این فرهنگ آشنا کنیم تا راحت بتوانیم با تهاجم 

فرهنگی غرب مقابله کنیم .
طرح  اهداف  به  اشاره  با  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
ساماندهی  طرح   : افزود  شهدا  گلزارهای  ساماندهی 
گلزار شهدا تلفیقی از یک فرهنگی و عمرانی است و 
هدف از این کار نیز این است که قبور هر یک از این 
شهدای گرانقدر به صورت نمادی از ایثار و مقاومت 
و تجلی بخش اهداف واالی این عزیزان برای زائران 

قبور آنها باشد .
و  نظرات  جلسه  اعضای  سایر  جلسه  این  ادامه  در 
جلسه  دستورکار  خصوص  در  را  خود  پیشنهادات 

مطرح نمودند .
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فاطمه درویش پور
کارشناس مسئول حوزه ی پیشگیری اداره بهزیستی 
بندرعباس اظهارکرد: مشاوره ی ۱۴۸۰ راهگشای نوین 
در ارتباط با آسیب های اجتماعی است که در زمینه 
خدمت  در  و...  طالق   ، اعتیاد   ، ازدواج  مختلف  های 

رسانی به مردم نقش مهمی را ایفا می کند. 
به  اشاره  با  زمزم  طاهره  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
خدمات مشاوره ای ۱۴۸۰ اظهارکرد: این مشاوره تلفنی 
مشکالت  دارای  که  افرادیست  از  بسیاری  پاسخگوی 
زیادی می باشند ونمی توانند بصورت حضوری تشریف 
گیری  شماره  وبا  تلفن  طریق خط  از  بیاورند،بنابراین 
۱۴۸۰ براحتی می توانند از خدمات آن بهره مند شوند 

وصحبت کنند. 
های  زمینه  در  تلفنی  مشاوره  این  کرد:  عنوان  زمزم 
که  کند  می  ارائه  خدمات  شهروندان  برای  مختلفی 
موضوعات اجتماعی، ازدواج ، طالق ، اعتیاد ، بیکاری 
،مسایل زناشویی وعاطفی و مواردی که با آسیب های 

سرکار دارد، ۱۴۸۰ در خدمت مردم می باشد. 
وی در ادامه گفت : زمانی که فرد مورد نظر برای رفع 
مشکالتش نیاز به مشاوره حضوری داشته باشد مشاوره 
تلفنی این امکان را برای او فراهم کرده واز این طریق 
وامکان  کند  می  معرفی  آنها  به  را  ای  مشاوره  مراکز 

دسترسی به این مراکزرا برای آنها آسانتر می کند. 
این مقام مسئول بیان داشت : خیلی ازمواقع خانواده 
هایی بودند که از طریق مشاوره تلفنی با همکاران ما در 
ارتباط بودند و آنها بازهم دوست دارند با صدای همان 

مشاور اولی ارتباطشان را ادامه دهند. 
کارشناس مسئول حوزه ی پیشگیری اداره بهزیستی 
پشت خط  که  مشاوری  کرد:  نشان  خاطر  بندرعباس 
نشسته یک کد دارد و آن فردی که از بیرون تماس می 
گیرد مشاور با همان کد مورد نظر خود را معرفی می 
کند و همین موضوع در ذهن تماس گیرنده باقی می 
ماند ودرتماسهای بعدی با آن کد مورد نظر لینک می 

شود ومشاوره های بعدی را دریافت می کنند. 
وی با اشاره به اینکه مشاوره تلفنی به موارد کلی می 
پردازد تصریح کرد : خیلی مواقع موضوعات مختلفی که 
در ارتباط با مشاوره تلفنی است واشخاصی که تماس 
این  به  ما  تلفنی  مشاوره  اولیه  مراحل  در  گیرند  می 
تشخیص می رسد که نیاز به جلسات متعددی است تا 
بتواند بعنوان مشاور با آن بیمار سر کند تا به یک نتیجه 

ی قابل قبولی برسد .
زمزم بیان داشت : همکاران ما درمشاوره تلفنی وقتی 
آنقدر  نظر  مورد  فرد  که  برسند  نتیجه  این  به  که 
مشکالتش حاد است، که حتی جلسات خانواده درمانی 
وجلسات مکرر و گروه درمانی هم مشکلش را رفع نمی 
کند، و آن بیماررا به مراکزمشاوره ای دیگری ارجاع می 
دهد ودر آن مراکز خدمات رسانی برای رفع مشکلش 

انجام خواهد شد. 
کارشناس مسئول حوزه ی پیشگیری اداره بهزیستی 
بندرعباس عنوان کرد: مشاوره تلفنی ، از طریق تلفن 

گرفته  موبایل  یا  و  ایرانسل  خطوط   ، خصوصی  های 
الزحمه ما  اما اال هزینه ای که بخواهد حق  می شود 
فرد  برای  را  ای  هزینه  کند  دریافت  کننده  ازمراجعه 

ندارد. 
زمزم با اشاره به آمارهایی که از ۱۴۸۰ دارد اذعان کرد : 
همه نوع طیف از طریق مشاوره ۱۴۸۰ خدمات دریافت 
با  تلفنی  طریق  از  که  افرادی  بیشترین  اما  کنند  می 
مشاورین ما ارتباط براقرار میکنند مشکالت خانوادگی 
وعاطفی دارند و مشاورین همکار ما در زمینه اعتیاد هم 
در  ما  ارجاعی  بیشترین  و  داده  انجام  رسانی  خدمات 

زمینه اعتیاد است .
وی در ادامه گفت : مهمترین امر بیشتر بحث درمان 
اعتیاد است و مشاوره برای این قشر پاسخگو نمی باشد 
ومشاورین ما آن بیمار را به مراکز درمانی ارجاع داده، تا 

دوره ی درمانیش کامل شود. 
این مقام مسئول اظهار داشت : دربحث مشاوره ۱۴۸۰ 
ما هرساله یک سری برنامه های تبلیغاتی بصورت تیزر 
از برنامه های تلویزیونی وبرشور وحتی تیزرهایی که در 

سطح شهر هستند را دارا هستیم. 
زمزم خاطر نشان کرد: خانواده ها هنوز به این یقین 
طریق  از  میتوان  هم  را  مشکالت  که  ند  نرسیده 
مشاوره تلفنی حل کرد همان طور که میگویند خط 
می  موارد  برخی  در  مردم  سواالت  به  پاسخگو   ۱۱۵
مردم  مشکالت  برای  هم   ۱۴۸۰ تلفنی  باشد،مشاوره 
پاسخگو می باشد ولی هنوز آنقدر درجامعه جا نیفتاده 
است وما تالشمان را می کنیم که از طریق رسانه ها 
به  را  تلفنی  ، صداو سیما ،مشاوره  وتبلیغات محیطی 
راستای  در  طریق  این  واز  کرده  رسانی  اطالع  مردم 
رفع مشکالتشان اقدام نمایند. وی در ادامه اشاره کرد 
: بالغ بر ۱۲ ساله که این مشاوره تلفنی راه اندازی شده 

است اما قبال خط تلفن مشاوره ای ۱۴۸ سه رقمی بود 
وما با مخابرات مسایل ومشکالتی داشتیم تا اینکه این 
خطوط تلفن مشاوره ای به چهار رقمی همان ۱۴۸۰ 

تبدیل شد. 
زمزم درادامه تصریح کرد : از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعد از 
ظهریک گروه ازهمکاران مشاوره تلفنی انجام میدهند 
واز ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۸ شب یک گروه دیگر این 

خدمات را انجام میدهند. 
کارشناس مسئول حوزه ی پیشگیری اداره بهزیستی 
بندرعباس گفت : مشاوره ی تلفنی زیر نظر حوزه ی 

معاونت پیشگیری وفرهنگی است 
وی با اشاره به مشاوره حضوری برای شهروندان گفت 
: از ساعت 7 صبح همکاران ما در اداره مستقر هستند 
تا  روز  بندی  وزمان  فعالیت ساعتی  به  توجه  با  واالن 
ساعت ۱ و نیم ما فعالیت حضوری داریم وما مشاوران 
برای  را  حضوری  خدمات  که  داریم  وتوانمندی  زبده 

شهروندان بنحوه احسن انجام میدهند. 
زمزم در ادامه مطرح کرد : مشاوره حضوری در حوزه 
های خانوادگی ،عاطفی، شغلی، تحصیلی ، زوج درمانی 
و...  وافسردگی  کودکان  اضطراب   ، درمانی  گروه  و 
ومواردی که با آسیب ها اجتماعی در ارتباطند طبقه 

بندی شده است.
از  این مقام مسئول اذعان کرد: پیشگیری قطعا بهتر 
درمان است به طور مثال ، ما اگر از طالق یک خانواده 
ویا از اعتیاد یک فرد ویا از آسیب ها ی اجتماعی فضای 
مجازی و... جلوگیری کنیم قطعا برای ما کم هزینه تر 

خواهد بود. 
وی در خصوص اینکه حوزه ی پیشگیری سه شاخصه 
دارد، عنوان کرد : پیشگیری اولیه ، پیشگیری ثانویه ، 
پیشگیری ثالثیه ، بنابراین تمام اهداف ما براین است 

که پیشگیری در حوزه ی آسیبهای اجتماعی صورت 
بگیرد. زمزم در خصوص پیشگیری اولیه تشریح کرد : 
اگر خانواده ای با مشکل آسیب اجتماعی مواجه بود که 
فرزندش دچار استرس ویا افسردگی شده است اگر در 
مراحل اولیه برای خدمات رسانی بهتر نزد مشاوره بیاید 
تا مشاورین ما راه حل مناسبی را پیش رویش قراردهد 

قطعا با مشکالت حادتر در آینده مواجه نخواهد شد. 
باید  پیشگیری  : در حوزه ی  مقام مسئول گفت  این 
آسیبهای  شاهد  کمتر  آینده  در  تا  شود  فرهنگسازی 

اجتماعی باشیم . 
کارشناس مسئول حوزه ی پیشگیری اداره بهزیستی 
بندرعباس گفت : تبلیغ ۱۴۸۰ بسیار مهم است با توجه 
نا چیزی  میتوانیم کمک  ما  ذکر شد،  که  مواردی  به 
به فرد آسیب دیده کنیم واین موضوع جای خرسندی 

وخوشحالی برای ما است. 
 : کرد  نشان  خاطر   ۱۴۸۰ مشاوره  خط  کارشناس 
مشاوره ۱۴۸۰ در زمینه تربیت کودک، اعتیاد ودیگر 
مسایل مختلف است که همکاران ما بیشترین از طریق 
راهنمایی با افراد بصورت تلفنی در ارتباطند، و مشاوره 
تلفنی برای کسانی است که دسترسی ویا امکان رو در 
رویی با مشاوره را ندارند بنابراین خط ۱۴۸۰ پاسخگو 
ما  تلفنی ۱۴۸۰  مشاوره  در   : گفت  زاده  نوری  است. 
تحت هیچ شرایطی خودمان را معرفی نمی کنیم و در 
واقع مشاوره اورژانسی برای برخی از مواقع است که فرد 
در تصمیمات خود تردید داشته وفکر خود کشی در سر 
دارد، اما با هر کس احساس راحتی نمی کند که با او 
حرف بزند و قطعا با فردی که برایش ناشناخته باشد 

احساس راحتتری می کند.
که  کاری  مهمترین  مواقع  از  خیلی   : کرد  اذعان  وی 
ما انجام میدهیم ارجاع درست به بیماران ودر نهایت 

پیگیری شرایطیست که اتفاق افتاده ، ولی در نهایت 
ما در کار آنها مداخله نمی کنیم و اگر فرد مورد نظر 
مایل باشد در مشاوره های بعدی خودش با ما تماس 

می گیرد.
بنابراین   : کرد  مطرح   ۱۴۸۰ مشاوره  خط  کارشناس 
برخی  در  میگیرند  تماس  با  که  افرادی  اوقات  گاهی 
مواقع به صحبت های ما توجهی نمی کنند اما وقتی 
که صدای ما را می شنوند می گویند از شما ممنونم 
که صدای شما ما را آرام کرد وخیلی مواقع با لحن صدا 
ونحوه ی صحبت کردن ویا اینکه به حرفای آن طرف 
در پشت تلفن گوش داده وبا آن همدلی کنید وبدون 
آن حتی راهنمایی صورت بگیرد قطعا مشکلش بر طرف 

می شود واین برای ما خوشایند است. 
این  : در  نوری زاده در خصوص فرزندان طالق گفت 
جلسات ما در ابتدا روی خانواده ها متمر کز می شویم 
مسالمت  رفتار  والدین  موارد  از  برخی  در  بینیم  ومی 
تربیتی  الگوی  واین  دارند  خود  فرزندان  با  آمیزی 
در  اما  میکند  راحتتر  ما خیلی  برای  را  کار  هماهنگ 
الگوی  با  باید  وفرزند  نیست  اینگونه  موارد  از  خیلی 
ترجیع میدهیم روی  وما  بزرگ شود  متفاوت  تربیتی 

اینگونه مسایل بیشتر زمان بگذاریم. 
وی عنوان کرد : گاهی اوقات پیش آمده که والدین جلو 
واین سبب می شود  اندازند  راه می  دعوا  فرزندانشان 
که برروحیه فرزندانشان تاثیر منفی بگذارد وآنها دچار 
افسردگی اضطراب وتشویش شود و در این موارد نیاز 

است فرزندان تحت درمان قرار گیرند. 
نوری زاده اذعان کرد : بسیاری از ما انسانها فکر می 
بیاوریم  بد ست  ای  تجربه  تا  اشتباه کنیم  باید  کنیم 
متاسفانه دربحث پیشگیری، آماد گی ذهنی و روانی به 
ما داده نمی شود و اگر یک آمادگی ذهنی در هر دوره 
از زندگی به ما داده میشد قاعدتا شاهد آسیبهای روانی 

کمتری خواهیم بود . 
کارشناس خط مشاوره ۱۴۸۰ عنوان کرد : بسیاری از 
گرفته  را  هایی  راهنمایی  ما  از  اولیه  مراحل  در  افراد 
وبعد به مراکز تخصصی در این زمینه مراجعه می کنند 
بررسی دقیقی  نظر  امکان دارند روی آن فرد مورد  و 
صورت گیرد ، واگر آن فرد مشکلش حادتر باشد وما با 
مشاوره ی تلفنی کار آرام سازی او را انجام میدهیم و 
بار هیجانی او را کم می کنیم وبعد به سمت مشاوره ی 

حضوری او را ارجاع می دهیم . 
پیشدار در خصوص مشاوره حضوری تربیت کودکان یاد 
آور شد : یکی از والدین به ما گفت که فرزند من پیش 
فعال است و ما در جواب به او گفتیم که تا ما آن بچه 
را نبینیم واورا مورد ارزیابی و مشاوره وآزمون ومصاحبه 
از او نگیریم نمی توان با تلفنی تشخیص داد که کودک 
بیش فعال است بنابراین به حضور مادر وکودک در این 
جلسات نیاز است ، که تعامل دو طرفه با مادر وکودک 

اتفاق بیفتد. 
وی افزود : باید در حوزه ی پیشگیری، فرهنگ سازی و 

بستر سازی وباید بیشتر سرمایه گذاری شود.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان:

اعتبارات  افزایش  از  مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان 
خبر  گذشته  سال  به  نسبت  ملی  توسعه  صندوق 
به  ملی  توسعه  صندوق  اعتبار  امسال  گفت:  و  داد 

۶2میلیاردتومان افزایش یافته است.
استان  در  بار  اولین  برای  داشت:  اظهار  ذاکری  امید 
نگاه  با  را  ملی  توسعه  های صندوق  پروژه  هرمزگان 
جامع نگری اجرا کرده و براساس جمع بندی عملکرد 
کشوردر  ومراتع  جنگلها  سازمان  97توسط  سال 
های  سیاست  اجرای  در  جاری  ماه  اردیبهشت 
برتر در  به عنوان استان  ابخیز  مدیریت جامع حوزه 

کشور شناخته شدیم.
های  پروژه  به  نگرانه  جامع  نگاه  با  افزود:  وی 
ابخیزداری و با مشارکت خیرین و مردم در ترویج و 

فرهنگ سازی جهت ایجاد و تحقق 
حضور مردم در منابع طبیعی کار 
تمامی  که  نمودیم  تالش  و  کرده 
پروژه ها پیوست فرهنگی مطابق با 

همان منطقه را دارا باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان تاکید کرد: برای حفظ و 
و  گیاهی   پوشش  و  تقویت خاک 
رواناب  ۱۰۰۰هکتار  مدیریت 
علیات  اجرای  با  سطحی  های 

...اقدامات  و  بذرکاری   ، بیولوژیکی  و  بیومکانیکی 
با  آبخیزداری  در حوزه   ای  و گسترده  بسیار جامع 
سال  طی  وخیرین  مردم  ومشارکت  همکاران  تالش 

97 انجام دادیم که بازخورد بسیار 
خوبی داشته است.

 ۱۱ ساخت  به  اشاره  با  ذاکری 
استان  در  خیرسازآبخیزداری  سازه 
گذاری  باسرمایه  داشت:  بیان 
سازه  مردم  ۱۰میلیاردتومانی 
پس  که  ساخته  آبخیزداری  های 
این  ۳-۴بار  اخیر  های  بارندگی  از 
تقویت  با  تا  شد  ابگیری  ها  سازه 
خاک  فرمایش  از  گیاهی  پوشش 
از محل   ، جلوگیری گردد. وی گفت: طی سال 97 
صندوق توسعه ملی ۵۶ سازه آبخیزداری انجام شد که 
یکی از شاخصه های صندوق توسعه ملی ونقطه قوت 

در کشور جلب مشارکت های محلی  بود بطور مثال 
و  گذاشتن سیمان  دراختیار  با  بشاگرد  درشهرستان 
نقشه از سوی اداره کل منابع طبیعی ۵۰۰سازه کوتاه 
آبخیزداری با مشارکت مردم وخیرین انجام شد وبه 
نوعی یک نهضت ابخیزداری به راه افتادکه می توان 
گفت نقطه قوتی در بشاگرد و یک اقدام شاخص در 

سراسر کشور می باشد.
است  حالی  در  این  افزود:  طبیعی  منابع  مدیرکل 
برای کشاورزی وجود  اراضی مسطح  بشاگرد  در  که 
اراضی  نداردوبا جمع شدن رسوبات پشت سدها در 
و  سیر  کشت  و  کشاورزی  رشد  شاهد  دست  پایین 
ابخیزداری  های  سازه  ایجاد  از  پس  اشتغال  ایجاد 

هستیم.

افزایش دوبرابری اعتبارات صندوق توسعه ملی به 62 ميليارد تومان

باحضور فرماندار و مدیرکل ورزش و جوانان 

استان هرمزگان انجام شد

شهرداری  منطقه۳  مدیر  زاده  مرادی  اهلل  روح  از  تقدیر 
بندرعباس به پاس حمایتهای همه جانبه از برگزاری مسابقات 
فوتبال جام ستارگان هرمزگان به مناسبت ماه مبارک رمضان 

در ورزشگاه تختی بندرعباس.

کسی از مشاوره شما با خبر نمی شود
کارشناس مسئول حوزه ی پیشگیری بهزیستی بندرعباس در خصوص خدمات مشاوره تلفني )1480(  گفت:به دلیل کمبود 

وقت افراد می تواننداز گزینه مشاوره تلفنی بهره بگیرند

آسیب  مشکل  با  ای  خانواده  اگر 
فرزندش  که  بود  مواجه  اجتماعی 
یا افسردگی شده  و  دچار استرس 
برای  اولیه  مراحل  در  اگر  است 
مشاوره  نزد  بهتر  رسانی  خدمات 
حل  راه  ما  مشاورین  تا  بیاید 
قراردهد  رویش  پیش  را  مناسبی 
آینده  در  حادتر  مشکالت  با  قطعا 

مواجه نخواهد شد.

SMS
09395811629

در انتظار پیام های شما هستیم

با  پیگیریم  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
همکاری کمیته امداد استان و سایر دستگاه ها، بیمارسرایی را به نام استان 

هرمزگان در تهران تاسیس کنیم.
احمد مرادی در همایش تجلیل از خیرین اصناف اظهار داشت: جا دارد 
تشکر کنیم از کسانی که همیشه در کنار نیازمندان هستند باالخص  کمیته 
امداد امام خمینی در کشور و استان که وظیفه ساماندهی نیازمندان را بر 
عهده دارد. وی افزود: در جامعه ای که زندگی می کنیم افرادی هستند که  
فشار روحی فراوانی را از طریق مشکالتی که برای فرزندانشان مانند بیماری 
متحمل می شوند و هیچ کاری از دستشان بر نمی آید که این نشان می دهد 

مسؤولیت ما بسیار سنگین است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر گفت: در 
جامعه اسالمی، خداوند تمام نعمت ها را قرار داده است. مطمئن باشید که 
هر چقدر که آمار فقر در کشور باال است آمار دزدی، چپاول، بی عدالتی، و 
ظلم هم باال است. می بینیم عده ای آنقدر بی پروا از اموال بیت المال استفاده 
کنند که رقم آن به چندین هزار میلیارد برسد و گروهی دیگر بخاطر مبلغ 

ناچیزی شاهد از بین رفتن فرزندشان مقابل چشمانش باشند.
مرادی ادامه داد: قیاس انقالب اسالمی ایران با رژیم منحوس طاغوت، قیاس 
خوبی نیست و کسانی که سن باالتری دارند و هر دو زمان را درک کرده اند 
بهتر می توانند اظهار نظر کنند؛ طاغوت ماهیتش مشخص بود و هیچ کس 
انتظار شق القمر و خدمت صادقانه از آن را نداشت اما در حکومت اسالمی 
همه چیز مورد انتظار است که اگر فقر، دزدی، چپاول، مسائل اخالقی و... 

دامنگیر جامعه شد قطعا ایراد بسیار بزرگی است. وی بیان کرد: همه ما 
برای وضعیت موجود پاسخگو باشیم؛ دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه 
ارکان نظام باید نسبت به این موضوع پاسخ دهند و هر چه هم که توجیه 
کنیم باید بدانیم که در نزد خداوند متعال اعمال و رفتار ما ثبت و ضبط 

شده است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر با اشاره به 
آمار ایتام در استان هرمزگان ابراز داشت: خداوند ما را از طریق رسیدگی 
به حال ایتام امتحان می کند و به همین خاطر این حکمت خداوند مبنی بر 
آزمایش و آزمون ما است و افسوس شامل کسانی است که در طول زندگی 

با وجود دارا بودن امکان رسیدگی به ایتام در این کار کوتاهی کردند.
مرادی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم تاکید می کند که نزدیک مال 
یتیم نشوید و امروز بیت المالی که دست ما است قسمتی از آن مال یتیمان 
است و باید از آن حراست کنیم و به هر نحوی که می توانیم کمک حال 

ایتام و نیازمندان باشیم.
وی تاکید کرد: تعدادی از بیماران خاص در بندرعباس نگهداری می شوند 
دچار  صعب العالج   بیماری های  به  یا  هستند  سرطان  به  مبتال  یا  که 

شده اندکه باید درمان شوند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر خاطرنشان 
به  منظور خدمت رسانی  به  را  ای  تهران مجموعه  در  زنجان  استان  کرد: 
کل استان ها احداث کرده و طبق صحبت های انجام شده با کمیته امداد 

هرمزگان، پیگیریم بیمارسرایی را به نام هرمزگان در تهران احداث کنیم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی:

پيگير ساخت بيمارسرایی به نام هرمزگان در تهران هستيم
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فرهنگ و هنر

این  دستی  صنایع   هفته  بزرگداشت  های  برنامه  بستک  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
شهرستان را اعالم کرد. ماشا اهلل خنجی با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از ظرفیت های عالی در اقتصاد گردشگری 
و  فعاالن  از  دستی  صنایع  جهانی  روز  خرداد   20 رسیدن  فرا  با  »همزمان  افزود:  دارد،  ای  شایسته  جایگاه  و  است 

صنعتگران فعال حوزه صنایع دستی شهرستان بستک تجلیل می شود.«

فعاالن صنایع دستی 
شهرستان بستک تجلیل 
می شوند
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فرهنگ جامع هرمزگان

دال
عبداله ـ یارگیری در بازیها.

دال
نوعی عبای کلفت که در بستک بافته می شد.

دال 
تاکردن پارچه و کاغذ و مانند آن.

دال ـ باال کا
خوابیدن به پشت ـ طاقباز.

دالخ 
جوراب.
دالزر

دل حاضر ـ به خود بودن ـ حواس جمع بودن ـ هوشیار.
دالسه

حوصلهـ  رغبت. )روستایی(
دل آکا )دلکا(

دمر. )میناب(
دل باال 

به پشت خوابیدن ـ طاق باز.
دلبخا 

دلخواه ـ اختیاری ـ با میل و رغبت خود.
دلت 

دم کردن و پختن ذرت مانند برنج. )بستک(
دل تپشت

مهره ای است که به گردن زن حامله می آویزند جهت 
رفع قضا و قدر.

دلترک 
وحشت زده ـ زهره ترک ـ حالت ترس به کسی دادن ـ 

ترسیدن.
دل تلو 

قصی القلب ـ سنگدل ـ بسیار آسوده دل.
دل چپوک 

بد دل ـ وسواسی.
دل چرک

بدبین ـ دل چرکین.
ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 
نماز و خانواده 

 
آموزش  برای  ما  فرزندان  دوم،  سال  هفت  در 
راحتی  به  و  دارند  کامل  آمادگی  تادیب  و 
مربیان  و  والدین  های  خواسته  و  دستورات 
خود را می پذیرند و همانند یک غالم نظارت 
ها و امر و نهی ها را می پذیرند؛ اما در دوران 
او  طلبی  استقالل  روحیه  جوانی  و  نوجوانی 
باعث می شود که نظارت های بی پرده و امر 
و نهی های مستقیم را نپذیرند و حتی گاهی 
بازی کنند.  لج  و  آنها موضع گیری  در مقابل 
پس در این دوره، باید نظارت نامحسوس بوده 
و اصالح از راه مشاوره و گفتگوهای صمیمانه 

صورت بگیرد.
بر این اساس، موفقیت در امر نظارت و مراقبت 
در گروه ویژگی ها و صالحیت هایی است که 
والدین باید آنها را در در خود ایجاد کنند. این 

صالحیت ها عبارتند از: 
روحی.  نیازهای  و  ها  ویژگی  از  آگاهی  اول. 
فرزندان در هر دوره  رفتاری  و  روانی، عاطفی 

سنی
این آگاهی از لوازم نظارت است؛ چون والدین 
بدون علم از شرایط و ویژگی های فرزندان خود 
در هر رده سنی، نمی توانند بفهمند کدام یک 
از رفتار و حاالت فرزندشان طبیعی و مقتضای 
سن آنهاست و کدام یک غیرطبیعی و نشانگر 
یک نوع ناهنجاری است. مسلما این آگاهی در 
نحوه پیشگیری و درمان خطرات احتمالی هم 

الزم است.
دوم. آگاهی از شیوه های نظارت و بازخوردگیری
والدین باید بدانند با چه روش هایی می توانند 
با چه  و  بگیرند،  را تحت نظر  فرزند خودشان 
را  آنان  توانند  می  هایی  سنجش  و  ها  روش 
ارزیابی کنند. در غیر این صورت، ممکن است با 
روش های اشتباه و آسیب زا زیان های جبران 

ناپذیری به فرزندان خود وارد کنند.
ادامه دارد

دکتر محمد داوودی 

گیاهان دارویی در کتب تاریخی فارغانات

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

 به روایت فارسنامه ناصری در بلوک سبعه کاشت گندم،  جو، شلتوک، ذرت، 
غنچه گل  و  مویز  وفارغان؛  درناحیه خشن آباد  ولوبیا  نخودوماش  کنجد،  پنبه، 
مویز  از  خروارها  سال  هر  بطوری که  بوده  رایج  معمول  دیم  صورت  به  سرخ 

وغنچه گل سرخ به هندوستان حمل می شده است.
رقیات با طبیعت سرد و معتدل

انواع عرقیات با طبع سرد عبارتند از: عرق بید، عرق بیدمشک، عرق خارشتر، 
عرق شاهتره و عرق کاسنی.

در این مقاله به معرفی برخی از عرقیات و خواص آنها می پردازیم.
عرق برگ چنار: )طبیعت سرد دارد(

رفع تنگی نفس، آسم، سینه درد، اختالالت حنجره و چاق کننده است.
تب بر، مفید برای رعشه و امراض عصبی، مناسب برای ضعف اعصاب، براق کننده 
پوست است و درد و ورمی را که از گرمی مزاج باشد تسکین می دهد. بسیار 

سرد و تب بُر می باشد.
اگر دلتان می خواهد کمی چاق شوید یا تب دارید و یا دچار تنگی نفس هستید، 

عرق برگ چنار نوشیدنی خوبی است.
بسیار سرد می باشد و برای رعشه و امراض عصبی مفید است.

ضد آسم، جال دهنده ی پوست به طریقه ی استعمال موضعی می باشد.
طریقه ی مصرف:

- یک فنجان به صورت غلیظ مصرف شود.
- روزی دو فنجان میل شود.

عرق برگ زیتون: )طبیعت سرد دارد(
پایین آورنده ی فشار خون، کاهش دهنده ی قند خون، تنظیم ضربان قند، 
مقوی، تب بر، مفید برای کبد، رفع سردرد، تقویت حافظه، مدر، تسکین دهنده 

درد دندان، قابض معده و ملین است.
طریقه ی مصرف:

- یک فنجان در یک لیوان آب سرد میل شود.
- روزی دو فنجان میل شود.

عرق برگ مورد: )طبیعت سرد دارد(
تقویت کننده ی رویش مو، آنتی سپتیک، درمان کننده ی التهاب مخاط بینی، 

قابض و ضد اسهال می باشد.
طریقه ی مصرف:

- 2 فنجان در روز میل فرمایید.
عرق بید: )طبیعت سرد و خشک دارد(

تب بر است و اثر قاطع ولی کند بر تب های مداوم دارد. رفع کننده ی بی خوابی 
های ناشی از ضعف اعصاب، رفع قاعدگی های دردناک، مقوی معده، اشتهاآور و 
درمان کننده یرقان، تسکین دهنده ی دردهای دستگاه تناسلی، رفع کننده ی 
سردرد، خنک، رفع زخم دهان، دفع آفت دهان، ضد آبله مرغان، آرام بخش، مدر 

قوی، ضد تشنج و رماتیسم است.
با آن  را  )باید مو  تقویت قلب، تصفیه خون، رفع شوره سر، لطیف کننده مو 

شستشو داد(، تسکین دهنده ی دردهای مفصلی و... می باشد.
طریقه ی مصرف:

- روزانه نصف لیوان به صورت غلیظ مصرف شود. به صورت شربت همه وقت 
قابل استفاده است.

- روزی دو فنجان میل شود.
به  افراد مبتال  نمایند و در  استفاده می  بیمارانی که آسپیرین  احتیاط: در   *

دیابت مصرف نشود.
چهار عرق سرد: )طبیعت سرد دارد(

تقویت کننده ی معده، کاهنده ی چربی و قند، ضدعفونی کننده، تصفیه کننده 
ی خون، تب بر، شتشوی کلیه و کبد و خنک برای کسانی که طبیعت گرم دارند.

طریقه ی مصرف:
- یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

عرق خارشتر: )طبیعت سرد دارد(
ادرار، ضد سیاه سرفه،  اداری و رفع سوزش مجاری  ضد عفونت های مجاری 
برطرف کننده ی سنگ کلیه و مثانه، تقویت کننده ی اعمال کلیه و شتشودهنده 
ی کلیه ها، تقویت کننده ی کبد، تصفیه ی خون، مدر قوی و ضد تب و لرز 

بودن از خواص آن است.
طریقه ی مصرف:

- یک فنجان در یک لیوان آب سرد به صورت شربت بعد از غذا میل شود.
- روزانه یک فنجان به صورت غلیظ مصرف شود.

ادامه دارد

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

به همت دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد حوزه هنری هرمزگان و اداره 
تعزیه  همایش  دومین  اختتامیه  آیین   ، میناب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خوانی با تجلیل از هیئت ها و گروههای تعزیه خوانی ، در فرهنگسرای 

شهید بهشتی میناب برگزار شد.
ریاضی معاون  با حضورمحمد  تعزیه خوانی  اختتامیه دومین  همایش  
سیاسی و مسعود قاسمی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه 
میناب ، ایمان خواجویی معاونت فرهنگی  حوزه هنری هرمزگان و دکتر 
علی رضایی  پژوهشگر آیینی استان و جمعی از تعزیه خوانان و هنرمندان 

در سالن شهید بهشتی میناب برگزار شد
طی  مراسم  این  در  هرمزگان  استان  پژوهشگر  و  محقق  رضایی  علی 
سخنانی اظهار داشت : استان هرمزگان و به خصوص شهر میناب می تواند 

به عنوان پایگاه تعزیه در کشور مطرح باشد.
وی در ادامه افزود : تعزیه خوانی در کشور دچار دگرگونی و آسیب های 
زیادی شده است  اما محتوای اصلی تعزیه در بسیاری از نقاط هرمزگان 

مانند گذشته اجرا شده و مورد استقبال مردم قرار می گیرد .
این محقق و پژوهشگر بیان داشت : در استان هرمزگان برگزاری مراسم 
تعزیه در بین مردم از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار است و در مجالس 

برگزار شده از نسخه های سروده شده توسط مرحوم حسینعلی قضایی 
استفاده می شود.

آیینی  مراسم  شاخص ترین  از  را  تعزیه خوانی   ، مراسم  این  در  رضایی 
سوگ در هرمزگان ذکر نموده و از متولیان فرهنگی استان خواست که 
و  تعزیه خوان  گروههای  با  تخصصی  نشستهای  و  کارگاهها  برگزاری  با 
استفاده از اساتید مجرب این حوزه ، برای حفظ و تداوم این آیین مذهبی 

و سنتی تالش نمایند.
فرمانداری  عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  قاسمی  مسعود  ادامه  در 
ویژه میناب گفت : تعزیه در میناب از قدمت و پیشینه تاریخی و فرهنگی 

باالیی برخوردار است.
وی افزود : تعزیه تأثیر زیادی در انتقال مفاهیم و پیام های دینی می تواند 
ایفا کند و امیدواریم با اجرای برنامه های فرهنگی ،  گام مثبتی در جهت 

اشاعه هنر فاخر تعزیه در استان هرمزگان برداشته باشیم.
از  تن  دو  توسط  خوانی  چاووشی  اجرای  از  پس  مراسم  این  پایان  در 
خوانی  تعزیه  همایش  دومین  دبیر  توسط   گزارش  ارائه  و  پیشکسوتان 
میناب ، با حضور جمعی از مسوالن دستگاههای فرهنگی و اجرایی ، از 
پیشکسوتان حوزه تعزیه خوانی میناب و گروههای شرکت کننده در این 

همایش ، با اهدا تندیس و لوح سپاس ، تجلیل شد.
گفتنی است میناب یکی از شهرستان های استان هرمزگان است که هنر 
تعزیه در آن از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است و روستاهای نصیرایی، 
روستای کریان، گورزانگ، محله سجادیه )خلفی(، روستای شاه منصوری، 
شهوار قدیم، روستای بلبلی، تیرور، دهو، زهوکی، زرکی، بندزرک، دمشهر 

و کلیبی معروف ترین مجالس تعزیه در این شهرستان را دارند

اختتامیه دومین همایش تعزیه خوانی میناب ، به همت حوزه هنری هرمزگان

عرق بید: تب بر است و اثر قاطع 
ولی کند بر تب های مداوم دارد. 
رفع کننده ی بی خوابی های ناشی 
از ضعف اعصاب، رفع قاعدگی های 
و  اشتهاآور  معده،  مقوی  دردناک، 

درمان کننده یرقان.

 صداِی تیر میآید

 درسرم

 همان جهانی ازمن خالی

 بلند

 بلندترازفکرهای شکم برآورده

 وگوش شیطانی که در

 خانه تاکنده است

 دیررسیده ام! 

 بی اغراق

 با پاهایی که درهیچ کفشی

 جانشده بودند

 وذره بینی که بی سوء ظن

 تنهاییم رابزرگترحمل می کند

 عجیب نیست! 

 صدای مرثیه ازپنجره 

 نشت می کند

 ودیوارزانوهایش 

 ازلرزه می زاید

 شلیکی جدیدمی پیچد

 ازدوسوی بام می افتی

 یک بار بامن 

 ودیگربار

 برشانه ی تمام مردم شهر

 خیابان ها را راه می روی

 گورستان جای دنجی ست

 بوی خاک می دهد

 بوی لگوله ای درمن

 بوی فراموشی

 وآخرین جنگی که تورا

هرگز بیدار نکرد
#نسرین_راثی   

 چراغ خانه روشن می شود از برق چشمانش
 نمک نه! عشق بود از روِز اول در نمکدانش

 نگاهم کرد و شرم از چشم های تیره اش بارید
 مرا بوسید تا کامل شود با عشق ایمانش

 نگفتم دوستش دارم، درون سینه ام حرفی ست
 ولی این راِز در گنجینه دشوار است کتمانش

 تمام مردم این شهر با او می شناسندم
 که او شیراز پرشور است و من دروازه قرآنش

 من از شرمی که دارم صورتم مثل لبم سرخ است
 همیشه می گذارم بوسه ها را روی فنجانش

 اگرچه جان نا آرامم از کوخ است او از من
 حفاظت می کند گویا که از کاخی نگهبانش

 برای روزهای سرِد بی هم بعد از این باید

 بکارم دست های خسته ام را در گریبانش

 اگر رنجیست دلچسب است! رنِج مهربانش را
به جانم می خرم، عشق است و اندوِه فراوانش

آرزو کبیری نیا

خلیج فارس،  رادیو  پیشکسوت  رضوی"  "بهنام 
دارفانی را وداع گفت.

فرزند زنده یاد رضوی افزود: پدرم که پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی به استخدام رادیو تهران درآمده بود 
در سال 1365 به رادیو خلیج فارس آمد و در سال 

1380 نیز بازنشسته شد.
بازنشستگی  از  پس  اینکه  بیان  با  رضوی  آیدین 
به عنوان  خلیج فارس  رادیو  با  خود  همکاری  به 
تهیه کننده و نویسنده نیز ادامه داد، خاطرنشان کرد: 
مغزی  دلیل سکته  به  پدرم  نیز  اردیبهشت ماه   24
تسلیم  جان آفرین  به  وجان  شد  بیمارستان  راهی 

کرد.
استان  با حضور جامعه فرهنگ و هنر  امیدوارم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هرمزگان مراسم وداع باشکوهی با پدرم برگزار شود، اضافه کرد: مراسم 
تشییع پیکر پدرم فردا در بندرعباس برگزار خواهد شد که ساعت و زمان 

دقیق آن نیز به زودی اعالم خواهد شد.
در همین خصوص یکی از تهیه کنندگان رادیو خلیج فارس در گفت وگو 
با ایسنا، افزود: زنده یاد رضوی را می توان پدر رادیو خلیج فارس نامید و 

هرچه در رادیو داشتیم به واسطه زحمات این هنرمند فقید است.
عاطفه مسجدی با اشاره به اینکه هیچ گاه تولد تک تک کارکنان رادیو 

را فراموش نمی کرد و حتی با یک شکالت یا یک 
شاخه گل تولدمان را تبریک می گفت، اظهار کرد: 
از مهربانی و مهرورزی زنده یاد رضوی هرچه گفته 
شود کم است و به واقع نبودش بسیار سخت خواهد 

بود.
این بازیگر و گوینده رادیو خلیج فارس با بیان اینکه 
شده  بزرگی  ضایعه  دچار  خلیج فارس  رادیو  امروز 
را  نبودش  چگونه  نمی دانیم  کرد:  عنوان  است، 
تحمل کنیم و برنامه هایی که وی تهیه کنندگی اش 
را بر عهده داشت چگونه بار دیگر به روی آنتن برود.
همچنین رئیس انجمن سینماگران استان هرمزگان 
در گفت وگو با ایسنا، افزود: از 15 سال پیش که وارد صداوسیما شدم با 
زنده یاد رضوی آشنا شدم و در این مدت جز کار حرفه ای و اخالق مداری 

هیچ موردی از وی مشاهده نکردم.
مهرداد امیرزاده با بیان اینکه زنده یاد رضوی انسانی شریف، خوش اخالق 
ازلحاظ وضعیت جسمی  اواخر  این  اظهار کرد: هرچند  بود،  باانرژی  و 
به واقع  و  بود  شاداب  و  پرانرژی  همیشه  بازهم  اما  نبود  گذشته  مانند 
نبودش ضایعه دردناکی برای جامعه رسانه و فرهنگ و هنر هرمزگان 
خواهد بود. وی در پایان گفت: زنده یاد رضوی در زمره پیشکسوتانی بود 

که همواره نبودنش احساس خواهد شد.

پیشکسوت رادیو خلیج فارس در گذشت قطار مسابقات »نسیم رحمت« کانون سادات 
گورزانگ به ایستگاه آخر رسید

وحدانی گفت: سومین مسابقه فرهنگی و ورزشی » نسیم رحمت « در 
روستای گورزانگ میناب برگزار شد.

سادات  هنری  فرهنگی  کانون  مدیرمسئول   ،» وحدانی  احمد  سید   «
روستای گورزانگ شهرستان میناب عنوان کرد: به مناسبت ماه مبارک 
رمضان و در راستای بهره گیری از فیوضات این ماه، کانون سادات اقدام 
در   » نسیم رحمت   « ورزشی  و  فرهنگی  مسابقه  برگزاری سومین  به 

روستای گورزانگ کرد.
وی ایجاد فضای نشاط معنوی در بین آحاد جامعه به ویژه کودکان و 
نوجوانان، فراهم نمودن زمینه برای جذب اعضا به کانون فرهنگی هنری، 
احیای کارکردهای مسجد، ارتقا بینش و آگاهی اعضای جامعه نسبت به 
معارف دینی و آموزه های قرآنی را ازجمله اهداف برگزاری این جشنواره 

ذکر کرد.
مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری سادات روستای گورزانگ شهرستان 
میناب با بیان اینکه این دوره از مسابقات در دو بخش فرهنگی و ورزشی 

انجام شد، افزود: مسابقات ویژه رده سنی زیر 16 سال بود.
در  فرهنگی  بخش  در  رخداد  این  در  کنندگان  داد: شرکت  ادامه  وی 
رشته های قرآن، اذان، تصحیح قرائت و اذکار نماز و مداحی و در بخش 
ورزشی نیز در رشته های تنیس، شطرنج، دارت و تفنگ بادی با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.

5
اجتماعی 

کشف بیش از ۷۰۰ کیلو مواد مخدر
 در هرمزگان

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: مواد مخدر کشف شده ۶۷۵ کیلوگرم تریاک و ۵۰ کیلوگرم حشیش است.
سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد افزود: این مواد مخدر با رصد اطالعاتی ماموران انتظامی در جاده های مواصالتی استان 
کشف شد.وی گفت: در این رابطه ۴ نفر دستگیر شدند و ۵ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

طالع بینی

متولد چه ماهی هستی؟
امروز به نظر می رسد که همه ی چیزهای 
الزم را برای شروع یک برنامه ی جدید 
در اختیار دارید. از اعتماد به نفس خوبی 
مشخص  تان  هدف  زیرا  هستید،  برخوردار 
اما این  است و راه رسیدن به آن را هم می دانید. 
خوش بینی ممکن است باعث شود که از توجه به 

یک نکته ی ظریف غافل بمانید.

امروز ممکن است فکر کنید که با وجود 
تالش مضاعف، کارها هم چنان کند پیش 
می روند. شاید حتی به این نتیجه برسید که 

که اصاًل چرا باید به خودتان زحمت بدهید، درحالی 
دیگران اصاًل اهمیتی به موضوع نمی دهند. حتی اگر 
طوری  هستید،  ناراضی  کارها  ی  آهسته  سرعت  از 
رفتار نکنید که بحران درست شود. یک نفق عمیق 

بکشید و صبر پیشه کنید.

ی  نقطه  به  که  این  از  قبل  است  ممکن 
را  تان  حواس  چیزی  برسید،  تعادل 
به  شود.  تان  پیشرفت  مانع  و  کند  پرت 
افکارتان را پیش  شما توصیه می شود که 
خودتان نگه دارید. اگر خیال پردازی های تان را با 
کسی در میان نگذارید می توانید از آن ها لذت ببرید، 
اما اگر به کسی درباره ی آن ها چیزی بگویید مشکل 

درست خواهد شد.

اگر به کارهای نیمه تمام هفته ی گذشته 
برگردید می توانید همه ی آن ها را در 
یک چشم به هم زدن به سرانجام برسانید، 

پس دوباره این کارهای نصف و نیمه را به بعد 
موکول نکنید. اما حواس تان باشد که سازنده عمل 

کنید و مسیر درست را در پیش بگیرید. 

احساسات  بیان  برای  است  ممکن  امروز 
شخصی از مهارت های نمایشی تان بهره 
بگیرید. حتی ممکن است این قدر درگیر 
فراموش کنید  شدت احساسات شوید که 
و کسان  بازیگران صحنه هستید  از  یکی  فقط  شما 
کمی  دارند.  نقش  صحنه  گرداندن  در  هم  دیگری 
خودتان را کنار بکشید و به این پرسش فکر کنید که 

چه طور می توانید تأثیر بیشتری بگذارید.
امروز بهتر است مسئولیت هایی را که به 
دوش دارید با سرعت عمل به انجام برسانید 
تا در مسیر درست قرار بگیرید. دل تان می 

خواهد که تعهدات تان را با کارآمدی بیشتری به نمایش 
بگذارید، اما شاید درباره ی انتخاب بهترین مسیر ممکن 
شک داشته باشید. حواس تان باشد که امروز باید از 
سالمت روحی برخوردار باشید تا بتوانید سازنده عمل 

کنید.
تا به دوستان تان  به دنبال راهی هستید 
نشان دهید که چه قدر برای شما ارزش 
دارند. اما هر کاری که می کنید رفتارتان 
به  توانید  نمی  و  رسد  می  نظر  به  ساختگی 
نتیجه ی دلخواه دست پیدا کنید. اگر نتوانید انتظارات 
بیشتر  که  شد  خواهید  مجبور  کنید  برآورده  را  تان 
سرتان  از  را  فکر  این  امروز  است  بهتر  کنید.  تالش 
بیرون کنید که هر طور شده دیگران را تحت تأثیر 

قرار دهید. 

به نظر می رسد که به راحتی نمی توانید 
برای قدم بعدی تان تصمیم بگیرید، زیرا 
اما  است.  کردن  تغییر  درحال  چیز  همه 

به این قابلیت را دارید که فشارهایی را که اکنون 
شما وارد می شوند مدیریت کنید، یعنی هیچ کس 
متوجه نخواهد شد که این وضعیت چه قدر برای شما 

سخت است.

به افق های دوردست خیره شده اید. برای 
رسیدن به مقصد مورد نظرتان فقط این 
قرار  درست  مسیر  در  که  نیست  کافی 
می  کنید  مضاعف  تالش  اگر  اما  بگیرید. 
توانید به زندگی تان سر و سامان ببخشید و برنامه 
تنظیم  تان  مدت  بلند  اهداف  مطابق  را  تان  های 

کنید.
امروز ممکن است با شخص قدرتمندی روبرو 
شوید که می تواند بیش از آن چه فکرش 
را می کنید روی زندگی شما تأثیر بگذارد. 

اگر به مشکلی برخوردید آن را نادیده نگیرید، 
زیرا قرار نیست خود به خود حل شود. اگر خشمی 
در دل دارید بروزش دهید تا در زوایای پنهان ذهن 
تان خانه نکند. بعد از این که همه ی جوانب را مورد 
قضاوت قرار دادید، می توانید به آینده خوش بین باشید 

و شروع به حرکت کنید.
امروز قبل از این که اطرافیان تان دست به 
کاری بزنند، می توانید فکرشان را بخوانید، 
ندارید  تمایلی  که  رسد  می  نظر  به  اما 
خودتان را در خدمت گروه قرار دهید. نسبت 
به احساسات دیگران بسیار حساس شده اید، اما به شما 
توصیه می شود که مدتی به پناهگاه خیالی خودتان 

رجوع کنید و از جمع فاصله بگیرید. 
نمی  که  متوجه شوید  است  امروز ممکن 
تان  دلخواه  های  ماجراجویی  به  توانید 
بپردازید و به همین خاطر ناراحتی به سراغ 

تان خواهد آمد. باید از فرصتی که پیش آمده استفاده 
کنید و برنامه های زندگی تان را تغییر دهید. اما صدایی 
را می شنوید که به شما گوشزد می کند این کار را 
نکنید و از نقطه ی ایمن خارج نشوید. باید آهسته تر 
حرکت کنید و همه ی جزییات را زیر نظر بگیرد تا 

بتوانید موفقیت تان را در آینده تضمین کنید.

مایکروفر بخریم یا فر گازی یا فر 
برقی؟ کدام بهتر است؟

مایکروفر یکی از وسایل پخت و پز است که روزگاری 
جدیدتر  وسیله  روزها  این  داشت.  بسیاری  طرفداران 
برای پخت و پز، فر برقی یا فر گازی است. حال باید 
تفاوت بین مایکروفر، فر برقی و فر گازی  بدانیم که 

چیست؟
تفاوت بین مایکروفر و فر گازی یا برقی چیست؟

 فر یا Oven به دستگاهی گفته می شود که پخت غذا 
در محیط بسته و دمای یکنواخت در تمامی قسمت ها 
امکان پذیر است و ساده ترین نوع آنها فرگازی است 
که دمای بین 1۰۰ تا 2۵۰ درجه سانتیگراد را دارند و 

دارای چند طبقه مجزا میباشند .
ماکروویو یا ماکروفر نیز دستگاهی است که پخت از 
باال  از  تابشی  المنتهای  امواج ماکرو و  طریق گرمگن 

صورت میگیرد .
ماکروفر و فر ترکیبی دستگاهی است که تمامی قابلیت 
نوع دستگاه  و چند  دارد  را  ماکرویو  یا  ماکروفر  های 
حرارت دهی به ان اضافه شده مانند : فن و گریل و 
کانوکشن و حرارت سه بعدی که در برندهای مختلف 

دشتگاه ها متفاوت هستند 
فر برقی دستگاهی کامل برای آشپزی است که دارای 
با جوجه گردان  گاهی  و  بسته  چندین طبقه فضای 
میباشد که از جریان برق برای حرارت دهی استفاده 

می کند.
فر گازی نیز دستگاهی است که دارای چندین طبقه 
محصور با جوجه گردان و بدون آن می باشد که جوجه 

گردان آن با برق کار می کند .
ازتابش  پخت  برای  که  است  دستگاهی  هالوژن  فر 
مستقیم و شدید نور المپ مخصوص استفاده می کند و 

پخت غذا از سطح بیرون شروع می شود .
گاز هالوژن صفحه گاز شیشه ای با المنت برقی پرقدرت 

و قابل تنظیم کار می کند .
تسترها با المنت های تابشی کار می کنند و برای ذوب 
مورد  ها  نان  برشته کردن  و  غذا  و  پیتزا  پنیر  کردن 
استفاده قرار می گیرند . برخی انواع کاملتر برای سرخ 
کردن و بریان کردن سطوح کوچکتر نیز بکار می رود .

سوالردام دستگاهی با سرعت پخت باال با ترکیب امواج 
تابشی همزمان  با فن و گریل  ماکرو و حرارت دهی 
است که جهت پخت مواد غذایی خشک مناسب تر 

می باشد .
القای  تکنولوزی  اساس  بر  دستگاهی  اینداکشن  گاز 
می  خود  مخصوص  ظرف  در  که  است  مغناطیسی 
تواند گرما را انتقال دهد . برای مثال اگر کتری محتوی 
آبجوش را از روی دستگاه و ظرف مخصوص اینداکشن 

بردارید سطح کتری کامال سرد است .

از بین بردن پشه های ریز گلدان با 
چند روش تجربی و موثر

پشه های ریز گلدان یکی از مشکالتی است که افراد 
عالقه مند به نگهداری گیاهان در خانه با آن روبرو می 
شوند. به همین بهانه در این مقاله روشهای از بین بردن 

این پشه های ریز را برای شما عنوان کرده ایم
_ روی دستمال کاغذی پیف پاف بزنید و دستمال را 
روی خاک گلدان بگذارید. به مدت دو هفته هر روز 

دستمال را پیف پاف بزنید. 
از بین بردن پشه های ریز گلدان خانگی با چسب 

زرد
با چسب  خانگی  گلدان  ریز  های  پشه  بردن  بین  از 
زرد,روشهای از بین بردن پشه های ریز گلدن,گلدان 

خانگی
_ استفاده از چسب زرد که از فروشگاه های گل و گیاه 

میشه تهیه کرد. 
_ به مدت چند روز آب به گلدان ها را ندید و روزی 
یکی دو بار خاک گلدان ها را جابجا کنید تا هوا بکشد. 

چون طول عمر و تولید پشه های گلدان ۵ روز است. 
_ ریختن رنده پوست لیمو بر روی خاک گلدان 

_ اگر دقت کنید بیشترین زمان پشه بعد از آب دادن 
است. شما در همان زمان از اسپری چند پیف پاف پشه 

کش استفاده کنید. 
از یک نمکدان دارچین که مرتب رو سطح خاک   _
این کار هم ضد  گلدانها پاشیده شود استفاده کنید. 

عفونی کرده و هم پشه ها رو فراری می دهد. 
از بین بردن پشه های ریز گلدان خانگی با سیر

از بین بردن پشه های ریز گلدان خانگی با سیر,روشهای 
از بین بردن پشه گلدان خانگی

_ 2 عدد سیر را داخل خاک فرو کنید پشه ها فراری 
می شوند. پس از مدتی اگر سیرها سبز شدن آنها را 

خارج کنید. 
_ پودر سیر همه جا هست. ذغال را بکوبید مثل پودر، با 
پودر سیر مخلوط کنید سپس روی خانک بریزید. روی 
خاک را به هم بزنید و از این پودر روی آن بریزید و آب 

ندهید تا خشک شود.
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