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کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان:مدیرکل راه آهن هرمزگان: معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری خبرداد:

تنها راه پیشرفت کشور مقاومت است آغاز پیش فروش بلیت قطار برای نیمه

 نخست تابستان
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سونامی  معتادان در محله شهناز خبــــر

گروه های روستایی برای مبارزه با 
دسته های پراکنده ملخ تشکیل شده 

است

در  روستایی  های  دسته  گفت:  بندرعباس  فرماندار 
دهستان سیاهو برای مقابله و مبارزه با گروه های کوچک 

ملخ صحرایی تشکیل شده است.
عزیزاهلل کناری در بازدید از منطقه سیاهوی بندرعباس 
برخی  در  که  ملخ  این دسته های کوچک  داشت:  اظهار 
مناطق کوهستانی مشاهده می شود، باقیمانده ملخ هایی 
هستند که جهادکشاورزی با آنها مبارزه کرده است و هم 
اکنون به علت به دلیل کوهستانی بودن منطقه قادر به 

عبور از نبوده و سرگردان هستند.
وی ادامه داد: گروه های مردمی با کمک جهاد کشاورزی 
شهرستان، دهیاران و شوراهای اسالمی شب ها در محل 
و  سمپاشی  به  اقدام  و  رفته  صحرایی  ملخ های  استقرار 

مبارزه می کنند.
کلیپ  پخش  پی  در  کرد:  اضافه  بندرعباس  فرماندار 
به  ملخ  هجوم  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  مطالبی  و 
روستاهای خرسین، زاکین و تل سورو و تمامی روستاهای 
شمال غربی دهستان سیاهو از توابع بخش مرکزی این 
محترم  استاندار  همتی  دکتر  دستور  حسب  شهرستان، 
استان هرمزگان مسؤوالن از اولین ساعت های صبح امروز 
در منطقه حاضر شده و در حال بررسی میدانی هستند.

بخش  لودر  دستگاه  یک  کرد:  نشان  خاطر  کناری 
کردن  باز  برای  بندرعباس  فرمانداری  توسط  خصوصی 
زمین های  و  باغات  بین  در  نقلیه  وسایل  عبور  جاده 
با جهاد  ماه  یک  مدت  به  که  هماهنگ شده  حاشیه ای 

کشاورزی همکاری می کند.

مردم محله شهناز:  تهدیدمان می کنند که با سرنگ های آلوده ، شماراهم آلوده می کنیم.

روزنامه 

صفحه3 صفحه8

نصب »کدپستی و 
پالک شهرداری« در 

بندرعباس

به احترام رای مردم حضور یافتم 

سود 110 تومانی فوالد هرمزگان در سال 97

آغاز ثبت نام عتبات عالیات دانشگاهیان

ملوان بحل قهرمان فوتبال ساحلی جاسک شد

عملیات گازرسانی به روستاهای حاجی آباد آغاز شد
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ناخن جویدن عامل خطرناک در بروز
 آسیب های اجتماعی 

امروز در دریای اندیشه

5

ضرورت تربییت 
دانش آموز دغدغه مند با 
نگاه مسئله محور

رئیس پارک علم وفناوری هرمزگان مطرح کرد:

ییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت: یافته ها نشان می دهد، 
درخلیج فارس و دریای عمان ۲ هزار و۹۲۰ گونه متعلق به یک هزار و۹۱۱ جنس از 

۹۲۵ خانواده از آبزیان دریایی وجود دارد که ۴۱ گونه آن جدید هستند.
محمد صدیق مرتضوی با بیان اینکه این مرکز ماهیت تحقیقاتی خود را بر حفظ 
گونه های آبزی قرار داده، افزود: تا کنون یک هزار و۲۰ گونه از این تعداد، طبقه 

بندی و در قالب چهار اطلس منتشر شده است.
وی خاطر نشان کرد: اطلس اول با معرفی ۴۰۰ گونه ماهی، ۱۵۰ گونه نرم تنان، 
نتایج  که  رسید  چاپ  به  دریایی  جلبک  گونه  و۱۵۰  زینتی  ماهیان  گونه   ۱۲۰

شناسایی گونه های آبزی در اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان است.
این مقام مسؤول بیان داشت: از گونه های آبزیان بانک ژن زنده تهیه و طرح هایی 
نیز در شمال و جنوب کشور اجرا شده که به حفظ گونه ها به خصوص در استان 
بهره  مدیران،  نقش  اهمیت  به  اشاره  با  وی  می کند.  بسیاری  کمک  هرمزگان 
برداران و مردم در حفظ اکوسیستم اظهار داشت: مدیران باید در تصمیمات خود 
از مشارکت تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد استفاده کنند، بهره برداران آگاهی 
الزم را از برداشت بی رویه در طبیعت و به خطر انداختن محیط زیست کسب 

کنند و به مردم آموزش های الزم برای حفاظت از زیست گاه ها داده شود.
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، عوامل کاهش تنوع زیستی 
نوار  و سازهای  و ساخت  تنش های محیطی  را،  عمان  دریای  و  فارس  در خلیج 
ساحلی، ورود آالینده ها به اکوسیستم، افزایش جمعیت انسان ها و افزایش سرانه 

مصرف آنها عنوان کرد. مرتضوی ادامه داد: تنوع زیستی، سالمت و تغذیه مردم 
با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر زیست گاه ها در حوزه شیالت تخریب شود بر 

معیشت ساحل نشینان اثر خواهد گذاشت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در صورتی که اکوسیستم به خطر بیافتد، ساکنان 

نوارساحلی درمناطق استان به سمت حاشیه شهرها مهاجرت می کنند.
مناطق  مناطق حساس شیالت در کنار  تحقیقاتی شناسایی  به گفته وی، طرح 
حفاظتی از سال گذشته آغاز شده است که نتایج آن به مدیریت بهتر زیست بوم 

کمک خواهد کرد.

رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان خبر داد :

۲ هزار و ۹۲۰ گونه آبزی درخلیج فارس و دریای عمان 

پیشرفت ۲٥ درصدی پروژه شبكه توزیع آب در شهرک صنعتی خلیج فارس
از  هرمزگان  استان  صنعتی  شهرك های  شرکت  مدیرعامل 
پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه شبکه توزیع آب در شهرك صنعتی 

خلیج فارس خبر داد.
خلیج فارس،  صنعتی  شهرك  از  بازدید  در  زاد  امیر  امیر  سید 
و  در شهرك ها  آب رسانی  و  زیرساختی  پروژه های  کرد:  اظهار 
نواحی صنعتی استان از اولویت اجرایی باالیی برخوردار بوده و 
تأمین، تکمیل و انتقال این پروژه ها با توجه به برنامه ریزی های 

انجام شده صورت می پذیرد.
صنعتی  شهرك های  شرکت  مدیرعامل  و  هیئت مدیره  رئیس 
استان هرمزگان افزود: این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد 

ریال و در مدت  ۱۰ ماه به طول ٨ کیلومتر به انجام خواهد رسید.

امیرزاد با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه افزود: پروژه شبکه 
توزیع آب شهرك صنعتی خلیج فارس تا پایان دی ماه به پایان 

خواهد رسید.
وی ادامه داد: سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت در طراحی و 
نظارت،اجرا و تأمین آب همگام با آخرین استانداردهای روز در 

شهرك ها و نواحی صنعتی انجام می شود.
و  فنی  پروژه های  اجرای  در  و کمیت  بر کیفیت  تأکید  با  وی 
ایجاد زیرساخت ها و فراهم  بیان کرد:  انجام کارها،  سرعت در 
راه اندازی  و  احداث  برای  سرمایه گذاران  حضور  امنیت  کردن 
صنعتی  نواحی  و  شهرك ها  در  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 

استان، یکی از دغدغه های اصلی شرکت شهرك های صنعتی استان است.

مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان هرمزگان خبر داد:

خانه انگلیسی بهار
 واگذاری کالس به مدرس مکالمه واجد شرایط.

 استخدام مدرس برای سطوح مختلف.

سیزده هکتاری، مقابل 
تارا مارکت

0917 579 5007

شهروند گرامی

زمان بیرون گذاشتن زباله، 

ساعت 21)9شب( می باشد

صفحه8

از دستگاه قضایی درخواست 
داریم با جدیت با آنها برخورد 

کند. 
از نیروی انتظامی می خواهیم 

که معتادان و موادفروشان و 
مشروب فروشان راجمع آوری 

نماید .
از اداره برق می خواهیم کوچه 

هایمان را روشن کند.

عالم اهل سنت هرمزگان:

دولت با ایستادگی نقشه های 
دشمنان را خنثی سازند

ایران  ملت  گفت:  بندر چارک  اهل سنت  امام جمعه 
درطول ۴۰ سال از انقالب اسالمی، با وجود همه درد منشی 
ها، ترفند ها، جنگ تحمیلی، ترورها و تحریم های اقتصادی 
از گذشته تا به امروز داشته همچون گذشته پایبند به آرمان 

های خود چون استقالل و ازادی هستند.
شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت بندر چارک 
در گفتگو اختصاصی با خبرنگار هرمز مقاومت را اصل 
اساسی هر انقالب عنوان کرد و گفت: دشمن چیزی 
که از ما و ملت ایران دیده،مقاومت و ایستادگی در 
برابر نقشه های شوم آنان بوده؛ لذا ملت ایران درطول 
۴۰ سال از انقالب اسالمی، با وجود همه درد منشی 
های  تحریم  و  تحمیلی،ترورها  ها، جنگ  ترفند  ها، 
اقتصادی همچون گذشته پایبند به آرمان های خود 

چون استقالل و آزادی است.
عالم اهل سنت هرمزگان با تاکید بر اینکه استقامت 
کرد:  عنوان  است،  آیندگان  برای  درسی۰  ما  امروز 
آینده متعلق به ملت ایران است و اگر ایستادگی در 
کشور نباشد آینده ی فرزندانمان مانند دوران پهلوی 

و گذشته متعلق به غرب و استکبار جهانی است.
راهبر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی 
در سالروز رحلت امام خمینی )ره( پیرامون مقاومت 
تاکید کرد: مقاومتی که در کالم و زندگی امام بزرگوار 
و  باشد  برای مسئوالن کشور  درسی  امروز  باید  بود 
که  است  آن  دهنده ی  نشان  رهبری  های  صحبت 
اگر ما با تکیه بر قدرت و توان داخلی در ابعاد نظامی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش رویم دیگر نیازی 

به حمایت از سوی غرب نداریم.
وی تصریح کرد: امروزه  بسیاری از کشورها، آمریکا 
مملکت  چگونه  که  گیرد  می  تصمیم  آنها  برای 
با  ما  که  حالیست  در  این  کنند  اداره  را  خودشان 
امور  حفظ استقالل خود اجازه دخالت بیگانگان در 
کشور را نخواهیم داد؛ زیرا استقامت و مقاومت یکی 
از اصول اساسی هر انقالب به شمار می رود و باید با 
برخورداری از روش های صحیح در مقابل زورگویان و 

مستکبران ایستادگی کرد.

خبـــر

آمریکا می خواهد با عملیات فریب و 
جنگ روانی، معادالت مسئوالن کشور 

را دچار اشکال کند

آمریکا  امروز  گفت:  سیریک  شهرستان  جمعه  امام 
دنبال این است که با عملیات فریب و جنگ روانی، 
معادالت مسئوالن کشور را دچار اشکال کند که این 
امر می طلبد همه مسئوالن و ملت قهرمان ما هوشیار 

و بیدار باشند.
امام  حیدری،  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جمعه شهرستان سیریک در خطبه های نماز جمعه 
جمهوری  تجربه  کرد:  اظهار  شهرستان  هفته  این 
اسالمی در چهل سال گذشته مؤید این است، هرجا 
که ایستادگی کردیم، موفقیت و پیشرفت نصیب ما 
شده  و هرجا که بر اساس میل طرف مقابل حرکت 

کردیم، ضربه خوردیم.
وی تصریح کرد: این که ایران پس از مذاکره با آمریکا 
می  تواند به یک کشور بزرگ تبدیل شود نیز بخشی 
از سناریوی فریب کاخ سفید است براینکه ایران در 
اتکا  با  تحریم ها،  و  فشارها  رغم  به  و  کنونی  شرایط 
به ظرفیت های داخلی به قدرتمندترین کشور منطقه 
تبدیل و با محوریت جبهه مقاومت، اثرگذارترین نقش 
را در روند تحوالت بین  المللی در طول تاریخ یافته 

است.
می  تواند  تنها  آمریکا  با  مذاکره  کرد:  بیان  حیدری 
نیاز  بینجامد چراکه پیش  این ظرفیت ها  به کاهش 
مذاکره کاخ سفید، تعطیلی تمامی نقاط قوت نظام 

اسالمی است.
رهبری)مدظله  معظم  مقام  به سخنان  اشاره  با  وی 
العالی( در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام که به 
امام  دیدگاه  از  مقاومت  فکری  شاخصه های جریان 
غلطی  تفکر  برخالف  بزرگوار  امام  افزود:  پرداختند، 
که می گوید »فایده ای ندارد« و یا »نمی توانیم«، 
مقاومت در برابر گردن کلفت های دنیا را امری ممکن 

می دانست.
جریان  کرد:  تصریح  سیریک  شهرستان  جمعه  امام 
های مقاومت منطقه نظیر حزب اهلل و یمن که نشان 
دادند مقاومت جواب می دهد ، هرچند مقاومت هزینه 
دارد، ولی هزینه سازش و تسلیم به مراتب بیشتر از 

هزینه مقاومت است.

خبـــر

2
سیاست 

به توطئه های دشمنان، گفت:  بر هوشیاری مردم نسبت  تاکید  با  بندرعباس  امام جمعه  نماینده ولی فقیه در هرمزگان و 
اسکتبار به دنبال تبدیل ارزش های ملت ها به ضدارزش ها و بی هویت کردن آنها است.

آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی در خطبه های این هفته نماز جمعه بندرعباس اظهار داشت: نگاهی به صفحات تاریخ نشان 
می دهد که مستکبران همواره سعی در قدرتمند جلوه دادن خود داشته اند، در حالی که توخالی بوده اند.

استکبار به دنبال تبدیل 
ارزش های ملت ها به 
ضدارزش ها است
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انقالب  و  عمومی  دادستان   ، کرد  اعالم  صالحی 
شهید  بندر  در  سوزی  آتش  موضوع  به  بندرعباس 
ورود  کشور  تجاری  بندر  بزرگترین  عنوان  به  رجایی 
کرده و جهت بررسی جزئیات این حادثه ، قاضی ویژه 

تعیین شده است.
دادستان  کرد:  اظهار  باره  این  در   » صالحی  علی   «
آتش سوزی  موضوع  به  بندرعباس  انقالب  و  عمومی 
در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری 
کشور ورود کرده و جهت بررسی جزئیات این حادثه ، 

قاضی ویژه تعیین شده است.
وی افزود: بعد از ظهر روز چهارشنبه پانزدهم خرداد 

بندر  از  بروز آتش سوزی در بخش هایی  ماه 1398 
شهید رجایی در غرب بندرعباس منجر به ایجاد ستون 
بلندی از دود در این منطقه شد که در نهایت با تالش 
نیروهای آتش نشانی و اطفای حریق پس از ساعاتی 

خاموش شد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: 
بر اساس گزارشات اولیه ،  در جریان این حادثه یک 
دستگاه ریچ استاکر فرسوده در اراضی تحت مدیریت 
آزاد قشم دچار سانحه آتش سوزی شده که  منطقه 
به دلیل همجواری آن با بشکه های روغن پایه و قیر، 
مشتعل شدن  دلیل  به  و  یافته  افزایش  حریق  دامنه 

قیر، ضمن گسترش آتش سوزی ، حجم زیادی دود از 
این اراضی به هوا برخاسته که تحقیقات کارشناسی و 

قضایی در خصوص این موضوع ادامه دارد .
وی با بیان اینکه متأسفانه در جریان این آتش سوزی 
از دست  را  از هموطنان عزیزمان جان خود  نفر  یک 
استان  قضایی  دستگاه  کرد:  تصریح   ، است  داده 
هرمزگان به منظور کشف حقیقت و بررسی جزئیات 
به  ادامه خواهد داد و  را  ، تحقیقات خود  این حادثه 
همین منظور دادستان عمومی و انقالب بندرعباس به 
برای رسیدگی  ای  ویژه  قاضی  و  نموده  موضوع ورود 

تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد: 

ورود مدعی العموم به موضوع آتش سوزی در بندر شهید رجایی

کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان:

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860323055000057 مورخ 1398/02/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر لنگه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه گل هوشنگی فرزند غالمعباس بشماره 
شناسنامه 54 صادره از بندر لنگه در یک باب خانه به مساحت ) 380/16( سیصد و هشتاد متر و شانزده دسی متر مربع پالک 0 فرعی از 3965 
-  اصلی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس انجم روز محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860323055000071 مورخ 1398/02/28 هیات اول موضوه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک بندر لنگه تضرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف رضوانی فرزند عبداارحمن بشماره شناسنامه 
و شماره ملی 3430024617 صادره از بندر لنگه شش دانگ یک باب خانه به مساحت )339/90( سیصد و سی و نه متر و نود دسی متر مربع در 
قسمتی از پالک ، فرعی از 4176 - اصلی واقع در بندرکنگ - کوی قزوینی قطعه 2 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندر لنگه خریداری از مالک رسمی 
آقای احمد رضوانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860323055000068 مورخ 1398/02/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقا عیسی اسمعیلی طبلی فرزند علی بشماره شناسنامه 3 
صادره از قشم در شش دانگ یک درب باغ به مساحت )4465.55 ( چهار هزار و چهارصد و شصت و پنج هزار متر و پنجاه و پنج دسی متر مربع پالک 
0 فرعی از 3991 اصلی واقع در بندر کنگ قطعه 2 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالک رسمی آقای محمد خنجی محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابر رای شماره 139860323055000059 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه گل هوشنگی فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 54 صادره از 
بندر لنگه یک باب خانه به مساحت 240 متر مربع در قسمتی از پالک 0 فرعی از 3965 اصلی واقع در کوی بشاری بخش 24 حوزه ثبت ملک بندر 
لنگه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس انجم روز محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

39/2 م /الف

39/4 م /الف

39/5 م /الف

39/1 م /الف

شناسنامه  شماره 1671  اصغر  سیدعلی  فرزند  بحرینی  مهدی  سید  آقای  به  وسیله  بدین 
شماره  ملی  2991617004 به آدرس  اعالمی بندرعباس گلشهر  بهشت  بندر  کوچه 
کوشا،کوشا3 ساختمان  صدف واحد2 در خصوص پرونده اجرایی کالسه  9700436 له 
برابر  گزارش   بحرینی  که  علیه سید  مهدی  بندرعباس   امام خمینی   بانک سینا  شعبه 
ابالغ می شود   ابالغ  واقعی مسیر نگردید   مورخ 98/02/09 مامور در  آدرس  اعالمی  
دادگستری   نفره    3 هیات  نظر  تجدید  کارشناسان    98/01/26 مورخ   گزارش   طبق  
پالک ثبتی  فرعی 45176 از پالک اصلی:3 در بخش  دو بندرعباس مورد وثیقه سند رهنی  
به  33بندرعباس  شماره  رسمی  اسناد   دفتر  تنظیمی    94/10/07 مورخ   65587 شماره 
مبلغ 2/217/260/000 ریال ارزیابی  گردیده .لذا در صورت  عدم تسویه  بدهی  با مبلغ  

مذکور به مزایده خواهد  رسید.

مریم چمنی-رئیس اداره  اجرای اسناد  رسمی بندرعباس.

آگهی ابالغ گزارش کارشناسی هیات 3 نفره  دادگستری

98/1136 م الف

شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  بندر  پارت  نیسا  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10800101720 ملی  شناسه  و   7393 ثبت 
مورخ  نامه شماره 64/4052  طی  مورخ 1398/02/01که  العاده  فوق  بطور  عادی 
1398/02/09 به تائید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان 
رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند: - آقای رضا امیری سردری به شماره ملی 3071175973 
ایوبی نژاد به شماره ملی 3071278322 - آقای محمود محمودی  - آقای فرشید 
زاده به شماره ملی 3391475773 ) خارج از شرکاء ( - روزنامه دریا جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

 آگهی تغییرات شرکت نیسا پارت بندر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7393 و 
شناسه ملی 10800101720 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/01 که 
طی نامه شماره 64/4052 مورخ 1398/02/09 به تائید اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره 
به شرح ذیل تعیین گردید: - آقای محمود محمودی زاده به شماره ملی 3391475773 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( - آقای رضا امیری سردری به شماره 
ملی 3071175973 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای فرشید ایوبی نژاد به شماره ملی 
3071278322 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و 
قراردادهای تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

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

 آگهی تغییرات شرکت

)492872(

 آگهی تغییرات شرکت

)492882( 

عبداهلل صادقی، کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان با بیان اینکه تنها 
راه پیروزی و پیشرفت کشور مقاومت است، گفت: کشورهای اروپایی 

نوچه های امریکا هستند که هیچ گاه نمی توان به آنها اعتماد کرد.
درگفتگو  هرمزگان  سیاسی  مسائل  کارشناس  صادقی،  عبداهلل 
اختصاصی با خبرنگار هرمز با بیان اینکه تنها راه پیروزی، پیشرفت و 
موفقیت کشور مقاومت است، اظهار کرد: با پیروزی انقالب اسالمی 
ایران یک حکومت بر پایه گفتمان اسالم ناب پیامبر)ص( به رهبری 

امام خمینی)ره( تشکیل شد.
کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان بابیان اینکه ایران بعد از انقالب 
باچه روش هایی حکومت خود را شروع کرد، گفت: خداوند در قرآن 
اُء  َِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ِ َوال ٌد رَُّسوُل اهللَّ کریم پیامبر)ص( را براساس آیه »مَُّحمَّ
اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم« امر می کند، در مقابل کفار و زورگویان باید  َعلَی الُْکفَّ
به شدت و با مظلومین عالم با رحمت برخورد کرد و امام راحل)ره( 

انقالب اسالمی را بر همین پایه تشکیل دادند.
وی افزود: شعار های آمریکا هیچ غلطی نمی کند، اسرائیل غاصب 
جهان  تن  پاره  فلسطین  وهمچنین  محوشود  روزگار  ازصفحه  باید 
اسالم است از جمله شعارهاییست که انقالب اسالمی به آن اعتقاد 

دارد.
صادقی با بیان اینکه روز قدس یکی از گفتمان های انقالب اسالمی 
است که امروز جهانی شده، تصریح کرد: روزقدس به فرموده حضرت 
امام خمینی )ره( نام گذاری شد حاال بعد از ۴۰ سال، 8۰کشور جهان 
روز قدس را گرامی می دارند و این بدان معناست که انقالب اسالمی 

گفتمان جهانی شده است.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی حمایت از جنبش های آزادی خواه 

را استارت زده است، بیان کرد: گروهای مردمی مقاومت اسالمی در 
حال حاضر در کشور های منطقه تشکیل شده و یکی از دیگری قویتر 
هستند مانند حزب اهلل لبنان و جبهه مقاومت اسالمی در فلسطین، 
و  افغانستان  در  فاطمیون  عراق،  در  الشعبی  یمن،حشد  اهلل  انصار 
ایران شکل  انقالب  از  بعد  ها  این جبهه  درپاکستان همه  زینبیون 

گرفت.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه همه این جبهه ها بسیار قوی 
معظم  مقام  افزود:  گرفتند،  استکبار شکل  مقابل  در  مقاومت  برای 
رهبری)مدظله العالی( می فرمایند: اگر جنگ یمن ادامه پیدا کند 
بینی عربستان به واسطه ایستادگی مظلومان یمن به خاک مالیده 

می شود.

کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان با اشاره به مذاکرات که ایران به 
عنوان برجام با کشور های ۵ +1 انجام داد، تصریح کرد: طرف های 
مقابل وعده دادند که تحریم ها در روز اجرای برجام برداشته می 
شود و ایران به تمام وعده های خودش  عمل کردیعنی ایران یک 
اعتماد سازی انجام داد و آمریکا که ادعای کد خدای جهانی داشت 
راحت از توافق خارج شد ولی متاسفانه آمریکا طوری از برجام خارج 
شده که ایران هنوز باید متحد با آن بماندچون اروپای ها گفته اند 

که ما هستیم .
آمریکا  های  نوچه  اروپایی  کشورهای  که  اینکه  بیان  با  صادقی 
هستندکه نمی تواند به آنها اعتماد داشت، خاطرنشان کرد: همان 
طور که مقام مظعم رهبری فرمودند: پیشنهاد کانال مالی اورپایی ها 

بعد از یکسال که از برجام گذشته، طنز تلخی می باشد.

عضو جدید شورای شهر بندرعباس:

به احترام رأی مردم حضور یافتم

و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس  استعفا 
بندرعباس  شهرداری  شهری  سبز  فضای 
قرار  بندرعباس  شهردار  موردپذیرش 

گرفت.
رضا حیدری زاده افزود: به واسطه احترام به 
رأی مردم از ریاست سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس 
کناره گیری کردم و آماده ورود به صحن 
جهت  بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای 

خدمتگزاری بیشتر هستم.
گرفت،  قرار  بندرعباس  شهردار  موردپذیرش  استعفایم  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح کرد: امیدوارم بتوانم با حضور در دوره پنجم شورای اسالمی شهر 

بندرعباس بتوانیم بیش از پی در خدمت رسانی به مردم گام بردارم.
ارشد  کارشناسی  و  آموزشی  مدیریت  کارشناسی  دارای  که  زاده  حیدری 
شهر  شورای  دوره  چهارمین  عضو  خود  کارنامه  در  است،  مالی  مدیریت 
شورای  عضو  بندرعباس،  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس  بندرعباس، 
اسالمی استان هرمزگان، مشاور عمرانی و زیربنایی مدیرکل آموزش وپرورش 
هرمزگان، معاون امور اداری آموزش وپرورش هرمزگان و شهردار منطقه دو 
بندرعباس و مشاور هماهنگی و راهبری کارگروه مشاوران شهردار بندرعباس 

را می بیند.
الزم به ذکر است، پس از استعفا پرویز ساالری از عضویت در شورای اسالمی 
این  در  از عضویت  بندری  رفیعی  هومن  انصراف  اعالم  با  بندرعباس  شهر 
پارلمان شهری، حیدری زاده به عنوان عضو البدل دوم نیز مجوز حضور یافت.

تنها راه پیشرفت کشور مقاومت است
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پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل حقیقی است.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: صاحبان مشاغل حقیقی از پایان اسفند هر سال )پایان سال مالی( به مدت 
سه ماه فرصت دارند تا اظهارنامه های مالیاتی خود را در سامانه های مالیاتی به نشانی www.tax.giv.irثبت 
کنند.

پایان خرداد آخرین مهلت 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

صاحبان مشاغل حقیقی

خبــر

اماکن شهر  از آغاز فرایند برداشت اطالعات  رستمی 
جهت ساخت و نصب پالک های کد پستی خبر داد.

» محمد رستمی « اظهار کرد: در اجرای بند 27 ماده 
55 قانون شهرداری ها، به همت شهرداری بندرعباس 
و بر اساس بخشنامه اداره کل پست استان هرمزگان، 
پروژه پالک های کد پستی ده رقمی امالک و اماکن 

شهر بندرعباس اجرا می شود.
وی افزود: این طرح با توجه به اهمیت ویژه کد پستی 
برای ارائه هرچه بهتر خدمات اجتماعی و انجام سریع 

سرویس های پستی به اجرا در خواهد آمد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس بیان کرد: 

بر اساس قرارداد منعقد شده با یک شرکت پیمانکار، 
این پروژه از نیمه دوم  خرداد ماه سال ۹۸ وارد مرحله 

اجرا می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: قرار است در سال 
جاری اماکن شهری مناطق یک، دو و سه  شهرداری 
پالک  همراه  به  کدپستی  پالک  و  برداری  فهرست 
بروز رسانی  استانداردهای موجود  براساس  شهرداری 

شوند.
وی گفت: پالک های تهیه شده طی یک پروسه شش 
ماهه درب منازل و امالک شهروندان نصب خواهد شد.

پالک های  و  پستی  کدهای  کرد:  اضافه  رستمی 

شهرداری به عنوان یکی از ضروری ترین اجزای مبلمان 
شهری است که پس از اجرا بر اساس استانداردهای 
آدرس دهی  مشکل  رفع  باعث  می تواند  موجود، 

شهروندان شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کاهش مدت زمان 
توزیع مرسوالت پستی، قبوض خدماتی و غیره یکی از 
مهمترین دغدغه های مردم بوده و اطالعات کدپستی 
در تحقق این هدف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
عنوان  به  بندرعباس  شهر  در  کدپستی  الصاق  طرح 

پیش زمینه حرکت به این مهم انجام می شود.
زیر  از  پروژه  این  کرد:  عنوان  نیز  انتها  در  رستمی 

ملی  پروژه  ذیل  شده  تدوین  فعالیت های  مجموعه 
مدیریت نشانی مکان محور) Gnaf( است.

معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری خبرداد: 

از محل اعتبار تملک دارایی های هرمزگان:نصب»کد پستی و پالک شهرداری« در بندرعباس

۴۴۳ میلیارد ریال برای تکمیل طرح های 
نیمه تمام بندرلنگه اختصاص یافت

 ۴۴۳ میلیارد ریال برای تکمیل طرح های نیمه تمام 
بندرلنگه اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان بندرلنگه گفت: ۴۴۳ میلیارد ریال 
جهت  هرمزگان  های  دارایی  تملک  اعتبار  محل  از 
تکمیل طرح های نیمه تمام این شهرستان اختصاص 

یافت.
علی نیکویی در نشستی در همین رابطه و در جمع 
مدیران این شهرستان اظهار داشت: عالوه بر اعتبار 
مذکور، ۱5۰ میلیارد ریال دیگر از محل اعتبار قانون 
استفاده متوازن از امکانات کشور جهت تکمیل طرح 

های نیمه تمام بندرلنگه اختصاص یافته است.
بخش های  در  اعتبارها  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  آموزش  انرژی،  نقل،  و  حمل  درمان،  و  بهداشت 
پرورش، گردشگری، ورزش و جوانان، کشاورزی، آب 
شهری و روستایی و دیگر بخش ها هزینه خواهد شد.

اکنون ۶5 طرح  بندرلنگه تصریح کرد: هم  فرماندار 
نیمه تمام اولویت دار در شهرستان بندرلنگه وجود 
دارد که مسووالن دستگاه های اجرایی باید نسبت به 
جذب اعتبار اختصاص داده شده جهت تکمیل این 

طرح ها اقدام کنند.
اعتبارات  میزان  امسال  بودجه  در  ایرنا،  گزارش  به 
تملک دارایی و توازن منطقه ای اختصاص یافته به 
استان هرمزگان برای انجام پروژه های عمرانی رقمی 

افزون بر ۱,۰2۰ میلیارد تومان است.

پرداخت تسهیالت به فعاالن بخش 
آبزی پروری

به  تسهیالت  پرداخت  از  هرمزگان  شیالت  مدیرکل 
فعاالن بخش آبزی پروری خبر داد. 

از  اینکه  بیان  با  خبر  این  اعالم  با  یکتاپور  محسن 
می شود،  ویژه  حمایت  پروری  آبزی  بخش  فعاالن 
اقتصاد  طرح های  جزو  میگو  پرورش  کرد:  اظهار 
پرداخت  در  ویژه  حمایت های  و  است  مقاومتی 
تسهیالت به متقاضیان و پرداخت سرمایه در گردش 

به فعالن فعلی صورت می گیرد.

خبـــر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860323055000070  مورخ 1398/02/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرحمن رضوانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
55 صادره از بندر لنگه شش دانگ یک باب خانه به مساحت )481/03( چهارصد و هشتاد و یک مترو سه دسی مترمربع در قسمتی از پالک 0 فرعی 
از 4176 - اصلی واقع در بندرکنگ - کوی قزوینی قطعه 2 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالک رسمی آقای احمد رضوانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابر رای شماره 139860323055000058 مورخ 1398/02/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه گل هوشنگی فرزند غالمعباس بشماره 
شناسنامه 54 صادره از بندرلنگه در یک باب خانه به مساحت )292/38 ( دویست و نود و دو متر و سی و هشت دسی متر مربع پالک 0 فرعی از 
3965 اصلی واقع در کوی بشاری بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس انجم روز محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  39/3 م /الفهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  39 م /الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860323055000072  مورخ 1398/02/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر لنگه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالکریم رضوانی فرزند عبدالرحمن بشماره 
شناسنامه 5886 صادره از بندرلنگه شش دانگ یک باب خانه به مساحت ) 346/81 ( سیصد و چهل و شش متر و هشتاد و یک دسی متر مربع در 
قسمتی از پالک 0 فرعی از 4174- اصلی واقع در بندر کنگ قطعه 2 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالک رسمی آقای احمد رضوانی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860323055000069 مورخ 1398/02/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک بندر لنگه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالکریم رضوانی فرزند عبدالرحمن بشماره 
شناسنامه 5886 صادره از بندرلنگه شش دانگ یک باب خانه به مساحت )212/85( دویست و دوازده متر و هشتاد و پنج دسی متر مربع در قسمتی 
از پالک 0 فرعی از 4176 اصلی واقع در بندرکنگ قطعه 2 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالک رسمی آقای احمد رضوانی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/3

صادق خواجه بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  39/6 م /الف39/7 م /الفهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مدیر کل راه آهن هرمزگان از افزایش جابجایی مسافر 
از خطوط ریلی استان خبر داد.

گفت:  هرمزگان  آهن  راه  مدیرکل  ماسوری  حسن 
جابجایی مسافر از راه آهن استان افزایش یافته است.

دوماهه  در  مسافران  جابجایی  افزود:  ماسوری  حسن 
به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد  نسبت  سال 

افزایش یافته است.
وی گفت: دراین مدت 2۰5 هزار و ۸۶۹ نفر مسافر در 

خطوط ریلی استان جا به جا شد ه اند.
به  جابجایی  این  افزود:  هرمزگان  آهن  راه  کل  مدیر 
وسیله ۴۳۶ رام قطار بصورت رفت و برگشت از مبادی 

تهران، اصفهان، یزد و مشهد انجام گرفته است.

ماسوری گفت:ضمناً در این مدت 
۱۹۱ میلیون و 5۳7 هزار و 27۹ 
که  است  شده  طی  نفرکیلومتر 
مشابه  مدت  به  نسبت  رقم  این 
افزایش  درصد   ۶ گذشته  سال 

یافته است.
وی همچنین از آغاز پیش فروش 
حدفاصل  برای  قطار ها  بلیت 
 ۱5 لغایت  تیر  اول  تاریخ های 

مرداد ماه خبر داد.
هرمزگان  آهن  راه  کل  مدیر 

افزود: فروش بلیت قطار های رجا از ساعت ۸ صبح روز 

یکشنبه ۱۹ خرداد ماه به صورت 
اینترنتی آغاز می شود.

ماسوری گفت:مطابق برنامه ریزی 
بلیت  فروش  آغاز  شده،  انجام 
قطار های این شرکت برای نیمه 
نخست تابستان  از طریق دفاتر 
فروش به صورت حضوری ساعت 
۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۹ خرداد 

است.
اطالعات  کسب  برای  هموطنان 
صورت  به  می توانند  بیشتر 
شبانه روزی با سامانه صدای مسافر راه آهن به شماره 

اینترنتی  سایت  به  یا  و  گرفته  تماس   5۱۴۹ تلفن 
www.rai.ir مراجعه کنند.

در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  متقاضیان  همچنین 
دفاتر  نشانی  از  اعم  رجا  قطار های  با  سفر  خصوص 
به  می توانند  بلیت  موجودی  بلیت،  قیمت  فروش، 
صورت شبانه روزی با سامانه ی ارتباط با مشتریان این 
شرکت از طریق شماره تلفن ۱5۳۹ تماس گرفته یا به 
 www.raja.ir سایت اینترنتی این شرکت به نشانی

مراجعه کنند.
آماده  نیز  رجا  شرکت   5۰۰۰۱۳۹ پیامک  شماره 
متقاضیان  پیشنهاد های  و  انتقادات  نظرها،  دریافت 

خرید بلیت و سفر با قطار های این شرکت است. 

مدیر کل راه آهن هرمزگان: آغاز پیش فروش بلیت قطار برای نیمه نخست تابستان

ستاره خلیج فارس، میزبان مراسم روز 
جهانی محیط زیست

رئیس روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت 
خلیج  ستاره  نفت 
این  میزبانی  از  فارس 
شرکت در مراسم روز 
زیست  محیط  جهانی 
در هرمزگان خبر داد.

در  صداقت«  »نرگس 
تشریح این خبر گفت: با تدبیر مدیر عامل محترم و در راستای 
جهانی  روز  مراسم  میزبانی  اجتماعی،  های  مسئولیت  به  عمل 
استان  زیست  محیط  کل  اداره  همکاری  با  را  زیست  محیط 
هرمزگان عهده دار شدیم که در خالل این برنامه خبرهای خوبی 

برای محیط زیست استان به گوش خواهد رسید.
وی افزود: یکی از فلسفه های ایجادی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
حراست از محیط زیست از طریق تولید بنزین با کیفیت فراتر از 
ترین  اصلی  عنوان  به  پاالیشگاه  این  که  چرا  است  بوده   5 یورو 
تامین کننده سبد سوخت کشور نقش مهمی در حفاظت از محیط 

زیست دارد.
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس  این پاالیشگاه را پاالیشگاه سبز کشور خواند و بیان داشت: 
و  است  زیست  از محیط  و حراست  گرو حفظ  در  پایدار  توسعه 
اساسی  گام های  راه  این  در  بتوانیم  توان خود  در حد  امیدواریم 

برداریم.

براساس گزارش حسابرسی نشده در دوره ۱2  فوالد هرمزگان جنوب 
ماهه منتهی به 2۹ اسفند ۹7 به ازای هر سهم ۱۱۰۶ ریال سود محقق 
کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۹ درصد رشد داشته 

است. 
خاطر  به  عمدتا  هرمزگان  فوالد  رشد سودآوری  متالز،  می  گزارش  به 
سایر  درصدی   ۱,۱7۰ افزایش  نیز  و  فروش  درصدی   ۳۶ افزایش 

درآمدهای عملیاتی می باشد.
این شرکت براساس عملکرد ۱2 ماهه برای سال مالی ۹7 مبلغ ۱۶5۹۱ 

میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصوالت 
شامل افزایش فروش محصوالت با تاکید بر محصوالت با ارزش افزوده 

باالتر و افزایش مقدار تولید به ۱.5 میلیون تن می باشد.
رشد حاشیه سود ناخالص شرکت از ۱7 به 2۶ درصد در فصل زمستان، 

مهمترین نکته گزارش عملکرد شرکت بوده است.
سود  حاشیه  درصدی   ۹ افزایش  و  درصدی   ۳۶ رشد  دیگر  عبارت  به 
ناخالص، سود ناخالص شرکت را به ۹۹۴ میلیارد تومان رساند که در 
کنار شناسایی ۱۰57 میلیارد تومان درآمد عملیاتی ناشی از تسعیر ارز، 

رشد سودآوری شرکت را رقم زد.

درسال 97؛

سود 110 تومانی فوالد هرمزگان

کشور  آزادراه های  توسعه  و  ساخت  معاون 
از  عبور  عوارض  تیرماه  پایان  تا  گفت: 
صورت  به  رجایی  بندرعباس-شهید  آزادراه 

الکترونیکی پرداخت می شود.
اجرای  از  افزود: هدف  میرشفیع  سید حسین 
این طرح، ایجاد ایمنی و تسهیالت بیشتر برای 
رانندگان است و مردم نباید بابت الکترونیکی 

شدن پرداخت عوارض نگرانی داشته باشند.
پرداخت عوارض عالوه بر آزاد راه بندرعباس-

شهید رجایی در آزاد راه های قزوین - رشت، 
 - قم  سلفچگان،   - ساوه  پردیس،   - تهران 

تبریز،   - ارومیه  اصفهان،   - کاشان  کاشان، 
زنجان - تبریز، کنارگذر مشهد، باغچه - مشهد 

بصورت الکترونیکی پرداخت می شود.
این طرح که  گفتنی است؛ در مرحله نخست 
چهار  در  عوارض  شد،  آغاز  امسال  نوروز  از 
 - قزوین  قزوین،   - کرج  قم،   - تهران  آزادراه 
الکترونیکی و  زنجان و تهران - ساوه بصورت 
سایت های  به  مراجعه  با  مختلف  روش های  از 
www. و   www.aaniro.com اینترنتی 
و  رو  آنی  کیپاد،  اپلیکیشن های   ،nspay.ir
و  پوز ها  یا  مسکن  بانک  برچسب  تهیه  تاپ، 
بین  توقفگاه های  در  مستقر  عابربانک های 

جاده ای پرداخت می شود.

پایان تیر؛ اجرای عوارض الکترونیکی در آزادراه بندرعباس-شهید رجایی

 

بندر  پارت  نیسا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
7393 و شناسه ملی 10800101720 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شماره  نامه  طی  1398/02/01که  مورخ 
64/4052 مورخ 1398/02/09 به تائید 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تصمیمات  است  رسیده  هرمزگان  استان 
ذیل اتخاذ شد: - ماده 14 اساسنامه اصالح 
گردید و تعداد اعضای هیئت مدیره از13 

نفر به 3 نفرکاهش یافت .

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

آگهی تغییرات شرکت

)492877(

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تشریح کرد:

بازار سهام، مهمترین روش تامین سرمایه 
واحدهای تولیدی

تهران- ایرنا- نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: بهتر است تا حجم موجود نقدینگی در 
کشور به سمت تولید کشور هدایت شود و مهمترین 
روش تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی از طریق 

بازار سهام است.
فریدون احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 
اینکه بحث راه اندازی بازار متشکل ارزی از مدت ها 
اقداماتی  از  دولت  اگر  گفت:  است،  مطرح شده  قبل 
که در راستای راه اندازی بازار متشکل ارزی در حال 
بهتری  نتیجه  با  اقدام  این  گیرد  فاصله  است  انجام 
همراه می شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که 
دولت نمی تواند به طور کامل از نظارت این بازار عقب 
نشینی کند. بهتر است تا پایه اصلی این بازار به گونه 
ای طراحی شود که نحوه معامالت و میزان عرضه و 
تقاضای ارز به طور کامل مشخص باشد همچنین باید 
گیرد. بازار صورت  این  نظارت  برای  مثبتی  اقدامات 

خود  دخالت  از  باید  دولت  که  است  معتقد  احمدی 
بکاهد و اجازه دهد تا دارنده و متقاضی ارز، با یکدیگر 

به توافق برسند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه 
کرد: دولت باید فضا را برای انجام معامالت ارز باز نگه 
برای  ارز  تامین  بخش  در  فقط  تا  است  بهتر  و  دارد 
و  کند  دخالت  است  آن  متولی  که  اساسی  کاالهای 
باقی کار را اجازه دهد تا قیمت ها در بازار به صورت 

آزاد و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.
به  آزاد  بازار  باید در  نیز  اضافه کرد: قیمت دالر  وی 
صورت واقعی تعیین شود و اگر قرار باشد قیمت ها به 
صورت تصنعی پایین نگه داشته شوند نتیجه ای جز 

ضرر و زیان برای بازار به همراه ندارد.
احمدی اظهار داشت: در صورت تعیین نرخ واقعی ارز، 
مورد حمایت  باید  که  اقشاری  برای  تواند  دولت می 
ای  ویژه  حمایتی  های  سیاست  و  برنامه  گیرند  قرار 

را در نظر بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
الزم است تا دولت نسبت به وقایع رخ داده در بازار 
داشته  اطالعات  تقاضا  و  عرضه  میزان  و  قیمت  ارز، 
از  ارز  واقعی  نرخ  اجازه دهد  بهتر است که  اما  باشد 

طریق معامالت تعیین شود.
وی گفت: راه اندازی بازار متشکل ارزی به طور حتم 
واقعی  و  بود  خواهد  تاثیرگذار  سرمایه  بازار  روند  بر 
شدن قیمت ها و ایجاد شفافیت در اقتصاد می تواند 

به نفع انجام معامالت در کشور باشد.
اقتصاد  و  سیاسی  مسائل  اینکه  به  اشاره  با  احمدی 
جهانی از جمله مواردی است که بر روند بازار سرمایه 
دخالت  کاهش  زمان  اکنون  گفت:  است،  تاثیرگذار 
واقعی  ضمن  تا  رسیده  فرا  کشور  اقتصاد  در  دولت 

شدن قیمت ها، مانع ایجاد رانت در معامالت شود.
وی افزود: دلیل اینکه چرا تاکنون بازار متشکل ارزی 
راه اندازی نشده است مشخص نیست اما ممکن است 
از  بعد  احتمالی  های  مرج  و  هرج  نگران  مسئوالن 
را در نظر  این نکته  باید  اما  باشند  بازار  این  تشکیل 
گرفت نوسان موجود کوتاه مدت است و به طور حتم 

بعد از مدت کوتاهی بازار ارز به تعادل می رسد.
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برای چهارمین بار متوالی؛

تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران 
قهرمان جهان شد

تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران برای چهارمین بار 
متوالی قهرمان جوانان جهان شد.

جهان  قهرمان  ایران  جوانان  برداری  وزنه  ملی  تیم 
ملی  تیم  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  شدبه 
وزنه برداری جوانان کشورمان با کسب ۲ مدال طال، 
برای  امتیاز   ۶۲۲ کسب  و  برنز   ۹ و  نقره  نشان   ۴
چهارمین سال متوالی بر سکوی نخست رقابت های 

قهرمانی جوانان جهان در فیجی تکیه زد.
 ۱۰ با  کشورمان  جوانان  وزنه برداری  ملی  تیم 
حسین  روح اهلل بیرانوند،  حسین نجفی،  ملی پوش؛ 
علی  طاهری،  افشین  محمدحسینی،  سلطانی، 
قاسمی، امیرعزیزی، علیرضا لطفی، علیرضا یوسفی و 
علی داودی در این رقابت ها شرکت کرد که موفق به 

کسب عنوان قهرمانی جهان شد.
از  بعد  جوان  بردارن  وزنه  قهرمانی  چهارمین  این 
توکیو   ۲۰۱۷ گرجستان،  تفلیس   ۲۰۱۶ مسابقات 

ژاپن و ۲۰۱۸ تاشکند ازبکستان است.
تیم های آمریکا با ۵۵۳ امتیاز و ژاپن با ۵۲۲ امتیاز 

دوم شوم شدند.

افزایش دانش مربیان و کاهش 
مصدومیت ستاره ها

ورزشی  آسیب های  از  پیشگیری  دپارتمان  رئیس 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  المپیک:  ملی  آکادمی 
می تواند  که  است  عواملی  از  یکی  مربیان  دانش 

آسیب های ورزشی را کاهش دهد
مصدومیت  کاهش  و  مربیان  دانش  افزایش 
با  اختصاصی  مصاحبه  در  علیزاده  ستاره هادکتر 
افزایش  افزود:  سیما  و  صدا  خبرگزاری  خبرنگار 
ورزشی  ستاره های  برخی  و  پوشان  ملی  آسیب های 
مربیان  علم  و  دانش  اگر  که  داشت  آن  از  حکایت 
افزایش پیدا کند می تواند آن ها را در راستای کاهش 
مصدومیت ها کمک و یا از بروز آن ها پیشگیری کند.

برنامه های  وی گفت: ورزشکاران مصدوم در جریان 
تمرینی همیشه دچار درد و مشکل هستند و مربیان 
در پی آن هستند که پاسخ هایی برای مشکالت این 

دسته از ملی پوشان و بازیکنان داشته باشند.
ورزشی  آسیب های  از  پیشگیری  دپارتمان  رئیس 
آکادمی ملی المپیک افزود: در نظر داریم در نخستین 
گام با برگزاری کلینیک تخصصی ویژه مربیان تیم های 
ملی اطالعات علمی و ورزشی را در خصوص آسیب 
ها، مصدومیت ها و تمرینات آن ها را از نظر علمی در 
جریان اتفاقات قرار دهیم و با هماهنگی که با بخش 
به  را  داشت شرایط  فدراسیون های خواهیم  آموزش 
یکی  پزشکی  اطالعات  این  فراهم کنیم که  گونه ای 
از دروس کالس های مربیگری در سطوح و رشته های 

مختلف قرار بگیرد.

به دلیل مصدومیت؛

کناره گیری یک بازیکن از انتخابی 
تنیس روی میز بانوان

مسابقات  از  مصدومیت  دلیل  به  جوان  بازیکن  یک 
انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان کناره گیری 

کرد
از پایگاه  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
مسابقات  میز؛  روی  تنیس  فدراسیون  رسانی  اطالع 
انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان از صبح دیروز 

در آکادمی امیر احتشام زاده تهران آغاز شد.
ندا  که  شد  گیری  پی  دور   ۶ انجام  با  نخست  روز 
اشتری  مهشید  و  کشور  المپیکی  بانوی  شهسواری 
باخت در  برد و یک  با ۵  ایران  بانوان  رنکینگ دوم 

صدر جدول یکدیگر را دنبال می کنند.
از استان  این مسابقات، پریناز حاجیلو  در دور سوم 
البرز به دلیل آسیب از ناحیه کمر از ادامه رقابت ها 
انصراف داد. ملیکا کرمی، مریم صامت، شیما صفایی، 
این  ادامه  در  صامت  مهشید  و  فر  جمالی  فاطمه 
روز  رقابت های  باخت   ۲ و  پیروزی   ۴ با  مسابقات 

نخست را به پایان رساندند.
هلیا اصغری با تعداد برد و باخت برابر، سارا شهسواری 
با ۲ پیروزی و ۴ باخت و پریا خضر با ۵ باخت و یک 
پیروزی و صبا صفری با ۶ باخت نتایج روز اول خود 

را رقم زدند.

ورزش  ایران

"برق قهرمان فوتسال جام رمضان 
جاسک شد"

با  شهرستان  این  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات 
قهرمانی تیم برق به پایان رسید.

به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ مسابقات فوتسال 
جام رمضان مرکز شهر جاسک با شرکت ۱۶ تیم در 
ورزشی  سالن  در  ماه  اردیبهشت   ۱۹ از  گروه  چهار 
شهید آذرایین آغاز شد و با قهرمانی تیم برق به پایان 

رسید.
در دیدار فینال این رقابت ها تیم برق با انجام بازی 
برتر توانست با نتیجه ۲ بر یک تیم شاهین مغلوب 

کند و عنوان قهرمانی از آن خود کند.
در دیدار رده بندی نیز تیم سیمرغ توانست با ۵ گل 
تیم پاچال غالمی بحل را شکست دهد و پس از تیم 

شاهین یکبنی به مقام سوم دست یابد.
محمد امین محبی از تیم قهرمان به عنوان فنی ترین 
پاچال  از  گل  یازده  زدن  با  بادنوروز  سراج   ، بازیکن 
غالمی بحل و عبداهلل آفریدون از تیم نایب قهرمان به 
ترتیب از سوی کمیته مسابقات به عنوان آقای گل و 

بهترین دروازه  بان لقب گرفتند.
گفتنی است، مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور 
فرمانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون  گمتیلی  احمد 
 ، و جوانان  ورزش  اداره  رئیس  مرادی  عبدالمجید   ،
حسن علی میرزایی بخشدار مرکزی ، علی میری پور 
عضو شورای شهر جاسک برگزار شد که به تیم های 

برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.

ساحل شهرداری سیریک فاتح 
جام سی ام

رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  دوره  امین  سی 
شهرداری  ساحل  قهرمانی  با  سیریک  شهرستان 
بندرسیریک مدافع عنوان قهرمانی در سالن اصالت 

شهربندرسیریک به کار خود پایان داد.
مسابقات  اختتامیه  آیین  در  قورچی زاده  اسماعیل 
فوتسال جام رمضان این شهرستان اظهار داشت: این 
سالن  بازیدر  یک  و  برگزاری سی  از  پس  مسابقات، 
اصالت شهربندر سیریک با اعالم تیم ها و نفرات برتر 

پایان یافت.
وی ادامه داد: دو تیم ساحل شهرداری بندر سیریک 
مدافع عنوان قهرمانی فوتسال جام رمضان و شهاب 
شهرستان  فوتسال  برتر  لیگ  قهرمان  پگو  دالران 
وحدت  و  بیالیی  آسایش  مهنا  تیم های  بر  غلبه  با 

دهیاری میشی راهی دیدار فینال شدند.
رئیس هیات فوتبال شهرستان سیریک تصریح کرد: 
حساس،  بازی  دقیقه   ۴۰ پایان  در  و  دیدار  این  در 
سیریک  بندر  شهرداری  ساحل  گیر  نفس  و  دیدنی 
موفق شد ۴ بر ۱ پیروز و برای چهاردهمین بار سرود 

قهرمانی سرداد.
عباس  امیر  مسابقات  این  پایان  در  کرد:  عنوان  وی 
بهترین  بعنوان  بیالیی  آسایش  مهنا  تیم  از  مرادی 
دروازه بان،فهیم طاهری از شهاب دالران پگو به عنوان 

بهترین بازیکن معرفی شدند.
این  پایان  در  کرد:  اشاره  زاده  قورچی  اسماعیل 
ساحل  تیم  از  شفائی  مازیار  همچنین  مسابقات 
شهرداری بندرسیریک با به ثمر رساندن ۱۲ گل به 

عنوان آقای گلی این مسابقات دست یافت.
فرماندار شهرستان سیریک نیز در آیین اختتامیه این 
شهرستان  ورزشی  هیات های  کرد:  عنوان  مسابقات 
حال  در  تجهیزات  و  امکانات  کمترین  با  سیریک 

فعالیت هستند.
احمد جمالدینی اظهارکرد: در چند سال اخیر شاهد 
حرکت های چشمگیری در عرصه ورزش شهرستان 
و  وحدت  جزء  حرکت ها  این  که  بوده ایم  سیریک 
همدلی جامعه ورزشی و فعالیت های ارزنده مجموعه 

ورزش شهرستان امکان پذیر نبوده است.
حضور  شاهد  گذشته  سال  در  کرد:  اضافه  وی 
نمایندگان شهرستان در مسابقات ورزشی رشته های 
در  که  بوده ایم  ساحلی  فوتبال  و  فوتسال  فوتبال، 

مجموع عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند.
فرماندار شهرستان سیریک بر آموزش و استعداد یابی 
در  اصلی  رکن  می تواند  آموزش  کرد:  بیان  و  تاکید 

فعالیت های هیات های ورزشی باشد.
وی افزود: با آموزش صحیح مربیان، داوران و جامعه 
دست  پیش روی  اهداف  به  زودتر  می توان  ورزشی 

یافت.
و  جوان  بازیکنان  پرورش  بیانکرد:  احمدجمالدینی 
حضور  زمینه ساز  استعدادیابی  دوره های  برگزاری 
ورزشکاران جوان و آینده دار در ورزش خواهدشد و 
انتظار می رود هیات های ورزشی برروی این موضوعات 

توجه کنند.
سیریک  شهرستان  سنت  اهل  موقت  جمعه  امام 
نیز خاطرنشان کرد: شاهد اتفاقات خوبی در ورزش 

فوتبال و فوتسال شهرستان سیریک هستیم.

خبــــر

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم گفت: فعالیت ۱۰ پایگاه ورزشی برای غنی سازی اوقات فراغت در شهرستان 
قشم آغاز شده است. یونس برهم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کودکان، جوانان و نوجوانان عالقه زیادی به ورزش 
دارند و برنامه ریزی صحیح می توان از این عالقه برای حفظ تندرستی و مصون سازی آن ها در برابر ناهنجاری های 

فرهنگی اجتماعی بهره گرفت.

غنی سازی اوقات فراغت در 
قشم با فعالیت 10 پایگاه 
ورزشی

سرپرست هیئت کشتی استان هرمزگان:

مالک اصلی برای انتخاب رئیس فدراسیون باید توانایی افراد باشد
سرپرست هیئت کشتی استان هرمزگان مالک اصلی برای کسب کرسی 
ریاست فدراسیون را توانایی افراد دانست و عنوان کرد: متاسفانه به نظر 
می رسد برخی بی اخالقی می کنند و تالش دارند از مسیرهای نادرست 

رای دهندگان را تحت تاثیر قرار دهند.
خصوص  در  فینی  خواجه  علی  خلیج فارس،  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
حواشی انتخابات پیش رو فدراسیون کشتی کشورمان در جمع خبرنگاران 
افزود: کشتی ورزش پهلوانی و جوانمردانه است. اینکه برخی بخواهند به 
خاطر کسب رای و در جهت حمایت از نامزد موردنظر خود از امکانات و 
موقعیت خود استفاده کنند درست نیست. وی در خصوص اینکه یکی از 
مسئولین فدراسیون با صاحبان رای انتخابات هیئت استان تماس گرفته 
و در قبال ارتقاء درجه، خواهان رای آنها به فرد خاصی شده است، اظهار 
کرد: این موضوع در سطح استان بازتاب داشت و من هم مطلع شدم که 

چنین اتفاقی رخ داده است.
برایم  که  نامه  فالن  امضای  در گذشته هم سر  داد:  ادامه  فینی  خواجه 

ارسال کرده بودند، تاکید کردم شایسته نیست برخی از دست اندرکاران 
وارد چنین حاشیه هایی شوند. وی تصریح کرد: باید به تمام نامزدهای 
انتخابات نظر برابر داشته باشیم، هر کسی می تواند طرفدار نامزد موردنظر 
خود باشد اما اجازه ندارد از موقعیت اداری و امکانات دولتی به نفع فرد 
موردنظر استفاده کند. سرپرست هیئت کشتی استان هرمزگان با اشاره 
به اینکه متاسفانه به نظر می رسد برخی بی اخالقی می کنند و تالش 
دارند از مسیرهای نادرست رای دهندگان را تحت تاثیر قرار دهند، اضافه 
کرد: در صورتی که به نظرم همه وظیفه داریم به کسی که برنامه بهتری 
جهت اداره فدراسیون دارد و می تواند اسپانسر قوی برای فدراسیون جذب 
برای کسب کرسی ریاست  اصلی  فینی مالک  بدهیم. خواجه  کند رای 
فدراسیون را توانایی افراد دانست و عنوان کرد: انتخابات هیئت کشتی 
استان هرمزگان یکشنبه ۱۹ خردادماه برگزار خواهد شد و اعضای مجمع 
هم مشخص شده اند. وی با بیان اینکه اغلب نفرات از گذشته مشخص 
از  دلیل  هر  به  که  اعضای مجمع  از  برخی  داد: جایگزینی  ادامه  بودند، 

انتخابات خوبی  امیدوارم  و  نیز مشخص شده  اند  استان مهاجرت کرده 
داشته باشیم و ۱۹ خردادماه هیات کشتی استان رییس خود را بشناسد.

جام  توانست  بحل  ملوان  ساحلی  فوتبال  تیم 
قهرمانی مسابقات فوتبال ساحلی ماه مبارک رمضان 

را به خود اختصاص دهد.
دوره  چهارمین  خبرنگارماازبندرجاسک،  گزارش  به 
مسابقات فوتبال ساحلی جاسک جام رمضان یادواره 
مرحوم امید طاهری که از اول ماه مبارک رمضان 
زمین  در  ای  دوره  صورت  به  تیم  یازده  شرکت  با 
ورزسی سنگ سیاه برگزار شده بود با قهرمانی تیم 
خوب  ملوان بحل به پایان رسید و تیم های ایثارگران 
این  مقام های دوم وسوم  ترتیب  به  پوشان  وسرخ 

مسابقات را بدست آوردند.
سراج  و  بهروجه  الدین  حسام  مسابقات  این  در 
بادنوروز به صورت مشترک با ۲۰ گل زده، آقای گل 
تیم اخالق  به عنوان  پوشان  تیم سرخ  و  مسابقات 

معرفی شدند.
رادمهر   ، مسابقات  جوایزاین   اهدای  مراسم  در   
فرماندار، آشفته شهردار، رفعی نیا و میری پور اعضای 
شورای شهر، مرادی رئیس ورزش و جوانان و کاملی 

جانشین  جاسک حضور داشتند.
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  همکاری  با  مسابقات  این 
اروند، شهردار و شورای شهر و اداره ورزش و جوانان 

اختتامیه  مراسم  در  جاسک  فرماندار  شد.  برگزار 
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 
به  مشارکتی  بصورت  زیرساخت ها  کردن  فراهم  با 

بالفعل تبدیل شود .
بویژه  ساحلی  ورزش های  کرد:  خاطرنشان  رادمهر 
که  است  ظرفیت ها  این  از  یکی  ساحلی  فوتبال 
از  جوانان  استقبال  و  شهرستان  موقعیت  بر  عالوه 

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

وی ضمن تقدیر و تشکر از رئیس ورزش و جوانان، 
تیم  دو  به  تبریک  و  بازیکنان  و  مربیان  داوران، 
فینالیست بابت برگزاری و حضور در این مسابقات 
آسیب های  از  ماندن  مصون  برای  کرد:  تصریح 
اجتماعی می  توان با ایجاد فضاها و امکانات مناسب 
و رقابت بین جوانان با برگزاری مسابقات جذاب در 

توسعه رشته های ورزشی نیز گام برداشت.

لیگ برتر فوتبال ساحلی کشورملوان بحل قهرمان فوتبال ساحلی جاسک شد

پیروزی شهرداری بندرعباس 
مقابل ایفا اردکان

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

تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس موفق شد در 
دیداری خانکی از سد ایفا اردکان عبور کند و خود را 

به تیم های صدرنشین لیگ برتر کشور نزدیک کند.
از سری مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی 
غدیر  ورزشگاه  در  بندرعباس  شهرداری  تیم  کشور 
بندرعباس میزبان تیم ایفا اردکان بود و موفق شد با 

پیروزی این دیدار مهم را پشت سر بگذارد.
درا،  فاروق  بندرعباس  شهرداری  برای  دیدار  این  در 
رضا امیری، پوریا سورویی و علی میرزایی موفق شد 
با نتیجه چهار بر سه از سد حریف قدرتمند یزدی خود 

عبور کند.
شهرداری  تیم  نتیجه  این  کسب  و  ترتیب  بدین 
بندرعباس با کسب ۹ امتیاز در رده هفتم و تیم ایفا 
اردکان با ۱۸ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی 

لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور قرار گرفتند.

دومین دوره مسابقات فوتبال جام ستارگان هرمزگان ویژه ماه مبارک رمضان با قهرمانی تیم ستارگان احمدی 
به پایان رسید.

در بازی پایانی این رقابت ها  تیم ستارگان احمدی در ورزشگاه تختی بندرعباس با تک گل هادی دهقانی ۱ بر 
صفر تیم زاهد منتخب چاهو را شکست داد و عنوان قهرمانی سال گذشته خود را تکرار کرد.

ستارگان  فوتبال بخش احمدی ضمن قهرمانی در این پیکارها جایزه چهار میلیون تومانی تیم قهرمان را از آن 
خود کرد.

جام اخالق مسابقات نیز به تیم نایبند بندرعباس رسید و تیم زاهد منتخب چاهو هم عالوه بر کسب عنوان نایب 
قهرمانی به عنوان تیم پدیده مسابقات لقب گرفت. ضمن اینکه تیم زاهد منتخب چاهو با نایب قهرمانی در این 

مسابقات جایزه دو میلیون تومانی این پیکارها را بدست آورد.
معین رنجبریان از تیم شهرداری بندرعباس 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.
دومین دوره مسابقات فوتبال جام ستارگان هرمزگان با شرکت ۱۰ تیم در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد.

جام قهرمانی به ستارگان احمدی رسید   

دومین دوره مسابقات  فوتسال جام رمضان روستای 
پانزده  باشرکت  که  جاسک  مرکزی  بخش  بهمدی 
تیم زیر نظر هیئت روستایی وبازی های بومی محلی 
شهرستان جاسک وهمکاری دهیاری وشورای اسالمی 
واداره ورزش وجوانان جاسک در محل سالن ورزشی 
بهمدی آغاز شده بود با قهرما نی تیم خوب ویکدست 
جوانان دهیاری بهمدی به پایان رسید و تیم دهیاری 
روستای نگر دوم شد. در مراسم اختتامیه این مسابقات 
میرزایی بخشدار مرکزی، مجید مرادی رئیس ورزش 
و  بومی  های  بازی  هیئت  رئیس  پیاپ  وجوانان،علی 
دفتر  ومسئول  بهمدی  روستای  ودهیار  شورا  محلی، 
نماینده شرق استان در مجلس شورای اسالمی حضور 
این  ؛در  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به  داشتند. 
جاسک  وجوانان  ورزش  رئیس  مرادی  مجید  مراسم 
گفت: ورزش موجب شادابی ونشاط جامعه میشود. در 
بخش مرکزی جاسک زیرساخت های ورزشی خوبی 
احداث شده است و در حال احداث هم میباشد همه 
دهیاران باید به ورزش روستایی کمک کنند. وی گفت:  

مهندس رادمهر فرماندار جاسک حامی وحمایت کننده 
به ورزش  این مدت  ورزش شهرستان میباشد که در 
مرادی  است.  داده  انجام  خوبی  های  کمک  جاسک 

استان  وجوانان  ورزش  مدیرکل  امیاری  دکتر  گفت: 
توجه خوبی نسبت به ورزش استان دارد ویکی از برنامه 
های مدیر کل ورزش وجوانان استان توسعه ورزش در 

روستاها میباشد. رئیس ورزش وجوانان جاسک گفت: 
در روستاهای شهرستان جاسک تعداد ۹ خانه ورزش 
که  است  گرفته  قرار  بهرداری  ومورد  افتتاح  روستایی 
های  خانه  به  جاسک  روستاهای  بیشتر  هم  امسال 
ورزش روستایی تجهیز خواهند شد. وی گفت : امسال 
المپیاد ورزش روستاها تحت عنوان جام خوشه چین بنا 
به دستور مدیر کل ورزش وجوانان استان در چند رشته 
این  استانی  مرحله  میشود  برگزار  شهرستانها  درتمام 
المپیاد هم در بندر عباس  مرکز استان برگزار خواهد 
شد. وی از مسئولین برگزاری این مسابقات تشکر کرد. 
در این مسابقات عبدالرحیم فتوحی فنی ترین بازیکن: 
عنوان  به  ابوذری  وعلی  گل  آقای  پور  میری  یوسف 
بهترین دروازبان انتخاب وجوایزی نیز دریافت کردند.  
الزم به ذکر است : مسئول برگزاری این مسابقات محمد 
باالچ زهی ومنصور رنجبری و داوران مسابقات: عیسی 
گزدانی، حسین جزایر، عیسی یالنبر، افشین احمدی 
و فرید بی خسته بودند از زحمات این بزرگواران نیز 

تشکر گردید.

پایان دومین دوره مسابقات  فوتسال جام رمضان روستای بهمدی بخش مرکزی جاسک

مسابقات فوتسال جام رمضان بخش بیکاه شهرستان رودان با معرفی تیم شهید دهقان آزاد به عنوان قهرمان 
پایان یافت.

مسابقات فوتسال جام رمضان بخش بیکاه شهرستان رودان با شرکت ۱۰ تیم در دو گروه پنج تیمی با آغاز ماه 
مبارک رمضان در سالن شهدای بخش بیکاه آغاز شد. این مسابقات با انجام بازی های مرحله گروهی تیم های 
شهید دهقان آزاد و تیم آبفا از گروه اول و تیم های ساحل و فرهنگ و ادب برنطین از گروه دوم به مرحله پایانی راه 
یافتند. در این مرحله تیم شهید دهقان آزاد و ساحل با برتری مقابل حریفان خود به فینال این مسابقات رسیدند.
در دیدار پایانی تیم شهید دهقان آزاد با برتری مقابل تیم ساحل عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود نمود.

مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور حجت االسالم مصطفی ذوالقدر نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
، امیر دهباشی ریاست اداره ورزش و جوانان ، قنبری بخشدار بخش بیکاه ، قاسم کارگر مسئول نمایندگی ورزش 
و جوانان بخش بیکاه و پیشکسوتان ورزش بخش بیکاه برگزار شد که به تیم های برتر کاپ قهرمانی اهداء گردید.

پایان مسابقات فوتسال جام رمضان بخش بیکاه با معرفی تیم قهرمان
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 این طرح به طول ۱۵ کیلومتر شبکه و نصب ۱۲۵ انشعاب پلی اتیلن، با اعتبار ۴۷ میلیارد ریال و مدت 
زمان ۲۰۵ روز تقویمی اجرا و به بهره برداری خواهد رسید. مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان با اشاره به اینکه 
شهرستان حاجی آباد به عنوان شهر سبز استان نامیده شده است، ابراز داشت: هم اکنون ۹۹ درصد شهر 
حاجی آباد با بیش از ۸ هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

عملیات گازرسانی به روستاهای 
حاجی آباد آغاز شد

همه در تأمین امنیت غذایی جامعه 
مسؤول هستند

از  جامعه  آحاد  همه  اینکه  بیان  با  قشم  دادستان 
تا توزیع و مصرف کننده در تأمین  تولیدکننده گرفته 
امنیت غذایی مردم مسؤول هستند،گفت: با متخلفان 
و خاطیان در این زمینه، هیچ تعارفی نداریم و برخورد 

قانونی خواهیم کرد.
توزیع  تهیه و  از مراکز  بازدید  رضا صفایی در جریان 
اتفاق  به  که  قشم  جزیره  های  قنادی  و  غذایی  مواد 
در  داشت:  اظهار  گرفت،  صورت  مربوطه  کارشناسان 
تأمین  سالمت  از سالمت عمومی و  راستای صیانت 
دست  و  جامعه  اعضای  همه  غذایی  و  خوراکی  اقالم 

اندرکاران مسؤول هستند.
وی با بیان اینکه پیرامون مبحث قوت و مایحتاج اساسی 
بسیار سفارش شده  نیز  احادیت  و  روایات  در  جامعه 
است، افزود: در دادستانی قشم، حساسیت ویژه ای بر 
روی این امر داریم، چرا که به دلیل انتقال مواد غذایی 
همچنین  و  مسافت  بُعد  و  کشور  استان های  سایر  از 
گردشگرپذیر بودن جزیره و منطقه آزاد قشم به ویژه 
در ایام و مناسبت هایی چون عید سعید فطر، معتقدیم 
قشم در این خصوص از شرایط متفاوتی برخوردار است 
که می توان با تشدید نظارت ها، بازرسی ها و مقابله با 

متخلفان به امنیت غذایی مردم کمک شایانی کرد.
دادستان قشم همچنین یادآور شد: از فرد فرد مردم 
به  توجه  با  نظارت ها  اعمال  انتظار می رود که در  نیز 
وجود سامانه های مربوطه چه در خصوص قیمت و چه 
در رابطه با موازین بهداشتی با مسؤوالن مربوطه تماس 
بگیرند، همچنان که دادستانی نیز در صورت وجود و 
انجام  اقدامات الزم را در قبال خاطیان  بروز تخلفات 

می دهد.
وی همچنین به بازدید سرزده خود از قنادی ها و فست 
فودهای سطح شهر قشم اشاره کرد و افزود: این مهم 
به  اقدام  اعیاد و مناسبت هایی که مردم  است که در 
آنها مطلع  از سالمت  اقالم می کنند،  این گونه  خرید 
باشیم چرا که اندک غفلتی می تواند سبب بروز حوادثی 

تلخ برای شهروندان شود.
سبب  میدانی،  و  مستقیم  حضور  گفت:  صفایی 
تاثیرگذاری بیشتر و همچنین تسریع در روند اقدامات 
بُعد  می توان  که  می شود  متخلفان  برای  تنبیهی 

بازدارندگی نیز داشته باشد.
از  بازدید  جریان  در  قشم  دادستان  است،  گفتنی 
واحدهای عرضه مواد غذایی و قنادی های جزیره قشم، 
واحد  چند  بهداشتی  عیوب  رفع  یا  و  پلمب  دستور  

متخلف را صادر کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک :

وضعیت فیزیکی مدارس در راستای کار 
کمیته تعمیر و تجهیز قرار گرفت

مدیر  سفید  رخ  ؛  خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
مربوط  امور  بر  جاسک  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
بهسازی وسایل  و  تعمیر   ، اساسی  تعمیرات  انجام  به 
مستعمل، تمهید مقدمات جهت انجام تعمیرات جزئی 
ارگان ها و  نهاد ها،  از مشارکت  در مدارس، استفاده 
مشارکت مردمی جهت تجهیز و آماده سازی مدارس 
پایان  تا  مدرسه   محیط  سازی  شاداب  همچنین  و 

شهریورماه سال جاری تاکید کرد.
: برنامه کاری کمیته تعمیر و  ایشان در ادامه  افزود 
واقعی  نیازهای  شناسایی  جهت  ریزی  برنامه  تجهیز، 
مورد  تعمیرات  انجام  امور جهت  پیگیری   و  مدارس 
نیاز در مدارس در راستای شروع سال تحصیلی جدید، 
با نشاط و خاطره انگیز برای دانش آموزان و همکاران 

فرهنگی عنوان کرد.
رخ سفید همچنین از تالش های همه ی کمیته های 

فعال ستاد پروژه مهر تشکر کرد .

گلدهی گیاه خارشتر در بخش شیبکوه 
شهرستان بندرلنگه

رئیس اداره منابع طبیعی از شروع گلدهی گیاه خارشتر 
در اوایل خرداد ماه در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرنگاردریای اندیشه از بندرلنگه سیامک آرمان. 
این گیاه چند ساله ریزوم دار   : رابطه  گفت  این  در 
است که رشد زیادی دارد و به سرعت بخش بزرگی 
از زمین یک ناحیه را می پوشاند. ریشة خارشتر بسیار 
عمیق، قوی و گسترده است؛ در محل رویش خود یک 
علف هرز مهلک به شمار می رود، بذر آن به راحتی در 

مزرعه منتشر شده و جوانه می زند.
ماه  خرداد  اوایل  از  گیاه  این  گلدهی   : گفت   آرمان 
آغاز می شود . ُگل ها معموال در محور خارها و به تعداد 
۲ تا ۸عدد در هر خار ظاهر می شوند و به  رنگ قرمز 
ارغوانی تا جگری هستند. خارشترگیاهی سرسخت و 
مخصوص رویشگاه های خشک می باشد که در بخش 
شود.  می  دیده  بسیار  بندرلنگه  شهرستان  شیبکوه 
خیلی  سنتی،  طّب  حکمای  نظر  از  خارشتر  طبیعت 
گرم  وخشک است و به عنوان ُمدّر و ُمسِهل از آن بهره 
می برند. همچنین، جوشانده آن ُمعرِّق است و مالیدن 

روغن برگ های آن برای روماتیسم مفید است. 
وی در د ت شن های روان استفاده کرد. در بسیاری از 
نقاط خارشتر در سال اول چند مرحله نیاز به آبیاری 
داشته و پس از اسقرار به دلیل ریشه بسیار عمیق نیاز به 

آبیاری چندانی نخواهد داشت.

 

المسلمین  و  السالم  اندیشه،حجت  به گزارش دریای 
عید  نماز  های  خطبه  در  فر  معتمدی  حسین  میزرا 
عنوان  مبارک  روز  این  تبریک  ضمن  فطر  سعید 

کرد:روز عید فطر روز بازگشت به فطرت الهی است.
با اشاره به اینکه در شکرگذاری معصیت وجود  وی 

ندارد گفت:افراط و تفریط هم نیز وجود ندارد. 
امام جمعه میناب در ادامه سخنان خود با اشاره به 
امام خمینی  در حرم  انقالب  معظم  رهبر  سخنرانی 
بیت  و  بود  جامع  بسیار  ایشان  های  افزود:صحبت 
خط  که  بود  کالم  یک  ایشان  های  صحبت  الغزل 
مقاومت و پافشاری بر مقاومت در برابر جبهه استکبار 

است.
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  کرد:این  اظهار  وی 
فقط سران قوا مخاطب نیستند،بلکه مسئولین دولتی 
را در  ایشان  اجرایی موظف هستند که فرمیشات  و 

های  روستا  و  ها،شهر  استان 
خودشان عملیاتی کنند.

نیست  گفت:اینطور  فر  معتمدی 
میناب  مثل  شهری  اگر  که 
بگویند  باشد  دور  پایتخت  از 
منظور آقا مانیستیم،همه کسانی 
به  اسالمی  جمهوری  در  که 
بیت  و  دولتی  امکانات  از  نحوی 
مخاطب  میکنند  استفائه  المال 

فرمایشات ایشان است.
امام جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود 
عنوان کرد:شما از جوانی که در زباله دانی به دنبال 
ارتضاد میگردد چه چهره خوانی دارید،از زن و مرد 
زباله  در سطل  روزی خودشان  و  رزق  که  محترمی 
میگردد چه خواهید خواند؛شما مسئوالن به مشکالت 

عمده مملکت تمرکز کنید.
وی با اشاره به مسائل اقتصادی 
رونق  به  گفت:مسئوالن 
ملی،بهبود  پول  تولید،ارزش 
خام  کار،توقف  و  کسب  فضای 
فروشی و بریدن دست مفسدان 

اقتصادی تمرکز کنید.
بهم  از  کرد:میناب  عنوان  وی 
ادارات  از  برخی  ریختگی 
بیکار،بی برنامگی و معطل ماندن 

پروژه ها دارد رنج میبرد..
معتمدی  حسین  میزرا  المسلمین  و  السالم  حجت 
مندی  گله  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  فر 
این  در  روستای  های  جاده  نامطلوب  وضعیت  از 
تا  هشتبندی  شهر  به  میناب  گفت:جاده  شهرستان 

جاده  و  بنذرک  بخش  به  آباد  اسالم  دوراهی،جاده 
وعده  فقط  باید  تاکی  تیاب  به  حکمی  روستای 

بدهیم؛ما داریم کشته جمع میکنیم از این جاده ها.
که  است  سال  چند  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اظهار  است  بوده  وعده  در حد  ها  این جاده  احداث 
این  با  رابطه  در  شهرستان  و  استانی  کرد:مسئولین 
سه جاه مرگ مسئول و مخاطب نیستند،بروید به داد 

مردم برسید.
تغیر  کرد:سونامی  عنوان  میناب  جمعه  امام 
تحصیل  و  مومن،انقالبی  جوانان  مدیران،سرگردانی 
خانمان  بی  و  همسر  بیکار،بی  و  رفته  کرده خدمت 
اینها مخاطب نیستند؛به مسکالت معیشتی مردم و 

اوضاع و احوال انها توجه کنید.
از  فرار  برای  ای  توجیه  افزود:هیچ  پایان  در  وی 
مسئولیت و پاسخگو نبودن از احدی پذیرفته نیست.

امام جمعه میناب عنوان کرد:

میناب از بهم ریختگی برخی از ادارات بیکار و معطل ماندن پروژه ها دارد رنج میبرد
خبـــــر

امام جمعه شهرستان بندرلنگه درسالروز رحلت امام 
خمینی)ره(، گفت: برخی فقط در فضای مجازی ادعای 
انقالبیگری می کنند ولی در مراسم معمارکبیر انقالب 
ادعای  که  هستند  آنهایی  انقالبی  نمی کنند،  شرکت 
انقالبی بودن ندارند و در عمل انقالبی بودن را نشان 

دادند.
 ،" بندرلنگه  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به   
درسالروز  جوادرکنی  محمد  سید  االسالم   حجت 
این  جامع  مسجد  در  خمینی)ره(  امام  رحلت 
مسئوالن  و  مردم  حضور  از  قدردانی  شهرستان،با 
امام  ملکوتی  ارتحال  گرامیداشت  ویژه  مراسم  در 
خمینی)ره( وقیام پانزده خرداد که روز گذشته برگزار 

اکثر  متاسفانه  کرد:  اظهار  شد، 
ریزی  برنامه  و  هماهنگی  اوقات 
درستی برای برگزاری مراسمات 
وجود ندارد و ما التفات کردیم به 
فضای مجازی و گاها در این فضا 
آید که  اختالف پیش می  کمی 
باعث به وجود آمدن ناهماهنگی 

هایی می شود.
 وی افزود: ما که ادعای انقالبی 
میکنیم آیا واقعا مهمتر از سالروز 

رحلت حضرت امام خمینی)ع( و مهمتر از سالروز به 
رهبری رسیدن حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله( 

وجود دارد. امام جمعه شهرستان 
با  برخی  کرد:  اضافه  بندرلنگه 
نمی  را  انقالب  الفبای  اینکه 
انقالب  از  بویی  وحتی  دانند 
ادعای  مجازی  فضای  در  نبردند 
انقالبی می کنند وحتی متاسفانه 
وتکلیف  تعیین  نیز  مراجع  برای 

میکنند.
حجت االسالم رکنی بیان داشت: 
مجازی  فضای  در  فقط  برخی 
ادعای انقالبیگری می کنند ولی در مراسم معمارکبیر 
انقالب شرکت نمی کنند، انقالبی آنهایی هستند که 

دادند  نشان  عمل  در  و  ندارند  بودن  انقالبی  ادعای 
برای  اینکه  با  و  را  بودن  انقالب  وپای  بودن  انقالبی 
ای  خواسته  هیچ  کشیدند  زحمت  انقالب  حفظ 

نداشتند وندارند.
امام  با حکم  استان هرمزگان  امام جمعه در  اولین   
در  است  وظیفه مان  ما  شد:  یادآور  )ره(  خمینی 
ونظام است شرکت  انقالب  به  مراسماتی که مربوط 
کنیم وهیچ منتی هم نمی زاریم چرا که یکی از راه 
های تشکر اززحمات، خدمات و مجاهدتهای حضرت 
امام خمینی)ره( شخصیتی که از همه چیزش برای 
حفظ نظام وانقالب گذشت حضور در مراسم سالگرد 

رحلت ایشان است.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه:

حضور در مراسم سالگرد رحلت امام)ره(به منزله قدردانی ازمجاهدت های آن پیرفرزانه است

 فرماندار شهرستان جاسک:

وحدت نیاز اساسی دنیای اسالم در حال حاضر است

 ، ما  اسالمی  جمهوری  کشور  وسنی  شیعه  وحدت 
افتادن  راه  به  وموجب  کرده  عبور  مرزها  از  امروزه 
موج بیداری اسالمی در بین ملت های مسلمان شده 
وحدت  تحکیم  در  باید  افزایی  بصیرت  با  که  است، 

کام برداریم.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ، مهندس محمد 
مردم  جمع  در  جاسک  شهرستان  فرماندار  رادمهر 
شهرکه  مرکز  جامع  مسجد  قرآن  ختم  مراسم  در 
نماینده  ذوالقدر  والمسلمین  السالم  حضورحجت  با 

مردم  شرق استان در مجلس شورای اسالمی ، شیخ 
پردل از علماء برجسته اهل سنت در استان ، حا ج 
آقا زارعی نماینده دفتر ولی فقیه در جاسک وشرق 
استان و شیخ شیهک زهی امام جمعه مسجد جامع 
:همه  گفت  گردید  برگزار  جاسک  شهر  سنت  اهل 
پرفضیلت  ماه  در  بویژه  بگیریم  انس  قرآن  با  باید 
با  ها  قلب  زیرا  برد  را  استفاده  نهایت  باید  رمضان 

قرآن آرامش می گیرد .
مراسم  در  مردم  حضور  از  تشکر  ضمن  رادمهر 
راهپیمایی  این  پیام   : گفت  قدس  روز  راهپیمایی 
محکوم کردن معامله قرن بود ،این مراسمات بسیار 
بعد  امروز   ، باشد  وحدت  مسیر  در  که  است  خوب 
ازگذشت  ۴۰ سال از پیروزی انقالب اسالمی ، ملت 
وعلماء  مردم  بین  که  وحدتی  بواسطه  ایران  بزرگ 
حاکم است با تربیت نسل جوان و مومن در مقابل 
ومستکبرین  واقتصادی  نرم  فرهنگی وجنگ  تهاجم 

وظالمان ایستادگی کند.
بعنوان  ما  اینکه  بیان  با  فرماندار شهرستان جاسک 

رهبری  معظم  مقام  فرمان  تحت  اسالمی  جامع 
برای  الگویی  و  کنیم  وحدت حرکت  مسیر  در  باید 
اساسی  نیاز     : ابراز داشت   ، باشیم  دنیا  مسلمانان 
با  که  است  وحدت  حاضر  حال  در  اسالم  دنیای 
برداریم  گام  وحدت  تحکیم  در  باید  افزایی  بصیرت 
ما  اسالمی  جمهوری  کشور  وسنی  شیعه  وحدت   ،
، امروزه از مرزها عبور کرده وموجب به راه افتادن 
موج بیداری اسالمی در بین ملت های مسلمان شده 

است .
نماینده عالی دولت در این مراسم خاطر نشان کرد 
ودشمن  است  کرده  پیدا  گسترش  اسالم  امروز   :
واستکبار جهانی بخاطر ترس از این گسترش اسالم 
در اروپا وامریکا در صدد است چهره خشنی از اسالم 
به نمایش بگذارد چرا که در دنیایی که گرفتار آسیب 

ها وپلیدی هستند مردم به اسالم روی می آورند.
وی با بیان اینکه حاصل وحدت امنیت پایدار است 
حال  در  اسالمی  جمهوری  :کشور  نمود  تشریح   ،
حاظر لنگر گاه امنیت در منطقه است واین به برکت 

خون شهدایی است که تقدیم شده است ودشمن با 
قراردادن برج دیدبانی در منطقه بنام اسرائیل بدنبال 
وجمهوری  است  مسلمانان  بین  وحدت  زدن  برهم 
اسالمی است که می خواهد این برج را از بیخ برکند 

.
را  اسالم  جهان  در  علماء  نقش  جاسک  فرماندار 
بیشتر  علماء   : وافزود  دانست  گذاری  تاثیر  نقش 
وباید تالش های  باشند  توانند در وحدت موثر  می 
خود را بیشتر کنند واجازه ندهند گروهک هایی که 
قصد برهم زدن وحدت را دارند ، برنامه های خود را 
اجرایی کنند ، مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند 
که هر کسی که  ندای تفرقه سر دهد چه شیعه وچه 

سنی مزدور دشمن می باشد .
سیاسی  معاون  مراسم  این  در  است  ذکر  به  الزم 
شهردار   ، مرکزی  بخشدار   ، فرماندار  اجتماعی 
جاسک ، رئیس اداره ورزش وجوانان وجمعی از ائمه 
دهیاران   ، وروستاها  شهر  مساجد  وجماعات  جمعه 

وشوراها ومعتمدین مردم نیز حضور داشتند .

سقوط مرگبار مرد ۳۹ ساله در 
ارتفاعات بستک

مدیرعامل جمعیت هالل 
هرمزگان  احمراستان 
مرد  مرگبار  سقوط  از 
ارتفاعات  در  ساله   ۳۹

بستک خبر داد.
علی اعمی برنطین با اشاره 
سقوط  حادثه  وقوع  به 
شهرستان  در  ارتفاع  از 
داشت:صبح  اظهار  بستک 
روز شانزدهم خرداد حوالی ساعت ۱۰ و ۳۲ دقیقه  فردی در 
دچار  هرنگ  و  کوخرد  بخش  توابع  از  بربار  روستای  ارتفاعات 
حادثه سقوط شد که خبر این حادثه در ساعت ۱۰ و ۴۱ دقیقه 

به جمعیت هالل احمر شهرستان گزارش می شود.
وی گفت: با وجود مسافت ۶۰ کیلومتری محل حادثه با پایگاه 
امداد و نجات هالل احمر و کوهستانی بودن منطقه، امدادگران 
ساعت ۱۱ و۳۶ دقیقه در محل حاضرشدند و بالفاصله عملیات 

جستجو آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان هرمزگان تصریح کرد: در 
این عملیات چهارنفر ازپرسنل و امدادگران هالل احمر به همراه 
داشتند  حضور  شهرداری  و  انتظامی  اورژانس،نیروی  از  اکیپی 
که با توجه به صعب العبور بودن منطقه وپیاده روی نهایتا در 
ساعت۱۴و ۴۶ دقیقه پیکر بی جان فرد حادثه دیده کشف شد.

اعمی برنطین خاطرنشان کرد:این فرد ۳۹ساله روستایی که برای 
بود  رفته  بربار  روستای  ارتفاعات  به  کوهی  عسل  کردن  جمع 
به دلیل شدت ضربه به ناحیه سر پس از سقوط جان خود را 
به شهرداری بستک  انتقال،  از  ازدست داده که پیکر وی پس 

تحویل داده شد.

نخستین مرکز پژوهشی مدرسه علمیه ریحانه الرسول)س( قشم با حضور 
جمعی از مسووالن گشایش یافت.

هم زمان با عید سعید فطر نخستین مرکز پژوهشی مدرسه علمیه ریحانه 
الرسول)س( با نام »حضرت محسن« در شهرستان قشم گشایش یافت.

حجت االسالم والمسلمین میثم تارم امام جمعه شهرستان قشم در این 
آیین اظهار داشت: آغاز به کار این مرکز پژوهش بستر الزم جهت ارتقای 

کمی و کیفی فعالیت های عرصه پژوهشی را فراهم آورده است.
وی افزود: نتایج مرکز پژوهشی باید در طول سال تحصیلی، پایان نامه ها، 

همایش ها و مجالت علمی پژوهشی مشهود باشد.
از  علیرضا نصری فرماندار قشم تصریح کرد: وجود مرکز پژوهشی پویا 
شاخصه های یک حوزه علمیه انقالبی و موثر در مقابله با تهاجم فرهنگی 

دشمنان است.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از علوم انسانی موجود مبتنی بر تحقیقات 
غربی است، اضافه کرد: تحقیقاتی مبتنی بر دین و فطرت انسانی باید به 
نحوی در دستور کار قرار گیرد که در عرصه های دین، زندگی فردی و 
اجتماعی کاربرد داشته باشد. در ادامه، خدیجه غالمی مدیر مدرسه علمیه 

ریحانه  الرسول)س( قشم پاسخگویی به مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی 
طالب و تسهیل دسترسی به منابع مرجع را از اهداف راه اندازی این مرکز 

پژوهشی برشمرد.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشی حضرت محسن با برخورداری از ۱۲۰ 
نرم افزار جامع، بزرگترین مرکز پژوهشی حوزه های علمیه خواهران استان 
هرمزگان به لحاظ نرم افزاری محسوب می شود، گفت: دسترسی به شبکه 

جهانی اینترنت از دیگر امکانات این مرکز است.

 با حضور جمعی از مسووالن؛

مرکز پژوهشی مدرسه علمیه ریحانه الرسول)س( قشم گشایش یافت

های  در خطبه  رودان  موقت  امام جمعه  مهدوی،  رضا  االسالم  حجت 
عبادی و سیاسی این هفته شهرستان با اشاره به مالک های عمل صالح 
صالح  عمل  دایره  کرد:  اظهار  کریم  قرآن  منظر  از  اسالمی  جامعه  در 
خیلی وسیع است مرد و زن خانواده باید اول عمل صالح انجام دهند تا 
فرزندانشان و به تبع آن جامعه اسالمی عمل صالح انجام داده زیرا برای 
اینکه جامعه به آرمان توحیدی برسد باید انسان از خودش شروع کند.

رذایل  اهل  خانواده  مادر  و  پدر  اگر  افزود:  رودان  موقت  جمعه  امام 
تقوا  اهل  آنان  فرزندان  داشت  انتظار  توان  می  چگونه  باشند  اخالقی 
باشند، جامعه ای که اهل ربا و حرام است چگونه می تواند یک جامعه 
آرمانی توحیدی شود. مهدوی با اشاره به باال رفتن سن ازدواج و آمار 

باالی طالق در کشور ادامه داد: اگر اعتقاد و باور قلبی به خداوند کریم 
در جامعه اسالمی تضعیف شود مواردی همچون باالرفتن سن ازدواج 
نهادینه نشدن عمل صالح در  نتیجه  آید که  بوجود می  زیاد  و طالق 

جامعه است.
دزدی،  ربا،  اقتصادی،  بعد  در  توحیدی  آرمانی  جامعه  یک  افزود:  وی 
غارت بیت المال، اختالس های میلیاردی وفقر را ریشه کن و از بین می 

برند نه اینکه فقر را بین مردم تقسیم کنند.
خطیب نمازجمعه موقت رودان تصریح کرد: اگر در بعد سیاست دارای 
یک عمل صالح نباشیم با ناکجا آباد ختم می شویم و اگر قاعده سیاست 

براساس روابط و ضوابط نباشد جامعه آرمانی توحیدی نیست.

کشف کاالي قاچاق در پارسیان

جانشین دریاباني استان هرمزگان از کشف بیش از 4 
میلیارد ریال کاالي قاچاق در شهرستان پارسیان خبر 

داد.
دریابانان  داشت:  اظهار  سجادي"  "سهراب  سرهنگ 
پایگاه دریابانی بندر لنگه در پی کسب خبری مبنی 
بر اینکه یک لنج تجاری حامل کاالی قاچاق در اسکله 
"بندر شیو" شهرستان پارسیان بدون سرنشین پهلو 
گرفته موضوع با هماهنگی مقامات قضائی مورد بررسی 

قرار گرفت.
توقیفی، موفق  لنج  از  بازرسي  افزود: مرزبانان در  وي 
به کشف ۲۰۰ کیلوگرم برنج، ۲۵۰ کیلوگرم شکر، ۶۰ 
لیتر روغن خوراکی، ۵۰ دستگاه پنل کولر اسپلیت، ۱۷ 

دستگاه موتور کولر و ۳ دستگاه یخچال قاچاق شدند.
کرد:  تصریح  هرمزگان  استان  دریاباني  جانشین 
را  ریالی محموله های کشف شده  ارزش  کارشناسان 
۴ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال برآورد کردند که با انجام 

مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح شدند.

قصه پر غصه و نا تمام سه راهی بندر 
چارک

رئیس  نایب  اندیشه،گالیه  خبرنگاردریای  بندرلنگه 
شورای شهر بندرچارک از به سرانجام نرسیدن طرح 
ساماندهی سه راهی این بندر  حسن زارعی در گفت 
وگو با خبرنگاردریای اندیشه از بندرلنگه اظهار داشت: 
نقاط  از  اینکه سه راهی بندرچارک یکی  به  با توجه 

حادثه خیزوپرتردد  محسوب میگردد.
دوسال قبل پروژه  طرح ساماندهی سه راهی مذکور 
آغاز گردید اما متأسفانه طرح ساماندهی بصورت نیمه 

تمام رها شده است.
وی افزود: بعلت کم عرض بودن جاده ونبودن عالئم 
ایم  بوده  مکان  دراین  تصادفات  شاهد  هشداردهنده 

مقرر گردید.
کرد:  اضافه  بندرچارک  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
قرار بر این بود که شانه های جاده درحوالی سه راهی 
بندرچارک آسفالت گردد که بدالیلی به حالت اولیه 

رها شده است.
زارعی در پایان یادآور شد: درجلسه شورای ترافیک 
معاون  زرهی  ریاست  به  که  بندرلنگه  شهرستان 
اداره  ریاست  علیزاده  حضور  با  و  فرمانداری  عمرانی 
راه بندرلنگه برگزار گردید بحث سه راهی بندرچارک 
نگرفته  صورت  اقدامی  تاکنون  اما  ام  نموده  رامطرح 
از  فرماندار محترم بندرلنگه  استدعا دارم هر  است 
عمل  جامه  مردم   به حق  خواسته  این  سریعتر  چه 

پوشانده شود.

مردم قشم بیش از ۲۱.۳ میلیارد ریال 
زکات پرداختند

گفت:  قشم  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس 
و  میلیارد   ۲۱ امسال  این شهرستان در رمضان  مردم 
۳4۰ میلیون و ۲۷۸ هزار ریال زکات پرداختند که ۱۲ 
میلیارد و ۳۰۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال از آن مربوط 

به زکات واجب است.
و  میلیون   ۶۵ و  میلیارد  پنج  افزود:  غالمی  غالمرضا 
۷۷۰ هزار ریال نیز به عنوان فطریه عام پرداخت شده 

است.
وی ادامه داد: سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۸۵۸ هزار 
ریال برای اطعام و افطاری و ۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون 

ریال برای سهم سادات پرداخت شد.
غالمی اظهار داشت: مردم قشم در مدت مشابه سال 
قبل بیش از ۱۵ میلیارد ریال زکات پرداخته اند. که 
این رشد بیانگر افزایش اعتماد عمومی به کمیته امداد 

حضرت امام خمینی )ره( است.
در شهرستان قشم سه هزار و ۸۵۰ خانوار زیر پوشش 
این تعداد یک هزار و  از  امداد قرار دارند که  کمیته 
۳۱۰ نفر خانوار تک نفره، ۹۵۰ خانوار ۲ نفره، ۷۰۰ 
خانوار سه نفره، ۵۷۰ خانوار ۴ نفره و ۳۲۰ خانوار ۵ 

نفره و بیشتر هستند.
و  الرک  قشم،  های  جزیره  شامل  قشم  شهرستان 
به  هرمز  تنگه  از  جمعیت  نفر  هزار   ۱۵۰ با  هنگام 
فارس  خلیج  در  هرمزگان  استان  ساحل  موازات 

گسترده شده است.

صیادان مفقود شده بندر مقام در کیش 
زنده پیدا شدند 

ازبندرلنگه،  قایق  به گزارش خبرنگار دریای اندیشه 
صیادي از بندر مقام مفقود شده در ۳۰ مایلي جزیره 

کیش پیدا شد.
 به گزارش خبرنگار دریای اندیشه، قایق صیادان بندر 
مقام از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه  که 
بعد  گذشته  روز   ، بود  شده  مفقود  سرنشین  سه  با 
از دو روز جستجو توسط صیادان جزیره کیش زنده 

پیدا شدند.
 گفتني است که این سه سرنشین براي صید به دریا 
رفته بودن بعد از اتمام بنزین مفقود شدند که عصر 

دیروز توسط صیادان جزیره کیش نجات یافتند.

روزهای سخت اقتصادی را با مقاومت می توان عبور کرد
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مدیرکل جهاد کشاورزی هرمزگان:

حفاظت از تنوع زیستی بر عهده 
یک نهاد نیست

گفت:  هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
حفاظت از تنوع زیستی فقط بر عهده یک نهاد نیست 
های  منطقه  زیست  محیط  حافظان  بهترین  مردم  و 

پیرامون خود هستند.
جانوری،  گاه های  زیست  افزود:  همایی  باقرزاده  علی 
گیاهی و تنوع زیستی ارتباط مستقیم با تأمین مواد 
غذایی انسان ها دارند که به صورت طبیعی و یا دخالت 

انسان ها تولید می شوند.
وی از مراتع، صیدگاه ها و جنگل ها به عنوان بهترین 
گفت:  و  برد  نام  انسان ها  غذایی  مواد  کننده  تأمین 
هرگونه استفاده غیر مجاز از اینها تأثیرات منفی روی 

تولید موادغذایی می گذارد.
این مقام مسؤول اظهار داشت: صید غیر اصولی آبزیان، 
برداشت های بی رویه از گیاهان و سفره های آب زیر 
زمینی، آلودگی دریا و خشکی و همچنین شکارغیر 

مجاز حیوانات تولید موادغذایی را به خطر می اندازد.
برفرهنگ  تاکید  با  رییس جهاد کشاورزی هرمزگان 
با دولت  بیشترمردم  تعامل  با هدف  سازی درجامعه 
در حفاظت از عرصه های طبیعی ابرازداشت: مشارکت 
بسیاری  کمک  زیستی  تنوع  از  نگهداری  به  مردم 
از طریق  رسانی  اطالع  و  آگاهی  به  نیاز  که  می کند 

رسانه ها دارد.
باقرزاده تعداد گونه گیاهی و جانوری موجود در دنیا 
دانست  زیستی  تنوع  وسیع  حجم  دهنده  نشان  را 
وخاطرنشان شد: این تنوع اقلیم در ایران باعث شده 
تا در فصل زمستان نیز موادغذایی تازه داشته باشیم 
درحالیکه بسیاری از کشورها از محل واردات این گونه 

نیازهای خود را تأمین می کنند.
ابراز  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  مسؤول  مقام  این 
به علم و  باید در زمینه های زیست محیطی  داشت: 
با  دانش بهای بیشتری داده شود و محققان بتوانند 
ارائه  را  مناسبی  علمی  پژوهش، طرح های  و  بررسی 
از  حفاظت  در خصوص  راهکاری  عنوان  به  تا  دهند 

تنوع زیستی برای دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
با توجه به اهمیت تنوع زیستی و به منظور حفاظت از 
آن، روز ۲۲ ماه می میالدی برابر با یکم خرداد هجری 
خورشیدی به نام روز جهانی تنوع زیستی نام گذاری 
شده و در ایران نیز به همین مناسبت شاهد برگزاری 
همایش ها، نمایشگاه های عکس، سخنرانی های علمی 
و برگزاری تورهای گردشی در سطح ملی، منطقه ای 
و استانی هستیم که امسال با شعار تنوع زیستی ما، 

غذای ما و سالمت ما برگزار شد.

قیمت کتاب های درسی برای 
سال تحصیلی جدید اعالم شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: قیمت کتاب های درسی پایه 
های مختلف برای سال تحصیلی 98-99 در این استان 

اعالم شد.
مرتضی رییسی حسن لنگی افزود: قیمت کتاب های 
درسی دوره ابتدایی پایه اول تا ششم از ۱۶۱ هزار ریال 

تا ۲۷۰ هزار ریال متغیر است.
وی بیان داشت: قیمت کتاب درسی پایه هفتم ۴۵۰ 
هزار ریال، پایه هشتم ۳۷۴ هزار ریال، پایه نهم ۳۹۶ 

هزار ریال و پایه دهم ۴۷۰ هزار ریال است.
این مسوول اظهار داشت: میانگین قیمت کتاب های 
درسی متوسطه دوم نیز به انضمام کتاب های فنی و 
حرفه ای و کار و دانش حدود ۵۰۰ هزار ریال است که 
باید در سامانه فروش و توزیع مواد درسی نام نویسی 

کنند.
رییسی حسن لنگی گفت: کتاب های رشته تجربی 
۴۹۵ هزار ریال، رشته ریاضی ۴۹۱ هزار ریال و رشته 

انسانی ۴۴۸ هزار ریال است.
وی یادآور شد: میانگین قیمت کتاب های دوره فنی و 
کار و دانش نیز برای هر رشته با توجه به تعداد کتاب 

ها متفاوت است.

در یک ماه گذشته صورت گرفت؛

کشف ۷۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در مرز های دریایی هرمزگان

 ۷۶۰ گذشته،  ماه  یک  در  هرمزگان  مرزبانی  ماموران 
هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز های دریایی این استان 

کشف کردند.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  هرمزگان  مرزبانی  جانشین 
ارزش ریالی سوخت های قاچاق کشف شده بیش از 

۵ میلیارد تومان است.
 ۹۵ مدت  این  در  افزود:  سجادی  سهراب  سرهنگ 
سوخت  حامل  خودرو  دستگاه   ۲۹ و  شناور  فروند 
از  پس  و  دستگیر  متهم  نفر   ۱۹۲ توقیف،  قاچاق 

تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی استان شدند.

مرگ مادر باردار بشاگردی در 
حال بررسی است

گفت:مرگ  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مادر بارداربشاگردی در حال پیگیری و بررسی است.

مادر  باختن  از جان  تاسف  ابراز  با  فرشیدی  حسین 
باردار بشاگردی اظهار داشت:  ابعاد مختلف این حادثه 

دست پیگیری و بررسی است.
وی ادامه داد: به محض اتمام بررسی ها، اطالع رسانی 
الزم از طریق مراجع رسمی نظیر خبرگزاری ها انجام 

خواهد شد. 
دریافت  کرد:  تصریح  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از  استاندارد  و  مناسب  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
موظف  را  خود  ما  و  است  هرمزگان  مردم  مطالبات 
به بکارگیری تمامی ظرفیت ها در راستای تحقق این 

مطالبه می دانیم.
گفتنی است، عصر روز عید سعید فطر یک مادر در 
روستاهای بشاگرد به علت نرسیدن به موقع به مراکز 

درمانی به علت مسدودی جاده ها جان باخت.

شهروندان تخلفات را از طریق 
سامانه سجام گزارش کنند

احمدی منش گفت: شهروندان می توانند پس از رصد 
تبدیل  از  پیشگیری  جهت  به  هاو  آسیب  و  تخلفات 
شدن آنها به وقوع جرم، گزارش مستند آن را از طریق 
سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم دستگاه قضایی ارسال کنند.
» علیرضا احمدی منش «  در  نشست هم اندیشی با 
مدیران پایگاه های اجتماعی محالت و اعضای هسته 
مصلحین شهرستان بندرعباس اظهار کرد: متأسفانه 
در  اجتماعی  های  آسیب  و  جرائم  رشد  به  رو  آمار 
برای سیستم  عمده  چالشی  به  تبدیل  اخیر  سالیان 

قضائی کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: قسمت عمده ای از این جرایم 
، جرایمی هستند که در لیست سیاه قرار می گیرند 
به حوزه  نه  به دالئل مختلف  بنا  که  یعنی جرایمی 

پلیس وارد می شود نه به حوزه دستگاه قضائی.
متأسفانه  ما  داشت: مشکل  اذعان  مقام مسئول  این 
جرایمی هستند که از دید پلیس و مسئولین دور می 
ماند و روز به روز گسترده تر می شود و افزایش پیدا 
وضعیت  و  کرده  رسوخ  مردم  زندگی  در  و  کند  می 

امنیت اجتماعی را با مخاطره مواجه می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان هرمزگان تصریح کرد : بسیاری از این جرایم 
احتمال دارد جنبه خصوصی داشته باشند و دامنه اثر 
گذاری آنها معطوف به عموم جامعه نباشد اما بعضی 
از جرایم هستند که دامنه اثر گذاری آن متوجه همه 
اقشار جامعه می شود مثل جرایم حوزه محیط زیست، 
تولید و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، آسیب 

های فضای مجازی و ... .
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان 
افزود: مردم باید این تخلفات و آسیب ها را رصد نموده 
و به جهت پیشگیری از تبدیل آنها به وقوع جرم به 
مسئله ورود و گزارش مستند خود را از طریق سامانه 
سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دستگاه قضایی ارسال کنند.
 وی یادآور شد :گزارش دیده بانان مردمی به محض 
ارسال به باالترین مرجع در کشور، استان و شهرستان 
محل وقوع تخلف جهت پیگیری تا رفع مشکل ارجاع 

می شود.
اداره  مسئول  هاشمی  سمیه  نشست،  این  ادامه  در 
مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان و مدیر استانی 
سامانه سجام ، نحوه ثبت نام در این سامانه، ارسال 

گزارش و مستند سازی آن را بیان کرد.
سروان  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
شیروانی ، کارشناس پلیس فتا مطالبی را در خصوص 

پیشگیری از آسیب های فضای مجازی عنوان کرد.

وضعیت جوی و دریایی هرمزگان 
پایدار است

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان 
گفت: طبق نقشه های هواشناسی در سه روز آینده 

وضعیت جوی و دریایی استان پایدار و آرام است.
این مدت در ساعت  افزود: در  مرضیه سی سی پور 
مه  فارس،  خلیج  جزیره های  روی  بر  صبح  ابتدایی 
صبحگاهی به تدریج غبار محلی و در ساعت بعد از 

ظهر وزش باد پیش بینی می شود.
وی بیان داشت: دریا نیز در ساعت صبح تا ظهر آرام 
امور  انجام  برای رفت و آمدهای دریایی و  و شرایط 

صیادی و دریانوردی مساعد است.
اظهار  هرمزگان  هواشناسی  بینی  پیش  کارشناس 
داشت: در ساعت بعد از ظهر محدوده تنگه هرمز با 

وزش بادهای غربی کمی مواج خواهد شد.
سی سی پور یادآور شد: از نظر دمایی نیز همچنان 
ماندگاری هوای گرم در هرمزگان پیش بینی می شود 

و نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.

خبـــر خبـــر

غربی  در ضلع  )ع(  ابوالفصل  همسایه مسجدسقاخانه 
محله آیت ا... غفاری بندرعباس)شهناز( است که می 
گوید: یک روز که درب حیاط را باز کردم متوجه شدم 
از  را معتادان پس  آلوده وخونی  زیادی سرنگ  تعداد 
تزریق جلوی خانه مان ریخته اند که وحشت زده شدم. 
شوهرم آمد وآنها راجمع کرد وبرد داخل زباله ها ریخت. 
حال اگر متوجه نمی شدم و پا رویشان می گذاشتم 
ویارهگذری روی آنها رفته بود، چه اتفاقی می افتاد؟ 
امکان داشت به هرنوع بیماری ازجمله هپاتیت، ایدز 
و...  مبتال شود. داخل کوچه ها هم پر ازمعتاداست. از 
خانه که به مسجد می رویم، می بینیم که کوچه پشت 
مسجد به پاتوق زنان و مردان معتادی تبدیل شده است 
که درحال تزریق واستعمال مواد هستند. کوچه های 
مزاج  اجابت  وبرای  است  معتادان  از سرنگ  پر  محله 
هم داخل همین کوچه ها می روند وبوی مشمئزکننده 
به مشام می رسد. شب ها هم وارد خانه های اهالی 
می شوند وسرقت می کنند. حتی چندمرتبه شیرآب 
وکنتور آب مسجد واهالی را دزدیده اند. وسایل داخل 
حیاط و انباری و... را می دزدند و امنیت نیست. کوچه 
ها تاریک است و امنیت نداریم. ازاداره برق می خواهیم 
کوچه های مان را روشن کند واز نیروی انتظامی می 
خواهیم که معتادان و موادفروشان و مشروب فروشان 
خواهیم  می  هم  قضایی  دستگاه  از  و  آوری   راجمع 
چرا  برنگردند.  دوباره  تا  کند  برخورد  آنها  با  باجدیت 
مظلوم  مردم  این  امنیت  و  سالمتی  فکر  به  کسی 
شرایط  این  با  باید  که  ایم  کرده  گناهی  چه  نیست؟ 
زندگی کنیم؟ فقر ونداری مان کم است که از معتادان 
وخالفکاران درامان نیستیم. ای کاش یک نفر می آمد 
و وضعیت مان را می دید و فکری به حال و روزمان می 
کرد. تاکی باید این وضعیت ادامه داشته باشد و روزبه 

روز هم بدتر شود؟
تعدادی دیگر اهالی می گویند: چرا مجبوریم هنگامیکه 
از خانه مان بیرون می آییم، اولین صحنه ای که ببینیم 
سرنگ ومعتادانی هستند که تالتالخوران در کوچه ها 
رفت وآمد می کنند ومی نشینند و موادمی کشند و 
گاهی هم که به آنها می گوییم ازاینجا بروند، تهدیدمان 
دستمان  که  آلوده  های  سرنگ  این  با  که  کنند  می 
است، شماراهم آلوده می کنیم. حتی جرات نداریم به 
معتادان هم اعتراض کنیم وجانمان را تهدید می کنند. 
کوچه ها تاریک است وهر وقت هم که خودمان المپی 
تا جلوی خانه مان روشن شود و رهگذران  می زنیم 
ببینند وماهم بتوانیم رفت وآمد کنیم وبه مسجد برویم 
را می شکنند  ودر مراسمات شرکت کنیم، المپ ها 
یا بازمی کنند که اگر اداره برق المپ تیرهای برق را 
دانیم  نمی  بود.  بهتر  وضعیت  شاید  کرد،  می  روشن 
دردمان را به چه کسی بگوییم تا مرهم دردمان باشد. 
هیچ مسئولی مارا نمی بیند. گویا اصال وجود نداریم. 
فقط در زمان انتخابات می آیند و از ما می خواهند رای 

بدهیم وبعد هم ما رافراموش می کنند.
دیگری هم با اشاره به ایام سالگرد رحلت امام راحل)ره( 
می گوید: این انقالب برای رسیدگی به محرومان بود که 
امام)ره( بر آن تاکید فراوان داشت، اما گویا مسئوالن ما 
را فراموش کرده اند وهیچکس به فکر محرومان نیست. 

چرا این قشر به فراموشی سپرده شده اند؟
احداث خیابان

تعدادی دیگر از همسایگان این مسجد می گویند از 
چندسال قبل قرار بود که خیابانی از کوچه بعثت ۴ 
تا بلوار مادر و از کنار مسجد احداث شود که تاکنون 
نشده است که اگر این خیابان احداث می شد، امنیت 
افزایش می یافت و نیروی انتظامی هم بیشتر گشت 
داشت و کوچه ها را پاکسازی می کردند و امدادرسانی 
و.... راحت تر می شد. چرا مسئوالن اقدامی نمی کنند؟ 
ای کاش می آمدند و وضعیت محله را می دیدندو شاید 
دلشان به حال ساکنان می سوخت و اقدامی می کردند. 
آینده بچه های مان در کوچه های پراز سرنگ و معتاد 
تباه شده است. چرا کودکان این محله دیده نمی شوند؟  
بچه های مان مواد مخدر وسرنگ و... را می شناسند 
وبرخی آلوده اش شده اند. آیا مسئوالن نمی توانند یا 
نمی خواهند این وضعیت را سروسامان دهند. التماس 
می کنیم فرزندانمان را از دست  معتادان نجات دهید.

خواستگار دخترم
یکی از زنان محله هم می گوید دختر دانشجویم که 
خواستگار داشت، اما نمی توانستم اجازه دهم بیاید به 
پرازمعتادان  های  کوچه  از  باید  دخترم.  خواستگاری 
آن  آمدند.  می  مان  خانه  وبه  گذشتند  می  سرنگ  و 

فکر  چه  خودشان  با  وقت 
سرنوشت  کردند؟  می 
شود؟  می  چه  دخترم 
شوهرم چندسال قبل فوت 
دلیل  به  و من  است  کرده 
توانم  نمی  مالی  مشکالت 
از این محله بروم. به دیگر 
نمی  اجازه  هم  فرزندانم 
بروند.  کوچه  داخل  دهم 
سرشان  بالیی  ترسم  می 
آلوده  های  سرنگ  و  بیاید 
و  بروند  بدنشان  داخل  به 
خطرناک  های  بیماری  به 
مبتالشوند. از آن طرف می 

را  معتادان  واستعمال  مواد  تزریق  های  ترسم صحنه 
ببینند و روی روحیه شان اثر منفی بگذارد. چرا این 
محله را پاکسازی نمی کنند؟ آیا مگر فرزندان مان هیچ 

حقی ندارند که قربانی شوند؟
یکی دیگر از ساکنان که خود کادر یکی از ارگان های 
اند نسل دراین محله زندگی می  نظامی است ونسل 
کند هم می گفت: یک مرتبه که با خودروی دربستی 
به محله می آمدم، راننده وقتی فهمید که من در این 
محله زندگی می کنم، تعجب کرد که به او توضیح دادم 
که این محله قدیمی افراد تحصیلکرده واثرگذار و حتی 
تعدادی شهید دارد و آنطوری که برخی ها مانند وی 
فکر می کنند، نیست که همه اهالی خالفکار باشند. 
وی می گوید: اگر کوچه ها الین بندی شود و میزان 
هم  محله  وضعیت  حتم  بطور  یابد،  افزایش  خدمات 
دگرگون می شود واز طرفی هم بایستی برای جوانان 
محله اشتغال ایجاد نمود و اماکن تفریحی، فرهنگی، 

ورزشی و... را گسترش داد.
استعمال و تزریق

خانه  یک  ورزشی،  زمین  وکنار  غفار۴  کوچه  نبش 
مخروبه ای است که تعدادی زن ومرد در حال تزریق 
واستعمال مواد بودند ومشخص بود که از استانی دیگر 

به اینجا آمده اند وآنطور که یکی از اهالی می گفت: 
آیند  می  اینجا  به  کشور  مختلف  مناطق  از  معتادان 
وبخاطر امنیتی که در این محله برای شان وجود دارد، 
این کوچه ها وخانه خرابه ها را پاتوق می کنند. گاهی 
هم می رونددرپارک دباغیان و مواد مصرف  و سروصدا 
شد  می  تخریب  خانه  اگراین  کنند.  می  ودادوفریاد 
ونخاله هایش را جمع می کردند، آنها نمی توانستند 

در اینجا بساط کنند.
درکوچه غفار ۶ هم خانه ای را خوابگاه معتادان کرده 
که  اند  گذاشته  تاب  کوچکی  زمین  در  وکنارش  اند 
کودکان ونوجوانان بازی می کنند و همزمان رفت وآمد 
معتادان را به داخل این خانه وخوابگاه نظاره گرهستند 
ومشخص نیست چه تاثیری را از مشاهده این صحنه 

ها بپذیرند.
مادر دختر  قبل خانه  در کوچه غفار۴ هم چندهفته 
معلولی بر اثر بارندگی تخریب شد وقرار بود بهزیستی 
بازسازی کند که تاکنون اقدامی نشده است. تعدادی از 
اهالی محله برای مادر و دختر معلولش خانه ای را در 
محله کمربندی اجاره کرده اند وبیعانه داده اند، اما برای 
تامین اجاره ۵۰۰ هزارتومانی مشکل دارند. هزینه های 
معلول هم زیاد است و حامی 
ندارند. منتظرند تا بهزیستی 

خانه اش را از نوبسازد.
با  همچنان  دیگر  معلول 
می  بنزین  خرابش  ویلچر 
فروشد تا کمک خرج مادرش 
نمی  حمایتی  وهیچ  باشد 
شود. امثال وی دراین محله 
بی صدای  وفریاد  است  زیاد 

شان شنیده نمی شود.
محله  در  فاضالب  طرح 
ها  وخانه  است  نشده  اجرا 
در  وفاضالب  ندارند  انشعاب 
برخی کوچه ها روان است و 
کودکان در همین فاضالب بازی می کنند. سرنوشت 
برخی  در  که  است  هایی  کوچه  در  محله  کودکان 
معتادان  پاتوق  ها  کوچه  وبرخی  است  روان  فاضالب 
آنها  آلوده معتادان هم  است ودر هر دو سرنگ های 

را تهدید می کند.
بافت فرسوده

تعدادی از اهالی محله هم از بی توجهی دولت به مشکل 
خانه های فرسوده شان گالیه مندند که براثر بارندگی 
فروردین ماه دچار خسارت شدند وحتی مانند استان 
های دیگر تسهیالت بالعوض و تسهیالت بدون بهره 
به آنها ندادند وفقط اعالم شد که سه میلیون تومان 
وام با ضامن کارمند پرداخت می کنند که با این مبلغ 
حتی دستمزد استادوبنا را نمی شد پرداخت کرد، تا 
چه برسد به خرید مصالح و بازسازی دیوار وسقف هایی 
که تخریب شدند وهنوز هم دولت اقدامی نکرده است.

یکی از اهالی از وجود چندین خانه در محله باعناوین 
دولت  گوید:  ومی  دارند  گالیه  معتادان  برای  مختلف 
گویا توجه به معتادان را در اولویت دارد و ساکنان را 
فراموش کرده است، درحالی که مردم می خواهند که 
تمام معتادان را از این محله جمع آوری کنند واجازه 
ندهند از هر نقطه کشور وارد محله شوند وآنها راببرند 

به خارج از شهر ودر آنجا نگهداری کنند؛ نه اینکه در 
تزریق  و  خوابند  می  و  خورند  می  محله  های  کوچه 
را  واستعمال می کنند واز طریق پنجره، دست شان 
وارد برخی ازخانه ها می کنند وبا سرنگ تزریق می 
شوند. سرنگ هایی که دهها مرتبه مصرف می شوند 
وآلودگی را به همدیگر منتقل می کنند وهمین سرنگ 
زباله  وارد  ویا  انداخته می شوند  ها  در کوچه  ها هم 
هایی می شوند که برای کارگران و رفتگران شهرداری 
هم خطرآفرین هستند. زباله هایی که همین معتادان 
و... بر روی زمین پخش می کنند و زباله های خشکش 
را جدا می کنند ومی فروشند. خانه ها و کوچه هایی 
که معتادان، ساقی ها و... هستند هم شناخته شده اند 
واز دستگاه های نظامی وامنیتی می خواهیم نسبت به 
پاکسازی کوچه ها واین خانه های آلوده وخطرآفرین 

اقدام نمایند.
ایستگاه پلیس و پایگاه بسیج

برخی از اهالی می گویند اگر یک کالنتری یا ایستگاه 
پلیس در محله بود، بطور حتم امنیت محله افزایش می 
یافت که پیگیری های چندساله اثرگذار نبوده است. 
برخی دیگر می گویند بنظرم اگر تامین امنیت محله را 
به بسیج وسپاه واگذارکنند، بسیاری از مشکالت ناامنی 
تا  شود  می  برطرف  محله  در  ومشروب  مواد  وعرضه 
جوانان و خانواده های زیادی قربانی نشوند.  بایستی 
گشت محله وجود داشته باشد تا امنیت را برقرارکنند. 
بایستی برای جوانانی که جلوی کوچه ها بیکار نشسته 
به  و  پر شود  تا وقت شان  ریزی کرد  برنامه  اند، هم 

سمت مواد و... نروند.
فرماندار  از  باقدردانی  هم  محله  معتمدین  از  یکی 
بندرعباس که چندروز پیش با معتمدین محله جلسه 
ای در فرمانداری داشت و خواسته های شان را شنید 
و قرار بود که ازاین محله هم بازدیدی داشته باشد، هم 
آن  واز  زودتر محقق شود  این وعده  امیدواریم  گفت: 
طرف اهالی خواسته شان این است که واگذاری سند 
در این محله نیز مانند محله چاهستانی ها باشد، وگرنه 
توان  و ساکنان  مردم  اعالم شده،  که  هایی  قیمت  با 
پرداخت هزینه چندده میلیون تومانی را برای اخذ سند 
ندارند و خانه ها روزبه روز فرسوده تر می شوند و فرو 
می ریزند. فروردین ماه هم سقف ودیوار تعداد زیادی از 
خانه ها تخریب شد وتاکنون اقدامی نشده است ومردم 
هم توانایی مالی برای بازسازی وتعمیر ندارند وانتظار 
بود که دولت از آنها حمایت کند که متاسفانه اینگونه 
نشد. انتظار داریم که عزم جدی برای بازسازی محله، 
واگذاری سند امالک به ساکنان، الین بندی وبازگشایی 
ومشروب  موادفروشان  معتادان،  آوری  جمع  معابر، 
فروشان وجود داشته باشد و مردم را از این وضعیت 

نجات دهید.
یکی دیگر از معتمدین محله هم از اعضای شورای شهر 
شهناز  بهسازی  در خصوص  شان  مصوبه  خواهد  می 
بگونه ای باشد تا مانند محله چاهستانی ها، ساکنان 
محله  قیمت  باهمان  را  شان  های  خانه  سند  بتوانند 
چاهستانی ها اخذ کنند و با تسهیالت نوسازی نسبت 
به بازسازی خانه های شان اقدام کنند. اگر این وضعیت 
روزبه  نشوند،  نوسازی  ها  خانه  و  باشد  داشته  ادامه 
روز برتعدادخانه های تخریبی افزوده می شود وجان 

ساکنان هم درمعرض خطر قرار می گیرد.

سونامی معتادان در محله شهناز
مردم محله شهناز:  تهدیدمان می کنند که با سرنگ های آلوده ، شماراهم آلوده می کنیم.

کادر  از ساکنان که خود  یکی دیگر 
است  نظامی  های  ارگان  از  یکی 
محله  دراین  نسل  اندر  ونسل 
یک  گفت:  می  هم  کند  می  زندگی 
به  دربستی  خودروی  با  که  مرتبه 
محله می آمدم، راننده وقتی فهمید 
که من در این محله زندگی می کنم، 
تعجب کرد که به او توضیح دادم که 
این محله قدیمی افراد تحصیلکرده 
واثرگذار و حتی تعدادی شهید دارد

رئیس پارک علم وفناوری هرمزگان مطرح کرد:

خالقیت  و  مسئولیت پذیری  روحیه  تقویت  بر  انقالب  دوم  گام  بیانیه  تأکید  به  اشاره  با  فتی 
نیروهای پیشران جامعه، تربیت دانش آموز دغدغه مند با نگاه مسئله محور را یکی از ملزومات 

امروز جامعه دانست.
میزگرد تحلیل بیانیه گام دوم با تأکید بر نشر، ترویج و خلق علم به ویژه مقوله کتابخوانی و نحوه 
ترویج و توسعه فرهنگ آن در جامعه با مشارکت رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان، پارک 

علم وفناوری استان و دانشگاه  فرهنگیان در بندرعباس برگزارشد.
در این برنامه، عامری؛ رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان با تأکید بر زمان بر بودن فرآیند تولید 
علم و پژوهش، گفت: این فرآیند از حیث نتیجه گرا و محصول نگر بودن مشابه رشد نهال است.

برای  رشد علمی و  برنامه ریزی صحیح  و  نیازمند سیاست گذاری  افزود: مقولۀ پژوهش  وی 
اثرگذاری جامعۀ هدف است.

عامری ادامه داد: بسترسازی مناسب برای تقویت روحیه کتابخوانی، یکی از اصلی ترین فاکتورهای تقویتی برای 
افراد مورد هدف یعنی دانش آموزان و دانشجویان است که اگر این مهم تحقق یابد، در بازۀ زمانی کوتاهی نتایج 
فرهنگ  ترویج  برای  اولین محل  را  استان هرمزگان، خانواده  نخبگان  بنیاد  رئیس  مهمی حاصل خواهد شد. 

کتابخوانی قلمداد کرد و اظهار داشت: الگوپذیزی از والدین، یکی از موضوعاتی است که می توان 
به بهترین شکل از آن برای ترویج فرهنگ کتابخوانی خاصه در سنین پایین بهره برد.

وی آموزش وپرورش و مراکز آموزش عالی را دیگر نهادهای تأثیرگذار در حوزۀ کتابخوانی دانست 
و بر لزوم تقویت و ترغیب روحیه کنکاش در دانشجویان تأکید کرد.

 فتی؛ رئیس پارک علم وفناوری هرمزگان با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم، تأکید بر تقویت 
است، تصریح کرد:  تأکید  مورد  پیشران جامعه  نیروهای  روحیه مسئولیت پذیری و خالقیت 
بخشی از رسالت های آموزش وپرورش باید تربیت دانش آموز دغدغه مند با نگاه مسئله محور باشد.

 وی در ادامه از برگزاری تورهای فناوری برای دانش آموزان و همچنین راه اندازی کتابخانه ای در 
زمینه فناوری به منظور کتابخوانی هدفمند در برج فناوری خبر داد.

بهرامشاهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان نیز ایجاد روحیۀ کشف و چشاندن لذت دانستن به کودکان را 
یکی از اقدامات اساسی در ترویج فرهنگ کتابخوانی برشمرد.

الزم به ذکر است، در پایان این نشست مقرر شد برنامه های مشترک و هدفمند توسط بنیاد نخبگان هرمزگان و 
پارک علم وفناوری استان در حوزۀ کتاب و کتابخوانی طراحی و اجرا شود.

ضرورت تربييت دانش آموز دغدغه مند با نگاه مسئله محور

4
فرهنگ و هنر

 مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: امسال برای جذب ۱۰ میلیون گردشگر به هرمزگان 
برنامه ریزی و هدف گذاری شده است.  رضا برومند افزود: آمادگی و ایجاد زیرساخت های گردشگری مهمترین برنامه در 
دست انجام برای رسیدن به این هدف گذاری است. وی خاطرنشان کرد: امکانات برای پذیرایی از گردشگران در استان 

فراهم است.

برنامه ریزی برای جذب 
۱۰ میلیون گردشگر به 
هرمزگان در سالجاری
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9 ژوئن  2۰۱9                         شماره723

فرهنگ جامع هرمزگان

دل خاش 
دل خوش ـ درجواب کسی که شخصی را به عروسی یا 
شادمانی و سفر دعوت می کند یا خبر دهد گفته می شود.

دل ـ خاشی 
خوشحالی - دل خوشی ـ گول زنک.

دل ـ دل 
دست به دست کردن - تاخیر ـ معطلی ـ تردید.

دلدل 
نام یکی از شاخه های رودخانه رودان. 

دل دال
کنایه از امید و آرزو داشتن. 

دل ربا 
مهره ای که برای بدست آوردن محبت کسب به گردن 

می آویزند.
دل دروشک

ترس و لرز - دلهره. 
دلری 

نوعی کوزه سفالی کوچک. )بستک( 
دل زرد 

گونه ای گنجشک که زیر شکمش به زردی می زند. 
دل زیرکا

خوابیدن روی شکم ـ دمر. 
دل سراهت 

آرامش خاطر داشتن ـ بادلی آسوده ـ فراغ بال.
دل سیا 

نگران - ناامید ـ کم تاقت.
دل سیاهی 

زاری و ناله همراه با شکوه و شکایت ـ وراجی ـ شومی 
و نحوست.

دلغ 
گندم یا جو نیم کوب - بلغور ـ غالت آرد شده با سبوس.

دل فراغت 
با آسوده دلی ـ با خیال راحت ـ بی دغدغه.

ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 
frogs

This story teaches two lessons.
There is power of life and death 
in the tongue An encouraging 
word to someone who is down 
can lift them up and help them 
make it through the day.
A destructive word to someone 
who is down can be what it takes 
to kill them.
So, be careful of what you say.

 قورباغه ها 

این داستان دو درس به ما می آموزد:
1ـ قدرت زندگی و مرگ در زبان است. یک واژه 
دلگرم کننده به کسی که غمگین است می تواند 
باعث پیشرفت او شود و کمک کند در طول روز 

سرزنده باشند.
2ـ یک واژه مخرب به کسی که غمگین است می 

تواند موجب مرگ او شود.
پس مراقب آنچه می گویی باش.

مهرداد طاهری 

گیاهان دارویی در کتب تاریخی فارغانات

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

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.

عرق ختمی: )طبیعت سرد دارد(
رافع  و  گلو  و  ریوی، سینه، سرفه  های  بیماری  دوای  و  ها  مخاط  کننده  نرم 

تحریکات جلدی می باشد.
افزایش هورمون جنسی مردان، ورم کلیه، جوش صورت، بواسیر، سوزش رحم، 

عفونت روده، تنظیم عادت ماهانه.
طریقه ی مصرف:

- روزی یک استکان)۱4۰ گرم(.
عرق خیار: )طبیعت سرد دارد(

خنک کننده و مقوی است. سنگ کلیه و مثانه را از بین می برد. برای رفع ورم 
کبد مفید است. پایین آورنده ی قند خون و فشار خون نیز می باشد.

طریقه ی مصرف: - قبل از هر وعده غذا نصف لیوان میل شود.
عرق ریواس: )طبیعت سرد دارد(

مقوی معده و ضد انگل، سالمت دندان ها را حفظ می کند. خون ساز و اشتهاآور 
است و نیز رفع کننده ی یبوست و دل درد نیز می باشد.

طریقه ی مصرف:
- بعد از هر وعده غذا یک استکان میل شود.

عرق شاهتره: )طبیعت سرد دارد(
پوستی، شفادهنده ی  های  بیماری  کننده ی  رفع  پوستی،  های  ضد خارش 
عفونت های پوستی و قارچ های جلدی و تقویت کننده ی پوست، ضد حساسیت 

ها، صفرابُر، تقویت کبد، نشاط آور، ضد نفخ و اشتهاآور است.
معتدل، تصفیه کننده ی خون، ادرارآور، ضد یرقان، تقویت لثه، هضم کننده ی 
غذا، معرق و سرشار از ویتامین c همچنین نارسایی های کبدی، کم کننده ی 
غلظت و چسبندگی خون، آرام بخش، جلوگیری از خونریزی داخلی، مسهل 

اخالط ثالثه، دافع صفرا و سودای گرم است.
در بیماری جذام و برخی غدد سرطانی ) با منشاء اپی تلیوم( مؤثر است. مفید 
جهت زنبورزدگی و تقویت قوه ی بینائی، رفع دل درد و نیز در مداوای تصلب 

شریان ها مؤثر است.
پتاسیم، سدیم و  توان  از مهمترین مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه می 

کلسیم را نام برد.
طریقه ی مصرف:

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

ادامه دارد

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

مدیر دفتر آستان قدس رضوی در استان هرمزگان از آمادگی دفتر آستان 
قدس رضوی برای دریافت نذورات و موقوفات در استان خبر داد.

دفتر آستان قدس رضوی هرمزگان آماده دریافت نذورات و موقوفات است
 اسماعیل تذرو در نخستین جلسه کانون های تخصصی خادمیاران  آستان 
مسؤولیت های  تاکنون  داشت:  اظهار  هرمزگان  استان  در  رضوی  قدس 
مختلفی را بر عهده داشته ام اما هیچ جا حس و حال خوب معنوی مانند 

خدمت به امام رضا)ع( را ندارد.
وی افزود: کسانی که وارد آستان قدس رضوی شده اند باید قدر این نعمت 
را بدانند و با جان و دل برای آن تالش کنند و این خدمت و مسؤولیت را 

در اولویت اصلی خود قرار دهند.
مدیر دفتر آستان قدس رضوی در استان هرمزگان تاکید کرد: امسال 4 

کار ویژه در دستور کار معاونت فرهنگی آستان است که برگزاری اردوهای 
تربیتی، قرار هشتم، سالم بر امام و برنامه های مربوط به دهه کرامت از 
جمله این برنامه هاست. تذرو خاطرنشان کرد: دفتر آستان قدس رضوی 

آماده دریافت نذورات و موقوفات است.
ثبت نام بیش از ۳ هزار نفر در سامانه خادمیاری

نخجیرگان مسؤول هسته گزینش دفتر آستان قدس رضوی در استان 
هرمزگان گفت: در رابطه با گزینش دفتر آستان بر اساس دستورالعمل ها و 
بخشنامه هایی که از دفتر مرکزی آستان قدس رضوی ابالغ شد کار عضو 
گیری را شروع کردیم و با توجه به شناختی که به نیروهای گزینش در 
استان داشتیم حدود ۳4 نفر نیروی گزینش در استان شناسایی و جذب 

دستگاه رضوی هرمزگان شد.
وی افزود: با توجه به تخصصی بودن امر گزینش، نیروهایی را جذب کردیم 
که قبال آموزش های این کار را فرا گرفته اند و بیشتر نیروهایی را که جذب 
کردیم از آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، قوه قضائیه، جهاد کشاورزی 

و دانشگاه بود.
نخجیرگان ادامه داد: در بحث گزینش در شهر بندرعباس مشکل کمبود 
نیرو نداریم اما در بیشتر شهرستان ها به جز رودان و میناب با این مشکل 

روبرو هستیم.
وی خاطرنشان کرد: از بین ۲۰۰ هزار متقاضی خادمیاری در کشور تاکنون 
سه هزار و ۹۸ نفر برای خادمیاری در استان ثبت نام کرده اند که از این بین 
یک هزار و 45۲ نفر فرم های ثبت نام را تکمیل و یک هزار و 6۹ نفر گزینش 

و بررسی آن ها به صورت کامل انجام شده است.

حضور ۲۰۰ نوجوان در اردوی امام رضایی ها
الیاس زارع مسؤول شبکه نوجوانان آستان قدس رضوی گفت: برنامه داریم 
در محالت حاشیه نشین ۱۰ مربی انتخاب کنیم و هر کدام از مربی ها ۱۰ 
متربی را انتخاب کنند که جمعا ۱۰۰ نفر پسر و ۱۰۰ نفر دختر می شوند 
برنامه خواهند داشت  با مربیان  و این ۲۰۰ نوجوان، هفته ای دو جلسه 
اخالق،  و  اعتقادی  ورزشی،  مهارتی،  علمی،  حوزه   5 در  شده  مقرر  که 

برنامه هایی برای آن ها اجرا شود.
هماهنگ  هم  با  باید  را  تشکل  و  مدرسه  خانواده،  حوزه های  افزود:  وی 
کرد زیرا حوزه نوجوان یک حوزه تخصصی است و درصورتی که در این 
سه عرصه هماهنگی به وجود نیاید نوجوانان دچار چندگانگی شخصیت 

خواهند شد.
زارع خاطرنشان کرد: ماهیانه یک مرتبه برای ۲۰۰ نوجوان، برنامه های 
تربیتی، تحت عنوان »اردوی امام رضایی ها« برگزار می شود و اولین اردو 

در تیرماه برگزار خواهد شد.
در  آستان قدس رضوی  دفتر  بهادری مسؤول شبکه خادمیاران  حبیب 
استان هرمزگان بیان کرد: از میان یک هزار و 5۰۰ خادمیاری که به تائید 
آستان رسیده اند ۸64 نفر در بندرعباس و ۲۷6 نفر در شهرستان میناب 

هستند.
وی گفت: سامانه خادمیاری کامال بسته شده و امکان ثبت نام جدید وجود 

ندارد و خادمیارانی که فعال نباشند حذف خواهند شد.
بهادری در پایان از کشیک ۲۱۷ نفر از خادمیاران هرمزگانی در حرم مطهر 

رضوی خبر داد.

 دفتر آستان قدس رضوی هرمزگان آماده دریافت نذورات و موقوفات است

سرفه،  سیاه  ضد  خارشتر:  عرق 
و  کلیه  سنگ  ی  کننده  برطرف 
کلیه  اعمال  ی  کننده  تقویت  مثانه، 
تقویت  ها،  کلیه  ی  شتشودهنده  و 
کننده ی کبد، تصفیه ی خون، مدر 
قوی و ضد تب و لرز بودن از خواص 

آن است.  ای لفظ جنون برای طنازی شعر!
 بسم لب تو کالم آغازی شعر

 فانوس تنی که روزوشب لیالیی!!!
 درنبض سکوت شهر  واویالیی

 ای شکل تنت تبانی پیچک وباد!!!
 ایکاش که مادرت مراهم میزاد...

 ای سرخترازاناردر لحن غروب!!!
 شیرینی تو،طعم رطبهای جنوب

 برگی که بروی شاخه ها می خندید
 دستان تو،،،گیسوی بلندش  راچید

 سر سبزی شالی و چمنزار شمال
 لبهات تمشک وچشم، بادامی کال!

 در برزخ گونه هایت آتش داری
 ماتم کده ی سوگ سیاوش داری

 شرم تو که سمت وسوی شرقی دارد
 بالحن سکوت  من چه فرقی دارد؟

 ،» نژاد  تختی  » خلیل  نخستین سالگرد شهادت  بزرگداشت  مراسم 
دومین شهید مدافع حرم استان هرمزگان در شهرستان بندرعباس 

برگزار می شود.
این مراسم با سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار » علی فضلی « فرمانده 
و  افسری  دانشگاه  فرمانده  و  خرمشهر(  سیدالشهدا)فاتح   ۱۰ لشکر 

تربیت پاسداری امام حسین)ع( برگزار خواهد شد.
 » نژاد  تختی  » خلیل  سالگرد شهادت  نخستین  بزرگداشت  مراسم 
با حضور  از نماز مغرب و عشا  پنجشنبه)۲۳ خرداد ماه جاری( بعد 
اقشار مختلف مردم شهید پرور به ویژه خانواده های معظم شهدا و 
ایثارگران در جوار تربت پاک این شهید واالمقام در شهر تخت از توابع 

شهرستان بندرعباس برگزار می شود.
مسئول عملیات در منطقه درعا، مستشار نظامی در عراق یا »خلیل 
توصیفات  از  همه  امام حسین  دانشگاه  در  افسری  دانشکده  عقاب« 
فرمانده ۲5 ساله ای است که در جوانی موفقیت های بسیاری را در امور 

نظامی به دست آورد.

شهید خلیل تختی نژاد متولد ۱۳۷۲ و ۱5 اسفند سال ۹۰  به جرگه 
ماه  نوزدهم  و شب  پیوست  امام سجاد)ع( هرمزگان  پاسداران سپاه 
مبارک رمضان و در نخستین شب از شب های پر فیض قدر مصادف 
با ۱۳ خرداد ماه ۹۷ در استان دیرالزور) جاده معزلیه به T۲ ( سوریه 

به شهادت رسید.

مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید مدافع حرم در بندرعباس برگزار می  آغاز ثبت نام عتبات عالیات دانشگاهیان
ثبت نام بیست و یکمین دوره از سفر های معنوی عتبات عالیات دانشگاهیان 

از امروز آغاز می شود.
،حجت االسالم و المسلمین مرتضی مطهری پور رئیس ستاد عتبات عالیات 
دانشگاهیان گفت: ثبت نام بیست و یکمین دوره از سفر های معنوی عتبات 
عالیات دانشگاهیان از ۱۸ خرداد از طریق سایت لبیک آغاز می شود و تا ۲۷ 

خرداد ادامه دارد.
وی افزود: اینکه قرعه کشی این دوره از سفر ها در اواخر خرداد انجام می شود.
رئیس ستاد عتبات عالیات دانشگاهیان گفت: اعزام دانشگاهیان از اواخر تیر 

آغاز می شود و تا اواسط مهر ۹۸ ادامه دارد.
حجت االسالم و المسلمین مطهری پور افزود: در این دوره تسهیالت خوبی 
برای دانشگاهیان از جمله وام قرض الحسنه برای سفر های هوای معادل ۳۰ 

میلیون و برای سفر های زمینی ۱5 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مانند اعزام های گذشته در این دوره هم دانشجویان مجرد، متأهل، 

استادان و کارمندان دانشگاه می توانند به این سفر معنوی اعزام شوند.

 همخون طلوع واژه دروقت سحر!!!
 شهدخت به جای مانده ازعهدقجر!!!

 تا سلسله ی موی توحاکم باشد
 برزخم  نگاه من نمک می پاشد

 ملموس ترین خیال در خواب چراغ!!!
 هم راز شکوفه در غزلخوانی باغ!!!

 پرواز بلند گنبد از کنج منار!!!
 خورشید نشسته روبه آغوش مدار!!!

 منظومه ی شعرهای باران وبهار!!!
 یکباربروی شهرخشکیده ببار

 ای لرزه ی ویرانگر تاریخ عبور!!!
 معشوقه ی خواب مرده ی اهل قبور!

 هرچند هوای سیب وگندم کافیست
 تکلیف سقوط حضرت آدم چیست؟؟

 امروز اگرچه شعر راطی کردم
 فردا به شروع قصه برمیگردم

 هرچند درآخرآن کالغی که پرید،
 هربار،به خانه رفت،،، اما،نرسید...

 دیدار ترا به گور بردم اینبار
دست ازسر بوسه ی تفنگم بردار...

#محبوبه مهبودی# 

5
کودکان 

هله  هوله  خوري عامل 
آلرژي  غذايي در کودکان

متخصصان بر اين باورند که مصرف تنقالت و خوراکي  هاي فاقد ارزش غذايي مي تواند يکي از 
فاکتورهاي مهم در افزايش احتمال ابتال به آلرژي  هاي غذايي در کودکان باشد.

يکشنبه19خردادماه 1398       5 شوال 1440  
9 ژوئن  2019                         شماره723

فاطمه درویش پور

مختلفی  های  علل  میتواند  کودکان  جویدن  ناخن 
داشته باشد این عوامل اعمم از: فشار روانی وعصبی 
دارد  امکان  اینکه  ویا   ، اضطراب   ، استرس  از  ناشی 
عومل ارثی یا فامیلی در این امر دخیل باشد. بنابراین 
ناخن جویدن در سنین کودکی شاید در ابتدا امری 
مهم بر روی روان کودک بنظر برسد وگاهی ممکن 
جویدن  ناخن  مسئله  به  ها  ازخانواده  برخی  است 
درارتباط با کودکانشان توجهه چندانی نداشته باشند. 
ناخن  که  تصورکنند  خود  خیال  به  شاید  والدین 
جویدن در فرزندانشان یک عادت کوتاه مدت وخیلی 

زود هم این عادت از سر او می رود.
به  مسئله  این  واگر  نیست  اینگونه  هم  همیشه  اما   
ظاهر ساده درمان نشود امکان داد تا زمان بزرگسالی 
فرزندش گریبان گیر او شود، بنابراین ناخن جویدن 
برای کودکان یک عادت نامناسب محسوب می شود.
زا  استرس  شرایط  با  جویدن  ناخن  که  بگویم  باید   
وپایین بودن اعتماد بنفس درارتباط می باشد، قطعا 
از  والدینشان  جوند  می  ناخن  که  کودکانی  بیشتر 
بیماریهای روانی وروحی اعم از افسردگی های حاد ، 

وسواس فکری ، رنج می برند. 
برای همین است که باید بگوییم کودکان از والدین 
انجام  والدین  تاثیر می پذیرند وهرحرکاتی که  خود 
دهند قطعا برروی روحیه وسرنوشت فرزندان هم تا 

حدودی اثرگذار می باشد.
 والدین باید موظب هر گونه رفتار خود باشند تا دیگر 
شاهد این موضوع نباشند که کودکشان دچار عارضه 
عصبی  عوامل  وباید  است  شده  جویدن   ناخن  ی 
وفشارهای روحی روانی وهرگونه تشویش را که منجر 

به این عارضه می شود از فرزندان خود دور کنند.
اندیشید  ای  چاره  عارضه  این  برای  باید  بنابراین   
به  منجر  چیزی  وهر  شود.  عادت  به  تبدیل  ونباید 
آن سختتر خواهد  ترک  قطعا  نامناسب شود  عادات 

شد.  
والدین باید در حفاظت از فرزندان خود کوشا باشند 
و آنها را باید از هرگونه آسیبهای روانی که منجریه 
ناخن جویدن می شود دور سازند، تا شاهد جامعه ای 
سالم باشند ، تا بتواند فرزندان سالم را برای جامعه 

پرورش دهد. 
اندیشه خاطر  با دریای  روانشناس کودک در گفتگو 
نشان کرد:  ناخن جویدن عادت نامناسبی است که 
و  احساسی  های  سرکوب  تحقیر،  باعث  تواند  می 

آسیب های اجتماعی شود.
ناهید عابدی در ادامه ابراز داشت : عالوه برآن ناخن 
و  روانی  روحی  اثرات  که  شود  می  سبب  جویدن 
ناخوشایند در نظر  برکودک وارد کند و نوعی رفتار 

گرفته می شود.
وی اذعان کرد: برخی افراد، به جویدن ناخن کفایت 
نکرده و ناخن را قورت می دهند و می خورند. این 
رابهمراه  ناپذیری  وجبران  بد  اثرات  تواند  می  کار 

داشته باشد.  
عابدی عنوان کرد : ناخن خوردن می تواند سبب درد 
های شدید معده و یا خونریزی معده شود. عالوه بر 
این، ناخن خوردن می تواند منجر به شده که عفونت 
، ویروس ، باکتری را در بدن بوجود بیاورد و منجربه 

بیماری شود. روانشناس کودک در ادامه تصریح کرد 
که خطر  است  نادرست  عادت  یک  ناخن خوردن،   :
ابتال به عفونت گوارشی افزایش می دهد واین اختالل 

بیشتر در کودکان مشاهده می شود.
بینند  می  که  زمانی  والدین  از  بسیاری   : گفت  وی 
فرزندشان در حال جویدن ناخن هایش است ناراحت، 
آزرده خاطر و خشمگین می شوند و مدام به او تذکر 
می دهند که )ما نگران سالمتی تو هستیم  و نمی 

خواهیم در آینده بیمار شویم.( 
عابدی ابراز داشت :  بیشتر والدین بر این باورند که 
و  عصبی  فشار  دچار  جوند،  می  ناخن  که  کودکانی 
از  ناخن  با جویدن  دارند  و سعی  اند  اضطراب شده 

تشویش و دلهره خود بکاهند. 
نگران  آنها همچنین   : تاکید کرد  روانشناس کودک 
این رفتار در کودکانشان به  این موضوع هستند که 
صورت عادتی درآید که در آینده به سختی بتوانند 
آن را ترک کنند. منظور از عادت، رفتاری مقاوم شده 

است که بارها و بارها تکرار می شود.
وی تشریح کرد : یک عادت ممکن است گاه به عنوان 
اضطراب  از  رهایی  برای  راهی  گاه  و  سرگرمی  یک 

های روزانه کودک انتخاب شود.
نوجوانان طی  اغلب کودکان و  عابدی تصریح کرد:  
را  گوناگونی  رفتارهای  و  عادات  خود،  رشد  دوران 
اطرافیان  و  والدین  تایید  مورد  که  کنند  می  تجربه 
شان نیست، شامل : مکیدن شست، خوردن پوست ، 

ودندان قورچه کردن. 
وی عنوان کرد:  آنان این عادات را کاماًل غیر ارادی و 
ناخودآگاهانه انجام می دهند و به هیچ وجه قصدشان 

آزردن و برانگیختن دیگران نیست. 
روانشناس کودک گفت : همیشه علت خاصی برای 
عادات گوناگون وجود ندارد، بلکه گاهی آنها رفتارهای 
آموخته شده یی هستند که تنها پیامدهای مثبت و 

خوشایندی برای کودک )یا نوجوان( داشته اند. 
عابدی خاطرنشان کرد : برای مثال، می توانید زمانی 
رود،  می  باال  دهانش  سوی  به  فرزندتان  دست  که 
دقت کنید و محرک هایی را که موجب این عمل در 

کودک شده است بهتر ارزیابی کنید.
همان  در  او  شاید  کرد:   اذعان  کودک  روانشناس 
برایش مشکل  انجام دهد و  باید  لحظه به کاری که 
او  از  مالیم  خیلی  توانید  می  کند.  می  فکر  است، 
بپرسید آیا می داند دستش را به دهان برده است؟ 
در  ناخن جویدن  موجب  که  رایجی  از جمله دالیل 
درصدد  که  است  آن  شود،  می  نوجوانان  و  کودکان 
کاستن از فشارهای عصبی و تنش های روزانه خود 

هستند.
به دنبال  معموال  ناخن  جویدن   : شد  آور  یاد  وی 
باشند،  کودک  اضطراب  منشأ  می توانند  که  وقایعی 
)ورود  برادر  یک  تولد  چون:  وقایعی  می کند.  بروز 
آغاز سال  و  مدرسه  به  ورود  خانواده(،  به  نوزاد  یک 
تحصیلی و یا جدایی والدین کودکی که ناخن هایش 

را می جود.
میجوند،  ناخن  که  کودکانی  گفت:  پایان  در  عابدی 
کودکی مضطرب، کمرو و نسبتا درونگرا هستند که 
برای کنترل اضطرابی که در اثر واقعه ای استرس زا در 
او ایجاد شده و نمی تواند به گونه ای دیگر اضطرابش را 

اداره کند، این رفتار را از خود نشان می دهد. 

یک اسب در طول یک سال ۷ برابر وزن بدن خود غذا مصرف می 
کند.

گربه  ها مي توانند بيش از یكصد صدا با حنجره خود توليد کنند در 
حاليكه سگ ها کمتر از 10 تا!

ادرار گربه زیر نور سياه مي درخشد.
که  آمریكایي هایي  تعداد  از  بلدند،  انگليسي  که  چيني هایي  تعداد 

انگليسي بلدند، بيشتر است!!
دوئل کردن در پاراگوئه آزاد است به شرطي که طرفين خون خود را 

بر گردن بگيرند.
فيل ها تنها حيواناتي هستند که نمي توانند بپرند.

هر بار که یک تمبر را ميليسيد 1/10 کالري انرژي مصرف مي کنيد.
فوریيه 1865 تنها زماني بود که ماه کامل نشد.

رشد دندانهای سگ آبی هيچگاه متوقف نمی گردد
چيتا قادر است درحد سرعت خود گامهایی به طول 8 متر بر دارد.

در مصر باستان افراد روحاني تمام موهاي بدن خود را مي کندند حتي 
ابروها و موژه ها.

کوتاه ترین جنگ در تاریخ در سال 1896 بين زانزیبار و انگلستان رخ 
داد که 38 دقيقه طول کشيد. 

 فيل ها قادرند روزانه 60 گالن آب ۲50 کيلو گرم یونجه مصرف 
کنند .

جغد ها قادر به حرکت دادن چشمان حود در کاسه چشم نمی باشند.

80درصد امواج مایكرو ویو تلفنهای همراه بوسيله سر جذب می شوند.
قدفضا نوردان هنگامی که درفضا هستند 5 تا ۷ سانتيمتر بلند تر می 

گردد.
بلژیک تنها کشوری است که فيلمهای غيراخالقی را سانسور نمی کند.

موز پر مصرف ترین ميوه کشور امریكا است.

کودکانی که ناخن میجوند، کودکی مضطرب، کمرو و نسبتا درونگرا هستند 
که برای کنترل اضطرابی که در اثر واقعه ای استرس زا در او ایجاد شده 
و نمی تواند به گونه ای دیگر اضطرابش را اداره کند، این رفتار را از خود 

نشان می دهد

همسایه کوچولو 

بزرگی  درخت  قشنگ  و  زیبا  جنگل  یک  کنار  در 
زندگی می کرد که شاخه های بلندش را به زیبایی 
آمدند  می  جنگل  به  که  مردمی  بود.  کرده  پخش 
به سایه  بسیار شدید خورشید  از گرمای  فرار  برای 
خنک این درخت پناه می بردند. حتی تعداد بسیار 
زیادی از پرندگان و موجودات کوچک هم در شاخه 

های آن زندگی می کردند..
در پای درخت گیاه کوچکی در آمده بود. این گیاه 
بسیار ظریف و باریک بود و با مالیم ترین نسیم بر 

روی زمین می افتاد..
روزی این دو همسایه کمی با هم صحبت کردند..

رو  پاهات  چرا  کوچولو،  خب  گفت:  تنومند  درخت 
افتخار  با  را  محکم در زمین قرار نمی دی و سرت 

باال نمی گیری، همان طوری که من انجام می دم.
گیاه کوچک با لبخندی گفت: نیازی نیست که این 
امنیت  این طوری  کنم  می  فکر  کنم.  رفتار  طوری 

بیشتری دارم..
که  کنی  می  فکر  تو  بیشتر؟!  امنیت  گفت:  درخت 
از من هم بیشتر امنیت داری؟ می دونی که ریشه 
های من خیلی عمیق در زمین فرو رفته اند و تنه 
مرد  دو  اگر  حتی  است؟  قوی  و  ضخیم  خیلی  من 
دستانشان را دور تنه من قرار دهند، نمی توانند کل 
تنه من را در دستانشان بگیرند. کسی نمی تواند مرا 
و درخت  کند  مرا خم  و سر  بیاورد  در  ام  ریشه  از 

غرغرکنان از گیاه کوچک روی برگرداند..
های  حرف  از  درخت  که  نگذشت  زیادی  زمان  اما 

خود پشیمان شد..
یک روز عصر در جنگل هوا طوفانی شد و درختان 

را از ریشه کند و تقریبا تمام جنگل را نابود کرد..
وقتی هوا آرام شد، روستایی هایی که در آن حوالی 
زندگی می کردند از طوفان جان سالم به در بردند. 
اما درختان قوی و نیرومند از ریشه درآمده بودند و 

نابود شدند..
طوفان سهمگین گیاه کوچک را کامال خم کرده بود. 
اما وقتی طوفان تمام شد، گیاه کوچک آهی کشید 
و بلند شد. چون هیچ اثری از همسایه اش یعنی آن 

درخت تنومند نبود.

شعر 

شب که شد گنجشک کوچک

میهمان خانه مان شد.

قلب کوچولویم آن وقت

زود با او مهربان شد.

دیدم او تنها نشسته

بی صدا باالی دیوار

با خودم گفتم طفلی

گم شده مامانش انگار

من به او با مهربانی

یک کم آب و دانه دادم

توی یک بشقاب کوچک

شام گنجشکانه دادم

اتل متل خواب دیدم

اتل متل خواب دیدم

زیر نور مهتاب دیدم

کبوتر آبی رنگ

با دوتا بال قشنگ

سوار شدم روی اون

رفتم توی آسمون

تا ابرها پر کشیدم

خواب خدا رو دیدم

خدا چه مهربون بود

آبی آسمون بود

داستان 

موقعیت سنجی در تربیت کودک  

رعایت این اصل که در چه زمانی چه چیزی را باید به 
کودک آموخت، سبب موفقیت اولیا و مربیان در امر 

آموزش خواهد شد.
لب گشود که  با کودک  به سخن گفتن  زمانی  باید 

کودک عالقه مند به شنیدن باشد.
کودک، همچون گلی است که در موقعیت مناسب و 
زمینه مساعد شکوفا می شود و اگر زودتر از موقع باز 

شود، به زودی پژمرده خواهد شد.
مناسب ترین زمان برای درخواست از کودک، هنگامی 
انجام  به  نیاز و عالقه  است که زمینه های احساس 

دادن کاری را در آنها مشاهده کنیم.
تا زمانی که رفتار با کودک همراه با تفاهم نباشد، نفوذ 

در وی ناممکن است.
پرهیز از زورگویی در تربیت

در امر تعلیم و تربیت روح لطیف انسان، عامل زور، 
ناموفق است. همان گونه که غنچه گل با زور و فشار 

شکوفا نمی شود.
رفتار محبت آمیز با کودک

اجبار  یا  فشار  تحت  کنند  احساس  کودکان  اگر 
نیستند، از کار خالف خود دست بر می دارند.

استفاده از صبر و سکوت به موقع
برای برقراری ارتباط مثبت با فرزندان، افزون بر کالم، 

صبر و سکوت نیز الزم است.
احترام متقابل

نوجوانان،  و  با کودکان  ارتباط درست  برقراری  برای 
باید کار را با نشان دادن احترام متقابل به آنان شروع 

کرد.
کودکی کردن کودک

کودک باید در دوران کودکی، به قدر کافی کودکی 
خروج  برای  کودکانه  زدگی  شتاب  هرگونه  کند. 
زودرس از این مرحله، رشدیافتگی و بزرگ منشی او 

را با تأخیر روبه رو می کند.
ناکامی های سازنده

ناکامی کودک به اندازه و به تناسب ظرفیت تحمل او، 
نه تنها از رشد و تعالی او نمی کاهد، پرورش و تقویت 

اراده و پشتکار او را نیز موجب می شود.
تربیت واقع گرایانه کودک، نه سلیقه ای

گاهی می بینیم که پدر و مادری می خواهند، فرزند 
دوست  خود  که  کنند  وادار  چیزی  آن  به  را  خود 
داشتند انجام دهند، اما موفق نشدند. این یعنی، نوعی 
سوءاستفاده از کودک و به بند کشیدن روان و بازیچه 
قرار دادن او به منظور تحقق خواسته های سرکوب 

شده خود.
فرزندان خود  از  ناخواسته  مادران،  و  نتیجه: »پدران 
تربیت  را  کار  این  و  سازند  می  خود  همانند  چیزی 

می نامند«.
به گفته جبران خلیل جبران:

بدهید،  کودکان  به  را  خود  مهر  توانید،  می  شما 
آنها  به  را  آرزوی خود  و  و سلیقه  اندیشه  نباید  ولی 
بدهید. شما می توانید، جسم و تن آنها را در خانه 
نگاه دارید، ولی روح آنها باید در گستره ای از وسعت 
آینده پرورش یابد. شما می توانید، بکوشید مانند آنها 
باشید، ولی نکوشید تا آنها را مانند خود کنید؛ زیرا 
زندگی واپس نمی رود و در بند دیروز نمی ماند. ما 

مالک فرزندان خود نیستیم، ما محافظ آنها هستیم.
تربیت دینی فرزند

خودشکوفایی،  در  تربیت،  بخش  ترین  مهم 
خودگستری و خودشناسی است که اینها همه، مقدمه 

ای برای خداشناسی است.
زندگی  هیاهوی  و  ها  متن جنجال  در  باید  کودکان 
خود،  با  کردن  خلوت  برای  را  هایی  لحظه  روزانه، 
ارتباط با خالق خود و تمرین دعا و نیایش برای بیان 

نیازهایشان با خداوند متعال داشته باشند.
باید دانست که منشأ تربیت، تنها ارائه درستی ها به 
کودک نیست، بلکه ایجاد عشق و رغبت به درستی 

ها نیز هست.
محبت عملی به کودک

گذاشتن  احترام  و  کردن  داشتن، محبت  در دوست 
به فرزندان، نباید فقط به الفاظ زیبا و کلمات خوب 
بسنده کرد، بلکه باید کوشید در این مفاهیم در قالب 
رفتارهایی چون توجه کردن، گوش دادن، در آغوش 
کشیدن، تأیید کردن و اهمیت دادن به گفتار کودک 

و نشان داده شود.
آشنا کردن کودک با مسائل و مشکالت زندگی

آگاه شدن کودکان از اموری چون مرگ، بیماری، رنج، 
ناکامی و ناامنی می تواند، آنها را در شناخت درست 
زندگی و درک قدر و ارزش سالمتی، آسایش، لذت و 

امنیت یاری رساند.
آگاه شدن کودکان از مرگ عزیزان و چگونگی مقابله 
با این رویداد، یکی از نیازهای اساسی آنها برای کسب 

مهارت های بهداشت روانی است.
پاسخ گویی درست به کودک

پرسش های کودکان را جدی بگیرید و پیش از پاسخ 
هستند،  سنی  چه  در  آنها  که  بدانید  فوری،  دادن 
چگونه می فهمند و چرا این سؤال ها را می پرسند و با 
چه تجربه و قرینه ذهنی ای می توان، پاسخ متناسب 

با سن و شرایط و ظرفیت آنها ارائه داد.

ناخن جويدن ، عامل خطرناک دربروز آسیب های اجتماعیکودکان

دانستنی های
       کودکانه

جوکهای مدرسه ای

اعتراف میکنم يه بار ۱۴فروردين معلم داشت دفتر مشقا رو نگاه 
میکرد منم ننوشته بودم ۳نفر مونده بود نوبت من بشه زدم زيره گريه بعد 

۱۰دقیقه گريه معلم پرسید چی شده؟ گفتم دفتر مشقمو دزديدن نیست
هیچی ديگه يه ۲۰ به من داد به بقیه هم يه منفی داد! يه همچین ادم 

با سیاستی هستم من.

يادش بخیر تو دبستان سر کالس وقتی گچ تموم میشد خدا 
خدا میکرديم معلم به ما بگه بريم از دفتر گچ بیاريم  همیشه هم 
گچ های رنگی زير دست معلم زود میشکست بعدم صدای ناهنجار 

کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه.

شما يادتون نمیاد ما وقتی بچه بوديم اول مهر که کفش نو برام میخريدن سر 
کالس انقدر نیگاش میکردم که ديگه چشمام خسته میشد ، تازه اگه روش يه لک 
میفتاد با آب دهنم تمیزش میکردم  آنقد که من از کفشم لذت میبردم لیونل مسی 

از کفش طاليیش لذت نمیبره 

از پر استرس ترين لحظات دوران  يادمه يکی 
ابتدايی وقتی بود که ديکته تموم میشد و مبصر دفترارو 
جم میکرد میذاشت رو میز معلم ؛ مام هی حواسمون به 
دفترمون بود ببینیم کی نوبت صحیح کردن ديکته ما 
میشه ، نوبتمون که میشد همش چشممون به خودکار 

معلم بود ببینیم غلط داريم يا نه قلبمونم تند تند میزد.


