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مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان:رئیس شورای اسالمی شهرستان بندرعباس: فرماندار پارسیان:

مدارس سبز در هرمزگان راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه آزاد هرمزگان:

تخلفات مدیران نتیجه عدم نظارت به موقع است
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سال هفدهم 
  شماره 724    
8صفحه 
 قیمت 1000 تومان

مودیان مالیاتی تا پایان خردادماه فرصت دارند

طرح اعتماد در حوزه نظارت و بازرسی

صحیفه سجادیه پیش برنده فرهنگ تشیع در جهان امروز است

هوای هرمزگان ۴ درجه گرم تر می شود

نوبانی چهارسال سکاندار کشتی هرمزگان شد

اختصاص بیش از 350 میلیون ریال اعتبار به بندرخمیر
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آئین رونمایی نمایشنامه موغلی پنا
 و اپلیکیشن شرجی برگزار شد

امروز در دریای اندیشه

8

 مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اعالم کرد:پایان خردادآخرین زمان تسلیم  اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به اداره کل امور مالیاتی می باشد . 

روزنامه 

صفحه7 صفحه3

صنعتگران نیازها و 
مشکالت بخش صنعت را 
به دانشگاه اعالم کنند

 با مدیران کم کار و 
غیر فعال تعارف ندارم

خبـــر

استفاده از ظرفیت روحانیت، ائمه جمعه 
و جماعات و معتمدان محلی در اشاعه 

صلح و سازش

حل  شورا های  کارکنان  و  مسئولین  با  دیدار  در  صالحی 
ظرفیت  از  استفاده  لزوم  بر  هرمزگان،  استان  اختالف 
ارزشمند روحانیت، علما، ائمه جمعه و جماعات و معتمدین 
محلی در جهت فسخ خصومات و اشاعه فرهنگ صلح و 

سازش تأکید کرد.
استان  اختالف  حل  شورا های  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورا های  کل  اداره  کارکنان  و  مسئولین  هرمزگان، 
کل  رئیس  با  صمیمی  نشستی  در  استان  اختالف  حل 

دادگستری استان هرمزگان دیدار و گفت: وگو کردند.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این 
نشست اظهار داشت: همانطور که فلسفه تشکیل شورا های 
حل اختالف بر اساس ایجاد صلح و سازش استوار است، 
از تمامی ظرفیت های قانونی به منظور  ضرورت استفاده 

دستیابی به این مهم امری اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: در جهت فسخ خصومات و به صلح و سازش 
ارزشمند  ظرفیت  از  باید  اختالفی  موارد  برخی  رساندن 
معتمدین  و  وجماعت  جمعه  ائمه  علما،  روحانیت، 
محلی استفاده کرد و الزم است رؤسای دادگستری های 
شهرستان ها و حوزه های مختلف قضایی این مسئله مهم را 
مدنظر داشته باشند و همکاری و نظارت نمایند تا بتوانیم 

در اشاعه فرهنگ صلح و سازش نقش مؤثری ایفا نماییم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه 
شورا های حل اختالف بخشی از خانواده دادگستری است، 
باید به  یادآور شد: رؤسای دادگستری حوزه های قضایی 
صورت مستمر از شعبات شورا های حل اختالف بازدید و 

یوبه مشکالت این مجموعه رسیدگی کنند.
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خیریه  وامور  اوقاف  اداره  رییس 
ضرورت  بر  بندرعباس  شهرستان 
ازدواج  برای  وقف  سازی  زمینه 

آسان تاکید کرد.
خیریه  وامور  اوقاف  اداره  رییس 
بندرعباس گفت: وقف  شهرستان 
شیوه های  جمله  از  ازدواج  برای 
میان  در  آسان  ازدواج  ترویج 

جوانان است.
مشکالت  از  یکی  افزود:  شهبازی  االسالم  حجت 
این معضل  است که حل  اشتغال  و  ازدواج  جوانان 

نیازمند توجه واقفان دراین زمینه است.
شده  ثبت  موقوفات  بیشتر  اینکه  به  بااشاره  وی 
از  مختلف  بخش های  در  بندرعباس  شهرستان  در 
جمله برای عزاداری، تعزیه داری اهل بیت عصمت 
وطهارت، تالوت قرآن و برگزاری مراسمات مذهبی 
نیاز های  از  ازدواج جوانان  امر  است گفت: وقف در 
جامعه به شمار می رود که این مهم نیازمند توجه 

واقفان به عنوان اولویت های وقف است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه بندرعباس افزود: با 
توجه به افزایش سن ازدواج به دلیل مشکالت تامین 
جهیزیه و مخارج ازدواج، اگر وقف در راستای ازدواج 
می تواند  بسیار  شود  انجام  جهیزیه  تهیه  و  جوانان 

تاثیرگذارتر باشد.
حجت االسالم شهبازی گفت: کمک هزینه زندگی و 
جهیزیه برای انسان های نیازمند و همچنین احداث 

خانه های با متراژ کم برای سکونت 
می تواند  نیازمند  جوان  زوج های 
در اولویت واقفان خیراندیش قرار 
داشته باشد که با موقوفه های خود 
جوانان  آسان  ازدواج  راستای  در 
گام بردارند و در سال های نخست 
زندگی مشترک زوج های نیازمند 
یاری  زندگی  تامین مخارج  در  را 

دهند
وی افزود: فرهنگ ازدواج آسان را می توان امروز در 
به  شاهد  آن،  نهادینه سازی  با  تا  داد  ترویج  جامعه 
خانه بخت رفتن شمار بیشتری از جوانان باشیم و 

زندگی های پایدار ساخته شود.
بندرعباس گفت:  امور خیریه  و  اوقاف  اداره  رییس 
فرهنگ وقف و ازدواج نیکو هر دو از سنت های اصیل 
می تواند  دو  این  تلفیق  که  هستند  دینی  و  نبوی 

راهگشای بسیاری از مشکالت کنونی کشور باشد.
توجه  بنابر ضرورت  افزود:  شهبازی  االسالم  حجت 
رهنمود های  راستای  در  کشور  خیران  و  واقفان 
قرآن کریم و ائمه اطهار )ع( در زمینه ازدواج بیش 
موضوع  این  اهمیت  می کند.  پیدا  اهمیت  پیش  از 
حاضر  حال  در  که  می شود  مشاهده  بیشتر  زمانی 
قرار  ازدواج  از جوانان در سن  تأملی  قابل  جمعیت 
تأمین  موضوع  با  جدید  وقف های  وایجاد  دارند 
می تواند  کنونی  برهه  در  آسان  ازدواج  و  جهیزیه 

بسیار مثمر باشد.

رییس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان بندرعباس مطرح کرد؛

وقف در امر ازدواج جوانان از نیاز های جامعه

مهلت دو هفته ای افراد باالی 3۰ سال برای مراجعه به مراکز درمانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از آغاز اجرای طرح ملی کنترل فشارخون در 
استان خبر داد و گفت: افراد باالی ۳۰ سال برای مراجعه به مراکز درمانی و ثبت فشار 

خون دو هفته مهلت دارند.
کنترل  ملی  طرح  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  خصوص  این  در  فرشیدی  حسین 

فشارخون در استان عملیاتی شد.
وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی افراد و پیشگیری از عوارض فشارخون در 

افراد باالی ۳۰ سال، زنان باردار و بیماران کلیوی اعالم کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان بیان کرد: این 
طرح در دو بخش اطالع رسانی و آموزش از ۲۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد اجرا شد و 

بخش تشخیص و درمان از ۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر اجرا می شود.
پیگیری  و  سامانه  در  فشارخون  ثبت  برای  گروه های هدف  کرد:  عنوان  فرشیدی 
پایگاه های جامع سالمت و خانه های بهداشت مختلف  یا به مراکز درمانی  درمان 
مراجعه و یا با مراجعه به سامانه سالمت به نشانی salamat.gov.ir اطالعاتشان 

را ثبت کنند.
وی ادامه داد: فشارخون با عالئم خاموش پس از ۱۵ سال باعث نارسایی های کلیوی، 

دیابت و بیماری های قلبی و عروقی می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان اضافه کرد: همه 

افراد باالی ۳۰ سال به مدت دو هفته مهلت دارند تا با مراجعه به مراکز بهداشت و 
درمان و خانه های بهداشت و یا به صورت خود اظهاری فشارخون خود را در سامانه 

ملی کنترل فشارخون ثبت کنند.
فرشیدی با اشاره به اینکه بیش از ۲۲ درصد جمعیت استان دارای بیماری فشارخون 
اصلی  علت  کرد:  اظهار  است،  کشوری  استاندارد  از  بیشتر  درصد   ۲ که  هستند 

مرگ ومیر در استان بیماری های قلبی و عروقی یا سکته های قلبی و مغزی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

ثبت  نام دانشجو در رشته روزنامه نگاري بدون آزمون

قابل توجه خبرنگاران،اصحاب رسانه، روابط عمومی های ادارات و دستگاههای اجرایی و  عالقمندان
 به رشته خبرنگاری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس با همکاری خانه مطبوعات و رسانه هاي استان هرمزگان اقدام به جذب دانشجو بدون آزمون 
در رشته تحصیلی کارشناسی روزنامه نگاری می کنند. داوطلبین جهت ثبت نام به سایت www.azmoon.org مراجعه نمایید.

تسهیالت:
 ۵۰ درصد تخفیف شهریه، اعطای وام های دانشجویی، تشکیل کالسها در روزهای آخر هفته

صفحه8

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09179856435تماس حاصل فرمایید.

توزیع کارت آزمون کارشناسی 
ارشد ۹8 از امروز

کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، از امروز 
قرار  سنجش  سازمان  سایت  روی  بر  دوشنبه، 

می گیرد.
کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، از امروز 
قرار  سنجش  سازمان  سایت  روی  بر  دوشنبه، 

می گیرد.
گفت:  سنجش  سازمان  سخنگوی  توکلی  حسین 
داوطلبان برای دریافت کارت باید به سایت اینترنتی 
این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و 
مرحله نخست بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی 
دانشجویی کشور در روز های پنجشنبه ۲۳ خرداد و 

جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار می شود.
در آزمون کارشناسی ارشد امسال  ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ 
نفر ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته ۱۲۱ 

هزار نفر کاهش دارد.
با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
و وقوع سیل در برخی مناطق کشور، زمان آزمون 
و   ۹۸ سال  ارشد  کارشناسی  دوره های  ورودی 
المپیاد علمی  اول بیست و چهارمین دوره  مرحله 
از روز های پنجشنبه ۵ و جمعه  دانشجویی کشور 
۶ اردیبهشت ماه ۹۸ به پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ 

خرداد ۹۸ موکول شد.
نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه تنظیم و ۱۵ 

تیر منتشر خواهد شد.

2
سیاست

رهبر معظم انقالب به مناسبت عید سعید فطر، با عفو و تخفیف مجازات شماری از محکومان موافقت کردند
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت عید سعید فطر حضرت آیت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف 
مجازات ۶۹۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیرو های مسلح موافقت کردند.

با موافقت رهبر انقالب؛
عفو و تخفیف مجازات 
شماری از محکومان
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فرماندار بندرعباس:

آمار دقیقی از میزان خرید ملخ زنده 
از روستاییان نداریم

با  با ملخ ها  اینکه مبارزه  با بیان  فرماندار بندرعباس 
جدیت در حال انجام است، گفت: دسته های کوچک 
مناطق دهستان سیاهو  از  برخی  در  ملخ  پراکنده  و 
مشاهده شده اند که مبارزه توسط گروه های روستایی 
تشکیل شده، با همکاری کشاورزان، جهاد کشاورزی 

و فرمانداری به صورت شبانه روز  ادامه خواهد داشت.
منطقه  ایسنا،  با  گفت وگو  در  کناری  عزیزاله 
خلیج فارس اظهار کرد: مبارزه با ملخ ها همیشه بوده 
با جدیت  افزایش هجوم ملخ ها  با  و هست و امسال 

بیشتری در حال انجام است.
گوناگونی  روش های  به  ملخ ها  با  مبارزه  افزود:  وی 
چون سم پاشی، فرار دهی و زنده گیری در حال انجام 
است و فعاًل آمار دقیقی از میزان خرید ملخ زنده از 

روستاییان در دست نیست.
را  بنا  بهمن ماه  از  کرد:  تصریح  بندرعباس  فرماندار 
بر مبارزه شیمیایی با ملخ ها قرار دادیم و میلیاردها 
و متأسفانه سم پاشی  مبارزه هزینه شد  برای  تومان 
سایر  مقاوم سازی  محیط،  در  سم  وجود  سبب 
و  تمامی حشرات  رفتن  بین  از  و  برابر سموم  آفات 

آسیب های دیگر می شود.
تمامی  در  انگیزه  ایجاد  برای  اینکه  بیان  با  کناری 
روستاییان و جلوگیری از آسیب های مبارزه شیمیایی، 
طرح خرید تضمینی ملخ زنده نیز ارائه کردیم، افزود: 
و  کند  ورود  موضوع  این  به  بتواند  که  روستایی  هر 
به  دهد  تحویل  دهیاران  به  را  گرفته شده  ملخ های 
ازای هر کیلوگرم ملخ زنده دریافتی هشت هزار تومان 
از محل صرفه جویی در هزینه های سموم شیمیایی 

پرداخت می شود.
به دنبال آن  این موضوع  اینکه در کنار  بیان  با  وی 
بهره  دام ها  اولیه  خوراک  برای  ملخ ها  از  تا  هستیم 
عملی  بررسی  و  رایزنی  حال  در  کرد:  اضافه  ببریم، 
شدن این موضوع با کارخانه ها هستیم تا این موضوع 
را عملیاتی کنیم و بدون پشتوانه علمی این موضوع را 

انجام نخواهیم داد.
فرماندار بندرعباس با اشاره به اینکه باید بررسی کنیم 
تا این طرح چه میزان موفق خواهد شد، اظهار کرد: 

تبعات خرید ملخ بسیار پایین تر از سم پاشی است.

خبــر

قسمت عمده ای از جرایم ، جرایمی 
هستند که در لیست سیاه قرار 

می گیرند

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: عموم مردم 
می توانند پس از رصد تخلفات و آسیب ها و به جهت 
پیشگیری از تبدیل آنها به وقوع جرم گزارش مستند 
آن را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی ارسال کنند.

اجتماعی  معاونت  برنامه مصوب  اجرای  راستای  در 
سال  در  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
سامانه  فعالسازی  و  اندازی  »راه  عنوان  با  جاری 
پایگاه های  با مدیران  اندیشی  سجام« ، جلسه هم 
اجتماعی محالت و اعضاء هسته مصلحین شهرستان 
استان  دادگستری  کنفرانس  سالن  در  بندرعباس 

هرمزگان برگزار شد.   
علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری 
این  در  هرمزگان  استان  دادگستری  جرم  وقوع  از 
جلسه اظهارداشت: متأسفانه آمار رو به رشد جرائم 
به  تبدیل  اخیر  سالیان  در  اجتماعی  های  آسیب  و 
چالشی عمده برای سیستم قضائی کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: قسمت عمده ای از این جرایم 
، جرایمی هستند که در لیست سیاه قرار می گیرند 
یعنی جرایمی که بنا به دالئل مختلف نه به حوزه 

پلیس وارد می شود نه به حوزه دستگاه قضائی.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان هرمزگان تصریح کرد : بسیاری از این جرایم 
احتمال دارد جنبه خصوصی داشته باشند و دامنه 
اما  نباشد  جامعه  عموم  به  معطوف  آنها  گذاری  اثر 
آن  گذاری  اثر  دامنه  که  هستند  جرایم  از  بعضی 
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 
رصد  را  ها  آسیب  و  تخلفات  این  باید  مردم  افزود: 
به  آنها  تبدیل  از  پیشگیری  جهت  به  و  نموده 
خود  مستند  گزارش  و  ورود  مسئله  به  جرم  وقوع 
و  اجتماعی  معاونت  به  سجام  سامانه  طریق  از  را 
پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی ارسال کنند.

خبــــر ذوالقدر خبر داد:

بازگشت رونق به فعالیت صیادان سنتی در پی لغو مجوز 16 کشتی صید ترال
نماینده مردم تهران در مجلس گفت که لغو مجوز ۱۶ 
کشتی صید ترال در جاسک موجب بازگشت رونق به 

فعالیت صیادان سنتی شده است.
سال  ابتدای  از  گفت:  ذوالقدر  فاطمه  سیده 
در  چین  صیادی  کشتی های  حضور  ۱۳۹۷موضوع 
خلیج فارس و دریای عمان، مطرح شد که با توجه به 
اینکه اقتصاد و معیشت صیادان سنتی را دچار تالطم 
کرده و زیست بوم دریا را مورد هجوم قرار داده بود 
مورد پیگیری وکالی مردم قرار گرفت. در نتیجه تذکر 

نمایندگان مطرح شد و متعاقب  با حمایت  و سوالی 
پیگیری های صورت گرفته رییس سازمان شیالت عزل 
شد، عملکرد شیالت مورد بازنگری قرار گرفت و نیروی 
که  چینی  کشتی های  با   مقابله  برای  سپاه  دریایی 
خلیج فارس و سرمایه های ملی را "جارو" می کردند و 

زیست بوم دریا را از بین می بردند ورود کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خوشبختانه 
پیرو این اقدامات کارگروه مرزی شورای عالی امنیت 
صیادی  ترال  ۱۶کشتی  فعالیت  مصوبه ای  در  ملی 

چینی را لغو کرد و تعدادی دیگر نیز توقیف شده اند 
فعالیت  هیچ گونه  حق  کشتی ها  این  پس  این  از  که 
دریانوردی و صیادی در آب های ساحلی ایران را ندارند 
و همین امر موجب رونق فعالیت صیادان سنتی شده 

است.
ذوالقدر در پایان گفت: انتظار داریم این اقدامات بتواند 
رونق تور ماهیگیران سنتی را به همراه داشته باشد و 
مشکالت کمبود ماهی و آسیب های زیست بومی متاثر 

از صید ترال را خاتمه دهد.

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

اين شركت درنظرداردنسبت به اجاره انواع وسائط  نقلیه ازطريق برگزاري مزايده عمومي1مرحله اي اقدام نمايد . 
مبلغ تضمين شركت درمزايده: 5درصدمبلغ پيشنهادي بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي .

ازعالقمندان به شركت درمزايده فوق دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واريز مبلغ 500.000 ريال بصورت الكترونيكی به شماره حساب 4001103104025187 تمركز وجوه 
درآمد حق انشعاب و ساير درآمدها شركت برق منطقه ای هرمزگان ازتاريخ 20 / 03 / 98  لغايت 21 / 03 / 98  اقدام و يک نسخه از اسناد 
مزايده را دريافت نمايند  . با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت 
برگزار می گردد . الزم است در صورت عدم عضويت قبلی شركت كنندگان در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذكورانجام ونسبت به دريافت 
گواهی امضا. الكترونيكی اقدام نمايند . شركت كنندگان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره   4-33331700-076 داخلي2069 
)آقای محمدی( حاصل فرمايند . ثبت شماره تلفن .فكس وايميل از سوی شركت كنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا" تاكيد می گردد عالوه 
بر بارگزاری : اسناد مزايده بصورت امضاء يا مهرشده ، تضمين شركت در مزايده و همچنين پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ، می بايست يک نسخه 

اسنادبه صورت فيزيكی نيز در روز برگزاری مزايده به دبيرخانه اين شركت ارائه گردد.
توضيحات:

1-مبلغ تضمين شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پيشنهادی می باشد كه بايد به صورت ضمانتنامه معتبربانكي به نفع فروشنده ) عالوه بر 
بارگزاری در سامانه ستاد ( به همراه ساير اسناد در روز  برگزاري مزايده تسليم دبيرخانه مزايده گزار گردد.

2-به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثرداده 
نخواهدشد.

3- حداكثـرمهلت تحويل اسنـادبه دبيرخانه اينشركت تاساعت10صبح روزچهارشنبه مورخ 98/03/29و بازگشايی پاكات راس ساعت 11 صبح 
همان روز دردفتر امور تداركات وقراردادهاي اين شركت می باشد. 

4 -  آگهي ما درسايت )www.setadiran.ir( قابل مشاهده مي باشد.  

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

متن فراخوان مناقصه )98-14(
) موضوع ماده 7 آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي(

  اداره كل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد تکمیل سالن ورزشی  كنخ بشرح جدول ذيل و بر اساس مشخصات فني منضم 
به اسناد مناقصه رااز طريق برگزاري عمومي  يك  مرحله اي به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد :

     آگهي مزايده عمومي –  شماره 98-02

 شناسه 492852

آگهی تغييرات شركت پارس كاوان پگاه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 13133 و شناسه ملی 10800156668 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1398/02/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - سمت اعضا هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقای اميرحسين مفتاحی به 
شماره ملی 1280999969 به سمت مديرعامل وعضوهيئت مديره آقای سيامک رحيمی طاری به شماره ملی 0049992457 به سمت رئيس 
هيئت مديره آقای شجاع اله اكبری طاری به شماره ملی 0032806620 به سمت نايب رئيس هيئت مديره خانم مريم صادقی اصفهانی به شماره 
ملی 0452491738 به سمت عضو هيئت مديره - كليه اسناد مالی واوراق بهاداربانكی وقرارداد های تعهدآورشركت و ساير نامه های اداری با امضا 

مديرعامل و يكی از اعضا هيئت مديره و يا با امضا دو نفر از اعضا هيئت مديره و با مهر شركت معتبر می باشد .

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

)494143(آگهی تغييرات شركت

آگهی تغييرات شركت پارس كاوان پگاه شركت با مسئوليت محدود 
استناد  به   10800156668 ملی  شناسه  و   13133 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/05 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - ماده 14 اساسنامه اصالح گرديد : تعداد اعضا هيئت 

مديره از 3 نفر به 4 نفر افزايش يافت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغييرات شركت پارس كاوان پگاه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 13133 
و شناسه ملی 10800156668 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/02/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - اعضا هيئت مديره برای مدت 5 سال به 
قرار ذيل تعيين گرديدند : آقای سيامک رحيمی طاری به شماره ملی 0049992457 آقای 
شجاع اله اكبری طاری به شماره ملی 0032806620 خانم مريم صادقی اصفهانی به شماره 
ملی 0452491738 آقای امير حسين مفتاحی به شماره ملی 180999969 - روزنامه دريا 

جهت درج آگهی های شركت تعيين گرديد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

)493843( )494145(آگهی تغييرات شركت آگهی تغييرات شركت

1-نوع فراخوان: فراخوان عمومي يک  مرحله اي
2-نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره كل راه وشهرسازی استان 

هرمزگان
3-موضوع مناقصه: اجراي عمليات تكميل سالن ورزشی كنخ شامل 
: اجراي عمليات تاسيسات-كف پوش و  سقف سالن و ساير آيتم 
هاي مورد نياز بر اساس نقشه ها و مشخصات فني اجرايي منضم به 

اسناد مناقصه .
4-زمان و محل توزيع/فروش

مورخ  دوشنبه  روز  كيفي:  ارزيابي  استعالم  توزيع  شروع  -زمان 
98/03/20 ساعت 14

-زمان شروع توزيع اسناد مناقصه :روز.دوشنبه مورخ.98/3/20ساعت 
14

مورخ   شنبه   روز   : كيفي  ارزيابي  استعالم  توزيع  پايان  -زمان 
98/03/25 ساعت14

-زمان پايان توزيع اسناد مناقصه : روز شنبه مورخ    98/03/25ساعت 
14

5-محل دريافت اسناد مناقصه: كليه مراحل فروش وتحويل وبازگشايی  
اسناد از طريق سايت ستاد ايران انجام می گردد.

6-مهلت تحويل اسناد از سوي مناقصه گران: سايت ستاد ايران
مورخ  شنبه  روز   : كيفي  ارزيابي  استعالم  تسليم  زمان  و  -مهلت 

.98/04/08 ساعت 14
مورخ   روزشنبه  مناقصه:  اسناد  تسلسم  زمان  و  7-مهلت 

98/04/08ساعت 14

8-تضمين شركت در مناقصه : 295607443ريال  
مي تواند به صورت يک يا تركيبي از تضمين هاي موضوع بندهاي 

الف) ضمانت نامه بانكي و ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات 
اعتباري غير بانكي مورد تاييد بانک مركزي (

ب) اصل فيش واريز وجه نقد به حساب 4062063107685153 
نزد بانک ملي  شعبه دارايی بنام تمركز وجوه سپرده ) اداره كل راه 

وشهرسازی استان هرمزگان(
پ) ضمانتنامه صادر توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز ( ، و 

چ) وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناس ( ، و 
ح) ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي ( آيين 

نامه تضمين سال 94 باشد. 
9-مدت اعتبار پيشنهاد ها: از اولين روز مهلت تحويل پيشنهاد ها به 
مدت سه ماه ) قابل تمديد براي يک دوره سه ماه ديگري ( معتبر 

باشد .
10-تاريخ بازگشايي پاكت ها: به غير از پاكت الف نيازی به ارائه هيچ 
گونه پاكتی نمی باشد كليه مراحل از طريق سايت ستاد ايران انجام 

می گيرد از جمله پاكت الف )98/04/09( ساعت 9صبح
11-شرايط مناقصه گران: كليه شركت هاي تشخيص صالحيت شده 

داراي رتبه 5 ابنيه از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد.
 جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت هاي زير مراجعه 

نماييد: 
Setadiran.ir. http://iets.mporg.ir

برآورد اولیه بر اساس فهرست شهرستاننام پروزه
بها راه وباند سال۱398

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال (

نوع تضمین شرکت در 
مناقصه

مدت اجراي 
پروژه

تکميل سالن 
ورزشی كنخ

تمام موارد مجاز بر اساس 5231719232261585962بندرلنگه
12ماهآیین نامه تضمین

گفت:  بندرعباس  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
و  رانت خواری  اختالس،  مرتکب  مدیران  برخی 
اشکال  و  موقعیت های شغلی شده اند  از  سوءاستفاده 

عمده در این خصوص، عدم نظارت به موقع است.
ساالری  پرویز  خلیج فارس،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در سی و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهرستان 
بندرعباس تحت عنوان آخرین جلسه اش در این حوزه 
فرادست  شوراهای  چهارم،  دوره  تا  متأسفانه  گفت: 
آن طور که شایسته و بایسته بود در انجام وظایف نمود 
و بروزی نداشتند اما در دوره پنجم با همکاری شورای 
جلسات  بار  اولین  برای  بندرعباس  در  شهرستان 
مستمری برگزار شد، بیش از سی مدیر و مدیرکل از 
بنیاد مسکن، آب و فاضالب، راه و شهرسازی، بازرگانی 
با  مرتبط  به نوعی  که  اداری  دستگاه های  تمامی  و 
و   کردیم  دعوت  بودند  روستایی  و  شهری  خدمات 
آن ها نیز پاسخگوی مطالبات مردم و شوراهای روستا 

و شهر بودند.
شورای  دبیرخانه  شورا  در  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
دادیم،  دبیرخانه  تشکیل  نداشت،  وجود  شهرستان 
کردیم،  معرفی  را  دبیرخانه  و مسئول  روابط عمومی 
دهیاران  و  روستا  و  روسای شوراهای شهر  بار  اولین 
آموزش های الزم  را دعوت کردیم و طی یک جلسه 

را به آن ها دادیم.
اضافه  بندرعباس  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
کرد: اکنون  انتظار ما از استاندار هرمزگان و فرماندار 
بندرعباس این است که در راستای اجرایی شدن قوانین 
شوراهای  اختیار  در  الزم  ابزار  و  امکانات  فرادست، 
فرادست قرار دهند تا به عنوان امین و بازوی نظارتی 
آن ها در کنار سایر دستگاه های نظارتی نظیر اداره کل 

بازرسی، بتوانند از مدیران صیانت 
راهکارهای  کرده،  شفاف سازی  و 
اختیار شوراهای شهر  مناسب در 
آموزش  در حوزه  به ویژه  روستا  و 
آموزشی  مسائل  اگر  دهند؛  قرار 
اکنون  که  چالشی  شاید  داشتیم 
است  مواجه  آن  با  تازیان  شورای 

به وجود نمی آمد.
 ۳۱ ماده  به  استناد  با  ساالری 
شوراهای  گفت:  شوراها  الحاقیه 

و  شهر  شوراهای  کار  در  نظارت  به  موظف  فرادست 
ارتباطی  پل  و  بوده  مدیران  کار  همچنین  و  روستا 
اجرایی  دستگاه های  با  شهر  و  روستا  شوراهای  بین 
برگزار  توانستیم  ما  با جلسات مستمری که  هستند. 
روستایی  و  شهری  مسائل  از  عمده ای  بخش  کنیم، 
و  مدیران  بین  که  اتحادی  و  همکاری  هماهنگی،  با 
دستگاه های اجرایی و شوراهای شهر و روستا بود حل 

شد.
را   فرادست  شوراهای  کار  اصلی  ابعاد  از  یکی  وی 
مرتکب  مدیران  برخی  افزود:  و  کرد  عنوان  نظارت 
موقعیت های  از  سوءاستفاده  و  رانت خواری  اختالس، 
شغلی شده اند و اشکال عمده در این خصوص، عدم 
نظارت به موقع است. اگر دستگاه های نظارتی به موقع 
کار نظارتی خود را انجام دهند با چالش های بیرونی 

مواجه نمی شویم.

 رئیس شورای اسالمی شهرستان 
بندرعباس تصریح کرد: شوراهای 
هستند  مکلف  روستا  و  شهر 
به  را  خود  کرد  هزینه  و  بودجه 
ارسال کرده و  شوراهای فرادست 
قوانین  و  برنامه ها  چهارچوب  در 

مشخص شده هزینه کنند 
خیلی  اینکه  به  اشاره  با  ساالری 
خالف  کار  عواقب  از  مدیران  از 
اگر  که  نمی دانند  و  ندارند  خبر 
خالفی مرتکب شدند چه مسائلی ممکن است برایشان 
ایجاد شود، بیان کرد: متأسفانه بعضی از دهیاران یا 
شهرداران اهداف و برنامه های بلندمدت را رها کرده 
و به دنبال کارهای کوتاه مدت و عوام فریبانه هستند، 
شوراها باید مراقبت و فضا را برای تخلف ناامن و  از 
اداری  آسیب پذیر  نقاط  کنند،  صیانت  خود  مدیران 
رفتارهای  و  نیازها  از  صحیح  درک  کرده،  بررسی  را 
انجام  تشویق  و  مدیران  جابجایی  داشته،  مدیران 
مدیران  بعضی  توسط  که  درستی  و  سریع  کارهای 

انجام می شود را از اهم برنامه های خود بدانند.
انتخابات  آستانه  در  اکنون که  کرد:  خاطرنشان  وی 
کاملی  نظارت  باید  هستیم  اسالمی  شورای  مجلس 
داشته باشیم که برنامه های اصلی شهری و روستایی 
بنا بر تبیین برنامه بلندمدت انجام شود و از کارهایی 

که کوتاه مدت هستند جلوگیری کنیم.

از  یکی  بندرعباس  اسالمی شهرستان  رئیس شورای 
شبانه  گردشگری  مسئله  را   شده  فکر  کمتر  موارد 
است  بهتر  هوا  گرمای  به  توجه  با  افزود:  و   دانست 
پروژه های عمرانی ما سه نوبته شده و یک نوبت خاص 
از  که  بازدیدی  طبق  شود،  انجام  شب ها  در  به ویژه 
زندگی  در  زندگی  تحول  دادیم،  انجام  شهر  چندین 
این  و  باشد  اجتماعی داشته  بازتولید  شبانه می تواند 
بازتولید بخش عمده ای از آسیب های اجتماعی را کم 

کند.
شبانه  گردشگری  عرصه  در  متأسفانه  افزود:  ساالری 
بایدوشاید  که  آن طور  بندرعباس  شهر  در  به ویژه 
شبانه  گردشگری  اجرای  با  نشده،  سرمایه گذاری 
یا  روشن  شب های  عنوان  تحت  مناسبی  خدمات 
شب های بیدار با نورپردازی مناسب و با توجه به سیما 
و منظر دریا می توانیم  ایجاد جاذبه های جدیدی کرده  
و ظرفیت های جدیدی درزمینه تولید، اشتغال و کمک 

به رشد و توسعه شهر بندرعباس داشته باشیم.
شهرستان  در  شغلی  ظرفیت  کرد:  تصریح  وی 
بندرعباس از تعداد بیکاران آن بیشتر است، همچنین 
به  هرمزگان  استان  در  مالی  و  اعتباری  ظرفیت های 
مثال  برای  است؛  بیشتر  دارد  که  پروژه هایی  نسبت 
وارداتی حق  کاالهای  ارزش گمرکی  هزار  در  دوازده 
که  است  گمرک  منطقه  دهیاری های  و  شهرداری 
اینجاست  می رود،  کشور  وزارت  به حساب  مستقیم 
که استاندار و نمایندگان مردم باید پیگیری کنند تا 
حقوق شهرداری ها و دهیاری ها بدون واسطه به آن ها 
برگردد که متأسفانه دولت در پی آن است که تجمیع 
عوارضی که حق دهیاری ها و شهرداری ها بوده  دولتی 

کند، که با سیاست های کلی  نظام مغایر است.

رئیس شورای اسالمی شهرستان بندرعباس:

تخلفات مدیران نتیجه عدم نظارت به موقع است
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در انتظار پیام های شما هستیم

اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت 
شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی 

بندرعباس

از  هرمزگان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی  شهرک  آسفالت  و  زیرسازی  پروژه  اجرای 
تخصصی صنایع دریایی با پیشرفت 35 درصدی خبر 

داد.
 سید امیر امیرزاد اظهار کرد: این پروژه عمرانی بااعتبار 

١٠٠ میلیارد ریال و در مدت ٦ ماه اجرا می شود.
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
این  فیزیکی  پیشرفت  به  اشاره  با  هرمزگان  صنعتی 
به  و  تکمیل  پروژه  این  آینده  ماه   ۴ تا  افزود:  پروژه 
پروژه  کرد:  اظهار  وی  رسید.  خواهد  بهره برداری 
داخلی  معابر  کیفی  سطح  ارتقاء  باهدف  زیرسازی، 
و  عبور  در  تسهیل  و  خدمات رسانی  افزایش  شهرک، 

مرور وسایل نقلیه انجام می شود.

پایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار 
از اراضی استان برای مقابله با ملخ 

صحرایی

برای  گفت:  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
مقابله با آفت ملخ صحرایی، تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار هکتار  و ۱۱۲  پایش  استان  اراضی  از  هزار هکتار 

سمپاشی شده است.
به گفته علی باقر زاده، در هرمزگان، ١۴٠ نقطه آلوده 
به ملخ وجود دارد که در بسیاری از این نقاط وضعیت 
آباد  حاجی  شهرستان  احمدی  بخش  در  اما  عادی، 
فوق  جلسه  دیروز  افزود:  وی  است.  بحرانی  وضعیت 
برگزار  العاده ستاد مدیریت بحران در بخش احمدی 
و دستور های الزم ابالغ شد. فرماندار حاجی آباد هم 
و  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار   ١٠ تاکنون  گفت: 
عرصه های طبیعی شهرستان سمپاشی شده و این روند 
همچنان ادامه دارد. حمید جهانگیری افزود: در جلسه 
مدیریت بحران بخش احمدی مقرر شد از امروز یک 
فروند هواپیمای سمپاش برای مقابله با این آفت به این 

بخش اعزام شود.

بنادر صیادی قشم، چند منظوره 
می شود

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان گفت: 
بنادر صیادی رمچاه، سلخ و باسعیدو در جزیره قشم به 
دلیل جاذبه های دیدنی، به زیرساخت های گردشگری، 

ورزشی مجهز و چند منظوره می شود.
قشم  صیادی  بنادر  از  بازدید  ضمن  جوانمرد  محمد 
افزود: ناوگان صیادی قشم با یک هزار و ۳٠٠ فروند 
شناور صیادی و افزون بر ۷ هزار نفر صیاد، سهم زیادی 
اختصاص  به خود  استان  و  در صید و صیادی کشور 

داده است.
وی با اشاره به اینکه صید از مشاغل گذشتگان مردم 
جزیره قشم بوده است بیان کرد: بنادر صیادی محور 
در  باید  برداران  بهره  و  هستند  منطقه ای  هر  توسعه 
ساخت های  زیر  ایجاد  ورزشی،  توسعه  زمینه های 
گردشگری و جذب توریست نیز مشارکت داشته باشند.

فضای  توسعه  کرد:  نشان  خاطر  مسؤول  مقام  این 
سبز، ایجاد بوستان خانواده و زمین ورزشی، بازسازی 
برای  خدماتی  فضای  احداث  بندر،  اداری  ساختمان 
تعمیر تور ماهیگیری و ارائه خدمات صیادی به قایق 
داران، تداوم برگزاری دوره های آموزشی از برنامه های 

بنادر صیادی در جزیره قشم است.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵٠٠ کیلومتر مربع از 
تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ١۳۵ 
کیلومتر و عرض میانگین ١١ کیلومتر در خلیج فارس 
گسترده شده است و ۳٠٠ کیلومتر خط ساحلی دارد 

که شامل جزیره های هنگام و الرک می باشد.

تجارت جهانی امسال بدترین 
بحران های اقتصادی را تجربه می کند

بانک ING هلند اعالم کرد با توجه به پیش بینی رشد 
تنها ۰.3 درصدی، تجارت جهانی در سال ۲۰۱9 بدترین 
عملکرد را از زمان بحران بزرگ مالی در جهان تجربه 

خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
به نقل از راشاتودی،  بانک ING هلند اعالم کرد با 
در  تجارت جهانی  بینی می شود  آنکه پیش  به  توجه 
سال جاری فقط ٠.۳ درصد رشد کند، در 2٠١9 شاهد 
بدترین عملکرد تجارت جهانی از زمان وقوع بحران های 

مالی جهان در سال 2٠٠9 تا کنون خواهیم بود.
روند  آورده اند  خود  گزارش  در  بانک  این  کارشناسان 
کاهشی تجارت جهانی که در اواخر سال گذشته آغاز 
شد با باال گرفتن جنگ تجاری بین آمریکا و چین در 

سال جاری تشدید شده است.
رائول لیرینگ، مدیر بخش تحقیقات تجارت جهانی در 
بانک ING معتقد است که در سال 2٠2٠ تجارت بین 
الملل رشد حدود 2 درصدی را خواهد داشت اما در 
صورتی که مناقشات تجاری خصوصا بین چین و امریکا 
به سال آینده نیز کشیده شود شاهد از بین رفتن این 

رشد خواهیم بود.

خبـــر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

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

)ماه(
مبلغ تضمين شركت 

درمناقصه )ريال(
رتبه  مجاز شركت در 

مناقصه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گران   پيشنهادمناقصه  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  كليه 
وبازگشايی پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت)ستاد(به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت 
قبلی،مراحل ثبت نام درسايت مذكور ودريافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شركت 
انتشار مناقصه درسامانه تاريخ98/3/18می باشد. ضمنا  درمناقصه محقق سازند.تاريخ 

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

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

98/4/4 مي باشد.

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

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

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

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

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

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی اجراي پروژه ها بشرح  جدول ذيل را از 
طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزارنمايد.

شناسه :49۰56۱روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان هرمزگان

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان

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

یخچالی از مرز شش هزار TEU گذشت.
هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این رابطه اظهار داشت: موقعیت خاص  در  "حمیدرضا محمدحسینی" 
جغرافیایی ایران و در اختیار داشتن بخش مهمی از سواحل خلیج فارس 
باعث شده ترانزیت به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های کالن کشور در 

عرصه درآمدزایی مطرح باشد.
وی حجم ترانزیت کاال در بندر شهید باهنر را ١٦هزار و 2۳٦ تن اعالم 
کرد و از رشد ١١۳ درصدی این بخش از عملیات بندری طی دو ماه 

نخست سال جاری خبر داد. 
محمدحسینی توجه به تسهیل رویه صادرات را یکی از راه های توسعه و 
"رونق تولید" در کشور دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تسهیل 
صادرات کاال های تولید داخل، میزان صادرات در بندر شهید رجایی به 
١8۳هزار و ۴۴۵ تن رسید که این رقم در همسنجی با مدت مشابه رشد 

89 درصدی را نشان می دهد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر میزان تخلیه و بارگیری انواع 
کاالی غیرنفتی در این بندر را 2۳2 هزار و 8۴۳ تن عنوان کرد که در 

همسنجی با مدت مشابه سال گذشته ۷2 درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: با اضافه شدن محوطه 2٠ هزار متر مربعی، مساحت بندر 

شهید باهنر به ۳۷8 هزار مترمربع افزایش یافت.
به گفته محمدحسینی، تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی با شش هزار و 

١2١ TEU )هر تی ای یو معادل یک کانتینر بیست فوت( به میزان ٦۷ 
درصد رشد داشته است. این مقام مسئول در پایان گفت: طی مدت یاد 
شده، 2٠۵ فروند شناور باالی یکهزارتن در این بندر تردد داشته اند که 

رشد ۴٠ درصدی را نشان می دهد.
بنادر قدیمی و چند  از  باهنر بندرعباس  الزم به ذکر است، بندرشهید 
منظوره استان هرمزگان و یکی از کانون های مهم صادراتی و ترانزیتی 
از  که  تن  میلیون   2.۵ ساالنه  ظرفیت  با  بندری  است؛  کشور  جنوب 
امکان پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت ۴٠ هزار تن و آبخور ١١.۵ متر 

برخوردار است.
به  نزدیکی  آزاد،  آبهای  به  دسترسی  اسکله،  ١2پست  از  برخورداری 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتصال به کریدور شمال- جنوب از طریق 
شبکه  بین المللی جاده ای و همچنین آبخور مناسب برای پهلوگیری انواع 
شناورها، این بندر را به یک پایگاه تجاری راهبردی و تاثیرگذار در منطقه 

تبدیل کرده است.
گفتنی است، بندر شهید باهنر از پایانه های دریایی مناسب در راهگذر 
ترانزیت منطقه برای ترکیه، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و 

عراق است.

تشریح ۱۱ اقدام وزارت نیرو برای 
تامین برق کشور در تابستان

برای  اصلی  محور   ۱۱ تعیین  از  برق  صنعت  سخنگوی 
مدیریت مصرف برق در زمان پیک خبر داد.

به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در نشستی که 
ظهر امروز برگزار شد با اعالم خبر فوق اظهار کرد: یکی از 
این محورها اصالح تعرفه بود که ابالغ شد. مردم باید آگاه 
شوند که اگر مصرف خود را اندکی کاهش دهند شامل 

افزایش ١٦ درصدی نخواهند شد.
وی با بیان این که تنها ١٠ درصد از مشترکان پرمصرف 
هستند، ادامه داد: مشترکین کم مصرف نیز می توانند با 
صرفه جویی میزان مصرف خود را به زیر الگو برسانند و 
چنانچه مصرف آنها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 

کند، تشویق خواهند شد.
سخنگوی صنعت برق با تاکید بر این که پیک مصرف 
در روز بین ساعات ١2 تا ١٦ رخ خواهد داد، گفت: یکی 
دیگر از این برنامه ها تشویق صنایع است. ما هر سال به 
صنایع مشوق می دهیم که طرح ذخیره عملیاتی را اجرا 
کنند از روز قبل با آنها صورت خواهد گرفت. امسال بیش 

از 2٠٠٠ مگاوات تفاهم نامه با صنایع امضا کرده ایم.
جزئیات تشویق کشاورزان

رجبی مشهدی در ادامه درباره تشویق کشاورزان توضیح 
داد: مشوقی که برای کشاورزان در نظر گرفته ایم، این 
است که در ساعت اوج مصرف چاه های کشاورزی خود 
را خاموش کنند و در این صورت می توانند در 2٠ ساعت 
بعدی از برق رایگان استفاده کنند. سال گذشته از این 
طریق ۷٠٠ مگاوات در مصرف برق صرفه جویی صورت 

گرفت.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: محور دیگر مولدهای 
باید کمک کنیم مولدهای خود  خود تأمین است که 
تأمین به شبکه های سراسری متصل شوند. در این راستا 

۴۵٠ مگاوات تفاهم نامه منعقد شده است.
وی در ادامه گفت: سه محور دیگر مربوط به روشنایی 
با  همچنین  پارک هاست  و  عمومی  معابر  ادارات، 
ایستگاه های سی ان جی مذاکره کرده ایم که در صورت 
برق شبکه  از  و  کرده  استفاده  اضطراری  دیزل  از  نیاز 

سراسری کمتر استفاده کنند.

آغاز رسمی حذف قبوض کاغذی در 
سراسر کشور

طرح ملی قبض سبز توسط وزیر نیرو رونمایی و فرایند 
حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور به صورت رسمی 

آغاز شد.
مدیریت  نشست  در  اردکانیان  رضا  ایسنا،  به گزارش 
مصرف که امروز با حضور جمعی از مدیران صنعت برق 
در توانیر برگزار شد، از طرح ملی قبض سبز رونمایی 

کرد.
صلح  یعنی  رویش،  یعنی  "سبز،  نوشت:  این  در  وی 
همکاران  امیدواریم  پایدار.  توسعه  و  زندگی  یعنی  و 
صنعت برق در این برنامه و سایر توصیه ها و تأکیدات 

رئیس جمهور محترم سربلند باشند."
در  سبز  قبض  ملی  طرح  گزارش،  این  اساس  بر 
راستای تحول دیجیتال در خدمات مشترکین اجرایی 
مشترکین،  رفاه  و  خدمات  سطح  ارتقای  است.  شده 
اقتصادی،  صرفه جویی  نو،  فناوری های  از  بهره مندی 
توسعه دولت الکترونیک، ارتباط دوسویه با مشترکین، 
مدیریت  مؤثر،  نظارت  غیرحضوری،  خدمات  ارائه 
به  این طرح  اهداف  از  کارآمد و حفظ محیط زیست 

شمار می رود.
پیش از این زمزمه های حذف قبوض کاغذی به گوش 
رسیده بود و حسین صبوری مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ - به ایسنا گفته بود مشترک 
باید شماره شناسه خود را به همراه ستاره یک )١*( 
به شماره ١٠٠٠١۵2١ پیامک کند. چنانچه فردی هم 
مالک خانه نیست و مستأجر است، بعد از آنکه از محل 
مورد نظر نقل مکان کرد باید شناسه قبض به همراه 
ستاره دو را به همان شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال 
شناسه  شود. سپس  متوقف  شناسه  شماره  آن  قبض 
قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک را مجدد 

پیامک کند.
به گفته وی، اگر مشترکی چند قبض برق دارد می تواند 
شناسه همه را به صورت جداگانه به همراه ستاره یک 

به شماره مذکور پیامک کند.
با  نیروی برق تهران بزرگ  مدیر عامل شرکت توزیع 
پایان  تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  اینکه  بیان 
تابستان سال جاری باید اطالعات همه مشترکان شهر 
تهران اخذ شود، اظهار کرد: در شهر تهران ۴.۵ میلیون 
 ۴.۵ همراه  شماره  باید  یعنی  دارد.  وجود  مشترک 
میلیون اخذ، شماره های قبلی اصالح و بازنگری شود. 
سایر زیرساخت ها و برنامه ها نیز در حال اجرا است و 
تهیه است و به محض اینکه انجام شد، این تصمیم به 

صورت فازبندی شده انجام خواهد شد.
برای  کاغذی  قبوض  بود: حذف  کرده  تاکید  صبوری 

مشترکان برق سراسر کشور صورت خواهد گرفت.

طرح اعتماد در حوزه نظارت 
و بازرسی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان اعالم کرد : طرح اعتماد در حوزه بازرسی و نظارت کلید خورد. 
خلیل قاسمی گفت : طرح اعتماد  در استان از ١8 خرداد ماه تا ١8 تیر ماه ادامه خواهد داشت. وی افزود: در این طرح 
بازرسی ها منطقه بندی شده و بازرسان بالفاصله پس از مشاهده تخلف ، پرونده تشکیل شده را به تعزیرات حکومتی 
ارسال می نمایند.

مدير اداره بنادر و دريانوردی شهيد باهنر:

رشد 113 درصدی ترانزیت و افزایش 89 درصدی صادرات

گفت:  هرمزگان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
و  باور  را  کشور  دانشگاه های  قابلیت های  صنعتگران 
نیازها، مسائل و مشکالتش را ابتدا به دانشگاه اعالم 

کنند.
و  مشکالت  فهرست  اعالم  به  توجه  با  باقری  مهدی 
ابراز  و  تجارت   و  معدن  صنعت،  وزارت  نیازهای 
خرسندی رهبر انقالب از این موضوع و اینکه رهبری 
فرمودند اکنون نوبت وزارت علوم و دانشگاه هاست که 
اظهار کرد:  وارد میدان شوند،  این مسائل  برای حل 
دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس و استان هرمزگان از 
سال گذشته برنامه ای را در بحث پایش برای شناسایی 
و حل مسائل مرتبط با حوزه دریا آغاز کرده که در 
نخستین اقدام نیازهای صنایع دریایی استان هرمزگان 
را جمع آوری کردیم  و در سامانه پایش قرار دادیم تا 
دانشجویان و مهندسانی که می خواهند در این زمینه 
کار کنند، بدانند باید چه مباحث و مواردی را دنبال 
راستای  در  جاری  سال  ابتدای  از  افزود:  وی  کنند. 

نیازمندی های حوزه صنعت  اعالم 
در استان هرمزگان، دو تفاهم نامه با 
اداره بنادر، دریانوردی و پاالیشگاه 
طرح های  تا  شد  امضا  استان  این 
دانشگاه  به  آنها  برون دانشگاهی 

ارجاع داده شود.
هتل داری  تخصصی  مدرسه  در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کیش، 
کارهای مربوط به طراحی و ساخت 
حال  در  هتل  کوچک شده   ماکت  

این  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  با  تا  است  انجام 
ماکت شهریور 98  رونمایی شود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان و واحد 
بندرعباس تصریح کرد: طبیعتاً با تأکیدات مقام معظم 
رهبری و ابالغ این نیازمندی های صنعت به دانشگاه،  
می توان ارتباط بسیار نزدیک تری برقرار کرد و ما هم 
به همین سمت حرکت می کنیم تا بتوانیم از فرصتی 

که پیش آمده استفاده کنیم.
از  دانشگاه  انتظار  درباره  باقری 
بخش صنعت به آنا گفت: قابلیت و 
توانمندی دانشگاه های خود را باور 
پژوهشگرانی  این  بدانیم  و  کنیم 
دانش بنیان  حوزه های  در  که 
این  می کنند،  کار  تحققیات  و 
قابلیت را دارند که بتوانند مسائل 
کنند  حل  را  صنعت  مشکالت  و 
نیازی نیست که بخواهیم  و دیگر 
برای خیلی از این کارها، ارز از مملکت خارج کنیم و 
قطعاتی را بخریم که می توانیم مشابه  آن را در ایران با 

اتکا به دانشمندان داخلی تولید کنیم.
این  داریم  صنعتگران  از  که  انتظاری  افزود:  وی 
است که قابلیت های دانشگاه های ما را باور و نیازها، 
ابتدا به دانشگاه اعالم کنند،  مسائل و مشکالتش را 
خواسته ها  این  داخل  در  نتوانستند  دانشگاهیان  اگر 

نیازها را تأمین کنند برای تهیه و تأمین قطعات،  و 
دستگاه ها و نیازها سراغ گزینه های خارجی بروند.
ساخت ماکت هتل در دانشگاه آزاد اسالمی کیش

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان در بخش دیگری 
از گفتگوی خود با آنا در مورد اقدامات این دانشگاهی 
در راه اندازی و توسعه مدارس تخصصی و آکادمی های 
ورزشی اظهار کرد: با توجه به زیرساخت های مناسب 
ابالغ  با  و  هرمزگان  استان  سمای  مدارس  ورزشی 
تا  دانشجویی، حوزه سما مکلف شد  معاونت  دستور 
تا در  اقدام کند  راه اندازی آکادمی های ورزشی  برای 
تابستان مردم بتوانند از ظرفیت های موجود ورزشی 
استفاده کنند.  باقری تصریح کرد:  در مدرسه تخصصی 
هتل داری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کیش با برگزاری 
به  مربوط  کارهای  مشاور،  انتخاب  و  جلسه  چند 
طراحی و ساخت ماکت  کوچک شده  هتل در حال 
در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  با  تا  است  انجام 

شهریور این ماکت رونمایی شود.

رئیس دانشگاه آزاد هرمزگان:

صنعتگران نیازها و مشکالت بخش صنعت را به دانشگاه اعالم کنند
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برگزاری نخستین تمرین ملی پوشان 
در کره زیر بارش باران

نخستین تمرین تیم ملی پس از عزیمت به کره جنوبی 
برگزار شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، ملی پوشان که دیروز به سئول رسیدند، امروز 
از ساعت ۱۸ به وقت محلی تمرین شاداب و پرنشاطی 

را در زمین ورزشگاه گویانگ به انجام رساندند.
ویلموتس،  مارک  با صحبت های  که  تمرین  این  در 
سرمربی تیم ملی با ملی پوشان آغاز شد، کادر فنی 

به مرور برنامه های تاکتیکی پرداختند.
بخش های  کردن،  گرم  از  پس  ملی  تیم  بازیکنان 
مختلف تمرین و از جمله برگزاری بازی درون تیمی، 
سر  پشت  را  و…  ایستگاهی  ضربات  تمرین  مرور 

گذاشتند.
هوای سئول در حال حاضر ۲۱ درجه سانتی گراد و 
ابری است و این در حالی است که از اواسط تمرین 
بارش باران هم حال و هوای دیگری به تمرین می داد.

ورود »هازارد« به فهرست ۱۰ بازیکن 
گرانقیمت تاریخ فوتبال

تهران- ایرنا- بدنبال نهایی شدن انتقال »ادن هازارد« 
از چلسی به رئال، فهرست ۱۰ بازیکن گرانقیمت تاریخ 

فوتبال دستخوش تغییراتی شد.
رئال  به  هازارد«  »ادن  یورویی  میلیون   ۱۰۰ انتقال 
مادرید، وی را در فهرست ۱۰ نفره گرانقیمت ترین 

بازیکنان تاریخ فوتبال قرار داد.
کهکشانی ها زمانی که در سال ۲۰۱۳ »گرت بیل« را 
از تاتنهام با مبلغ ۱۰۱ میلیون یورو خریداری کردند 
صدرنشین فهرست مذکور لقب گرفتند اما آنها از آن 

تاریخ به بعد هفت بار رکورد خود را شکستند.
فهرست ۱۰ بازیکن گراقیمت تاریخ فوتبال پیش از 

پیوستن هازارد به آن، از قرار زیر است:
کریستیانو رونالدو – ۹۶ میلیون یورو سال ۲۰۰۹

سفیدپوشان رکورد نقل و انتقاالت را یک دهه پیش 
از منچستریونایتد شکستند؛ ستاره  با خرید رونالدو 
لیگ  سرخ  شیاطین  همراه  به  زمان  آن  تا  پرتغالی 

قهرمانان را فتح کرده بود.

دکو: 
رونالدو یکی از اسطوره های فوتبال 

جهان است

از  پرتغال  فوتبال  ملی  تیم  میانی  خط  اسبق  ستاره 
کریستیانو رونالدو تعریف کرد.

دکو: رونالدو یکی از اسطوره های فوتبال جهان است
به گزارش خبرگزاری فارس،  در فینال رقابت های لیگ 

ملت های اروپا، پرتغال در خانه میزبان هلند است.
هافبک  دکو،   با  آبوال  روزنامه  خبرنگار  بهانه  این  به 
تکنیکی پیشین تیم اروپایی گفت وگو کرد و نظرش را 

در مورد کریستیانو رونالدو پرسید.
عضو پیشین پرتغالی ها اظهارداشت:کریستیانو رونالدو 
فوتبالیستی بزرگ و فراموش نشدنی است. توانمندی 
بسیار و پختگی در فوتبالش کامال نمایان است.او لیدر 
تیم در زمین است و به همین خاطر بازوبند کاپیتانی 
را به بازو می بندد. وی افزود: وقتی او نخستین بازی 
خود را برای تیم ملی انجام داد، همه متوجه شدیم 
که او فوتبالیست بزرگی خواهد شد.خوشحالم که باور 
ما صحیح بود.او آنقدر مطرح شد که اکنون یکی از 

اسطوره های تاریخ فوتبال جهان است.

ورزش جهان

دعوت دو بازیکن آذرخش به اردوی 
تیم ملی فوتسال

نخستین  به  بندرعباس  آذرخش  تیم  بازیکن  دو 
مرحله اردوى تیم ملی فوتسال ایران دعوت شدند.

بازیکن  دو  زاده  نصراهلل  امین  و  قنبرزاده  مهرداد 
تیم آذرخش بندرعباس به اردوی آمادگی این تیم 

دعوت شدند.
محل  در  بازیکن   ۱۸ حضور  با  اردو  از  مرحله  این 

کمپ تیم ملی فوتسال در تهران آغاز شده است.
اردوی ملی پوشان تا روز چهارشنبه ۲۲ خرداد نیز 
ادامه دارد قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال 

کشور در ساری برگزارشد
این  در  حضور  برای  استان  نماینده  آذرخش  تیم 
پیکار ها اعالم آمادگی کرده است، اما هنوز وضعیت 
تیمداری این باشگاه برای فصل جدید نامعلوم است

فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های 
با  برگشت  و  رفت  صورت  به  ماه  تیر   ۱۴ از  کشور 

حضور ۱۴ تیم برگزار شود.

جاسک پرواز قهرمان فوتسال جام 
رمضان روستای گوان شد

دوره  پنجمین   : خبرنگارماازبندرجاسک  گزارش  به 
جام فوتسال  رمضان گوان جاسک  با شرکت ۸تیم 
به صورت لیگ برگزارشد که چهار تیم مرحله نیمه 
پرطرفدار  تیم  دو  جدال  درفینال   ، رسیدند  نهایی 
وبه  ۲بر۲  عادی  دروقت  پرواز  جاسک  و  شاهین 
ضربات پنالتی کشیده که با نتیجه ۲بر۱ درضربات 
پنالتی جاسک پروازبه قهرمانی این دوره از مسابقات 

دست پیدا کرد.
ی  شورا  حضور  با  ها  وبهترین  جام  اهدا  مراسم 
روستای گوان یوسف طاهری و دهیار آقای محمد 
وعشایری  روستایی  فوتبال  هئیت  رئیس  طاهری 

آقای علی پیاپ ومعتمدین روستا برگزار شد.
بازیکن  از مسابقات:   بهترین  بهترین های این دوره 
عیسی  حسن  بان  دروازه  بهترین  طاهری،  عبداهلل 
بازیکن  با ۱۹گل،  آقای گل منصور فرشادی   ، زاده 
زاده  گوانی  فائز  فنی  بازیکن  میرانی،  طالب  اخالق 
از پدیده ها آقایان شایان طاهری، محمد  ودرپایان 
قلی زاده، فرزاد حسینی و مسعود امیری مقدم تقدیر 

شد.

از میان ۱۲ مدعی لباس ملی؛

حذف چهار نفر از انتخابی پینگ 
پنگ بانوان

ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  دور  از  ورزشکار  چهار 
تنیس روى میز بانوان خارج شدند

بانوانبه  پنگ  پینگ  انتخابی  از  نفر  چهار  حذف 
پایگاه  از  نقل  به  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش 
مرحله  میز؛  روی  تنیس  فدراسیون  رسانی  اطالع 
نخست مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز 
بانوان با انجام ۱۱ دور میان ۱۲ مدعی لباس ملی 
رنکینگ یک  دارنده  ندا شهسواری  پایان رسید.  به 
باخت   ۲ و  پیروزی   ۹ با  کرمانشاه  از  ایران  بانوان 
 ۲۰ مجموع  با  شد  موفق  خود  حریفان  مقابل  در 
امتیاز در پایان روز دوم بار دیگر به عنوان نفر اول به 

عضویت تیم ملی بزرگساالن بانوان در آید.
امتیاز   ۱۹ کسب  با  نیز  گلستان  از  صامت  مهشید 
شهسواری  ندا  همراه  به  باخت   ۳ و  پیروزی   ۸ از 
مستقیما پیراهن ملی را به تن کرد. حساسیت این 
رقابت ها منجر شد تا مهشید اشتری، شیما صفایی و 
فاطمه جمالی فر در امتیاز کسب شده مساوی شده 
و براساس تعداد گیم ها جایگاه سوم تا پنجم را در 

مرحله نخست این رقابت ها به نام خود ثبت کنند.
ملیکا کرمی با ۱۸ امتیاز، مریم صامت با ۱۷ امتیاز 
و هلیا اصغری با ۱۶ امتیاز به ترتیب جایگاه ششم تا 

هشتم را به خود اختصاص دادند.

خبــــر

سرمربی تیم فوتبال استقالل درهفته های پایانی هجدهمین دوره لیگ برتر به حضور در تیم امید نزدیک شد.
به گزارش پایگاه 5۹۸ به نقل از فارس، بعد از اتمام مرحله اول رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ ژاپن تیم امید 
همکاری خود را با زالتکو کرانچار قطع کرد و طی یک دو ماه گذشته با مربیان  زیادی برای قبول هدایت این تیم 

مذاکره شد. یکی از گزینه های مدنظر تیم امید فرهاد مجیدی سرمربی استقالل در هفته های پایانی لیگ برتر است.

فرهاد مجيد ی به تيم ملی 
نزديک شد

در میان رقابتی نزدیک؛

نوبانی چهارسال سکاندار کشتی هرمزگان شد
در  هرمزگان  استان  کشتی  هیئت  رئیس  انتخابات 
مدت  به  نوبانی  مهدى  و  برگزار  نزدیک  رقابتی  میان 
استان  در  کشور  نخست  ورزش  سکاندار  سال  چهار 

هرمزگان شد.
با حضور دبیر  ایسنا، منطقه خلیج فارس،  به گزارش 
هیئت  رئیس  انتخابات  کشورمان  کشتی  فدراسیون 
کشتی استان هرمزگان با حضور ۱۷ عضو مجمع این 

رشته ورزشی برگزار شد.
در ابتدا علی پایدار یکی از نامزدهای ریاست هیئت 
کشتی استان هرمزگان با بیان اینکه مدت ۱۸ سال 
دارد،  عهده  بر  را  هوایی  پایگاه  ورزش  مسئولیت 
پرورش  و  بدنسازی  هیئت  ریاست  سال   ۱۲ افزود: 
اندام استان هرمزگان را بر عهده داشتم که به دلیل 

تسویه حساب های سیاسی کنار گذاشته شدم.
و  بدنسازی  هیئت  بر  که  مدتی  در  کرد:  اضافه  وی 
پرورش اندام فعالیت می کردم نه تنها یک ریال هزینه 
نکردم بلکه تمامی هزینه ها را از حامیان مالی جذب 
و حتی در برخی سال ها به فدراسیون هم کمک مالی 

کردم.
پایدار با اشاره به اینکه هر سه نامزد باقیمانده کارمند 
شخصی  هزینه  دنبال  به  هیچ یک  و  بوده  دولت 
نیستند، عنوان کرد: هزینه های یک هیئت با حقوق 
دنبال  به  باید  بلکه  نمی چرخد  دیگر  کسی  یا  بنده 

جذب حامیان مالی باشیم.
با  هرمزگان  استان  کشتی  هیئت  ریاست  نامزد  این 
نیست،  مردم داری  از  باالتر  هیچ چیز  اینکه  بر  تأکید 
با شخص رضا  باوجودآنکه هیچ معامله ای  بیان کرد: 
پور)دیگر نامزد هیئت کشتی( نکرده ام اما به نفع او از 
ادامه رقابت انصراف می دهم چون رضاپور را از بدنه 

کشتی و دلسوز این رشته ورزشی دیدم.
وی در پایان با اشاره به اینکه پیش از انتصاب امیاری، 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکلی  اصلی  نامزد  بنده 
هرمزگان بودم اما به دلیل تسویه حساب های سیاسی 
کنار گذاشته شدم، اضافه کرد: بنده نخستین کسی 
بودم که با امیاری دست دوستی دادم و همچون یک 

سرباز در خدمت جامعه ورزش هستم.
ریاست  نامزدهای  از  یکی  رضاپور،  بهروز  ادامه  در 
از سال  اینکه  بیان  با  هیئت کشتی استان هرمزگان 
تصریح  کردم،  آغاز  را  فعالیتم  کشتی  رشته  در   ۶۷
بلوچستان،  و  استان گیالن، سیستان  کرد: در چهار 
کرمانشاه و خوزستان در رشته کشتی فعالیت کردم و 

به خوبی با این رشته ورزشی آشنا هستم.
رشته  به  بوده ام  که  جا  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 

اظهار کرد: هرمزگان  و می کنم،  کشتی کمک کرده 
پتانسیل باالیی در رشته کشتی دارد که مغفول مانده 
و امیدوارم با حمایت اعضای مجمع این رشته ورزشی 

بتوانیم این پتانسیل را شکوفا کنیم.
رضاپور با بیان اینکه در خوزستان کارکرده و به خوبی 
راه جذب حامی مالی را بلدم، اضافه کرد: رزومه بنده 
مدت  در  و  است  روشن  همگان  برای  و  دفاع  قابل 
به خوبی  دارم  سکونت  هرمزگان  در  که  چهارسالی 
برای حل آن ها  با تمامی جوانب و مشکالت آشنا و 

برنامه دارم.
استان هرمزگان در  نامزد ریاست هیئت کشتی  این 
جمهوری  گمرک  کارمند  اینکه  به  اشاره  با  پایان 
با  بتوانم  امیدوارم  کرد:  عنوان  است،  ایران  اسالمی 
اعتماد جامعه کشتی بار دیگر این رشته ورزشی در 

استان هرمزگان را احیا کنیم.
همچنین مهدی نوبانی، سومین نامزد ریاست هیئت 
اینکه  با بیان  کشتی استان هرمزگان در این مجمع 
مدرس  و  مدیریت  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای 
حضور  از  ساله   ۲5 سابقه ای  افزود:  است،  دانشگاه 
رشته هایی  در  که  دارم  کارنامه  در  را  ورزش  در 
مانند تکواندو، ووشو کونگ فو، اسکواش، تیراندازی و 

دوومیدانی فعالیت کرده ام.
از خود خدمتی  بوده ام  اینکه هر جا  به  اشاره  با  وی 

هیئت  دو  کرد:  اظهار  گذاشته ام،  برجای  ماندگار 
تیراندازی و اسکواش را بر عهده داشتم و هرکدام را با 
تراز مالی منفی تحویل گرفته و با تراز مالی مثبت و 

درآمد پایدار تحویل دادم.
و  زیرساخت ها  توسعه  به  همواره  داد:  ادامه  نوبانی 
آموزش اهمیت داده و بر آن تأکید داشته ام و دیگر 
در  خود  اسم  کردن  بزرگ  و  مطرح شدن  به  نیازی 

رسانه ها ندارم.
استان هرمزگان در  نامزد ریاست هیئت کشتی  این 
استان  کشتی  مجمع  اعضای  امیدوارم  گفت:  پایان 
هرمزگان با اعتماد به بنده یا هر نامزد دیگری مسیر 
توسعه این رشته ورزشی را در هرمزگان دنبال کنند.

ریاست هیئت کشتی  انتخابات  این مجمع  پایان  در 
و  مهران شاهی  انصراف  با  و  برگزار  استان هرمزگان 
احمد پایدار از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه مهدی نوبانی 
با ۹ رأی در مقابل ۸ رأی بهروز رضاپور توانست به 
مدت چهار سال سکاندار این رشته ورزشی در استان 

هرمزگان باشد.
پایان  در  هرمزگان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بود،  نزدیک و سالم  اینکه رقابت  بیان  با  این مجمع 
تصریح کرد: از تمامی اعضای مجمع رشته کشتی در 
و پشتیبان رئیس  استان هرمزگان می خواهم حامی 

هیئت بوده و فعالیت خود را دوچندان کنند.

رشته  کشتی  اینکه  به  اشاره  با  امیاری  رضا  محمود 
در  بیشتری  توجه  باید  پس  است  کشور  ورزش  اول 
تصریح  گیرد،  قرار  کار  دستور  در  آن  به  هرمزگان 
کرد: استانی همچون مازندران در جهان به کشتی و 
مدال آورانش شناخته می شود پس این رشته قابلیت 

جهانی دارد.
کشتی  بتواند  نوبانی  امیدوارم  اینکه  بیان  با  وی 
اضافه  دهد،  قرار  پیشرفت  مسیر  در  را  هرمزگان 
هرمزگان  در  کشتی  که  است  این  بر  ما  نگاه  کرد: 
موضوع  این  که  بازگردانیم  به روزها خوب گذشته  را 
بدون همراهی تمامی خانواده کشتی هرمزگان میسر 

نخواهد شد.
تمامی  در  را  کشتی  باید  اینکه  به  اشاره  با  امیاری 
را  باید هرمزگان  ابراز کرد:  شهرستان ها فعال کنیم، 
در کشتی کشور نمونه کنیم و رئیس هیئت در این 
چهار سال یادگاری های خوبی از خود به جای بگذارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در پایان با 
بیان اینکه هنر مدیریت در جذب مخالفین و تبدیل 
هرمزگانی  را  خودم  افزود:  است،  فرصت  به  تهدید 
می دانم پس برای رساندن این استان به قله پیشرفت 
از هیچ کوششی فروگذاری نخواهم کرد تا با وفاق و 
از گذشته مشاهده  را موفق تر  استان  همدلی ورزش 

کنیم.

آگهی تغییرات شرکت پارس کاوان پگاه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13133 و شناسه ملی 10800156668 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شجاع اله اکبری طاری به شماره 0032806620 مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد ریال از سهم الشرکه 
خود را از صندوق شرکت دریافت و سهم الشرکه خود را ازمبلغ سی و سه میلیون و سیصد و سی هزار ریال به مبلغ سی و دو میلیون و ششصد و شصت و سه هزار چهارصد 
ریال کاهش دادند . آقای سیامک رحیمی طاری به شماره 0049992457 مبلغ یک میلیون و دویست ریال از سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت و سهم الشرکه 
خود را ازمبلغ سی و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال به مبلغ سی و دو میلیون و سیصد و سی و نه هزار هشتصد ریال کاهش دادند . - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
یکصد و یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال به مبلغ یکصد میلیون ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . - میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد : آقای سیامک رحیمی طاری دارای سی و دو میلیون و سیصد و سی و نه هزار هشتصد ریال سهم الشرکه آقای 
شجاع اله اکبری طاری دارای سی و دو میلیون و ششصد و شصت و سه هزار چهارصد ریال سهم الشرکه خانم ژیال قوامی دارای چهار میلیون و یکصد و شصت وشش هزار 
و دویست و پنجاه ریال سهم الشرکه خانم گلناز صادقی اصفهانی دارای چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه خانم مریم 
صادقی اصفهانی دارای چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه آقای امیر حسین مفتاحی دارای مبلغ یک میلیون و ششصد و 

شصت و شش هزار و هشتصد ریال سهم الشرکه.
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جغین  بخش  کونگ فو  فول  تیم 
مقام  به  برتر  نشان   ۱۰ کسب  با 
شهید  یادواره  مسابقات  قهرمانی 
شهرستان  رحیمی  سلیمان 

دست یافت.
با  جغین  بخش  فوکاران  کونگ 
کسب پنج نشان طال، سه نفره و ۲ 
برنز و 5۷ امتیاز بر سکوی قهرمانی 
مسابقات فول کونگ فو شهرستان 

رودان در بخش بیکاه ایستادند.
در این دوره از مسابقات، شش تیم 
فول کونگ فو جغین، فول کونگ 
بیکاه،  فو  کونگ  فری  بیکاه،  فو 

جنگاروان بندرعباس، کونگ فو توآ بندرعباس، کونگ فو توآ اسالم آباد در چهار رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن با یکدیگر مبارزه کردند که در پایان تیم جغین با کسب 5۷ امتیاز قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

در این مسابقات؛ مرتضی رامشگر، کاظم رامشگر، امیرحسین رامشگر، مصطفی کمالی و محمد رونما از تیم جغین به 
مقام اول و علی غالمشاه پور، محمد بهرامیان و حسین رئیسی از تیم جغین به مقام دوم و رضا روشن و طاها بهرامیان 
به مقام سوم رسیدند. همچنین در این دوره از مسابقات تیم جنگاوران بندرعباس به مقام دوم رسید و تیم فول کونگ فو 
بخش بیکاه نیز در جایگاه سوم قرار گرفت. نفرات برتر این دوره از مسابقات، جواز حضور در مرحله استانی که ۷ تیرماه 

سال جاری به میزبانی بندرعباس برگزار خواهد شد را دریافت کردند.
حسین رامشگر مربی فول کونگ فو بخش جغین و دارنده دان ۳ فدراسیون کونگ فو و مربی و داور رسمی فدراسیون 
کونگ فو در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بخش جغین سرشار از استعدادهای ورزشی به ویژه در رشته های رزمی 

است، گفت: متاسفانه باشگاه های کونگ فو برادران و خواهران جغین از کمبود امکانات ابتدایی رنج می برند.
وی با اشاره به اینکه مدت هشت ماه است که باشگاه فول کونگ فو بخش جغین راه اندازی شده است، افزود: طی این 
هشت ماه، تا کنون سه قهرمان استانی را کسب کرده ایم و مصطفی کمالی نیز شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی در 
سال ۹۷ را در کارنامه دارد. مربی فول کونگ فو بخش جغین همچنین تصریح کرد: در بخش بانوان نیز جغین دارای 
چهار مدال کشوری رشته فول کونگ فو است. وی اضافه کرد: مرضیه رونما نوجوان کونگ فو کار بخش جغین که به 
سوپر فایتر معروف است نیز سه مدال کشوری را در کارنامه دارد و تیم های مرکز استان هرمزگان به دنبال جذب وی 

هستند.

آخرین وضع تیم ملی پنج نفره بسکتبال بانوان؛

ارتباط مجازی ملی پوشان بسکتبال بانوان

تیم  بازیکنان  بانوان:  بسکتبال  ملی  تیم  سرپرست 
در  یکدیگر  با  مجازى  فضاى  در  کادرفنی  و  ملی 

ارتباط هستند
ارتباط مجازی ملی پوشان بسکتبال بانوانبه گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما؛ سایت فدراسیون بسکتبال 
نفره  پنج  ملی  تیم  وضعیت  آخرین  از  مطلبی  در 
بانوان در مصاحبه ای با شبنم کالهی سرپرست تیم 
به  پاسخ  در  این مصاحبه  در  داد. کالهی  ملی خبر 
ارتباط  که  کرد  تاکید  ملی  تیم  برنامه های  تعطیلی 
مجازی  فضای  طریق  از  بازیکنان  و  کادرفنی  بین 

برقرار است.
اردو های تیم ملی بسکتبال پنج نفره بانوان با هدایت شایسته متشرعی در دو گروه مجزا از 
ابتدای سال ۹۸ در تاالر بسکتبال آزادی برگزار شد. پس از برگزاری این دو اردو، بر اساس نظر 

کادر فنی مقرر شد اردوی سوم دختران از اواخر خرداد دوباره آغاز شود.
در  فنی  کادر  همراه  به  بازیکنان  گفت:  تیم  شرایط  درباره  ملی  تیم  شبنم کالهی سرپرست 
فضای مجازی با یکدیگر در ارتباطند. متشرعی در پایان هر دو اردو برنامه بدنسازی، تمرینی 
و تغذیه را در اختیار بازیکنان قرار داده است. آن ها موظف به اجرای برنامه ها هستند و نتایج 
این  تیم  سرمربی  می گذارند.  اشتراک  به  تیم  سرمربی  و  بنده  برای  مجازی  فضای  در  را  آن 
نتایج را پس از بررسی، تایید یا رد می کند. همین اتفاقات باعث شده است تعامالت کادر فنی 
افزود: در این مدت دختران ما تست هایی داده  ادامه داشته باشد. وی  بازیکنان هم چنان  و 
اند و حاال ما مجموعه اطالعاتی از شرایط آمادگی جسمانی آن ها داریم. در این مدت سالن 
حیدرنیا میزبان تمرینات دختران بسکتبالیست بود که برنامه های تمرینی سرمربی را اجرا و 
برای آمادگی بیشتر تمرین می کردند. به زودی هم در سالن آزادی ساعت شوت برای دختران 
در نظر گرفته می شود. شرایط حضور این بازیکنان در مجموعه بدنسازی آکادمی ملی المپیک 
نیز فراهم شده است. سرپرست تیم بسکتبال پنج نفره دختران درباره زمان برگزاری اردو ها 
گفت: از اواخر خرداد و اوایل تیر اردو های دختران به صورت منظم برگزار می شود. قرار است 
تستی از بازیکنان گرفته شود که بر اساس نتایج آن، بسکتبالیست ها در دو گروه ۱۸ تایی به 

اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

تيم فول کونگ فو جغين خوش درخشيد
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خبــر

به نام پدرکه همیشه مرا پند
 می داد 

بابام هر وقت که وارد اتاقم میشد میدید که المپ اتاق 
یا پنکه روشنه ومن بیرون اتاق بودم بمن میگفت چرا 

خاموشش نمیکنی وانرژی رو هدر میدی؟
با  میکنه  چکه  آب  ومیدید  میشد  حمام  وارد  وقتی 
رو خوب  آب  رفتن  قبل  میزد چرا  فریاد  بلند  صدای 
نبستی وهدر میدی!!! همیشه ازم انتقاد میکرد... بزرگ 
وکوچک در امان نبودند ومورد شماتت قرار میگرفتن... 
تا  نبود.  بود ول کن ماجرا  بیمار هم  زمانی که  حتی 
روزی که منتظرش بودم فرا رسید وکاری پیدا کردم...

امروز قرار است در یکی از شرکت های بزرگ برای کار 
مصاحبه بدم! اگر قبول شدم این خونه کسل کننده، 
این دارالمجانین رو برای همیشه ترک میکنم تا از بابام 
و توبیخاش برای همیشه راحت بشم. صبح زود ازخواب 
و  پوشیدم  لباسمو  بهترین  کردم  حمام  شدم  بیدار 
خواستم بزنم بیرون! داشتم گرده های خاک را از روی 
کتفم دور میکردم که پدرم لبخند زنان بطرفم اومد با 
وجود اینکه چشاش ضعیف بود و چین وچروک چهره 
اش هم گواهی پاییز رو میداد بهم چند تا اسکناس داد 
و گفت: مثبت اندیش باش و خودت رو باور کن، از هیچ 
سوالی تنت نلرزه!! نصیحتشو با اکراه قبول کردم و تو 
دلم غرولند میکردم که در بهترین روزای زندگیم هم 
از نصیحت کردن دست بردار نیست... مثل اینکه این 
اسنپ گرفتم؛از  لحظات شیرینو میخواد زهرمار کنه! 
به  خونه بسرعت خارج شدم و بطرف شرکت رفتم... 
دربانی شرکت رسیدم. خیلی تعجب کردم!هیچ دربان و 
نگهبان و تشریفاتی نداشت فقط یه سری تابلو راهنما!!

در  ازجاش  دستگیره  شدم  متوجه  ورودم  محض  به 
اومده ...اگه کسی بهش بخوره میشکنه. یاد پند آخر 
بابام افتادم که همه چیزو مثبت ببین. فورا دستگیره رو 
سرجاش محکم بستم تا نیوفته!! همینطوری و تابلوهای 
راهنمای شرکت رو رد میکردم و از باغچه ی شرکت رد 
میشدم که دیدم راهروها پرشده از آِب سر ریز حوضچه 
یاد  باغچه ی ما پر شده است  با خودم گفتم که  ها. 
سخت گیری بابم افتادم که آب رو هدر ندم .. شیلنگ 
آب را از حوضچه پر، به خالی گذاشتم وآب رو کم کردم 

تا سریع پر آب نشه.
در مسیر تابلوهای راهنما وارد ساختمان اصلی شرکت 
چراغهای  شدم...  متوجه  میرفتم  باال  را  ها  پله  شدم 
ترس  از  بودن  روشن  بشدت  روز  روشنایی  در  آویزان 
داد و فریاد بابا که هنوز توی گوشم زمزمه میشد، اونارو 

خاموش کردم!
به محض رسیدن به بخش مرکزی ساختمان متوجه 
این کار آمدن.  برای  از من  تعداد زیادی جلوتر  شدم 
وقتی  شدم!  نوبت  ومنتظر  نوشتم  لیست،  در  اسممو 
دور و برمو نیم نگاهی انداختم چهره ولباس وکالسشنو 
اونایی که از  دیدم، احساس خجالت کردم؛ مخصوصا 
میکردن!  تعریف  شونو  آمریکایی  دانشگاهای  مدرک 
دیدم که هرکسی که میره داخل کمتر از یک دقیقه تو 
اتاق مصاحبه نمیمونه و میاد بیرون! با خودم میگفتم 
اینا با این دک وپوزشون و با اون مدرکاشون رد شدن 
من قبول میشم ؟!!!عمرا!!! فهمیدم که بهتره محترمانه 
خودم از این مسابقه که بازنده اش من بودم سریعتر 
انصراف بدم تا عذرمو نخواستن...!!! یاد نصحیت پدرم 
افتادم:مثبت اندیش باش و اعتماد بنفس داشته باش... 
نشستم و منتظر نوبتم شدم انگار که حرفای بابام انرژی 

و اعتماد به نفس بهم میداد واین برام غیر عادی بود
برم  یهو اسممو صدا زدن که  بودم که  این فکر  توی 
داخل. وارد اتاق مصاحبه )گزینش( شدم روی صندلی 
نگاه  بهم  که  بودن  نشسته  نفر  روبروم سه  و  نشستم 
کردن... یکیشون گفت کی میخواهی کارتو شروع کنی؟

دچار اضطراب شدم، لحظه ای فکر کردم دارن مسخرم 
میکنن یا پشت سر این سوال چه سواالتی دیگه ای 

خواهد بود؟؟؟
یاد نصیحت پدرم درحین خروج از منزل افتادم: نلرز و 

اعتماد بنفس داشته باش!
پس با اطمینان کامل بهشون جواب دادم: ان شاءاهلل 
بعد از اینکه مصاحبه رو با موفقیت دادم میام سرکارم. 
یکی از سه نفر گفت تو در استخدامی پذیرفته شدی 
تمام!! باتعجب گفتم شما که ازم سوالی نپرسیدین؟! 
از  پرسش  با  که  میدونیم  بخوبی  ما  گفت  سومی 
داوطلبان نمیشه مهارتهاشونو فهمید، به همین خاطر 
گزینش ما عملی بود، تصمیم گرفتیم یه مجموعه از 
امتحانات عملی را برای داوطلبان مّد نظر داشته باشیم 

یادداشت 

آگهی تغییرات شرکت پارس کاوان پگاه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13133 و شناسه ملی 10800156668 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/02/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای امیر حسین مفتاحی به شماره ملی 1280999969 با پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و 
شصت و شش هزار و هشتصد ریال سهم الشرکه در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت . - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ یکصد و 
یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد 
از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد : آقای سیامک رحیمی طاری دارای سی و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال سهم الشرکه آقای شجاع اله اکبری طاری 
دارای سی و سه میلیون و سیصد و سی هزار ریال سهم الشرکه خانم ژیال قوامی دارای چهار میلیون و یکصد و شصت وشش هزار و دویست و پنجاه ریال سهم 
الشرکه خانم گلناز صادقی اصفهانی دارای چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه خانم مریم صادقی اصفهانی 
دارای چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه آقای امیر حسین مفتاحی دارای مبلغ یک میلیون و ششصد و شصت 

و شش هزار و هشتصد ریال سهم الشرکه.
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آگهی تغییرات شرکت پارس کاوان پگاه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13133 و شناسه ملی 10800156668 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موجب دادنامه شماره 9609970920800264 مورخ 1396/06/23 و با توجه به وکالتنامه شماره 22402 
مورخه1397/08/26 دفترخانه اسناد رسمی 495 تهران آقای امیر حسین مفتاحی به شماره ملی 1280999969 وکالتا از طرف خانمها گلناز صادقی اصفهانی و مریم 
صادقی اصفهانی و ژیال قوامی وارثین مرحوم محمد رضا صادقی اصفهانی کلیه سهم الشرکه ایشان را )سی و سه میلیون و سیصد و سی هزار ریال ( طبق دستور نامه انحصار 
وراثت فوق به نسبت یک هشتم همسر متوفی خانم ژیال قوامی به شماره ملی 0451902920 به میزان چهار میلیون و یکصد و شصت وشش هزار و دویست و پنجاه ریال 
سهم الشرکه و مابقی را به نسبت مساوی بین دختران متوفی خانم مریم صادقی اصفهانی به شماره ملی 0452491738 به میزان چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار 
و هشتصد و هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه و خانم گلناز صادقی اصفهانی به شماره ملی 0451369785 به میزان چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و 
هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه واگذار نمود . - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل میباشد : آقای سیامک رحیمی طاری دارای 
سی و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال سهم الشرکه آقای شجاع اله اکبری طاری دارای سی و سه میلیون و سیصد و سی هزار ریال سهم الشرکه خانم ژیال قوامی دارای 
چهار میلیون و یکصد و شصت وشش هزار و دویست و پنجاه ریال سهم الشرکه خانم گلناز صادقی اصفهانی دارای چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و 

هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه خانم مریم صادقی اصفهانی دارای چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال سهم الشرکه.

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

)494141(آگهی تغییرات شرکت

مقابله با آفت ملخ 
صحرایی در سیریک

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیریک گفت: بیش از ۵ هزار هکتار از زمین های آلوده به این آفت با استفاده از یک 
فروند هواپیمای سم پاش، یک فروند کواد کوپتر و روش های سنتی در شهرستان سیریک سم پاشی می شود.
عون نکویی افزود: زمین های کشاورزی، باغی و بیابانی روستا های کنارجو، شهیدمردان، پالور، گچینه، روتان، بمانی و 
لبنی از توابع بخش بمانی شهرستان سیریک، بیشترین کانون های هجوم ملخ های صحرایی در سیریک است.

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

ندارم.
مجتبی رضاپور در جلسه کمیته برنامه ریزی و تملک 
پروژه  اجرای  در  بودن  جدی  داشت:  اظهار  دارای 
بر  نظارت  و همچنین  بهداشتی  و  آموزشی  عمرانی، 

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

تغییر آنان با احدی تعارفی ندارم. 
فرماندار پارسیان با تاکید بر اینکه با توجه به کمبود 
اعتبارات، باید شهرستان را به سمت و سوی رونق و 
توسعه سوق دهیم، گفت: مسؤولین شهرستان تا به 
کارهای  کم،  و  محدود  اعتبارات  با  توانسته اند  امروز 
بزرگ و ماندگاری در شهرستان به سرانجام برسانند.

مرکز  در  ملی  اعتبارات  به  اشاره  با  سردره  رضاپور 
ارتباط  طریق  از  باید  کرد:  اضافه  هرمزگان،  استان 
نزدیک مدیران شهرستان با مدیران کل استان جهت 
استفاده بهینه و جذب اعتبارات ملی و منابع خاص 
و  پیگیری  با  تنها  مهم،  این  و  کنند  مضاعف  تالش 

تالش مدیران شهرستانی محقق می شود.
در  دارایی  تملک  اعتبارات  درصدی   22 افزایش 

سال جاری
تامین سرمایه و جذب سرمایه گذار  برای  وی گفت: 
همراه  مسؤولین  پای  به  پا  پارسیان  شهرستان  به 
دریغ  تالشی  و  کوشش  هیچ  از  و  هستم  همگام  و 

نخواهم کرد.
 98 سال  اعتبارات  به  اشاره  با  پارسیان  فرماندار 
شهرستان پارسیان گفت : اعتباری بالغ بر 1۵ میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی 
و سرمایه ای استان و همچنین مبلغ 9 میلیارد تومان 
امکانات  از  متوازن  استفاده  قانون  اعتبارات  محل  از 

کشور برای شهرستان پارسیان مصوب شد.
رضاپور سردره در ادامه بیان داشت: اعتباری بالغ بر 
24 میلیارد و ۵00 میلیون تومان بین فصول آموزش، 
فرهنگی،  میراث  مذهب،  و  دین  درمان،  و  بهداشت 

منابع آب، کشاورزی و منابع طبیعی و سایر حوزه ها 
توزیع شده است.

دارایی  تملک   98 سال  اعتبارات  داشت:  عنوان  وی 
نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.

فرماندار پارسیان: با مدیران کم کار و غیر فعال تعارف ندارم

برنامه  کمیته  جلسه  در  خمیر  شهرستان  فرماندار 
پروژه  توزیع  موضوع  با  که  خمیر  شهرستان  ریزی 
ای اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و 
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور)ماده 180( 
و با حضور نمایندگان مدیریت و برنامه ریزی استان 
و مدیران دستگاه های مختلف اجرایی در فرمانداری 
از  بیش  اختصاص  از  شد،  تشکیل  شهرستان  این 
دارایي  تملک  اعتبار  ریال  میلیارد  پنجاه  سیصدو 
هاي سرمایه اي استاني و همچنین اعتبارات قانون 
از امکانات کشور به این شهرستان  استفاده متوازن 

خبر داد.
در  مشکالت  رغم  گفت:به  شهرستان  این  فرماندار 
اي  سرمایه  و  دارایي  تملک  اعتبارات  اعتبار،  زمینه 
شهرستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وي افزود: این اعتبارات درفصل هاي حمل و نقل، 
و  توسعه خدمات شهری  و  فاضالب،بهداشت  و  آب 

روستایی هزینه مي شوند.
وی افزود:میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 
ای در سالجاری برای شهرستان خمیر برابر با 3۵0 

میلیارد و 320 میلیون ریال اعتبار می باشد که از 
از  ریال  میلیون   7۵0 و  میلیارد   130 میزان   این 
و  استانی   ای  سرمایه  های  دارایی  اعتبارات  محل 

قانون  محل  از  ریال  میلیارد   ۵70 و  میلیارد   210
استفاده متوازن از امکانات کشور )ماده 180( است.

فرماندار خمیر افزود:اعتبارات در این دو حوزه نسبت 
به سال گذشته 27 درصد افزایش را نشان می دهد.

میرهاشم خواستار ادامه داد: بیشتر این اعتبارات در 
بخش های راه روستایی و حمل و نقل،آب شهری و 

روستایی و بهسازی روستاها بوده است.
ریزي  برنامه  کمیته  رئیس  و  دولت  عالي  نماینده 
و  مدیران  به  خطاب  پایان  در  خمیر  شهرستان 
اجرای  در  ادارات شهرستان گفت:مسئولین  رؤساي 
پروژه ها ، جدیت را سر لوحه کارهاي خود قرار داده 
به  جذب  ضمن  مناسب  ریزي  برنامه  و  تدبیر  با  و 
موقوع اعتبارات ، با اولویت بندي و نیاز سنجي ، آن 

را عملیاتي کنند.
از  کدام  هر  اعتبارات  میزان  جلسه  این  ادامه  در 

دستگاه ها اجرایي شهرستان اعالم شد.

فرماندار شهرستان بندر خمیر خبرداد:

اختصاص بیش از 350 میلیون ریال اعتبار به بندرخمیر 

بحران  مدیریت  ستاد  هماهنگی  شورای  رئیس 
از  خسارتی  تاکنون  گفت:  جاسک  شهرستان 
سوی ملخ ها به مزارع جاسک وارد نشده است.

های  ملخ  با  مبارزه  خصوص  در  رادمهر  محمد 
ملخ  ریزش  افزود:  شهرستان  این  در  صحرائی 
در  گذشته  سال  اسفند  دوم  نیمه  در  صحرایی 
و پس  لیردف شروع شد  بخش  منطقه جمکی 
از دریافت گزارشات مردمی توسط کارشناسان 
در  آفت  این  علیه  شیمیایی  مبارزه  مدیریت 

سطح 100 هکتار شروع شد.
زبر،  کوچ،  اسکانی  جمکی،  آلوده  مناطق  کرد:  خاطرنشان  وی 
کیایی، میرین گوری، هشدان، بحل، تل، کهوتی، گزدان، جاسک 

کهنه، کوییک، صدا و سیما و خیرآباد است.
فرماندار و رئیس شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان 
و  دانست  هکتار   ۵00 و  هزار   133 را  ردیابی  کل  سطح  جاسک 
عنوان کرد: از این میزان ده هزار هکتار آلوده که 8 هزار و ۵00 
مبارزه  پانزده درصد دیگر در حال  و  مبارزه صورت گرفته  هکتار 

است.

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

جاسک، بنیاد مسکن با جهاد کشاورزی همکاری داشته اند.
بصورت  مبارزه  عملیات  کرد:  تصریح  جاسک  شهرستان  فرماندار 
شبانه روزی توسط نیروهای مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری 

اعضای ستاد مدیریت بحران بدون وقفه در حال انجام است.
وی در پایان گفت: تاکنون هیچ گونه خسارتی به مزارع و باغات 
از 90 درصد  شهرستان وارد نشده و نخواهد شد و تاکنون بیش 
مبارزه با عملیات سمپاشی به وسیله سمپاش خودرویی انجام شده 

است.

فرماندار جاسک مطرح کرد:

تاکنون خسارتی از سوی ملخ ها به مزارع جاسک وارد نشده است
برگزاری کارگاه های بصیرت و معرفت افزایی در 

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

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

، تبلیغی و قرآنی در مساجد و مراکز آموزشی بندر جاسک برگزار شد.
هدف  با  افزایی  معرفت  و  بصیرت  کارگاه   6 تعداد  افزود:  باره  این  در  وی 
دمیدن روحیه معنوی و تعالیم انسان ساز اسالمی و  ارتقای باورها و بنیان 
های معرفتی و تعمیق بصیرت دینی و تعالی معنوی اخالق و مانوس شدن با 

مفاهیم دینی و اجتماعی در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
شامل  افزایی   معرفت  های  کارگاه  موضوعات  گفت:  ادامه  در  صحرانشین 
و  جویی  صرفه  و  قناعت    ، منکر،حجاب  از  نهی  و  معروف  به  امر  مسئله 
آشنایی با اقتصاد مقاومتی و مسئله تولید و رونق بعنوان شعار امسال ، تربیت 
فرزندان، مهدویت، فلسفه روزه، قدر و فضیلت آن، زندگانی و ابعاد شخصیتی 
امام علی)ع( ،توبه و راه  های قرب الی اهلل و راه های کسب روزی حالل 
و همچنین احترام به والدین بوده است که توسط اساتید و مبلغین اعزامی 

برگزار شده است.

بر اثر گرمای شدید هوا؛

بیش از ۱۰ مورد آتش سوزی در 
میناب رخ داد

گرمای  علت  به  گفت:  میناب  مرکزی  بخش  بخشدار   
هوا طی دو روز گذشته بیش از ۱۰ مورد آتش سوزی 

در شهرستان رخ داده است.
روز  دو  طی  افزود:  خبر  این  اعالم  با  مهرانی  علی 
گذشته تاکنون در روستاهای حکمی، حاجی خادمی، 
 9۵ محله  و  اسماعیل  چاه  شاهی،  طیبی  کلیبی، 
دستگاه شهر میناب جنگل و یک باغ هم در روستای 

نصیرایی آتش گرفت.
وی اظهار کرد: دو منزل مسکونی هم در شهر میناب 
از ساعاتی  اسپنگون آتش گرفت که پس  و روستای 

مهار شد.
بخشدار بخش مرکزی میناب با بیان اینکه علت آتش 
سوزی منازل دردست بررسی است، خاطرنشان کرد: 
این آتش سوزی ها با پنج دستگاه ماشین آتش نشانی 

از شهر میناب، دهو، تیرور و کریان مهار شد.

شکارچیان تیهو طبیعت روستای 
اسالم آباد را به آتش کشیدند

بندرلنگه؛   از  اندیشه  خبرنگاردریای  گزارش  به 
مهران  بخش  آباد  اسالم  روستای  محلی  مسئوالن 
به  مربوط  تصاویری  ارسال  با  بندرلنگه  شهرستان 
آتش سوزی طبیعت غرب این روستا؛ اظهار داشتند: 
تعدادی از اهالی یکی از روستاهای شهرستان همجوار 
پس از  شکار پرنده تیهو )نوعی کبک( و کندن پرهای 
این پرنده و رها کردن در گوشه ای که در تصاویر نیز 
که  نموده  آنها  کردن  کباب  به  اقدام  است  مشخص 

روشن کردن آتش منجر به حریق گسترده ای شده.
به  نسبت  داریم  تقاضا  محیط زیست  مسئوالن  از  لذا 
االن  دیگر  وازطرف  دهند  نشان  واکنش  حادثه  این 
فصل تخم گذاری این نوع پرنده کمیباب نیز میباشد 
می  را  منطقه  این  از  بیشتر  محافظت  امر  همین  و 

طلبد.

کشف محموله ۱۰ میلیاردی توربین 
قاچاق در پارسیان 

ماموران  گفت:  هرمزگان  انتظامی  فرمانده  جانشین   
توربین  عدد   2 کشف  به  موفق  پارسیان  انتظامی 

صنعتی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال شده اند.
سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد افزود: ماموران انتظامی 
ایست و بازرسی »الورچهو«، حین کنترل خودروهای 
دستگاه  یک  به  بندرلنگه  به  پارسیان  محور  عبوری 
اتاق دار شک کرده و آن را متوقف  خودرو کامیونت 

کردند.
2عدد  تعداد  خودرو  از  بازرسی  در  داشت:  بیان  وی 
این  در  متهم  یک  و  کشف  قاچاق  صنعتی  توربین 

زمینه دستگیر شد.
اظهارداشت:  هرمزگان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
مردم در صورت مشاهده یا اطالع از هر گونه فعالیت 
مشکوک توسط قاچاقچیان در زمینه کاال، سوخت و 
تا  اعالم   110 پلیس  طریق  از  را  مراتب  مخدر  مواد 
و  به شناسایی جرم  نسبت  زمان ممکن  کمترین  در 

دستگیری مجرمان اقدام شود.

خانه ای مخروبه در محله رودباری 
امان اهالی را بریده

بندرلنگه  از  اندیشه  خبرنگاردریای  گزارش  به 
مخاطبان این روزنامه  با ارسال تصویری به این دفتر 
نمایندگی  عنوان داشتند؛  خانه قدیمی مخروبه)محل 
سابق پرورش ماهی تزئینی(  در محله رودباري محل 
جرات  ما  و  شده  معتادین  و  ها  خواب  کارتن  تجمع 
بفرستیم؛ صاحب  به کوچه  را  بچه های خود  نداریم 
را  این مکان  اینکه هزینه تخریب  ادعای  با  نیز  خانه 
امان خدا رها کرده و حال  به  را   این مخروبه  ندارد 
همسایه  براي  دردسر  مایه   قدیمی  منزل  این  فقط 

های مجاور خود شده است.
و شورای شهر  یا شهرداری  مربوط  از مسئوالن  لذا  
امان  که  بکنند  خانه  این  حال  به  فکری  خواستاریم 

اهالی را بریده است.

پایش  برای  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح 
افراد باالی ۳۰ سال، مادران باردار و بیماران کلیوی 

همزمان با سراسر کشور در کیش آغاز شد.
ابراهیم مرادی کارشناس مرکز توسعه سالمت گفت: 
این طرح به منظور تشخیص مبتالیان به فشار خون 

اجرا می شود.
وی افزود : 20 میلیون نفر در کشور و بیش از 21 

هزار نفر در کیش مشمول این طرح می شوند.
به  توانند  می  خون  فشار  کنترل  طرح  مشموالن 
پایگاههای بهداشت و سالمت ، مرکز توسعه سالمت 

، بهزیستی و بیمارستان مراجعه کنند. این طرح به 
صورت رایگان اجرا می شود و هر فرد دست کم 4 
به مراکز کنترل فشار خون مراجعه  باید  پیاپی  روز 

کند  تا از سالمت خود مطمئن شود.
و  روی  پیاده   ، قهوه  و  چای   ، دخانیات  مصرف 
فشار  روی  گرسنگی  و  عصبی  فشارهای   ، خستگی 
خون اثر می گذارد و افرادی که برای کنترل فشار 
خون به پایگاههای سالمت مراجعه می کنند باید با 

به این نکات توجه کنند.
 فشار خون باال فشاری است که به رگ ها و اعضای 

حیاتی بدن مانند قلب ، مغز و کلیه وارد می شود.
علت این فشار در درجه اول مصرف نمک ، چاقی ، 

کم تحرکی  و استعمال دخانیات است.
و  قلب  متخصص  مقدسیان  آدرین  دکتر  گفته  به 
عروق ، فشار خون باال عملکرد بدن را مختل می کند 
مهمترین عارضه پرفشاری خون کرختی و سستی به 
ویژه پس از مصرف مواد خوراکی پر نمک ، قندی و 

چرب است.
افرادی که فشار خون باال دارند و تحت درمان قرار 
نمی گیرند احتمال مرگشان به زیر ۵۵ سال می رسد 

در حالی که با رعایت رژیم غذایی مناسب و پیگیری 
روند درمان زیر نظر پزشک احتمال طول عمر این 

افراد تا 7۵ سال افزایش می یابد.
مهمترین عامل سکته های مغزی و قلبی فشار خون 
باالست که با کنترل آن تا 70 درصد می توان از بروز 

این عارضه ها جلوگیری کرد.
افرادی که دارو مصرف می کنند اگر یک روز صبح 
با فشار خون طبیعی  از خواب بیدار شوند مجاز به 

حذف وعده دارویی خود نیستند .
طرح پایش فشار خون که از دیروز آغاز شده است 
تا 1۵ تیر ادامه دارد . داوطلبان می توانند برای ثبت 
فشار خون خود  به سامانه خود اظهاری سالمت به 

نشانی  salamat.gov.ir  مراجعه کنند.

آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در کیش

اسدپورـ  بندرلنگه 
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@ صاحب امتياز و مدری مسئول: معصومه اقسمي گوربندي

خبــــر

صندوق های حمایت از توسعه منابع 
طبیعی برای منابع طبیعی و

 بهره برداران آن است

رییس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع 
طبیعی هرمزگان گفت: منابع طبیعی نقش زیر بنایی 
برای اقتصاد کشور دارد و زمینه ساز حرکت دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار است و  اگر بخواهیم در آینده 
جامعه پایداری داشته باشیم باید در جهت احیاء و 

توسعه این منابع ارزشمند بیش از پیش بکوشیم.
عیسی برخورداری پور افزود: حفاظت از منابع طبیعی 
با مشارکت جوامع محلی و همچنین پشتیبانی مالی و 
اعتباری صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی 
فرایندی است ممتد در طول زمان و مداوم در حال 

اخذ باز خورد و اصالح مشکالت احتمالی است
وی گفت:  وقتی شیوه ارائه تسهیالت ارزان قیمت با 
کارمزد 4 درصد و با مشارکت تعاونی های فعال در 
عرصه های منابع طبیعی با مشورت جمعی و در نظر 
گرفتن نظرات اعضاء و مشارکت بهره برداران صورت 
گیرد و به تدریج احساس تعلق به محیط زندگی در 
و  تسهیالتی  های  کمک  زیرا  شود  می  بیشتر  افراد 
مالی صندوق بدون در نظر گرفتن مشکالت بانکی و 
کارهای اداری و تضامین بانکی سخت و در کمترین 

زمان دریافت تسهیالت الزم امکان پذیر است.
رییس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع 
طبیعی هرمزگان گفت: جوامع محلی با دریافت این 
تسهیالت ارزان قیمت  جهت انجام کارهای مربوط 
به  منابع طبیعی و توسعه الزم آنها در محیط زندگی 
خود از نقاط قوت و کاستی های محل زندگی خود 
آگاه می شوند و در میابند که باید مراقب باشند تا 
منابع طبیعی محل سکونت آنها که حکم سرمایه ملی 

را دارد حفظ شود 
برخورداری پور افزود: در این صورت است که میتوان 
گفت صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی 
فرایند  و جوامع محلی در  برداران  بهره  با مشارکت 

توانمند سازی قدرت الزم را به دست آورده اند.

سردبیر:  ملیحه قاسمی
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خبــر
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران هرمزگان:

پذیریش مقطع عمومي حوزه علمیه 
خواهران از 23 تیرماه آغاز مي شود

خانم ترکان از شروع پذیریش مقطع عمومي حوزه 
علمیه خواهران همزمان با میالد با سعادت پیـشوای 
هـشتم، امـام علی بن موســی الرضا علیه السالم،  

از 23 تیرماه امسال خبر داد.
حضور  اهمیت  به  اشاره  با  ترکان،  معصومه  خانم 
بانوان در عرصه علم بخصوص علوم دیني و حوزوي، 
در  خواهران  علمیه  هاي  حوزه  تاثیر  داشت:  بیان 
و  بانوان  قشر  بخصوص  جامعه  معنوي  هدایت 
جوانان بسیار حائز اهمیت است و الزمه آن حضور 
و  خواهران  علمیه  مدارس  در  بانوان  حداکثري 
تحصیل در مقاطع مختلف حوزه است. وي با بیان 
اینکه طالب با گذراندن  190 واحد درسی به مدت 
5 تا 7 سال، موفق به دریافت مدرك کارشناسي یا 
سطح دو مي شوند، افزود: مدارس علمیه خواهران 
در مقطع عمومی، عالوه بر آموزش مبانی، مقدمات 
و  پژوهشی  اخالقی،  زمینه هاي  در  دین،  و مسائل 
و  عقالنی  هاي  جنبه  تربیت  و  پرورش  به  تبلیغی 
مهارتی طالب می پردازند. خانم ترکان خاطر نشان 
مي  دیني  علوم  در  تحصیل  به  مندان  عالقه  شد: 
مقطع  در  باالتر  یا  دیپلم  مدرك  داشتن  با  توانند 
عمومي حوزه علمیه خواهران در تاریخ 23 تیر ماه 
98 همزمان با میالد با سعادت امام علی بن موسی 
paziresh.whc. الرضا علیه السالم از طریق وبگاه
ir و یا با مراجعه به مدارس علمیه خواهران نسبت 
به ثبت نام و دریافت دفترچه پذیرش مقطع عمومي 
آموزش  معاون  کنند.  اقدام  خواهران،  علمیه  حوزه 
مدیریت حوزه  علمیه خواهران هرمزگان به شرایط 
خواهران  علمیه  حوزه  عمومي  مقطع  در  نام  ثبت 
اشاره کرد و گفت: داوطلبان در این مقطع از طریق 
آزمون ورودي و با احتساب تاثیر معدل کل دیپلم و 

مصاحبه اخالقي گزینش می شوند. 
کسب  براي  عالقمندان  کرد:  تصریح  پایان  در  وي 
مدیریت  مرکز  اینترنتي  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات 
www.whc. حوزه هاي علمیه خواهران به نشاني

ir مراجعه کنند.

پایان  تا  مالیاتی  مودیان  کرد:  اعالم  هرمزگان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
تا  دارند  فرصت  مالیاتی  های  اظهارنامه  تسلیم  برای  جاری  خردادماه 

مشمول تسهیالت مالیاتی شوند و این مهلت تمدید نمی شود.
به گزارش دریای اندیشه ؛شاکر رضا مریدی  اظهار داشت: صاحبان مشاغل 
و اشخاص حقیقی باید تا پایان خردادماه اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی 
مربوط به عملکرد سال 97 را تا پایان خردادماه سال جاری تسلیم نمایند. 
مریدی اضافه کرد: تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات ،صددرصد مکانیزه و 
اینترنتی است و نیازی به مراجعه حضوری افراد و یا ارایه پرینت اظهارنامه 

به ادارات مالیاتی نیست . 
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان با تاکید بر اینکه براساس قوانین و مقررات 
مصوب، شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی و نیز جلوگیری از 
عدم تعلق جریمه غیرقابل بخشش، تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، افزود: 
در راستای تکریم و افزایش رضایت مندی و کاهش ترددهای غیرضروری 

پاسخگوی  کل  اداره  این  مردمی152۶  ارتباط  مرکز  مالیاتی،  مودیان 
مودیان گرامی می باشد.  وی در خصوص نحوه ی تسلیم اظهارنامه گفت: 
مودیان مالیاتی با مراجعه به پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس
و  ها  نت  کافی  رایانه های شخصی خود،  از طریق   www.tax.gov.ir
دفاتر پیشخوان دولت می توانند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود 
اقدام کنند که در این راستا تقاضا می شود متصدیان کافی نت ها و دفاتر 
پیشخوان دولت و نیز مودیان مالیاتی، دقت الزم را در تنظیم اظهارنامه 

مالیاتی داشته باشند تا با مشکلی در محاسبه مواجه نشوند . 
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اظهارداشت: به مودیان توصیه می شود هر 
www.tax. چه سریع تر نسبت به تسلیم اظهارنامه خود از طریق سامانه
gov.ir اقدام کنند تا در اواخر خردادماه با توجه به تراکم مراجعه افراد به 

پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی به مشکلی برنخورند. 
اشخاص  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  مهلت  پایان  تا  روز   10 که  درحالی 

حقیقی باقی مانده اما هنوز تعداد زیادی از مودیان مالیاتی اظهارنامه های 
خود را تسلیم اداره کل امور مالیاتی نکرده اند.

مودیان مالياتی تا پایان خردادماه فرصت دارند
 مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اعالم کرد:پایان خردادآخرین زمان تسلیم  اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به اداره کل امور مالیاتی می باشد.  

اپلیکیشن  و  پنا  موغلی  نمایشنامه  رونمایی  آئین 
هنر  و  فرهنگ  تخصصی  نرم افزار  نخستین  شرجی 
هرمزگان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان هرمزگان در پالتو آفتاب بندرعباس برگزار شد.
در  استان هرمزگان  نمایشی  انجمن هنرهای  رئیس 
ابتدای این مراسم با بیان اینکه خوشحالم که شاهد 
حضور جمعیت پرشور جهت رونمایی دو اتفاق بزرگ 
نمایش  افزود:  هستم،  هرمزگان  هنر  و  فرهنگ  در 
موغلی پنا همان طور که سال گذشته در اجرای خود 
با استقبال گسترده عالقه مندان همراه شد این بار در 
اقدامی تحسین برانگیز از سوی کارگردان این نمایش، 

شاهد انتشار نمایشنامه آن هستیم.
حسین کریمی با اشاره به اینکه باید هنرهای نمایشی 
استان هرمزگان در این مسیر گام بردارند، خاطرنشان 
کرد: اینکه تنها به اجرای یک نمایش بسنده نکنیم 
و بتوانیم از ابزارهای مختلف فرهنگی برای انعکاس 
اندیشه و هنر خود استفاده کنیم خود اقدام بزرگی 
هستیم  آن  شاهد  پناه  موغلی  نمایش  در  که  است 
مراسم های  برگزاری  شاهد  ازاین پس  امیدوارم  و 

این چنینی بیشتری باشیم.
اپلیکیشن  از  رونمایی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
شرجی به عنوان نرم افزاری تخصصی در وادی فرهنگ 
و هنر هرمزگان دیگر موضوعی است که سبب جمع 
تیم شرجی  کرد:  اضافه  است،  امروزمان شده  شدن 
با استفاده از جوانان عالقه مند، متعهد و توانمند در 
عرصه فرهنگ و هنر طی سالیان گذشته توانسته بود 

فعالیت های خوبی انجام دهد.
کریمی با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته مجله 
نشست هایی  سلسله  برگزاری  با  شرجی  آنالین 
گسترش  در  سعی  هنری  فرهنگی  انجمن های  با 
انجمن  کرد:  عنوان  داشت،  خود  فعالیت های 
مجموعه  این  از  را  خود  حمایت  نمایشی  هنرهای 
و  اپلیکیشن  این  از  رونمایی  با  امیدوارم  و  اعالم 
بتوانیم  آن  طریق  از  مختلف  خدمات رسانی های 
تولید  بر  عالوه  هنر  و  فرهنگ  زمینه  در  ازاین پس 
به  شهروندان  دسترسی  آسانی  شاهد  جذاب  محتوا 

تولیدات فرهنگی و هنری هرمزگان باشیم.

اطالعاتی جامعه  بانک  اینکه جمع آوری  بیان  با  وی 
است که  اقداماتی  از مهم ترین  تئاتر هرمزگان  فعال 
در جهت ماندگار و ثبت کردن زحمتکشان این عرصه 
در سال جاری در حال انجام است، اظهار کرد: سعی 
به  را  برنامه های خود  تیم شرجی  با همکاری  داریم 
شدن  حرفه ای  سمت  به  و  کرده  اجرا  نوین  شیوه 

امورات انجمن هنرهای نمایشی پیش برویم.
در  استان هرمزگان  نمایشی  انجمن هنرهای  رئیس 
پایان گفت: این انجمن تیم شرجی را به عنوان بازویی 
آن  قابلیت های  از  و  می بیند  خود  کنار  در  توانمند 
استان هرمزگان  نمایشی  اعتالی هنرهای  در جهت 

استفاده خواهد کرد.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  همچنین 
از همکاران شایسته  داوری  علیرضا  هرمزگان گفت: 
و توانمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 
این فرد  این رونمایی کتاب  برای  است و خوشحالم 

دورهم جمع شدیم.
یک  انتشار  از  رونمایی  افزود:  زرکانی  کمالی  رضا 
نمایشنامه جای خوشحالی و توفیق دارد و هرکس در 
خوشحالی  جای  بگیرد  دست به قلم  هرمزگان  استان 
دارد و به طور حتم موردحمایت اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان هرمزگان خواهد بود.
با نمایش موغلی پنا آشنا هستم،  اینکه  بیان  با  وی 
مورد  خود  اجرای  زمان  در  نمایش  این  کرد:  اضافه 
اجرای  نشان دهنده  که  گرفت  قرار  مردم  استقبال 

خوب هنرمندان و کارگردانی مطلوب داوری است.
از  رونمایی  به  اشاره  با  ادامه  در  زرکانی  کمالی 
اپلیکیشن شرجی، تصریح کرد: این نرم افزار کاربردی 
بسیار  صفحات  و  قابلیت ها  از  که  کردم  مشاهده  را 
خوبی بهره می برد که به طور حتم به کمک اعتالی 

فرهنگ و هنر استان هرمزگان خواهد آمد.
این مقام مسئول اضافه کرد: این نرم افزار هنرمندانه 
و با قابلیت های فنی باالست و فکر می کنم بسیاری 
این  از  هرمزگان  استان  هنر  و  فرهنگ  نیازهای  از 
طریق قابل دسترسی و برکات آن برای فرهنگ و هنر 

هرمزگان خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان در 
پایان ابراز امیدواری کرد تیم خالق شرجی بتواند از 
طریق این نرم افزار خدمات قابل عرضه فرهنگ و هنر 

هرمزگان به شهروندان را از این طریق پوشش دهد و 
یاری گر جامعه فرهنگ و هنر استان باشد.

پنا  موغلی  نمایش  کارگردان  و  نویسنده  ادامه  در 
برناردآلبا”  “خانه  به  نگاهی  با  نمایش  این  افزود: 
رسیده  چاپ  به  ۶0صفحه  در  لورکا  گارسیا  فدریکو 

است.
توسط  نمایشنامه  این  اینکه  بیان  با  داوری  علیرضا 
گروه تئاتر آیینه جنوب سال 139۶ با حضور بازیگران 
مطرح تئاتر هرمزگان در شهرهای مختلف هرمزگان 
و  فجر  تئاتر  بین المللی  و ششمین جشنواره  و سی 
چهارمین جشنواره تئاتر آیینی سنتی ارغوان بهبهان 
به روی صحنه رفت، تصریح کرد: نمایش موغلی پنا 
شهرستان  روستاهای  زنان  شاد  نمایش های  از  یکی 
و  سر  و  سرخوش  زنان  را  پنا  موغلی  است.  رودان 
مردان  از چشم  دور  مجالس،  در  زنده دل  و  زبان دار 

اجرا می کنند.
و  مرور  یک  پنا  موغلی  نمایش  کرد:  تصریح  وی 
از  هدفمند  و  برنامه ریزی  اقتدار،  با  توأم  یادآوری 
نقش و حضور زن در خانواده است که با تکرار آن در 
مجالس زنانه به نوعی قدردانی از نقش زن در درون 
این طیف می پردازد و برای دخترانی که حضور دارند 
را  شیرین  آینده نگری  نوعی  ازدواج نکرده اند  هنوز  و 

تداعی می کند.

داوری در پایان گفت: انتشار این نمایش به عنوان یک 
کتاب برای ثبت آن و نشر و گسترش فرهنگ و هنر 

این دیار بوده است.
مراسم  این  در  آنالین شرجی  مجله  مدیر  همچنین 
ضمن تقدیر از حمایت های مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان هرمزگان، افزود: خوشبختانه با دریافت 
مجوزهای قانونی توانستیم عالوه بر فعالیت های سابق 
شرجی  اپلیکیشن  انتشار  و  تولید  سمت  به  خود 
هنر  و  فرهنگ  تخصصی  نرم افزار  نخستین  به عنوان 

هرمزگان گام برداریم.
نرم افزار  این  در  اینکه  بیان  با  رسولی  محمدجواد 
سعی کردیم تمامی خدمات فرهنگی و هنری استان 
مقوله هایی  کرد:  اضافه  دهیم،  پوشش  را  هرمزگان 
و  کتاب  کنسرت،  سینما،  تئاتر،  موسیقی،  همچون 
موسیقی  آالت  و  صنایع دستی  آثار  فروش  داستان، 
آلبوم موسیقی هنرمندان  و  هرمزگان، فروش کتاب 

هرمزگان، بانک جامع اطالعاتی هنرمندان هرمزگان، 
آخرین اخبار، اطالعیه رویدادهای مختلف فرهنگی و 
هنری، روزنامه های محلی، مسابقات و جشنواره های 
مختلف فرهنگی و هنری و ده ها موضوع دیگر در این 

نرم افزار گنجانده شده است.
وی با اشاره به اینکه این نرم افزار در دو سیستم عامل 
کرد:  عنوان  است،  قابل استفاده   IOS و  اندروید 
عالقه مندان جهت استفاده از این نرم افزار می توانند به 
آدرس WWW.SHARJI.ME مراجعه کرده و با 
دریافت این نرم افزار از خدمات آن بهره کافی را ببرند.
مدیر مجله آنالین شرجی با بیان اینکه تیمی حرفه ای 
و  مالی  هیچ چشمداشت  بدون  و  هزینه شخصی  با 
است،  کارکرده  نرم افزار  این  روی  بر  ماه ها  معنوی 
ابراز کرد: امیدوارم با حمایت انجمن های فرهنگی و 
هنری استان هرمزگان بتوانیم با جامعیت بخشی به 
نرم افزار کمکی در مسیر توسعه فرهنگ و هنر  این 

هرمزگان کنیم.
سیستم  جدید  قابلیت های  به  اشاره  با  رسولی 
کرد:  تصریح  شرجی،  نرم افزار  آنالین  بلیت فروشی 
دیگر نیاز به حمل ونقل امکانات پیچیده برای فروش 
نیست  اماکن فرهنگی  به  بلیت عالقه مندان  تأیید  و 
این نرم افزار بر روی تلفن همراه می توان  با نصب  و 

به راحتی ورود مردم به اماکن را تسریع بخشید.
در  را  خود  شرجی  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
هرمزگان،  کنسرت های  آنالین  بلیت فروشی 
و  صوتی  آنالین  پخش  صندلی ها،  شماره گذاری 
محتوای  تولید  بندرعباس،  در  کنسرت  تصویری 
مجازی  فضای  از  برنامه ها  آنالین  پخش  و  ویدئویی 
حمایت های  از  می داند،  اولین  هرمزگان  استان  در 
استان هرمزگان،  ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و 
استان  موسیقی  و  نمایشی  هنرهای  انجمن های 
تقدیر  خلیج فارس  فیلم  ایرانیان  و شرکت  هرمزگان 

و تشکر کرد.
موسیقی  گروه  مراسم  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
معبد به سرپرستی امیر کامیابی به اجرای سه ترانه 
پرداخت و از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

از علیرضا داوری تقدیر به عمل آمد.

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس خبر داد:

جلوگيری از ضرر و زیان 30 ميليارد تومانی با صدور رای قطعی 
پرونده بلوار طالقانی

آئين رونمایی نمایشنامه موغلی پنا و اپليکيشن شرجی برگزار شد
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد؛

حسین کریمی:
 تنها به اجرای یک نمایش بسنده نکنیم و بتوانیم از ابزارهای مختلف فرهنگی 
برای انعکاس اندیشه و هنر خود استفاده کنیم خود اقدام بزرگی است که در 
برگزاری  شاهد  ازاین پس  امیدوارم  و  هستیم  آن  شاهد  پناه  موغلی  نمایش 

مراسم های این چنینی بیشتری باشیم.

از صدور  بندرعباس  مدیر حقوقی شهرداری 
و  طالقانی«  به»بلوار  موسوم  پرونده  در  رای 
از ضرر و زیان 30 میلیارد تومانی  جلوگیری 

به نفع شهرداری خبر داد.
کرد:  اظهار  ارتباط  این  در  بدرقه  محمد 
از  قضایی  شکایت  با   93 سال  در  شخصی 
شهرداری بندرعباس، درخواست صدور حکم 
محکومیت برای دریافت قیمت روز زمین بابت 
احداث بخشی از بلوار طالقانی را داشته است.

به  نظر  مورد  پرونده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حقوقی  واحد  کار  دستور  در  جدی  صورت 
شهرداری بندرعباس قرار گرفت، افزود: دادگاه 
حقوقی بندرعباس مسئولیت رسیدگی به این 
دفاعیات  از  پس  و  شد  عهده دار  را  مسئله 
ارجاع  به کارشناسی  اولیه شهرداری، پرونده 
داده شد. مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس 

خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش ریالی ملک 
مورد ادعا که حدود 30 میلیارد تومان بوده 
توسط  الزم  دفاعیات  الزم  دفاعیات  انجام  و 
کارشناسان مدیریت حقوقی و ارایه مدارك و 
مستندات در شعبه بدوی، بطالن دعوا به نفع 

شهرداری بندرعباس اعالم شد.
خواهان  وجود،  این  با  کرد:  تصریح  بدرقه 
پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی را داشت، 
دادگاه  شعب  از  یکی  به  مربوطه  پرونده  که 
رای  دادگاه  این  و  یافت  ارجاع  تجدیدنظر 

دادگاه بدوی تایید شد.
در  کرد:  عنوان  انتها  در  مسئول  مقام  این 
این  قطعی  رای  اخیر  هفته های  نهایت، طی 
صادر  بندرعباس  شهرداری  نفع  به  پرونده 
شده و از ضرر و زیان 30 میلیارد تومانی آن 

جلوگیری شده است.

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

اقدام کنند.
کیامرث برخورداري افزود: از مجموع سهمیه 

استان هرمزگان، تاکنون 12 هزار و ۶29 نفر بیمه پردازي 
فعال دارند و حدود 5 هزار نفر باقیمانده باید براي ثبت نام 
اقدام و پس از انجام مراحل و احراز اشتغال، از مزایاي بیمه 

اي استفاده کنند.
وي با اشاره به اینکه کارگران ساختماني از اقشار آسیب پذیر 
جامعه هستند، بیان داشت: بیمه کارگران ساختماني یکي از 
برنامه هاي دولت در جهت حمایت از این قشر است و سازمان 

تامین اجتماعي با فراهم کردن زمینه بیمه 
پردازی این قشر، خدمت رسانی خود را به 

جامعه هدف گسترش داده است.
وي اظهارداشت: پس از ثبت نام در سامانه 
مذکور، فرایند احراز شرایط و اعتبارسنجي 
اولیه  تایید  طریق  از  متقاضیان  اطالعات 
توسط  میدانی  بازدید  و  استعالم  سامانه، 
بازرسان و ثبت آن در سامانه و تایید مجدد 
توسط شعبه های سازمان تأمین اجتماعی از 
طریق سامانه صورت گرفته و نتیجه به واجدان شرایط اطالع 

رسانی خواهد شد.
کارگران ساختمانی در صورت ثبت نام در این سامانه از مزایای 
بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی و پرداخت هزینه های مربوط 
به حوادث و بیماری ها، پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی 
و جزیی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت 

در چارچوب قانون تامین  اجتماعی بهره مند می شوند.

سرپرست اداره کل تعاون وکار هرمزگان: 

كارگران ساختماني براي بيمه شدن در سامانه رفاهي ثبت نام كنند

ب
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فرهنگ و هنر

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: به مناسبت هفته صنایع دستی، دو مرکز آموزش و اشتغال صنایع دستی 
در هرمزگان افتتاح می شود.  برومند در ادامه به  تشریح برنامه های این اداره کل به مناسبت 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی 
پرداخت و افزود: همچنین از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان که نقش مهم و تاثیرگذاری در حوزه تولید، ترویج، 

بازرگانی و صادرات صنایع دستی داشته و دارند و همچنین صنعتگران دارای نشان ملی صنایع دستی تجلیل می شود.

دو مرکز آموزش و 
اشتغال صنایع دستی در 
هرمزگان افتتاح می شود
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فرهنگ جامع هرمزگان

دلک 
قوطی حلبی که طنابی به آن بسته و از چاه با برکه آب 

باال می کشند.
دلک

نوعی غذا است. )رودان(
دلک 

جهت  خشت  یک  اندازه  به  سوراخی  ـ  اطاق  هواکش 
هواکش در ساختمان.

دلک 
نامی برای مردان ـ کوچک شده عبدا... ـ دل من.

دلک ـ پچک
شکسته بسته و ناقص جواب کسی را دادن. )رودان(

دلک ـ دلک 
تردید ـ دودلی. )فین(

دل کفتن
نوعی مرض است ـ پائین افتادن دل که با مالش دادن به 

وسیله خرمای بدون هسته و روغن مداوا می کنند.
دل کنک

موجود خیالی که قلب زن زائو را بیرون می آورد ـ قدیمی 
ها می گفتند اگر دل ناشتا یعنی صبحانه نخورده از منزل 

خارج شوی ]دل کنک[ دلت را می کند ـ شبیه ال.
دلکو

نوعی گنجشک که زیرشکمش زرد رنگ است. )بستک(
دلکه 

ظرف آب ـ گالن. )میناب(
دلگ

شاخه ی کوتاه.
دل گوشی

نوعی گوشواره که با سوراخ کردن الله گوش به آن می 
آویزند.

دلم
دل من ـ دلم ـ عزیز من.

دلم اگنت
دلم می گیرد ـ دل تنگ می شوم.

ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 
نماز و خانواده 

 
سوم. نشانه شناسی و دقت و ریزبینی در آن

موضوعات،  ترین  مهم  از  یکی  پزشکی  در 
شناخت نشانه های بیماری ها است، در تربیت 
هم این موضوع بسیار مهم است. شناخت هایی 
همچون نشانه های سطح رشد فکری، عاطفی 
و رفتاری متربی، شناخت نشانه های سالمت 
و عدم سالمت او در فرآیند تربیت و بخصوص 

نظارت و مراقبت از ضروریات است.
چهارم. رازداری، دلسوزی، حلم و بردباری

می  عهده  به  را  فرزندان  بر  نظارت  که  کسی 
گیرد، اگر رازها و اسراری را که در خالل نظارت 
بردبار  و  صبور  یا  سازد  فاش  کند  می  کشف 
نباشد و برخوردهای عجوالنه و افراطی داشته 
باشد، و حتی اگر بی تفاوت باشد و دلش برای 
متربی نسوزد، نظارت او نه تنها سودی نخواهد 

داشت، بلکه کامال خطرناک است.
ب( روش نظارت و مراقبت

پس از روشن شدن ضرورت مراقبت و نظارت 
و صالحیت های الزم برای آن، اکنون باید به 

روش نظارت و مراقبت بپردازیم.
1. تغافل

"تغافل"  مراقبت  و  نظارت  در  اقدام  اولین 
متوجه خطایی می شویم،  که  هنگامی  است. 
در بسیاری از موارد الزم نیست آن را متذکر 
شویم؛ بلک باید وانمود کنیم چیزی نمی دانیم. 
یک  دیگران  اشتباه  از  پوشی  چشم  و  تغافل 
امیرمومنان)ع(  است؛  بزرگ  اخالقی  فضیلت 
می فرمایند: " من اشرف اعمال الکریم غفلته 
عما یعلم"؛ یکی از با ارزش ترین کارهای انسان 
بزرگوار "تغافل" از چیزهایی است که از آن آگاه 
ارزش،  کم  امور  در  تغافل  آثار  از  یکی  است. 
عظموا  است)و  والدین  یا  مربی  اقتدار  حفظ 
اقدارکم بالتغافل عن الدنی من االمور( زیرا عدم 

تغافل ممکن است قبح خطا را بشکند....
ادامه دارد

دکتر محمد داوودی 

گیاهان دارویی در کتب تاریخی فارغانات

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

عرق شاهتره: )طبیعت سرد دارد(
بیماری  ی  کننده  رفع  پوستی،  های  خارش  ضد 
های پوستی، شفادهنده ی عفونت های پوستی و 
پوست، ضد  کننده ی  تقویت  و  جلدی  های  قارچ 
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 
و  زنبورزدگی  جهت  مفید  است.  مؤثر  تلیوم(  اپی 
تقویت قوه ی بینائی، رفع دل درد و نیز در مداوای 

تصلب شریان ها مؤثر است.
از مهمترین مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه می 

توان پتاسیم، سدیم و 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.
عرق کاسنی: )طبیعت سرد دارد(

زیبایی صورت  و  گیاهی موجب سفیدی  عرق  این 
انسان می کاهد؛ همچنین  از بوی بد عرق  شده و 
و  است  مؤثر  نیز  انسان  معده  تقویت  در  عرق  این 
کلسترول خون را تنظیم می نماید. در ماه های گرم 
افزایش می دهد. این  سال تحمل گرما را در بدن 
عرق هم دارای اثر ادرارآور و هم برطرف کننده ی 
یبوست می باشد. این عرق در درمان بیماری های 
کبد و همچنین پاکسازی آن از سموم تأثیر زیادی 

دارد.
ی  کاهنده  خون،  ی  کننده  تصفیه  خارش،  ضد 
چربی، درمان کننده ی کم خونی، مسکن اعصاب، 
رفع  پوستی،  مزمن  های  بیماری  کننده ی  درمان 
کننده ی ورم التهابی لثه و رفع کننده ی رسوبات 

ادراری نیز است.

و لک صورت،  قاطع جوش  درمان  ضد حساسیت، 
جلوگیری از غلظت خون، تب بر، درمان ورم مفاصل 
و طحال، درمان یرقان، ملین و تسکین حرارت خون 

نیز از خواص آن است.
ی  کننده  برطرف  و  است  تر  و  سرد  آن  طبیعت 
نیز  و  دیفتری  درمانگر  صفرا،  مدر  مفرط،  تشنگی 
در  خون  وجود  و  اعصاب  های  بیماری  برای  مفید 

ادرار می باشد.
و  اشتهاآور  عنوان  به  و  بوده  مدر  کاسنی  ریشه 
صفراآور مورد مصرف قرار می گیرد. گل کاسنی به 
عنوان ملین و افزاینده صفرا مورد استفاده قرار می 

گیرد.
طریقه ی مصرف:

- دو فنجان هر روز صبح مصرف شود
- روزانه نصف لیوان به صورت غلیظ مصرف شود.

عرق کیالک )سرخ ولیک یا زالزالک(: )طبیعت سرد 
دارد(

افزایش  از  جلوگیری  خون،  ی  کننده  تصفیه 
تنگ و سخت شدن  از  کلسترول خون، جلوگیری 
خون،  فشار  تنظیم  قلب،  تپش  درمان  ها،  رگ 
مفید جهت بیماری های قلبی، بازکننده ی انسداد 
عروقی، تنظیم گردش خون، تب بر، معالجه سستی 
اعصاب، تصلب شرائین، ضد تشنج، ورم آئورت، آنژین 
برطرف  استرس،  اضطراب،  چاقی،  ضد  دوپواترین، 

ناراحتی های قوای تناسلی زن و مرد و  کننده ی 
ناراحتی گوش می باشد.

طریقه ی مصرف:
- یک تا یک و نیم فنجان در روز میل شود.

- قبل از غذا با یک لیوان آب سرد میل شود.
عرق گشنیز: )طبیعت سرد دارد(

نیرودهنده، ضد تشنج، ضد کرم و باکتری و بیماری 
های روده ای، ضد صرع، بادشکن، طعم دهنده، ضد 

اسپاسم و ضد نفخ می باشد.
طریقه ی مصرف:

- بعد از هر غذا یک استکان میل شود.
* تذکر: از مصرف زیاد آن خودداری شود.

عرق گل ختمی: )طبیعت سرد دارد(
نشاط آور، نیکوکننده ی رخسار، رفع التهاب مثانه و 
قطع ادرار، درمان کننده ی آسم و گرفتگی صدا نیز 
می باشد که البته عرق برگ چنار جهت آسم و سینه 

درد مفیدتر از عرق گل ختمی است.
درمان برنشیت، نرم کننده ی پوست، ضد ناراحتی 
عضالنی و عصبی و نیز جهت سرفه و دردهای گلو و 

زکام و بیماری های سینه مفید می باشد.
با محلول  ها  بیماری های چشم شستن چشم  در 

فوق مفید واقع می شود.

ادامه دارد

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

امام خمینی)ره( بین سیاست و اخالق پیوند عمیقی ایجاد کرد و الگویی 
برای جهان اسالم شد.

نشست " بررسی و تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی )ره( "  با 
حضور حجت االسالم والمسلمین انصاری راد مدیر کل تبلیغات اسالمی 
سالن  در  استان  هنری  حوزه  رییس  دار  پیش  انوشیروان  و  هرمزگان 

جلسات حوزه هنری انقالب اسالمی استان هرمزگان برگزار شد .
در این نشست حجت االسالم والمسلمین علی اکبر انصاری راد مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان هرمزگان طی سخنانی اظهار داشت: در حالی 
که تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی نهله های مختلف فکری در عالم 
سیاست بر محور مادی گرایی و هر گونه مباحث سیاسی و حتی مبارزات 
سیاسی علیه امپریالیسم شرق و غرب نیز رنگ و بوی مادی داشت و به 
دور از اخالقیات انسانی بود، امام راحل روشی نوین و متدهای جدیدی 
از مبارزات سیاسی و ایجاد نوع حکومت ارائه کرد که در آن اخالق و 

تکیه بر موازین دینی حرف اول را می زد.
و  اندیشه کالن  از  )ره( جزئی  امام خمینی  اندیشه سیاسی  افزود:  وی 
کاربردی  مفاهیم  تمام  که  است  ایشان  تفکرات  مختلف  ابعاد  از  متأثر 
حوزه حکومت و جامعه را در بر می گیرد و به دلیل اینکه در عرصه های 
علمی، عرفان، فقه، فلسفه، کالم و سیاست دارای آثار تئوری و کاربردی 

بود، این اندیشه ها در میان افکار عمومی جهان و آزادی خواهان اصیل 
از جایگاه و پایگاه ویژه ای برخوردار شد.

وی تصریح کرد:کارشناسان و سیاست مداران معتقدند، امام خمینی )ره( 
در طول حیات پربار و سرشار از معنویت خود با اقدامات، سخنرانی ها و 
موضع گیری های مختلف بین سیاست و اخالق پیوندی مبارک و عمیق 
ایجاد کرد که نه تنها الگویی برای جهان اسالم شد، بلکه روشی نوین 

در اداره امور جامعه بدون توجه به اندیشه های سیاسی غربی گردید.
در ادامه انوشیروان پیش دار رییس حوزه هنری هرمزگان از اندیشه ها، 
افکار و وصایای آن حضرت بعنوان چراغ هدایت ملت های مسلمان و 

آزادی خواه جهان نام برد
هر  موجودیت  در  که  عنصری  واالترین  و  باالترین  بی شک   : وی گفت 
جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و حضرت امام )ره( با 
شناخت دقیق از همه  ابعاد تمدن غربی، بر لزوم حفظ استقالل و هویت 
تهاجمی  فرهنگ  قبال  در  خودباختگی  از  جلوگیری  و  اسالمی  جامعه  

غرب تأکید فراوان نموده اند.
پیش دار افزود : از نگاه حضرت امام )ره( فرهنگ سازنده و پیشرو در 
حوزه های فردی و اجتماعی سبب هدایت انسانها و جامعه و تربیت الهی 
خواهد شد. وی گفت : امام خمینی )ره( با توجه به هر دو بُعد فردی و 

اجتماعی فرهنگ ، تأثیراتی عمیق بر جامعه گذاشته اند و فرهنگ ایرانی 
اسالمی را در جامعه بسط و گسترش دادند.

انوشیروان پیش دار رییس حوزه هنری استان   ، این نشست  پایان  در 
هرمزگان ، با اهداء لوح سپاس ، از حجت االسالم والمسلمین علی اکبر 
انصاری راد مدیرکل تبلیغات اسالمی استان به دلیل همت و پشتکار و 
همکاری صمیمانه و صادقانه با هنرمندان حوزه هنری انقالب اسالمی 

استان تقدیر و تشکر نمود.

نشست " بررسی و تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی )ره( " در حوزه هنری هرمزگان

گیاهی  عرق  این  کاسنی:  عرق 
موجب سفیدی و زیبایی صورت 
انسان  عرق  بد  بوی  از  و  شده 
می کاهد؛ همچنین این عرق در 
مؤثر  نیز  انسان  معده  تقویت 
است و کلسترول خون را تنظیم 

می نماید.  غمت را بزرگ ديد دلم بس كه تنگ شد 

 نگنجد دگر به تنگ ، كه ماهي نهنگ شد 

 اميدم ز خستگي ، به پاي تو سر نهاد 

 شرابش ز جوش ماند ، شتابش درنگ شد 

 شبي از مدار خود ، به خاكت كمانه كرد 

 دلم مثل يك شهاب - شهابي كه سنگ شد 

 كمندم بلند بود ، ولي با تو بر نتافت 

 كجا ، كي ، كدام ماه ، اسير پلنگ شد ؟ 

 من از سطح ننگ و نام ، فراتر پريده ام 

 هراسم چه مي دهيد ز نامي كه ننگ شد ؟ 

 چه مشاطه يي است عشق كه در زير دست او 

 اگر گونه يي شكفت ، به خونابه رنگ شد 

 چه سحر و چه شعبده غم تو به كار زد ؟ 

 كه در دور آخرين ، شرابم شرنگ شد 

 به قدر عبور تو ، از آن سوي شيشه بود 

 اگر لحظه اي جهان ، به چشمم قشنگ شد 

 براي نوشتنت پر از بغض واژه هاست 

 دوباره دل قلم براي تو تنگ شد . 

 حسين منزوي

 شک فرود آمده بر سینه ی ایمان خفته

 در دل مردم ما درد و غم نان خفته 

 هر که حق گفت هوا در رگ او می ریزند

 هر که باطل شده در سایه ی سلطان خفته 

 سالها هست که حق بار سفر را بسته ست

 چون شریعت وسط دفتر کیهان خفته 

 آستین را همه باال بزنید ای مردم

 تا ببینید در آن مار فراوان خفته 

 روی آن منبر تزویر معرق ای خلق

 اکفری هست که در جلد مسلمان خفته 

 زخم اکری زدن از روز ازل اکر تو بود

 مثل آن نیزه که در سینه ی قرآن خفته 

 ما زمین خورده و بحران زده و ناالنیم

 زیر زیلوی شما قالی کرمان خفته 

 با خدا باش،هر آنکس که خدا را گم کرد

 ناخدایی ست که در عرصه ی طوفان خفته 

 )شاه تراکن سخن مدعیان میشنود(

زیر این خاک بسی شاه پشیمان خفته 

#جواد_شيردل

آیت اهلل اعرافی با اشاره به اینکه بزرگترین درد امروز 
بشر خالء معنویت است و صحیفه سجادیه می تواند 
نیاز پاسخ دهد، گفت: صحیفه سجادیه پیش  این  به 

برنده فرهنگ تشیع در جهان امروز است.
آیت اهلل » علیرضا اعرافی « در دیدار با اعضای ستاد 
کنگره بین المللی امام سجاد)ع( از کنگره به عنوان 
کاری ارزشمند در راستای احیای علوم و معارف اهل 

بیت)ع( به ویژه صحیفه سجادیه یاد کرد.
سجادیه  صحیفه   45 و   44 دعاهای  تشریح  به  وی 
بسیار  مطالب  حاوی  دعاها  این  افزود:  و  پرداخت 
گرانبها و ارزشمند در حوزه » رمضان شناسی « است.
اینکه  بیان  با  کشور  سراسر  علمیه  های  حوزه  مدیر 
بیش از 100 نام و صفت پیرامون رمضان وجود دارد، 
عنوان کرد: اوج این صفات در سالم هایی است که 

امام سجاد)ع( به ماه مبارک رمضان داده اند.
رشته   300 حدود  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
یکی  که  ایم  کرده  بینی  پیش  برای حوزه  تخصصی 

از آنها  به امام سجاد)ع( و صحیفه 
است،  یافته  اختصاص  سجادیه 
این  اندازی  راه  کار  کرد:  تاکید 
رشته باید توسط دبیرخانه کنگره 
بین المللی امام سجاد)ع( پیگیری 

شود.
حوزه های  عالی  شورای  عضو 
به  معنویت  خالء  از  کشور  علمیه 
عنوان مشکل اساسی بشر در قرن 
حاضر نام برد و اظهار کرد: با توجه 

را  سجادیه  صحیفه  بین الملل،  عرصه  در  تجاربم  به 
پیش برنده فرهنگ تشیع در جهان امروز می دانم.

برای  سجاد)ع(  امام  المللی  بین  کنگره  افزود:  وی 
امام  با  مرتبط  آثار  سایر  و  سجادیه  صحیفه  معرفی 
سجاد)ع( از ظرفیت معاونت بین الملل ومعاونت تبلیغ 
حوزه، جامعه المصطفی و سایر مراکز حوزوی استفاده 

کند.

ضمن  قم  موقت  جمعه  امام 
تجلیل از راه اندازی طرح صحیفه 
خوانی در سطح مساجد، بر برنامه 
ریزی و تالش هرچه بیشتر برای 

گسترش آن تاکید کرد.
اعرافی ادامه داد: دبیرخانه کنگره 
با  سجاد)ع(  امام  المللی  بین 
وآموزش  تبلیغ  معاونت  با  رایزنی 
کار  علمیه،  حوزه  کاربردی  های 
صحیفه  معارف  تبیین  گسترش 

سجادیه در بین آحاد مردم را پیگیری کند.
از  گیری  بهره  با  حوزه  تبلیغ  معاونت  افزود:  وی 
توانند  می  کشور  مساجد  در سطح  مبلغین  ظرفیت 
بسزایی  نقش  سجادیه  صحیفه  معارف  گسترش  در 
محمد   « المسلمین  و  االسالم  باشند. حجت  داشته 
علی لبخندان «، مدیر موسسه فرهنگی هنری اندیشه 
های اسالمی سجادیه نیز به ارائه گزارشی از فعالیت 

سجاد)ع(  امام  المللی  بین  کنگره  دبیرخانه  های 
پرداخت و گفت: تیم پژوهشی مرکز تخصصی تا روز 
ادعیه  کاربردی  نکات  حاوی  کتاب  جلد  پنج  کنگره 
در  و  چاپ  که  کرد  خواهند  آماده  را  صحیفه  کوتاه 

کنگره رونمایی خواهد شد. 
ائمه  از  از اعزام 400 نفر از جوانان که 140نفر  وی 
به  مبلغین طرح هجرت هستند  و  مساجد  جماعات 
به  هشتم  سال  برای  والیت  سفیران  آموزشی  دوره 
عنوان یکی دیگر از برنامه های شاخص دبیرخانه یاد 
کرد و افزود: تمرکز بر تولیدات رسانه های دیجیتال 
..با  و.  انیمیشن  گرافی،  موشن  کوتاه،  فیلم  از  اعم 
و  فرهنگ  وزارت  دیجیتال  های  رسانه  مرکز  کمک 
لبخندان ادامه داد: برنامه ریزی برای گسترش فعالیت 
های عرصه بین الملل با کمک مراکزی همچون مجمع 
معاونت  و  المصطفی  جامعه  بیت)ع(،  اهل  جهانی 
بین الملل حوزه علمیه قم از دیگر اولویت های کنگره 

در سال جاری است.

صحیفه سجادیه پیش برنده فرهنگ تشیع در جهان امروز است
 مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور:
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اهدای پالکت برای آرامش روح 
مادرم 

مریم امجد راد رکورددار اهدای پالکت بانوان در استان 
.به  هرمزگان همیشه پیش قدم د رامور خیریه است 
و  نیست  خلق  خدمت  جز  به  عبادت  خودش   گفته 
برایش فرقی نمیکند شب باشد یا روز ،تعطیل یا غیر 
تعطیل آماده برای انجام کارهایی است که میتواند گره 
او در حین روزه داری  .با  گشای حال همنوعی باشد 
که برای اهدای پالکت به پایگاه انتقال خون مرکزی 

بندرعباس مراجعه کرده بود به گفتگو نشستیم .
وی میگوید : وقتی خودم احساس رضایت وخشنودی 
قلبی دارم حس میکنم باالترین خوشبختی ها را دارم 
.خدای خود را شاکر هستم که همیشه با نیت خیر به 
مرکز انتقال خون مراجعه کرده ام وخون وپالکت اهدا 
نموده وتا کنون نیز با مشکلی مواجه نشده ام .شاید 
خیلی از اقوام سعی کرده اند مرا از این کار منصرف 
کنند، ولی با تشویق و  ترغیب همسرم که خود نیز اهدا 
امر تمایل بیشتری  این  به  کننده مستمر خون است 
نشان داده ام .وقتی میدانم اهدای خون وپالکت من 
میتواند به جان انسانی که فرقی ندارد چه کسی باشد 
ایجاد  خطری  نیز  سالمتیم  وبرای  ببخشد  ،حیات 
نمیکند وباالترین حس خوشبختی وروحی  را نصیبم 

می نماید چرا دریغ کنم؟
شدن  بهشتی  سالگرد  ششمین  امروز   : افزود  وی 
میل  کمال  با  بودن  دار  روزه  رغم  وعلی  است  مادرم 
وبا خواست خودم پالکت اهدا کردم وثوابش را به روح 
نیز  او  دارم  وایمان  میکنم  تقدیم  فداکاروعزیزم  مادر 
نظاره گر این کار من خواهد بود واز این عمل خشنود 

خواهد شد .
گفتنی است بانو مریم امجد راد عالوه بر اهدای خون 
وپالکت به طور مستمربه عنوان سفیر انتقال خون در 
فرهنگ سازی این امر خصوصا در بین بانوان با اداره 
کل همکاری های مستمری داشته وبارها با دعوت صدا 
وسیما میهمان برنامه های مربوط به انتقال خون بوده 
اند .همچنین با ساخت کلیپ با زبان وپوشش محلی از 
کمپین اهدای_خون_کار_خیرنیز به همراه همسرشان  

حمایت نموده اند  .

اعتماد به جایگاه مردم در قدرت 
نظام تعیین کننده است

های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  مسوول 
هرمزگان، مردم ساالری دینی را شاخص ترین ویژگی 
جایگاه  به  اعتماد  گفت:  و  دانست  )ره(  خمینی  امام 
مردم به عنوان یکی از مولفه های اصلی، تعیین کننده 

قدرت نظام است.
والیت  'خدا،  تقوی،  عباس  سید  االسالم  حجت 
را سه مؤلفه اصلی قدرت   ' امت )مردم(  )رهبری( و 
برای این نظام دانست و اظهار داشت: این سه مؤلفه 
باید در تمامی راهبردهای سیاسی جمهوری اسالمی 

ایران تجلی پیدا کند.
در  باید  رهبری  و  خدا  قدرت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تجلی پیدا کند، ادامه داد: نقش مردم  قدرت 'مردم' 
بعد از این دو مؤلفه مهم نقش بسیار مهمی است و 
در کشورداری باید به مردم و جایگاه امت اعتماد کرد.

دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  مسؤول 
جمهوری  نظام  موفقیت های  کرد:  تصریح  هرمزگان 
اسالمی ایران در طول چهل ساله انقالب نشان داده 
است که با توکل برخدا در کنار یک رهبر قوی بصیر، 
شجاع، حکیم، فرصت شناس و فرصت ساز می توان 

در برابر دشمنان دین پیروز بود.
حجت االسالم تقوی در این باره بیان داشت: شهید 
حججی قدرت واقعی را برای ملت ایران و دیگر مردم 
قدرت  و  اقتدار  داد  نشان  و  کرد  تعریف  آزادیخواه 
نباید  نیز  دشمن  اسارت  و  چنگال  در  یعنی  واقعی 

ترسید.
اصل  و  حاکمیت  به  مردم  اعتراض  داشت:  ابراز  وی 
و  بی عدالتی ها  به  امروز  اعتراض مردم  نیست،  نظام 
بی کفایتی های برخی از مدیران و اختالسگران است 
که خوشبختانه برخی از این اختالس گرها دستگیر و 

با آنها جدی برخورد می شود.
در  دشمنان  دخالت  تأثیر  به  اشاره  با  مسؤول  این 
سوءمدیریت های حوزه معیشتی و بازار ابراز داشت: 
ایران باهوش هستند و اعتراض آنها در مساله  مردم 
معاش و دردهایشان خواستار برخورد جدی تر دولت 

و دستگاه قضا با برهم زنندگان بازار و اقتصاد است.
رهبر  توصیه های  دوم  گام  بیانیه  در  گفت:  تقوی 
اسالمی،  زندگی  سبک  عدالت،  خصوص  در  انقالب 
علم  و  قوی  اقتصاد  با دشمنان،  مبارزه  عدالتخواهی، 
و پژوهش همه اینها الهام گرفته از همان توصیه های 

امام خمینی )ره( است.
در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  نماینده  گفته  به 
در  ایران  ملت  بلند  'نه'  هرمزگان،  دانشگاه های 
به عقب  را وارد  امسال دشمن  راهپیمایی روز قدس 
نشینی کرد و باعث شد پمپئو در بحث مذاکره اعالم 

کند ما هیچ پیش شرطی با ایران نداریم.
وی افزود: اقتدار و تدبیرهای مقام معظم رهبری در 
برابر دشمنان و مقاومت چندماهه اخیر مردم ایران در 
ابرقدرت  به  محکم  'نه'  یک  دشمن  تحریم های  برابر 

هاست.
تقوی خاطرنشان کرد: با مقاومت و تکیه بر تدبیرهای 
زانو  به  را  ها  ابرپوشال  می توانیم  انقالب  رهبرمعظم 

درآوریم.

خبــر

سخنگوی سازمان حفظ نباتات:
ورود ملخ صحرایی به منازل مردم به 

هیچ وجه صحت ندارد

سخنگوی سازمان حفظ نباتات اعالم کرد که پیشنهاد 
فرمانداری  سوی  از  صحرایی  ملخ  تضمینی  خرید 
بندرعباس و استانداری هرمزگان مطرح شده اما ما به 
با ملخ ها به عنوان یک وظیفه ملی ادامه  مبارزه خود 
می دهیم و منتظر اجرایی شدن یا نشدن این پیشنهاد 

نمی مانیم.
ملخ های  با  مبارزه  گذشته  سال  بهمن ماه  اواخر  از 
استان های  به  سعودی  عربستان  از  مهاجم  صحرایی 
جنوبی کشور آغاز شد و تاکنون این مبارزه در سطحی 

بیش از ۵۰۰ هکتار توسعه و ادامه پیدا کرده است.
در این میان صحبت هایی مبنی بر خرید تضمینی ملخ 

صحرایی در فضای مجازی مطرح شده است.
نباتات  سید محمدرضا میر، سخنگوی سازمان حفظ 
درباره روند مبارزه با ملخ صحرایی و مسائل مطرح شده 
پیرامون آن در فضای مجازی به ایسنا توضیح داد: در 
وهله نخست باید گفت که خرید تضمینی ملخ صحرایی 
هیچ ارتباطی به سازمان حفظ نباتات ندارد و پیشنهاد 
مطرح شده، از سوی فرمانداری بندرعباس و استانداری 
منتظر  سازمان  این  مسلماً  که  است  بوده  هرمزگان 
اجرایی شدن طرح خرید تضمینی نمانده و به وظیفه 
ملی خود که همان مبارزه با ملخ صحرایی مهاجم است، 

ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد: منافع کشاورزان و منافع ملی ایجاب 
زمینی  سم پاسی  زمینه  در  را  وظیفه مان  که  می کند 
و سم پاسی هوایی در راستای مبارزه با ملخ صحرایی 
استان  هشت  در  مبارزه  این  امروز  تا  و  دهیم  انجام 
هکتار  هزار  حدود ۵۰۰  در سطحی  و  کشور  جنوبی 

انجام شده است.
آسیب جزئی ملخ صحرایی به باغات هرمزگان

سوالی  به  پاسخ  در  نباتات  حفظ  سازمان  سخنگوی 
مبنی بر این که آیا همان طور که در برخی سایت ها و 
کانال های موجود در فضای مجازی مطرح شد ملخ به 
منازل و باغات مردم وارد شده است یا خیر؟ ادامه داد: 
ورود ملخ صحرایی به منازل مردم به هیچ وجه صحت 
ندارد، اما در یک مورد ملخ صحرایی به بخش اندکی 
از باغات مرکبات منطقه رودان و سیاهو هرمزگان وارد 
را  آنها  جلوی  هوایی  سم پاشی  با  سرعت  به  که  شد 

گرفتیم و خسارت در حد صفر بود.
میر اظهار کرد: در برخی نقاط هم که ملخ به منازل 
یا شهرها ورود کرده، در برخی مناطق شمالی  مردم 
مهاجم  ملخ صحرایی  به  ارتباطی  هیچ  و  بوده  کشور 
ندارد و آنها ملخ های مراکشی بومی هستند که بنا به 
وضعیت آب و هوایی ظهور و بروز کرده اند و خطرشان 

به هیچ وجه در حد ملخ های مهاجم نیست.

هوای هرمزگان ۴ درجه گرم تر 
می شود

هرمزگان  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس 
گفت: از لحاظ دمایی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 
هفته جاری شاهد افزایش محسوس دما در طول روز 
خواهیم بود که در مقایسه با روزهای گذشته بین ۲ تا ۴ 

درجه هوا گرم تر می شود.
مرضیه سی سی پور ا افزود: گرمای محسوس هوا در 
بیشتر مناطق خشکی هرمزگان به بیش از ۴۲ درجه 
سلسیوس و در برخی نقاط شرقی استان تا آستانه ۴۹ 

درجه سلسیوس نیز خواهد رسید.
وی بیان داشت: در ساعت صبح یکشنبه نیز با توجه 
نسبی  رطوبت  افزایش  و  باد  سرعت  بودن  مالیم  به 
هرمز،  تنگه  از  نقاطی  و  فارس  خلیج  جزیره های  در 
مه صبحگاهی سبب کاهش موقتی میدان دید افقی 
خواهد شد. کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
هرمزگان اظهار داشت: در ساعت بعد از ظهر در نقاطی 
از تنگه هرمز و دریای عمان افزایش باد جنوب غربی 
تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود که سبب 

متالطم شدن دریا خواهد شد.
شناورهای  آمد  و  رفت  شرایط  افزود:  پور  سی  سی 
مسافربری به جزیره های خلیج فارس مساعد است اما 
توصیه می شود در ساعت بعد از ظهر در نقاطی چون 
الرک، هنگام و سیریک به سمت جاسک احتیاط شود.
وی یاد آور شد: در ارتفاعات شمالی و غربی هرمزگان 
رشد ابر خواهیم داشت که سبب رگبار پراکنده و رعد و 
برق می شود و این شرایط تا بعد از ظهر سه شنبه هفته 

جاری در ارتفاعات پیش بینی می شود.

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

از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی استان شدند.

خبـــر

بخشنامه اجرای درس 
کارآموزی-کارورزی ابالغ شد

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: امسال درس کارآموزی- کارورزی شاخه های فنی و 
حرفه ای و کار دانش به صورت تجمیعی اجرا می شود. وی افزود: توسعه و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی در جریان فرآیند 
یاددهی و یادگیری، آماده سازی هنرجویان برای ورود به بازارکار، ایجاد روحیه خودباوری و سخت کوشی در بین هنرجویان و 
آشنا کردن مراکز تولیدی، خدماتی با آموخته ها و توانمندی هنرجویان هنرستان از جمله اهداف این درس است. 

فاطمه درویش پور

همکاری  با  گفت:  هرمزگان  زیست  محیط  مدیرکل 
استان  در  سبز  مدارس  هرمزگان  پرورش  و  آموزش 

هرمزگان راه اندازی می شود.
به گزارش دریای اندیشه ، مدیر کل حفاظت محیط 
هفته  مناسبت  به  تبریک  ضمن  هرمزگان  زیست 
کرد:  اظهار  رسانه  اصحاب  جمع  در  زیست  محیط 
محیط زیست، کاری بسیار سخت ، حساس و شکنند 
ه است وهمکاران ما در این عرصه با ظرافت وخشونت 
این کار روبرو هستند واین رویا رویی سبب شده که 

آنها در این عرصه تبحر خاصی پیدا کنند. 
ما  های  دغدغه   : داشت  ابراز  تازیانی  مسیح  حبیب 
محیط  های  فعالیت  وفور  و  نیرو  کمبود  درخصوص 
وما  اید  شنیده  را  اینها  همه  که  است  زیستی  
وهم  استانی  مسئولین  از:  اعم  آمد  که  هرمسئولی 
کشوری این موارد را اعالم کرده ایم ومحیط زیست 

یک چارچوب نظارتی است.
مسیح تازیانی  گفت : دراین هفته از ۱۶ تا ۲۱ خرداد 
آبی  وآسمان  ها  وپسماند  ها  آالینده  کاهش   ، ماه 
وزمین سبز شعار ملی روزمحیط زیست است . بنابراین 
محیط زیست برنامه های شاخصی مدنظر دارد که این 
برد  بیشترین  نشست خبری   -۱ : ها شامل  فعالیت 
تبلیغاتی واطالع رسانی را دارد ۲- مراسم روزجهانی 
با همکارانمان ۳- یک مراسم هم در  محیط زیست 
روز ۲۰ خرداد ماه به مناسبت این هفته در پاالیشگاه 
نفت ستاره برگزارمی کنیم  ۴- مسابقه چهار جانبه 
هماهنگی شده مسابقه ی فوتسال ۵- آموزش خط 
مسابقات   -۶ گرفتیم   نظر  در  خود  همکاران  برای 
سالن  در  آثار  ونمایش  بازیافتی  های  المان  ساخت 
اجتماعات 7- در این هفته دیدار با نعیم آبادی ودر 
شهرستان دیاربا ائمه جماعت خود شهرستانها اتفاق 
خواهد اتفاد وبیان اهداف ومواردی که مورد نیاز است 

که میشود فرهنگ سازی کرد. 
وی درادامه افزود : مراسم روز ۲۰ خرداد ماه در سالن 
پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس با حضور نمایندگان 
، مقامات استانی و کارکنان  مجلس شورای اسالمی 
محیط زیست که از طریق پاالیشگاه نفت خلیج فارس 

دعوت شدند.   
مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت : ۱۵ 
سوی  از  که  است  زیست  محیط  جهانی  روز  خرداد 
افزایش آگاهی های مردم وحفظ  برای  سازمان ملل 
گرفتن  برای  سیاستمداران  وتحرک   ، زیست  محیط 
تصمیمات بجا برای رویا رویی با تخریب محیط زیست 
وگونه های زیستی جانوری این روز انتخاب شد که 
با توسعه ی پایدارما شاهد کمترین تخریب در بحث 

محیط زیست داشته باشیم . 
مسیح تازیانی در خصوص قابلیت های زیستی شاخص 
هرمزگان اذعان کرد : استان ما از تنوع زیست محیطی 
باشد و  بر خوردار می  در حوزه ی گیاهی وجانوری 
استان ما دارای دو اکوسیستم بزرگ خشکی و دریایی 
دارای  که  کشورهستیم  استان   7 وجز  داراست  را 

اکوسیستم پهناوری می باشد. 
وی  خاطر نشان کرد: ما ذخایر ژنتیکی گوناگونی  در 
دریا  ژنتیکی  که  ذخایر   ، داریم  و خشکی هم  دریا 
شامل : گونه های آبسنگ ها ، الکپشت های دریایی 
پستانداران   ، ها  دولفین  و  انقراضن  معرض  در  که 
مواردی   ، هستند  جهانی  قرمز  درلیست  که  دریایی 
مانند ماهی آفانیوس که بعنوان بانک ژن این گونه ی 
جانوری بسیار بی نظیر می باشد که در منطقه ی گنو 
وجود دارد ، پرندگان شکاری منحصر به فرد وخرس 
سیاه بلوچی که شاخص زیستی استان هرمزگان است 
مدیر کل حفاظت محیط زیست  یاد آور شد : منابع 
غنی ازتنوع زیست محیطی در سواحلی که بطول بیش 
از ۲۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم که توانایی استان 
را در بحث اکوتوریسمی زیاد کرده است وهمچنین ما 
با دارا بودن ۱۴ جزیره در استان هرمزگان که هر کدام 

به نوعی اکوسیستم خاص خود را دارند.
وی عنوان کرد :  ما ۲۱منطقه ی تحت مدیریت داریم 
که دوتا ازآن منطقه مشترک با استان فارس و بوشهر 
بالغ بر۹۰۰ هزارهکتاریعنی چیزی در  باشد. که  می 
استان که تحت نظارت  حدود ۱۲درصد وسعت کل 

وحفاظت محیط زیست است.  
ذخیره  دونوع  ما  اینکه  خصوص  در  تازیانی  مسیح 
این دونوع   : اذعان کرد  داریم  استان  در  زیست کره 
استان  بانک ژن  قابلیت های  ذخیره زیست کره که 
تلقی می شود که موجب شده این استان تبدیل به 
یک استانی منحصر به فرد شود. واین ذخیره زیست 
کره در کنار هم قرار گرفتند که شامل : جنگل های 

حرا وکوه گنو می باشند. 
ما ۴   : عنوان کرد  مدیر کل حفاظت محیط زیست 
تاالب بین الملی در اختیار داریم که چیزی در حدود 
۱۶درصد کل تاالب های ایران را دربر می گیرد، وما 
در  دریایی  تاالب   دومین  خوزستان  تاالب  از  بعد 
منطقه ی خلیج فارس را دراستانمان  دارا می باشیم 
، خور موسی وسیعترین تاالب در خلیج فارس است 
ولی از لحاظ تنوع اکوسیستمی در حوزه ی دریا ما 

زیباترین تاالب را در جنوب کشور داریم. 
وی با اشاره به اقداماتی که در خصوص تاالب ها در 
گذشته  سال   : داشت  بیان  شد  انجام  گذشته  سال 
انجام  خمیر  بندر  در  ها  تاالب  جهانی  روز  مراسم 
در  ایشان  ومعاونین  سازمان  رییس  واقع  در  شد،که 

خصوص خوب بودن این مراسم صحبت کردند .
مسیح تازیانی گفت : شهر خمیر بعنوان اولین شهر 
تاالبی وبین الملی ایران است و اقداماتی که شهرداری 
به کمک محیط زیست شروع کرده است که مابتوانیم 
این شهر را در کنوانسیون مربوطه ثبت جهانی کنیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست تصریح کرد : طرح 
مدیریت جامع تاالب های حرای رود شور و شیرین 
دوسال  آن  پایانی  مراحل  که  رسید  اتمام  به  میناب 
پیش انجام شد وپیگیرآن هستیم که در شورای برنامه 

ریزی به تصویب برسد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : تدوین برنامه های 
زیست بومی تاالب خور خوران وتاالب دلتای گز وحرا 
که در حال انجام است که همکاران ما هم جلسه ای را 
با جوامع محلی و ارگانهای ذی نفع آن را دارند انجام 

میدهند که این امر به پایان برسد. 
یگان  بیشترین عملکرد در حوزه ی  به  اشاره  با  وی 
: در چارچوب بحث مناطق حفاظت  افزود  حفاظتی 
شده و سایر مناطق غیر حفاظت شده ما در کل استان 
در حوزه ی دریا  وخشکی نیروهای یگان ما در حال 
تحت  مناطق  در  چه  هستند  وظیفه  انجام  و  گشت 
مدیریت باشند وچه در مناطق غیر تحت مدیریت، و 
وظایف خود را بنحوه احسنت انجام میدهند و اگر کل 
وسعت استان را در نظر بگیریم همکاران ما در همه جا 
حضور دارند وما چند سال پیش در استان ۴۹ محیط 
بان داشتیم که االن ۴۶ تا محیط بان داریم و۳ نفر از 

آنها به شهادت رسیدند. 
هزار  به ۹۰۰  توجه  با   : داشت  اظهار  تازیانی  مسیح 
استان  زیست  محیط  مدیریت  تحت  که  هکتاری 
یک  هکتار  ۲۰هزار  هر  اینکه  یعنی  است  هرمزگان 
محیط بان  در استان داریم  ومتوسط کشوری هر ۶ 
هزار هکتار یعنی اینکه نیروهایی که  در سایر استانها 

هستند ویک محیط بان وجود دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست  در ادامه افزود : ما 
۲7۵ پست تشکیالتی محیط بان در چارت سازمانی 
تصدی  با  ما  همکاران  را  پست  و۴۶  داریم  خودمان 
اشغال کرده اند و8۳ درصد این پست محیط بانی ما 
بال تصدی است که باتوجه به این استخدامیها سهمیه 
استان هرمزگان را دوبرابر در نظر بگیرند وسال گذشته 
آزمون استخدامی که در اسفند ماه انجام شد تصمیم 
گرفته شد که ۱۳ نفر از محیط بانان در اختیار این 

سازمان قرار گیرد.  
برای ۲۰  آینده هرسال  دوسال  اگر طی   : وی گفت 

نفر مجوز استخدامی اعطا شود به میانگین کشوری 
خواهیم رسید، این موضوع نیز از ضروریات اداره کل 

حفاظت محیطزیست هرمزگان است.
مسیح تازیانی عنوان کرد: در سال گذشته ۵۰۰ مورد 
تخلف شکار در هرمزگان به وقوع پیوست که بیشتر 
به گونه پرندگان و کل بز مربوط میشدند، ۶۰ قبضه 
 ، شد  کشف  تخلف  وسایل  مورد  سالح ضبط، ۱۹۵ 
مراجع  به  تخلف  پرونده  و  ۱۰۶  دستگیر  نفر   ۱۳۴
قضایی ارسال شد که بیشترین تخلف به شهرستانهای 

حاجیآباد، رودان و بندرلنگه مربوط میشد..
مدیر کل حفاظت محیط زیست بیان داشت: برنامههای 
هرمزگان طی  از صنعتی شدن  نشان  استان  توسعه 
تولیدی،  واحد  حدود ۱7۰۰  در  دارد  آینده  سالهای 
صنعتی و خدماتی در استان هرمزگان در سال گذشته 
وجود داشتند که طبق اعالمی که به اداره کل حفاظت 
و ۱۵۰  فعال  واحد  از 8۵۰  بیش  محیطزیست شده 

واحد بهصورت مستمر مورد پایش قرار میگیرند..
کاهش  دنبال  به  ما   : کرد  تصریح  مسئول  مقام  این 
آالیندگی در زمینههای مختلف هستیم  طی سه سال 
استعالمات  به  پاسخ  مورد  و ۴۹۳  هزار  یک  گذشته 
اداره کل حفاظت محیطزیست از سوی دستگاههای 
واحد  استقرار  مجوز   ۱۰۲ و  گرفته  صورت  ذیربط 
تولیدی، صنعتی و خدماتی که عمدتاً به پرورش میگو 

اختصاص یافته است..
در  کرد:  تشریح  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
کنترل آلودگی هوا نیز مبنای اجرایی ما قانون هوای 
پاک است که صنایع فعال استان دارای سیستم کنترل 

آلودگی هوا هستند.
واحد صنعتی  از ۲۵   : افزود  ادامه  در  تازیانی  مسیح 
که باید این سیستم را نصب کنند تنها نیمی آن را 
نصب و مابقی یا در حال نصب یا در حال ساخت و 

اجرا هستند.
استان  در  فنی  معاینه  مرکز   7   : شد  آور  یاد  وی 
و  افزایش  پیگیری  هستند،  پایش  مورد  هرمزگان 
نوسازی ناوگان حملونقل شهری و ایجاد کمربند سبز 
شهرها و حریم سبز بزرگراهها با کمک صنایع موجود 

استان در اولویت کاری ما قرار دارد
گذشته  سالهای  در  کرد:   مطرح  مسئول  مقام  این 
۳۱8 هزار هکتار از اراضی استان هرمزگان در کانون 
پایش  دستگاه  دو  که  گرفتند  قرار  گردوغبار  بحران 
ثابت خریداری ودربندرخمیر و جاسک درحال نصب و 
چهار دستگاه سیار نیز در حال پایش مستمر هستند 

تا گزارشهای الزم را نیز جمعآوری کنیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست تشریح کرد: با توجه 
استانداردهای لحظهای در فاضالب شهر بندرعباس در 
زمستان ۹۶ دو برابر و در زمستان سال ۹7 با کاهش 
چشمگیری رسیدیم، در بهار نیز همان روند زمستان 
سال گذشته ادامه دارد و رسیدن به زیر استانداردها 
متولیان  و  فاضالب  و  به عزم جدی شرکت آب  نیاز 

امر دارد.
مناطق  از  ی  نقطه  سه   : ابرازداشت  تازیانی  مسیح 
سالم  دولت  پارک  و  ورزش  بوستان  غدیر،  پارکهای 
گورسوزان،  خور  عطا،  خواجه  نقطه  پنج  و  هستند 
پارک کپشکن و سورو)در دو ناحیه( آلوده می باشند..

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اذعان کرد : 
پالژ بانوان بندرعباس در ناحیه آلوده قرار دارد و این 
برطرف  وبرای  برمیگردد  فاضالب شهری  به  آلودگی 

شدن این مشکل ، همت جمعی را می طلبد..
حقوق  حفاظت  درشورای   : گفت  تازیانی  مسیح 
مهلت  هرمزگان  دادگستری  رئیسکل  نیز  بیتالمال 
زمانی دوماهه برای شرکت آب و فاضالب تعیین کرد.

پسماند  روز  در  تن   ۲۵۴ و  هزار  روزانه   : افزود  وی 
عادی تولید میشود که 7۹۴ تن آن در شهر و مابقی 

پسماندها در روستاها تولید میشود .
 این مقام مسئول در ادامه اذعان کرد : تنها ۱۵ درصد 
از  پسماندهای استان نیز برای بازیافت استفاده و 8۵ 

درصد آن بهصورت اصولی و غیراصولی دفن میشود..

طرح   : کرد  اذعان  محیطزیست   حفاظت  مدیرکل 
جامع پسماند شهرهای هرمزگان در دستور کار است 
که از ۲۱ شهر غیر ساحلی، 7 شهر طرحشان تصویب 
شده  فرستاده  کشور  وزارت  به  اعتبار  تأمین  برای  و 
است و از ۱7 شهر ساحلی بهجز ابوموسی و هرمز یا به 
تصویب کارشناسی ویا به تصویب کامل رسیده است 
و اجرای این طرح ۱۱۰ روستا هم در برنامه کاریمان 

قرار دارد.
کودکان  و  شریعتی  بیمارستان  دو  کرد:  بیان  وی 
هستند  عفونی  زبالههای  ساز  بیخطر  دستگاه  فاقد 
که بیمارستان کودکان در حال نصب تجهیزات این 

موضوع است..
مسیح تازیانی بیان داشت :  سمپاشی مزارع و اراضی 
کشاورزی بر روی محیطزیست اثر گذارمی باشد، نوع 
بر روی چهارپایان  و شاید  آن مهم  دوز  و  سمپاشی 
اثرات کمی داشته باشد اما بر تنوع حشرات تأثیرات 

منفی خواهد داشت..
این مقام مسئول خاطر نشان کرد:  پیشنهاد فرماندار 
از  یکی  فیزیکی  مبارزه  خصوص  در  بندرعباس 
پیشنهادات خوب در راستای کاهش خسارات به سایر 
حشرات است ، کشور ناگزیر به سمپاشی بوده و شاید 
این مبارزه فیزیکی بتواند کمی از این خطرات زیست 

محیطی را کاهش دهد..
ملخها  گیری  زنده  طرح  در   : گفت  تازیانی  مسیح 
هیچ  هرمزگان  محیطزیست  حفاظت  کل  اداره  ،از 
پیشنهاد خوبی  اما   . است  نگرفته  استعالمی صورت 
است و استقبال میکنیم، وپیشنهاد دادند که از سم 
ها و روش هایی استفاده شود که کمترین آسیب را به 

محیطزیست وارد کند..
مدیر کل حفاظت ومحیط زیست هرمزگان در خصوص 
آالیندگی نیروگاه برق بندرعباس نیز خاطرنشان کرد: 
اخطارهای الزم به نیروگاه برق بندرعباس داده شده 
اما متأسفانه همچنان بخشی از سوخت آن از مازوت 
بوده و بهمحض دستور سازمان محیطزیست اقدامات 

قانونی را انجام خواهیم داد.
مسیح تازیانی عنوان کرد : در چارچوب وظایف قانونی 
صادر  مجوزی  تاکنون  اما  میکنیم  صادر  مجوز  تنها 
داده  قدیمی  امالک  تعمیرات  مجوزات  تنها  و  نشده 

شده است.
این مقام مسئول اذعان کرد : برنامه مدیریت منطقه 
حفاظتشده گنو در سال جاری نیز اجرا خواهد شد و 
نتیجه آن تا پایان سال مشاهده میشود، با پیگیریها 
برای  برنامهوبودجه  از سوی  اعتباراتی  گرفته  صورت 
بهسازی جاده دسترسی به کوه گنو نیز در نظر گرفته 

شده است.
 : کرد  اذعان  زیست  محیط  از  حفاظت  کل  مدیر 
امکانات دریایی برای حفاظت از آبهای سرزمین کافی 
نیست و 8۵ درصد از پستهای حوزه دریایی اداره کل 

حفاظت محیطزیست هرمزگان بالتصدی است . 
از  حفاظت  مناسب  شناورهای  کرد:  تصریح  وی 
آبهای سرزمینی که پیشنهاد برای خریداری آن داده 
مثل  مناسبی  پایشی  .وامکانات  است  ضروری  شده 
سیستمهای آنالین سیار و نمونهبردار عمق و سطح 
در  و محیطزیستی  متخصص شیالتی  کارشناسان  و 

هرمزگان وجود دارد.
مسیح تازیانی عنوان گفت: صنعتی که تخلف میکند 
بلکه  نمیکنیم،  عبور  کارهایش  کنار  از  بهراحتی 
برخورد  در  را  خود  وضروی  قانونی  اختیارات  تمامی 
با تخلفاتشان بکار می بریم . و تا زمانی که اهدافمان  
در خصوص تخلفات آنها به نتیجه نرسد از حق قانونی 

خود دست نخواهیم کشید.
وی در ادامه افزود : میزان صنایع آالینده استان از ۹ 
واحد در سال ۹۶ به ۲۰ واحد در سال گذشته رسید.

  این مقام مسئول در پایان گفت : بیشترین آالیندگی 
نفت  و شرکت  سازی  آسفالت  کارخانه  با  ارتیاط  در 
فالت قاره است،  که  شرکت نفت فالت قاره عوارض 

آالیندگی خود را به استان بوشهر میپردازد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان:

مدارس سبز در هرمزگان راه اندازی 
می شود

ما 275 پست تشکیالتی محیط بان در چارت سازمانی خودمان داریم و46 پست را همکاران ما با تصدی 
اشغال کرده اند و83 درصد این پست محیط بانی ما بال تصدی است که باتوجه به این استخدامیها 

سهمیه استان هرمزگان را دوبرابر در نظر بگیرند
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