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کید کرد: فرماندار بندرعباس تا

کنیم که انتخابات را بدون جانب داری از فرد خاصی برگزار   کناری:سعی و تالشمان این است 

به دنبال برگزاری انتخاباتی 
سالم و درچارچوب قانون هستیم

رهمز گانمردمروزانهم

خبر  اختصاصی

چهارمین دوره فوتسال کارکنان بخش خصوصی

آلومینیوم المهدی
سرود قهرمانی سرداد

مسوول ستاد استهالل استان خبر داد:
رصد رويت هالل ماه شوال

گروه استهالل در هرمزگان با 12 

شناسایی 180 هزار 
هرمزگانی مبتال به 

فشار خون

ترابری دريایی4هزار مسافر  و
گردشگر در مسیرهای بین المللی

هرمزگان قطب تولیدات شیالتی کشور

لغو مجوز صیادی 
۱۶ کشتی ترال 
ماهگیری چینی

   گروه سیاسی// 
عالی  شورای  مرز  کارگروه   : گفت  جاسک  شهرستان  فرماندار 
امنیت ملی، مجوز فعالیت صیادی 1۶ کشتی ترال ماهگیری چینی 

کرد. را لغو 
محمد رادمهر در جمع صیادان این شهرستان افزود: به دلیل 
کارگروه مرز شورای عالی امنیت  تخلف کشتی های ترال چینی، 

کرد. ملی در مصوبه ای فعالیت آن ها را لغو 
کشتی های ماهیگیری ترال  گفت: بر اساس این مصوبه،  وی 
چینی حق هیچگونه فعالیت دریانوردی و صیادی در اب های 

ساحلی ایران ندارند.
قابل  جاسک  ماهی  بازار  در  ماهی  کمبود  اینکه  بیان  با  وی 
پذیرش نیست افزود: صیادان موظف هستند بخشی از صید 

کنند. خود را در جاسک عرضه 

   گروه سیاسی//
از  استهالل  گروه    12 گفت:  هرمزگان  استهالل  ستاد  مسئول 
غروب سه شنبه 14 خرداد و به منظور رؤيت هالل ماه شوال 
در ارتفاعات شهرستان های استان هرمزگان مستقر می شوند. 

گروه   ۱۲ اینکه  بیان  با  ارجمند  غالمعلی  االسالم  حجت 
می کنند،  رصد  را  هرمزگان  در  شوال  هالل  رویت  استهالل، 
سنی،  و  شیعه  روحانیان  سرگروه،  یک  گروه  هر  در  افزود: 
رصدگر و محاسبه گر حضور دارد که به تلسکوپ و دوربین های 

دو چشمی مجهزند.
گروه استهالل بندرعباس در پایگاه نیرو های  کرد:  وی اظهار 

سنت  اهل  امور  دفتر  از  گروه  یک  و  گنو  کوه  در  واقع  مسلح 
مستقر می شوند.مسئول ستاد استهالل هرمزگان خاطرنشان 

گزارش آن به دفتر نماینده  کرد: در صورت مشاهده هالل ماه 
ولی فقیه در استان و دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی برای 

تأیید نهایی ارسال می شود.

فوتسال  مسابقات  دوره  چهارمین  قهرمان  المهدی  آلومینیوم 
کارکنان بخش خصوصی شهرستان بندرعباس شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی استان  کیانوش جهانبخش   
چهارمین  گفت:  ساحل  صبح  به  خبر  این  اعالم  با  هرمزگان 
شهرستان  خصوصی  بخش  کارکنان  فوتسال  مسابقات  دوره 

تولید روی و  المهدی،  آلومینیوم  تیم  با شرکت سه  بندرعباس  
که  نظام مهندسی به صورت دوره ای و رفت وبرگشت انجام شد 
در پايان تیم آلومینیوم المهدی با چهار پیروزی و کسب 12 امتیاز 
برسكوی قهرمانی ايستاد. وی بیان داشت : این مسابقات قرار 

که... بود با شرکت 5 تیم برگزار شود 

بین  باال  فشارخون  کنترل  ملی  ح  طر در  می شود  “پیش بینی  
180 تا 190 هزار نفر باالی 30 سال مبتالبه بیماری فشارخون در 
استان شناسایی شود«.رئیس دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان 
که  گفت  کرد و این را هم  این مطلب را در جمع خبرنگاران بیان 
افراد باالی 30 سال در استان يعنی جمعیتی حدود 750 هزار نفر، 

ح محسوب  کلیوی جامعه هدف این طر زنان باردار و بیماران 
ح ملی ) از 28 اردیبهشت  که  در مرحله اول  این طر می شوند 
که 48  کردند  استقبال  نفر  تا 17 خرداد( ،حدود 72 هزار و25  
هزار 429 نفر آن ها خانم ها بودند. با احتساب این آمار مشخص 

که معادل 10 درصد از جامعه هدف ... می شود 

به  پروری  آبزی  اهمیت  به  اشاره  با  هرمزگان  شیالت  مدیرکل 
توان  می  گفت:  آينده  های  نسل  برای  و  حاضر  عصر  در  ویژه 
ک و در راستای توسعه و رونق  این صنعت را صنعتی سالم و پا

اقتصادی کشور خواند. محسن يكتاپور با بیان اينكه نبايد آبزی 
گفت: خوشبختانه  کنیم  پروری را تنها به پرورش میگو محدود 

کشور ایران به ویژه استان هرمزگان...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

کرد: مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه اعالم 

کرد:   کید  مدیر کل شیالت تا

فرماندار شهرستان جاسک خبر داد:

صفحه   4

صفحه   5

صفحه   3

صفحه   3

روابط عمومي و آموزش همگاني 
شــــــركت آب و فاضــالب استـــــــــان هــــرمـــزگـــــــان

گهی فراخوان ارزیابی کیفی آ
نوبت اول

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت پروژه اجرای تاسیسات 
B.O.O آبگیری و نمک زدایی از آب خلیج فارس در قالب قراردادی

شرکت آب و فاضالب هرمزگان در نظر دارد تامین منابع مالی، احداث، بهره 
برداری و مالكیت پروژه اجرای تاسیسات آبگیری و نمک زدایی از آب خلیج 
قالب  در  بندرعباس،  شرب  آب  جهت  را   B.O.O قراردادی  قالب  در  فارس 
خريد تضمینی آب بر اساس ماده 20 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )2(، از طریق رقابت عمومی و با رعايت قوانین، مقررات 
و آیین نامه های اجرایی مربوطه و با شرايط ذیل، به سرمايه گذار واجد شرايط 

گذار نمايد. وا
ح مختصری از پروژه: الف - شر

گیری و نمک زدایی از آب خلیج  ح عملیات پروژه: اجرای تاسیسات آب  -شر
B.O. O فارس به روش

-دوره احداث: 2 سال
-دوره بهره برداری تجاری: 20 سال

-خريدار: شرکت آب و فاضالب هرمزگان به نمايندگی از وزارت نیرو
-ظرفیت تولید: 40 هزار متر مكعب در روز.

سابقه  داشتن  و  نیاز  مورد  سرمايه  تامین  امكان  گذار:  سرمايه  شرايط   - ب 
مدیريتی، اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه.

کثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این  گذاران واجد شرايط می توانند حدا 1-سرمايه 
از شرکت آب و فاضالب  را  کار  توان اجرای  ارزيابی  گهی در روزنامه، اسناد  آ
هرمزگان به آدرس بندر عباس، بلوار ناصر، جنب بیمارستان شريعتی، دريافت 
ک  کت ال کثر تا روز دو شنبه مورخ 98/4/10 اسناد مذکور را تكمیل و در پا و حدا
بیمارستان شريعتی،  بلوار ناصر، جنب  بندر عباس،  به نشانی:  و مهر شده 

شرکت آب و فاضالب هرمزگان تحویل و رسید دريافت دارند.
2-تاریخ بازگشائی اسناد مذکور در روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 در محل 

شرکت آب و فاضالب هرمزگان می باشد.

ح زیر به صورت اجاره  ک موقوفه به شر کلیه شهروندان می رساند این اداره قصد دارد تعدادی از امال به اطالع 
گذار نمايد : از طریق برگزاری مزايده وا

1 - يک باب انباری واقع در جنب مسجد فاطمیه محله قلعه ی میناب
2 - يک قطعه زمین زراعی به مساحت 77000 مترمربع واقع در روستای زيارت موال

متقاضیان جهت اطالع بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب مراجعه نمایند.

گهــــی مزایــــــده آ دانش آموز ممتـــاز 
آرش محمودی قالت باالیی

گار : خانم مالحسینی نام آموز
دبستان رضانیا کالس دوم ،

از طرف بـــابــــایی احمـــــد

1-نام دستگاه برگزار کننده فراخوان:مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان
کننده فراخوان:بندر عباس، گلشهر ، رسالت جنوبی ، 2-آدرس دستگاه برگزار 

 ساختمان مرکزی مخابرات شماره تلفن 33308258 -  33610016
3- موضوع فراخوان:شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اعطاء نمایندگی فروش و توزیع و 

شارژ  و بازاریابی محصوالت اینترنت پرسرعت
4-دستگاه نظارتی :مدیریت تجاری 

5-قیمت اسناد فراخوان و شماره حساب: مبلغ 500/000ریال به شماره حساب16422422/32 جام 
بانک ملت کد شناسه3200080143138

6- مهلت فروش اسناد: 98/3/13 - 98/3/27
کات : 98/3/28 لغایت 98/4/11 7- مهلت تحویل پا

کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی  کات:سالن  مخابرات 8-مکان بازگشایی پا
کات : 98/4/12 9 - تاریخ بازگشایی پا

10- سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.
11 - شرکت مخابرات در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

گهی به عهده طرف قرارداد می باشد. 12 - هزینه چاپ آ

شرکت مخابرات ایران 
منطقه هرمزگان

مدیریت مخابرات هرمزگان

Website:www.tcih.ir
E-mail:info@tcih.ir

دو مرحله ای گهی فراخوان عمومی شماره 98/2 آ

به  و شناسه ملی ۱0800070549  ثبت 4۲53  به شماره  پیروز مهر درخشان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت  گهی  آ
خ ۱398/0۲/۲4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مور
کد ملی  کیان مهری به  کد ملی339۱370688  گردیدند: آقای پرویز مهری به  مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب 
کد ملی 339۱438398 - خانم زهرا امیری  کد ملی33804۲6۱05 خانم سیما مهری به  339۲5705۲4 آقای شهاب مهری به 
کد ملی۱8۱76۱۱895 بعنوان بازرس علی البدل  کد ملی 339۲0784۱7 بعنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر رنجبری به  به 

گردید .  گهی های شرکت تعیین  ج آ برای مدت یک سال ملی انتخاب شدند . - روزنامه صبح ساحل جهت در
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488833( کل ثبت اسناد و امال اداره 

ملی  شناسه  و   ۱77۱۲ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  بهكوش  بازرگانان  هدف  شرکت  تغییرات  گهی  آ
هیئت  اعضا  سمت   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱397/08/06 خ  مور مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱0340۱0۲9۲0
گردید : آقای محمد جواد آقائی پور به شماره ملی ۲5۲96۲۲647 به عنوان مدیرعامل وعضوهیئت  مدیره به قرار ذیل تعیین 
مدیره آقای سید سجاد موحد به شماره ملی 4۲5۱۲77864 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسیح موحد به شماره ملی 
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و همچنین سایر نامه های اداری شرکت  4۲5۱۲77783 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - 

فقط با امضا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبرمی باشد .
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488831( کل ثبت اسناد و امال  اداره 

گهی انتقالی شرکت نیكان بارخلیج فارس با سهامی خاص به شناسه  آ
و   ۱398/۲/۲8 خ  مور  ۱09۲ شماره  نامه  موجب  به   ۱40055903۱0 ملی 
شرکت  اصلی  مرکز   98/۲/۲۱ خ  مور مدیره  هئیت  صورتجلسه  موجب  به 
ثبتی  از واحد  بارخلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت 8537  نیکان 
نشانی بخش مرکزی  به  بندرعباس  ثبتی  واحد  استان هرمزگان  به  یاسوج 
کوچه  اسدآبادی  الدین  جمال  سید  بلوار  مرادی  چهارراه  شهربندرعباس 
 79۱47۱4694 پستی  کد   7 واحد  سوم  طبقه  اهرام  ساختمان   6 تندیس 
و  است  رسیده  ثبت  به   ۱6380 شماره  تحت  اداره  این  در  و  یافت  انتقال 

گهی میگردد.  جهت اطالع عموم آ
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و  کل ثبت اسناد و امال داره 

موسسات غیرتجاری بندرعباس )488830(

شرکت  سنگويه  فارياب  آبگرم  گلستان  شرکت  تغییرات  گهی  آ
به شماره ثبت ۱47 و شناسه ملی ۱0860055650  سهامی خاص 
خ  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مور
عبدالرزاق  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱397/09/۲8
و  اصلی  بازرس  سمت  به   34899۲8۱7۲ ملی  شماره  با  آرمند 
آقای عبدالرحیم ابول پور به شماره ملی 3489976۱93 به سمت 
شدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 

گهی های شرکت انتخاب شد.  -روزنامه صبح صاحل جهت نشر ا
ک استان هرمزگان مرجع ثبت  کل ثبت اسناد و امال اداره 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستک )488822(

گهی تغییرات شرکت پیروز مهر درخشان شرکت سهامی  آ
 ۱0800070549 ملی  شناسه  و   4۲53 ثبت  شماره  به  خاص 
خ  مور العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 ۱3 ماده   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱398/0۲/۲4
گردید : تعداد اعضاء هیات  ح ذیل اصالح  اساسنامه به شر

مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت .
ک استان هرمزگان اداره ثبت  کل ثبت اسناد و امال  اداره 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488826(

امینی  برادران  مرواريد  سنگ  معادن  مجتمع  شرکت  تغییرات  گهی  آ
به شماره ثبت 9۲98 و شناسه ملی ۱0800۱۲0580  شرکت سهامی خاص 
خ ۱398/0۲/۲۱ تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
العاده  فوق  عمومی  مجمع  از  حاصل  اختیار  تفویض  به  بنا   -  : شد  اتخاذ 
 6.000.000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  مدیره  هیئت  به   ۲۱/0۲/۱398 خ  مور
ریال به مبلغ 4۲.000.000.000 ریال منقسم به 4.۲00.000 سهم ۱0.000 ریالی 
بانام از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران 

گردید . افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و  کل ثبت اسناد و امال  اداره 

موسسات غیرتجاری بندرعباس )488827(

برادران  مرواريد  سنگ  معادن  مجتمع  شرکت  تغییرات  گهی  آ
امینی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9۲98 و شناسه ملی 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0800۱۲0580
خ ۱398/0۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای  فوق العاده مور
006684۲۱4۱به  ملی  شماره  به  اسفیدواجانی  مختاری  ابراهیم 
سمت بازرس اصلی و آقای حسن قاسمی حسین آبادی به شماره 
ملی ۱09064۱966به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند. 
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت  کل ثبت اسناد و امال اداره 

ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488828(

نیاز  مورد  خدمات  تأمین  سطح  ارتقاء  راستاي  در  دارد  نظر  در  هرمزگان  استان  فرودگاههاي  کل  اداره 
کافی شاپ و مینی مارکت  گذاري بهره برداري از رستوران،  مسافرین و مشایعین فرودگاهي، نسبت به وا
گذاري محل با رعایت  کثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد وا فرودگاه بین المللي بندرعباس به مدت حدا
کشور مصوب )1358( و آئین نامه اجرایي  کن و محلها در فرودگاههاي  گذاري و تخلیه اما الیحه قانوني وا

آن،  از طریق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصي اقدام نماید.
مي  الزم  مدیریتي  و  اجرایی  مالي،  توان  داراي  که  شرایط  واجد  حقوقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
 98/3/13 روزدوشنبه  اداري  وقت  پایان  تا  کثر  وحدا  98/3/6 تاریخ  از  آید  مي  بعمل  دعوت  باشند، 
  IR180100004001068404006338 ضمن واریز مبلغ700.000 ریال برای فراخوان مشروحه ذیل به حساب
پرداخت  شناسه  و  ایران  هوائی  ناوبری  و  فرودگاهها  شرکت  کل  داری  خزانه  نام  به  مرکزی  بانک  نزد 
300068482280520000000000619205 با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه بین المللی 

بندرعباس نسبت به ارائه فیش واریزي مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
سپرده شرکت در فراخوان،  معادل 420.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه 

ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد. 
کثر( تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 98/4/10 مهلت ارائه به فرودگاه  مهلت تکمیل و تسلیم اسناد )حدا

کت  کات فراخوان )شامل پا کلیه پا که  و بین المللی بندرعباس می باشد  رزومه  کت  پا  ، ضمانتنامه 
کت اصلی دیگر  گانه مهر و موم و در یک پا کت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه( می بایست بطور جدا پا

گردد. مهر و موم شده به فرودگاه ارایه 
کات فراخوان روز سه شنبه 98/4/11 ساعت 9 صبح می باشد. زمان بازگشائی پا

الزم به ذکر است ارزیابي و شناسائي بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهاي مندرج در اسناد فراخوان 
انجام خواهد گردید و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ایجاد نخواهد نمود وهزینه 

گهي با برنده فراخوان مي باشد. انتشارآ
گذاري، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه، به آدرس ذیل، قابل ارائه خواهد  مشخصات محل هاي قابل وا

بود.
www.airport.ir و  https://bandarabbas.airport.ir آدرس سایت فرودگاه

کل فرودگاههای استان هرمزگان اداره 

گذاري  گهي تجدید فراخوان عمومي شناسایي متقاضي جهت وا آ

کن تجاری و خدماتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس بهره برداري از اما

گهی  شناسه آ
489181

صفحه   2

صبح ساحل سالم
هم استانی ها و مخاطبان محترم 

روزنامه صبح ساحل!
 از این پس روزهای زوج شنونده 
حرف ها و پذیرای پیشنهادات و 

انتقادات شما عزیزان خواهیم بود. 
برايمان از دغدغه های خود بگویید و 
بنويسید . از طریق راه های ارتباطی زیر

با ما همراه باشید.
32229585 داخلی 110
پیامک 500010003208
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دوشنبه 13 خرداد  98|سال سی وچهارم| شماره 3779 
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  گروه سیاسی//
ايجاد  برای  اينکه  به  با اشاره  فرماندار شهرستان بندرعباس 
انگیزه در تمامی روستاییان و جلوگیری از آسیب های مبارزه 
کردیم،  ارائه  نیز  زنده  ملخ  تضمینی  خريد  ح  طر شیمایی، 
کشاورزی در پاسخ  گفت: تصور مسئول مربوطه وزارت جهاد 
به اظهاراتم مبنی بر خريد ملخ مرده يا سم پاشی شده بوده 
ح فرمانداری بندرعباس تنها خريد ملخ  است درحالی که طر
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  هماهنگی  با  آن هم  زنده 

هرمزگان بود.
کناری دیروز در نشستی خبری، افزود: شهرستان  عزیز اله 
بندرعباس با شش شهر بندرعباس، تازیان پایین، فین، 
که تنها 290  قلعه قاضی، تخت و هرمز دارای 395 آبادی 
آن دارای سکنه و 215 آن باالی بیست خانوار جمعیت 
که 210 آبادی آن دارای شورا اسالمی و 200 آبادی آن  دارد 
دهیار دارند. وی با بیان اینکه بندرعباس دروازه اقتصادی 
ویژه،  اقتصادی  مناطق  وجود  کرد:  تصریح  است،  کشور 
پاالیشگاه های  اقتصادی،  بنگاه های  استراتژیک،  بنادر 
که  شده  سبب  کشاورزی  مستعد  زمین های  و   مهم 

بندرعباس را به شهرستانی مهم و مهاجرت پذیر تبدیل 
کند و شهرستانی اقتصادی، فرهنگی و فعال مطرح شود. 
علی رغم  بندرعباس  اینکه  به  اشاره  با  کناری 
وحدت،  راستای  در  الگویی  به عنوان  مهاجرت پذیری 
است،  مطرح  کشور  سطح  در  هماهنگی  و  همدلی 
شهرستان  کشاورزی  بخش  در  کرد:  خاطرنشان 
فصل  از  ج  خار محصوالت  کشت  مزیت  بندرعباس 
به صورت طبیعی را داراست و همین موضوع بندرعباس 
کرده و 26 هزار هکتار زمین  را به شهرستانی خاص تبدیل 

کشاورزی در شهرستان بندرعباس وجود دارد. مستعد 
وی ادامه داد: 9 هزار و 300 هکتار برای پرورش میگو در 
که یک هزار و 200  شهرستان بندرعباس شناسایی شده 
هکتار آن به بهره برابر رسیده است. فرماندار شهرستان 
هزار  شش  اشتغال  ظرفیت  اینکه  بیان  با  بندرعباس 
کرد: در  بینی شده است، اظهار  این زمینه پیش  نفر در 
که 135  شهرستان بندرعباس 500 فروند شناور صیادی 

کشتی صنعتی در این بین وجود دارد. 
اینکه بندرعباس سرزمین فرصت هاست  بر  کید  با تأ وی 

کسب وکارش مهیا  و هرکس با هر استعدادی زمینه برای 
کرد: باید همگی دست به دست هم دهیم تا  است، اضافه 
توانمندی های شهرستان بندرعباس شناسایی و معرفی 
شود تا با سرمایه گذاری مناسب در جهت توسعه هرچه 

بیشتر بندرعباس حرکت کنیم.
کناری در خصوص طرح خریداری ملخ با اشاره به اینکه 
ورود  خصوص  در  صحبت ها  گذشته  سال  بهمن ماه  از 
کرد: این ملخ ها  گرفت، عنوان  کشورمان صورت  ملخ به 
حال  در  شرقی  شمال  سمت  به  غربی  جنوب  سمت  از 
پروازی  اینکه ملخ ها قدرت  بیان  با  حرکت هستند. وی 
مناسب  نقطه  در  کرد:  ابراز  دارند،  کیلومتر   300 حدود 
کرده و می مانند اما امروز با مشکلی به نام  زندگی ریزش 
هجوم ملخ ها به شهرستان بندرعباس مواجه شده ایم. 
کرد: هر ملخ در هر  فرماندار شهرستان بندرعباس تصریح 
تخم ریزی تبدیل به 300 تخم می شود و بیست روز بعد 

تخم ها تبدیل به ملخ می شوند. 
وی با اشاره به اینکه از بهمن ماه بنا را بر مبارزه شیمیایی 
با ملخ ها قرار دادیم و میلیاردها تومان برای مبارزه هزینه 
مشخص  ملخ ها  با  مبارزه  و  سم پاشی  کرد:  اظهار  شد، 
سایر  یا  می نشیند  ملخ  روی  بر  سم  این  که  نمی شود 

که وجودشان برای طبیعت الزم است.  حشرات 
گیرد پرندگانی  کناری با بیان اینکه وقتی سم پاشی صورت 
و  می گیرند  قرار  مرگ  معرض  در  می خورند  حشرات  که 
که مورداستفاده دام های قرار می گیرند خود  علوفه هایی 
هجوم  مشکل  کرد:  خاطرنشان  شده اند،  سم  به  آلوده 
ملخ ها به صورت مداوم در حال حرکت و ریزش هستند، 
باال،  آن ها  پروازی  قدرت  دارند،  فوق العاده  تکثیر  و  رشد 
خودش  وزن  به اندازه  ملخ  هر  و  دارند  هنگفت  خسارتی 
وارد  جدی  آسیب  حدود  که  می کند  تغذیه  طبیعت  از 

می کند. 
مبارزه وجود داشت نخست  برای  راه  ادامه داد: دو  وی 
هوایی،  به صورت  را  ملخ ها  سم  با  باید  که  شیمیایی 
در  سم  وجود  سبب  که  ببریم  بین  از  افراد  با  یا  زمینی 

بین  از  و  سموم  برابر  آفات  سایر  مقاوم سازی  محیط، 
راه  اما  و آسیب های دیگر می شود  تمامی حشرات  رفتن 
را  که باید مشارکت مردم  دوم مبارزه غیر شیمایی است 
به  اشاره  با  بندرعباس  شهرستان  فرماندار  کرد.  جلب 
اینکه برای ایجاد انگیزه در تمامی روستاییان و جلوگیری 
از آسیب های مبارزه شیمایی، طرح خرید تضمینی ملخ 
که بتواند به این  کردیم، افزود: هر روستایی  زنده نیز ارائه 
دهیاران  به  را  گرفته شده  ملخ های  و  کند  ورود  موضوع 
کیلوگرم ملخ زنده دریافتی هشت  تحویل دهد به ازای هر 
سموم  هزینه های  در  صرفه جویی  محل  از  تومان  هزار 

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

پشتوانه علمی این موضوع را انجام نخواهیم داد. 
طرح  این  تا  کنیم  بررسی  باید  اینکه  به  اشاره  با  کناری 
خرید  تبعات  کرد:  اظهار  شد،  خواهد  موفق  میزان  چه 
کرد:  اضافه  است.وی  سم پاشی  از  پایین تر  بسیار  ملخ 
کشاورزی در پاسخ به  تصور مسئول مربوطه وزارت جهاد 
اظهاراتم مبنی بر خرید ملخ مرده یا سم پاشی شده بوده 
خرید  تنها  بندرعباس  فرمانداری  طرح  درحالی که  است 
کشاورزی  جهاد  سازمان  هماهنگی  با  آن هم  زنده  ملخ 

استان هرمزگان بود. 
ممکن  اینکه  به  اشاره  با  بندرعباس  شهرستان  فرماندار 
تخلف  اما  گیرد  صورت  زمینه  این  در  هم  تخلفی  است 
پس  شود  انجام  است  ممکن  هم  سم پاشی  موضوع  در 
نمی توان با دید منفی به موضوعات نگریست، عنوان کرد: 
و  است  محیط زیست  از  محافظ  محیط زیست  سازمان 
بالطبع محیط زیست با طرح ارائه شده موافق است زیرا با 
سم پاشی حشرات و پرندگان را مورد تهدید قرار می دهد. 
سگ های  جمع آوری  طرح  خصوص  در  همچنین  وی 
انجمن  طرح  این  در  اینکه  بیان  با  بندرعباس  در  ولگرد 

حمایت از حیوانات نیز بنا بر چارچوب خود و شهرداری ها 
که  هم بر حسب وظایف خود نیز دارند، افزود: از بهمن ماه 
به فرمانداری بندرعباس آمدم، جلسات مختلفی برگزار و 
قرار بر آن شد انجمن حمایت از حیوانات به این موضوع 
گرفته شده برده  ورود و سگ های ولگرد را به محل در نظر 

و غربالگری صورت بگیرد. 
شدن  دنبال  حال  در  موضوع  این  کرد:  تصریح  کناری 
به  آسیب  عدم  همچنین  و  جمع آوری  دنبال  به  و  است 
بی نظمی  نوع  هر  با  اینکه  بیان  با  وی  هستیم.  سگ ها 
دست فروشان  کرد:  ابراز  مخالفم،  و  می کنیم  برخورد 
زیبنده  که  دارند  وجود  بندرعباس  شهر  در  متعددی 
کناری با اشاره به اینکه حضور دکه فالفلی  شهر نیست. 
در  میوه فروش  وانت های  حضور  و  معابر  و  کوچه  در 
کرد: این موارد  بندرعباس باید ساماندهی شوند، اضافه 
هم از لحاظ بهداشتی و هم زیبایی شهر با مشکل مواجه 
به  نیز  امنیتی  لحاظ  از  باید  اینکه  بیان  با  وی  هستند. 
نیز در  این موضوع هم نگریست زیرا سالمت شهروندان 
نیز  ساماندهی  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  است،  خطر 
کرده و با دست فروشی در هر شکلی موافق نیستیم  ورود 
بلکه باید این موضوع نیز در چارچوب تعریف شده باشد 
شود.فرماندار  گنجانده  خود  معنای  در  دست فروشی  و 
کاالهای  کنون حجم  شهرستان بندرعباس با بیان اینکه ا
کرد:  اظهار  است،  بیشتر  مغازه داران  از  دست فروشان 
الزم  ساماندهی  باید  بلکه  نیستیم  بریدن  نان  دنبال  به 
ساعته   24 موضوع  اینکه  به  اشاره  با  گیرد.وی  صورت 
کرد:  بازارهای بندرعباس همواره جوابگو نیست، تصریح 
که  کشورمان است و بازارها تا زمانی  بندرعباس شهر زنده 
مشتریان باشند، مشکلی برای باز بودن ندارند.فرماندار 
شهرستان بندرعباس در پایان با بیان اینکه اجرای دقیق 
کرد:  تصریح  است،  قانون  موردنظر  همه  برای  قانون 
انتخابات سال جاری در  که  سعی و تالشمان این است 
کامل و بدون جانب داری  چارچوب قانون و در سالمت 

از فرد خاصی باشد. 

کید کرد: فرماندار بندرعباس تا

به دنبال برگزاری انتخاباتی سالم و درچارچوب قانون هستیم

مفقودی
کارت دانشجویی به شماره 970067295 

به نام فاطمه مظفری نام پدر محمد 
رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور 

گردیده و از درجه اعتبار  میناب مفقود 
ساقط می باشد

مفقودی
کارخانه سواری  برگ سبز )شناسنامه خودرو( و سند 

کستری متالیک  پژو GLX-XU7 405 به رنگ خا
مدل 1393 به شماره موتور 124K0443799 و 

 NAAM01CA5EH481138 شماره شاسی 
ک ایران 84-152س 34 به نام فردین  و شماره پال
گردیده و از  عیسی بنی یعقوب نام پدر ربیع مفقود 

درجه اعتبار ساقط می باشد

اخطاریه طالق 

سردفتر طالق شماره 14 بندرعباس - ابوذر کری خورگو

آقای رضا احمدی  نام  به  روزنامه  ج  قانون حمايت خانواده اخطاريه جهت در به ماده 35  احتراما مستندا 
طیفکانی فرزند احمد مبنی بر مراجعه به دفترخانه طالق شماره 14 بندرعباس ظرف مدت يک هفته جهت 
امضاء اسناد مربوطه طالق بنا به درخواست همسر نامبرده خانم فاطمه قاسمی سردره به آدرس دفترخانه : 
گردد لذا خواهشمند است اقدامات  بندرعباس رسالت جنوبی روبروی دادگاه خانواده خدمتتان معرفی می 

ج در روزنامه را مبذول فرمائید. الزم جهت در

مفقودی
پروانه کسب به شماره 0409795069 

تاریخ صدور 93/12/21 به نام هدایت اله 
 احمدی نام پدر حسین رسته صنفی 
ک زنانه مفقود  خرده فروشی پوشا

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول آ

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر  گلشهر  جنوبی

تاریخ انتشار : 1398/3/13

روز   16 ساعت  در  جنوبی  گلشهر  مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
خ 1398/3/30 در محل مسجد و حسینیه چهارده معصوم شیخ محمود شبستری به  پنجشنبه مور
کلیه اعضاء دعوت می شود  گل فروشی پرديس برگزار می شود . از  آدرس : چهارراه پرديس پشت 

شخصا يا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء  ضمنا به اطالع می رساند 
متقاضی  اعضای  و  بود  خواهد  رای  يک  تنها  عضو  غیر  شخص  هر  و  رای   3 کثر  حدا هرعضو  وکالتی 
کثر تا تاریخ 1398/3/29 در محل دفتر  اعطای نمايندگی ، می بايست به همراه نماينده خود حدا
ک 158. حاضر تا پس از احراز هويت و تایید وکالت، برگه  تعاونی به آدرس بازار امام حسین )ع( پال

ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه :

- تطبیق اساسنامه با قوانین و مقررات جديد بخش تعاون و تصويب اساسنامه جديد
- تمديد مدت تعاونی

- تغییر آدرس تعاونی

سید مسعود آل عبائی        98/03/11          

عضو محترم هیئت امناء انجمن خیریه محسنین قشم
روز  عصر(  نماز  از  )بعد   17:00 ساعت  راس  که  انجمن  این  سالیانه  عمومی  مجمع  جلسه  در  شود  می  دعوت  عموم  از 

خ 98/03/27 در محل مسجد ايمان قشم برگزار می شود ، حضور بهم رسانید. دوشنبه مور
کثر تا پايان روز دوشنبه  کانديدا شدن در سمت بازرسی انجمن می باشند خواهشمند است حدا ضمنا افرادی که مایل به 

خ 98/03/20 جهت ثبت نام به دفتر انجمن مراجعه فرمايند. مور
گزارش هیات مدیره 2 - انتخاب بازرسان دستور جلسه : 1 - استماع 

گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  آ

انتصاب بجا و شايسته حضرتعالی 
کار و رفاه  کل  را به مدیريت اداره 

اجتماعی تبريک عرض می نماییم 
و توفیق روزافزون از ایزد منان برای 

جنابعالی خواستاریم

جناب آقای مهندس برخورداری

شرکت تعاونی ندای سرزمین پارس

انتصاب بجا و شايسته حضرتعالی 
کار و رفاه  کل  را به مدیريت اداره 

اجتماعی تبريک عرض می نماییم 
و توفیق روزافزون از ایزد منان برای 

جنابعالی خواستاریم

جناب آقای مهندس برخورداری

از طرف جمعی از جانبازان

و شناسه ملی 14004100610  ثبت 9940  به شماره  گستر جرون شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت عرش  گهی  آ
خ 1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
گردید: - آقای امین امینی پور به شماره ملی 3392010121 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای  ح ذیل تعیین  به شر
ملی  شماره  به  حمزهء  سودابه  خانم   - مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   3392648310 ملی  شماره  به  پور  امینی  ایمان 
3131460539 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای امید حمزهء به شماره ملی 3120008060 به سمت مدیرعامل 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و سایر نامه  ج از اعضاء هیئت مدیره( -  )خار

های اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488825( کل ثبت اسناد و امال  اداره 

مرواريد  سنگ  معادن  مجتمع  شرکت  تغییرات  گهی  آ
برادران امینی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9298 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10800120580 ملی  شناسه  و 
ذیل  تصمیمات   1398/02/21 خ  مور العاده  فوق  عمومی 
کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 3.500.000  اتخاذ شد : - 
خ  91512/37مور شماره  بانکی  گواهی  بموجب  ریال 
98/1/25 بانک ملت شعبه مرکزی نجف آباد اصفهان توسط 

گردید . صاحبان سهام پرداخت 
ک استان هرمزگان اداره ثبت  کل ثبت اسناد و امال  اداره 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488820(
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کنون، شماری نزدیک  از آغاز سال جاری تا
به 151 هزار نفر مسافر از طریق بنادر و پایانه 
های دریایی واقع در غرب استان هرمزگان 
کیش  در مسیرهای داخلی به مقصد جزایر 
که سهم بندرلنگه  و ابوموسی ترابری شدند 

بیش از 22 هزار نفر بوده و رشد 56 درصدی 
گذشته ... نسبت به مدت مشابه سال 

دغدغهخانهدارشدنمردمرابرطرفمیکنیم
کنیم،  گذاری زمین دولتی به انبوه سازان برطرف می  وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دغدغه خانه دار شدن مردم را با وا

گفت:در صورت تملک اراضی، شرکت راه آهن قطار حومه ای اندیشه را خواهد ساخت.
گذاری زمین  محمد اسالمی با بیان اینکه دغدغه اصلی مردم خانه دار شدن است و ما این دغدغه را برای مردم با استفاده از وا
گفت: ما این دغدغه را با استفاده از تخصیص زمین و اراضی متعلق به دولت به انبوه سازان  به انبوه سازان برطرف می کنیم، 
که نیاز قطعی به ساخت مسکن وجود دارد برای اقشار هدف از طریق مشارکت بخش  برطرف می کنیم تا بتوانیم در شهرهایی 

کار ببندیم. خصوصی به 
کار داریم  وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور 
کنار تکمیل مسکن مهر این برنامه نیز اجرایی خواهد شد. در حال حاضر هر هفته شاهد شروع یک پروژه جدید برای  که در 

تکمیل برنامه اقدام ملی هستیم.

دوشنبه 13 خرداد  98|سال سی وچهارم| شماره 3779 
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

کرد:   کید  مدیر کل شیالت تا

هرمزگانقطبتولیداتشیالتیکشور

داللبازی،علتاصلی
افزایشقیمتخودرو

کرد: مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه اعالم 

ترابری دریایی4هزار مسافر  و
گردشگر در مسیرهای بین المللی

 گروهاقتصادی//
مدیرکلشیالتهرمزگانبااشارهبهاهمیتآبزی
نسلهای برای و درعصرحاضر ویژه به پروری
گفت:میتواناینصنعتراصنعتیسالم آینده
کشور کودرراستایتوسعهورونقاقتصادی وپا

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

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

صورت مستقیم در حال فعالیت هستند.
هرچه  خودکفایی  هرمزگان  شیالت  مدیرکل 
المللی،  بین  و  ملی  تجارت  تعادل  بیشتر، 

کار به ویژه در مناطق  ارز بیشتر، ایجاد  کسب 
 ، درآمد  مردم،افزایش  تغذیه  روستایی،بهبود 
افزایش تولیدات غیرنفتی و ... را تنها بخشی از 
فواید آبزی پروری خواند.یکتاپور با بیان اینکه 
کاهش  که با افزایش جمعیت و  بدیهی است 
پروری  آبزی  کشاورزی،  قابل  خشکی  سطوح 
راهی مطمئن برای تامین غذای جوامع انسانی 
جمهوری  گفت:خوشبختانه  باشد  تواند  می 
ایران به ویژه استان هرمزگان در این  اسالمی 
است.این  برداشته  خوبی  های  گام  زمینه 
کرد: بی شک هر زمانی  مقام مسئول تصریح 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  فرصت های  که 
ایران اسالمی را می شماریم، باید نگاهی ویژه 
به ظرفیت آبزی پروری به عنوان قابلیتی مهم 
در استان های ساحلی و غیر ساحلی انداخت.

مدیر کل شیالت هرمزگان در پایان تصریح کرد: 
استان هرمزگان با ورود به صنعت آبزی پروری 
کشور طی  توانسته به قطب تولیدات شیالتی 

گردد. چند سال اخیر تبدیل 

 گروهاقتصادی//
شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون عضو
اسالمیگفت:یکیازعلتهایاصلیروندافزایش
کارهایی قیمتخودروهاداللبازیاست،باسازو
از بسیاری معتقدم و برود بین از مساله این باید
کهوارداینحوزهمیشوندبیشتربهدنبال افرادی

حاشیهسودومنفعتهستند.
و  معدن  صنعت،  وزارت  افزود:  عزیزی  محمد 
تجارت )صمت( برای تعادل بخشی به وضعیت 
پنج  با  عرضه  قبیل  از  راهکارهایی  خودرو  بازار 

اعالم  بازار  حاشیه  برای  قیمت  زیر  درصد 
که این راهکار جوابگوی حل مشکالت  کرد 
کنونی و تنظیم بازار نبود.وی اظهار داشت: 
برای  بودند  معتقد  خودروسازان  حتی 
حذف دالل بازی پنج درصد حاشیه بازار اعمال 
کنونی  که این موضوع مشکل  شود، در صورتی 
با  خودروسازان  داد:  ادامه  نکرد.وی  برطرف  را 
این وضعیت بازی می کنند تا با افزایش قیمت در 
حاشیه بازار قیمت خودروهایشان روند صعودی 
برخورد  باید  ارتباط  این  در  که  باشد  داشته 
تعزیراتی نیز انجام بگیرد و عالوه بر آن نیز تنظیم 
کنندگان  بازار نیز توسط سازمان حمایت مصرف 
بصورت جدی وارد شود تا مشکالت مردم دراین 

کاهش یابد. گذشته  حوزه بیش از 

 گروهاقتصادی//
تشریح ضمن لنگه دریانوردی و بنادر مدیر
عملکرداینبندرطیدوماههنخستسال98،
بارگیری و تخلیه های شاخص چشمگیر رشد از
غیر کاالهای ترانزیت نفتی، غیر و نفتی کاالهای
نفتیوخودرووحملونقلساحلیفرآوردههای

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

3۰ درصدی به ثبت رسید.
 561 و  میلیون  یک  میزان،  این  از  افزود:  وی 
هزار و 139 تن با رشد 37 درصدی به جابجایی 
با  تن    656 و  هزار   27۴ و  نفتی  های  فرآورده 
رشد 3 درصدی به کاالهای غیرنفتی اختصاص 

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

که رشد 2۴ درصدی داشته است.

کرد:  اظهار  نسب  عسکری 
شده،  یاد  زمانی  دوره  طی 
کاالهای  ترانزیت  حجم 
غیرنفتی )که عمده آن خودرو 
بوده است( به 62 هزار و 69 
رشد  نشانگر  که  رسید  تن 
همسنجی  در  درصدی   ۴6
با مدت مشابه سال پیش از 

آن است.
وی ضمن اشاره به جابجایی 
دستگاه   335 و  هزار   3۰
دو  طی  ترانزیتی  خودروی 
رشد  از  جاری،  سال  ماه 
از  بخش  این  درصدی   ۴6
خبر  بندری  های  فعالیت 

داد.
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه حجم واردات 
غیرنفتی در بندرلنگه و بنادر تابعه آن را شش 
هزار و 932 تن اعالم کرد و افزود: این رقم نسبت 
کاهش ۴7 درصدی  گذشته  مدت مشابه سال 

داشته است.
حجم  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  وی 
و 761  را 7۰1 هزار  نفتی  فرآورده های  صادرات 
گفت: طی این مدت، 859 هزار  کرد و  تن اعالم 
تجاری،  های  محموله  گونه  این  از  تن   371 و 
ساحلی(  نقل  و  کابوتاژ)حمل  رویه  صورت  به 

که رشد 267 درصدی داشته است. جابجا شد 
عسکری نسب رونق ترابری مسافران دریایی در 
بنادر غرب استان هرمزگان را با شیب صعودی 
از آغاز سال جاری  کرد و افزود:  مثبت توصیف 
کنون، شماری نزدیک به 151 هزار نفر مسافر  تا
از طریق بنادر و پایانه های دریایی واقع در غرب 
استان هرمزگان در مسیرهای داخلی به مقصد 
که سهم  کیش و ابوموسی ترابری شدند  جزایر 
و رشد 56  بوده  نفر  از 22 هزار  بیش  بندرلنگه 
گذشته  درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

در این بندر به ثبت رسید.

کرد: طی دو ماه  این مقام مسئول خاطرنشان 
نخست امسال ۴ هزار و 62 مسافر در مسیرهای 
امارات  و  بندرلنگه  بین  المللی  بین  دریایی 

متحده عربی ترابری شدند.
 مدیر بنادر و دریانوردی لنگه به پهلوگیری انواع 
کرد و  شناور طی دو ماه نخست سال 98 اشاره 
گفت: از مجموع پنج هزار و 135 فروند شناوری 
داشته  تردد  آن  تابعه  بنادر  و  بندرلنگه  به  که 
چهارهزار  و  تن  هزار  باالی  فروند،   33۴ است، 
بارگیری  ظرفیت  تن  هزار  زیر  نیز  فروند   8۰1

داشته اند.

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی 
مرزنشینان شرق میناب هرمزگان  

هیئت مدیره: جعفر رهسپار

مجمععمومیعادینوبتدومشرکتتعاونیمرزنشینانشرقمینابهرمزگاندرساعت17روزجمعه
کلیهاعضاءدعوتمیشودتادرساعت کریانبرگزارمیشود.از مورخ98/3/24ودرمحلحسینیهسامی
کلیه است رسانند.بدیهی بهم اینمجمعحضور در بهموضوعاتذیل اتخاذتصمیمنسبت مقررجهت
کنندمیتوانندحقرایخودرابهشخصدیگری کهنمیتوانندبههردلیلیدرجلسهفوقشرکت کسانی

وکالتدهند.
دستورجلسه:

گزارشبازرسیوهیئتمدیرهدرسال1397 -قرائت
-طرحوتصویبترازنامهوصورتهایمالی1397

-انتخاببازرساصلیوعلیالبدلبرایسالمالی1398
-انتخاباعضایاصلیوعلیالبدلهیئتمدیره

-تصویببودجهپیشنهادیسال1398
آبادروبرویهنرستان کریم گیریدرخصوصفروشساختمانشرکتواقعدرشهرستانمیناب -تصمیم

کریان دکترحسابیوخریدیاساختدفترشرکتدرروستای

تاریخ انتشار : 1398/3/13

گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  آ
شرکت تعاونی خدمات صیادی پشت شهر به شماره ثبت 1051

مورخ شنبه روز  8:00 ساعت شهر پشت صیادی خدمات تعاونی شرکت سوم نوبت العاده فوق عمومی مجمع   
1398/4/1درمحلدفترشرکتتعاونیبهآدرس:بندرعباس،محلهپشتشهر،روبهرویبیمارستانصاحبالزمان
کلیهاعضاءدعوتمیشودشخصایاوکالتاجهتاتخاذتصمیمنسبتبهموضوعاتذیلدراین برگزارمیشود.از

جلسهحضوربهمرسانند.
کثر کهبهموجبماده19آییننامهنحوهتشکیلمجامععمومیتعدادآراوکالتیهرعضوحدا ضمنابهاصالعمیرساند
3رایوهرشخصغیرعضوتنهایکرایخواهدبودواعضایمتقاضیاعطاینمایندگیمیبایستبههمراهنماینده
کثرتاتاریخ1398/3/30درمحلدفترشرکتتعاونیحاضرتاپسازاحرازهویتوتاییدوکالت،برگهورود خودحدا

بهمجمعرادریافتدارند.
دستورجلسه:

-طرحوتصویباساسنامهجدیدتعاونیمنطبقبااصالحاتبهعملآمدهدرقانونبخشتعاون
-اصالحتعداداعضاعلیالبدلهیئتمدیرهمنطبقبااصالحاتبهعملآمدهدرقانونبخشتعاون.

-تغییرآدرسدفترشرکتتعاونی)ماده6اساسنامهشرکتتعاونی(
گیریدرخصوصماده9اساسنامهشرکتتعاونی. -تصمیم

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره -بهنام بقاپوردریایی

تاریخ انتشار : 1398/3/13
گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت دوم شرکت  آ

تعاونی  مسکن مهر شرق خواجه عطاء 

جلسهمجمععمومیعادیسالیانهنوبتدومشرکتتعاونیمسکنمهرشرقخواجه
عطاءراسساعت10:00صبحروزیکشنبهمورخ1398/3/26درمحلپروژهتعاونیمسکن
مهرشرقخواجهعطاءبهآدرس:بندرعباسشهرکپیامبراعظمتعاونیمسکنمهرشرق

گردد. خواجهعطاءتشکیلمی
لذاازکلیهاعضاءدعوتمیشودبادردستداشتنکارتویادفترچهعضویتراسساعت

کتبامعرفینمایید. مقرردرمحلمذکورحضوربهمرسانیدیاوکیل/نمایندهخودرا

ضمنابهاصالعمیرساندکهبهموجبماده19آییننامهنحوهتشکیلمجامععمومیتعداد
کثر3رایوهرشخصغیرعضوتنهایکرایخواهدبودواعضای آراوکالتیهرعضوحدا
کثرتاتاریخ1398/3/25 متقاضیاعطاینمایندگیمیبایستبههمراهنمایندهخودحدا
درمحلدفترشرکتتعاونیحاضرتاپسازاحرازهویتوتاییدوکالت،برگهورودبهمجمع

کنند. رادریافت

دستورجلسه:
-طرحوتصویبصورتهایمالیمنتهیبهسال1397/12/29

-طرحوتصویببودجهپیشنهادیسال1398
-طرحوتصویبحقوقوپاداشهیئتمدیره،بازرسانومدیرعامل

کارشناسرسمیدادگستری -طرحوتصویبافزایشقیمتهرواحداحداثیباتوجهبهنظر
کتبیبهتعهداتمالیخودعملننمودهاند. کهبعدازدواخطار -اخراجاعضایی

تاریخ انتشار : 1398/3/13

مدیرعامل - احمد غالمشاهی

ملی  شناسه  و   683۴ ثبت  شماره  به  دریاشرکتسهامیخاص افروز ماه مهندسی فنی تغییراتشرکت گهی آ
اعضا  سمت   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/12/12 خ  مور مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   1۰8۰۰۰96197
گردید: آقای پوریاصادقی تکلو به شماره ملی 312۰1۰7۰77 به سمت مدیرعامل وعضو  هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
هیئت مدیره خانم لیال ناصری پور تکلو به شماره ملی 313۰1535۴3 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین شیخ 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت  اوشاغی به شماره ملی 313۰963375 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - 
از قبیل چک ، سفته ، بروات و سایر نامه های اداری و عادی شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488813( کل ثبت اسناد و امال  اداره 
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صبحساحل//محمودرئیسی:
خوانندگان از بسیاری یقینا را بندرعباس فارس خلیج ورزشگاه افتتاح شمار روز
روزنامهصبحساحلبهیاددارند.روزشمار جدید روزنامه صبح ساحل مربوط به پیست 
برای  باشد  جدی   تذکر  روزشمار   این  داریم  امید  که  است  رودان  شهرستان  تارتان 
دوومیدانی  پیست  و  شوند  کار  به  دست  زودتر  هرچه  که  هرمزگان  ورزش   مسووالن 

کنند . مجموعه ورزشی شهید چمران رودان  را پس از  ۱۲ سال انتظار  آن را تارتان 
کشور آماده  دوندگان رودانی این روزها خودشان را برای حضور در مسابقات قهرمانی 
نام  سربلندی  برای  ندارند  مناسبی  پیست  که  این  وجود  با  دوندگان  کنند.این  می 
که این  کنند تا افتخار آفرین باشند. حاال  هرمزگان هر روز در شرایط سخت تمرین می 
برای  هم  مسوالن  که  دارد  جا  کنند  می  تالش  هرمزگان  نام  برای  گونه  این  دوندگان 
کردن پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید چمران رودان تالش و جدیت  تارتان 

بیشتری از خود نشان دهند.  

4
کمائی دختر جودوکار هرمزگانی به مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی جودو  مرضیه 

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

کشور دعوت شد. نوجوانان 
کیلوگرم مبارزه می کند. کمائی در وزن منهای ۵۷ 

مجموعه  در  خرداد   ۲۴ تا   ۱۶ روز های  کشور  دختران  جودو  ملی  تیم  آمادگی  اردوی 
کبکانیان تهران برگزار می شود.  ورزشی شهید 

 صبحساحل//محمودرئیسی:
دوره چهارمین قهرمان المهدی آلومینیوم
کارکنانبخشخصوصی مسابقاتفوتسال

شهرستانبندرعباسشد.
کیانوش جهانبخش رئیس هیات ورزش های   
به  خبر  این  اعالم  با  هرمزگان  استان  همگانی 
مسابقات  دوره  چهارمین  گفت:  ساحل  صبح 
شهرستان  خصوصی  بخش  کارکنان  فوتسال 
آلومینیوم  تیم  سه  شرکت  با  بندرعباس  
به  مهندسی  نظام  و  روی  تولید  المهدی، 
که  صورت دوره ای و رفت وبرگشت انجام شد 
در پایان تیم آلومینیوم المهدی با چهار پیروزی 

و کسب ۱۲ امتیاز برسکوی قهرمانی ایستاد.
با  بود  قرار  مسابقات  این   : داشت  بیان  وی   
از  قبل  روز  یک  که  شود  برگزار  تیم   ۵ شرکت 
این  خاطر  به  و  دادند  انصراف  تیم  دو  برگزاری 

دهند  انجام  بیشتری  بازی  ها  تیم  که 
نخستین  برای  را  تیم  سه  های  بازی 

انجام  برگشت  و  رفت  صورت  به  بار 
دیدار  چهار  انجام  از  پس  که  دادیم 
عنوان  به  المهدی  آلومینیوم  تیم 

قهرمانی دست یافت. تیم نظام 
در  امتیاز   ۶ با  مهندسی 

و  ایستاد  دوم  مکان 
که  روی  تولید  تیم 

همیشه از تیم های 
اخالق  با  و  منظم 
مسابقات  این 
جای  در  است 

گرفت. سوم جدول رده بندی قرار 
کیانوش جهانبخش رئیس هیات ورزش های 
فدراسیون  مشاوررئیس  و  استان  همگانی 
تیم  قهرمانی  جشن  مراسم  باره  در  همگانی 
جشن  مراسم  گفت:  هم  المهدی  آلومینیوم 
قهرمانی  جشن  مراسم  با  همزمان  قهرمانی 
که با حضور 9 تیم در جریان  کارمندان  فوتسال 
است پس از عید فطر برگزار خواهد شد و جام 
اهدا  المهدی   آلومینیوم  تیم  به    قهرمانی 

خواهدشد.
استان  همگانی  های  ورزش  هیات  رئیس 
کری  مدیرکل  هرمزگان ضمن تشکر ازحامد ذا
اختیار  در  بابت  هرمزگان  استان  مسکن  بنیاد 
رئیسی،  حسن  مسابقات،  سالن  گذاشتن 
مهدی جلوداری و ابراهیم فیروزی داوران  این 
از مسابقات ، مهدی ربیع پور سرپرست  دوره 
هالل  امدادی  نیروهای   ، ها   بازی 
و  پزشکیار  قاسمی  غالم   ، احمر 
تدارکات  مسوول  عبدالهی  حسین 
گفت: تمام تالش ما در هیات  بازها 
بتوانیم این  که  همگانی این است 
در  که  این  بر  عالوه  را  مسابقات 
برگزار  رمضان  مبارک  ماه 
می کنیم در طول سال 
بار  یک  حداقل  هم 

برگزار شود.  
گفت  جهانبخش 
نخستین  برای   :
بازی  بار 

قهرمان، قهرمانان بین تیم های قهرمان بخش 
برگزار خواهد شد  کارمندان دولت  خصوصی و 
کارمندان و  از بازهای فوتسال  واین بازی پس 

مشخص شدن قهرمان آن برگزار می شود.
رئیس هیات ورزش های  کیانوش جهانبخش 
فدراسیون  رئیس  مشاور  و  استان  همگانی 
آرام  جعفری،  بهنام  گفت:  پایان  در  همگانی 
کاظمی و سجاد بهرامی هرسه از تیم آلومینیوم 
گل  آقای  گل  سه  رساندن  ثمر  به  با  المهدی 
خصوصی  بخش  کارکنان  فوتسال  مسابقات 

شهرستان بندرعباس شدند.
نتایجکلیمسابقات:

نظاممهندسیچهارتولیدرویدو
سنگرزاده،  محسن  صادقی،  سامان   : گلزنان 
برای  افسری  محمدرسول  و  عامری  عزیزاله 
صادق  و  دهقانی  صادق  مهندسی،  نظام 

اسالمی برای تولید روی 
آلومینیومالمهدیچهار

نظاممهندسییک
کاظمی ، بهنام جعفری ، محسن  گلزنان: آرام 
گرگی و سجادبهرامی برای آلومینیوم المهدی و 

شفیق شهابی برای نظام مهندسی
تولیدروییکآلومینیومالمهدیچهار

گلزنان: شکراله یار محمدی برای تولید روی و 
کاظمی ، یاسرحاجی زاده و  بهنام جعفری، آرام 

سجاد بهرامی برای آلومینیوم المهدی 
نظاممهندسیسهتولیدرویدو

گلزنان: عزیزاله عامری، سامان صادقی و فرهاد 
افسون برای نظام مهندسی ، صادق دهقانی و 

شکراله یارمحمدی برای تولید روی 
آلومینیومالمهدیچهار

نظاممهندسییک
آرام   ، جعفری  بهنام  بهرامی،  سجاد  گلزنان: 
آلومینیوم  برای  صداقت  مجتبی  و  کاظمی 

المهدی ، آرمان مکرانی برای نظام مهندسی
آلومینیومالمهدیسهتولیدرویصفر

به دلیل عدم حضور تیم تولید روی 
بازیکنانتیمقهرمانآلومینیومالمهدی:

صداقت،  مجتبی  اصغرعباسی،   ، بارانی  علی 
بهرامی،  سجاد  جعفری،  بهنام  کاظمی،  آرام 
محسن  پور،  ساعدی  اسماعیل  باصره،  رسول 
گرگی، عبدالغفور محمدپور، مالک دهقان پور، 
 ، خیری  محمد  ،سرپرست:  زاده   حاجی  یاسر 

سرمربی: رضا قنبری 
بازیکنانتیمنایبقهرمان

نظاممهندسی:
سینا  افسری،  رسول  پور،  سعدی  حبیب 
فرهاد  عامری،  عزیزاله  محمدرزم،  صادقی، 
افسون، شهریار اشرفی، آرمان مکرانی، محسن 
سنگری و شفیق شهابی،سرپرست: محمدسید

سرمربی : وحید شهبازی 
بازیکنانتیمسومتولیدروی:

اسالمی،  صادق  محمددهکار،  مریدی،  امید 
مهدی  رنجبران،  ایمان  پور،  تنی  احسان 
محمدی،  یار  شکراله  مرادی،  فائز   ، ستار 
مرادی  امین   ، دهقانی  امین  خونچه،  جلیل 
افشین   : سرمربی   ، خوشرو  غالم  ،سرپرست: 

مرادی 

   

کونگ فو قهرمانی شهرستان بندرعباس 
کادمی هنرهای رزمی مکران قهرمان شد آ

 صبحساحل//محمودرئیسی:
رمضان )جام فو کونگ مسابقات
با بندرعباس قهرمانیشهرستان )
کادمیهنرهایرزمی قهرمانیتیمآ

مکرانبهپایانرسید.
قهرمانی  مسابقات  دوره  چهارمین 
شهرستان بندرعباس ) جام رمضان( 
به  مکران  کادمی  آ تیم  قهرمانی  با 

کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان  کارخودش پایان داد. مسلم عاشوری رئیس هیات 
بندرعباس اظهار داشت: در این دوره از مسابقات ۷ تیم از سطح باشگاه های شهرستان 
کادمی هنرهای رزمی مکران ، جنگاوران الف،  بندرعباس با ۷۳ شرکت کننده شامل تیم آ
کونگ فو توآ ، باشگاه امام علی ) ع(  جنگاوران ب ، یاس نیروی انتظامی ، قلعه قاضی ، 

۶۰۰ دستگاه با هم به رقابت پرداختند.
کادمی هنرهای رزمی مکران با مجموع ۱۱۲ امتیاز با ۱۱ مدال طال   وی در ادامه گفت: تیم آ
۸ نقره ویک  برنز مقام اول ، تیم جنگاوران الف با مجموع ۴۵ امتیاز با ۵ مدال طال، یک 
نقره و دو برنز مقام دوم  و تیم جنگاوران ب با مجموع ۴۰ امتیاز با ۳ مدال طال ، ۴ نقره و 
کرد.مسلم عاشوری بیان داشت : طبق برنامه زمان بندی  کسب   یک برنز مقام سوم  را 
کرد و هدف از  سال ۱۳9۸ مسابقات قهرمانی شهرستان را به طور منظم برگزار خواهیم 
کاران جهت حضور در میادین استانی و  کونگ فو  کامل  برگزاری این مسابقات آمادگی 

کشوری می باشد.
با  کرد:  پایان عنوان  بندرعباس در  رزمی شهرستان  فو و هنرهای  کونگ  رئیس هیات 
پیگیری های مجدانه  مروانه مسئول   برگزاری مسابقات و همراهی اعضای   هییت رئیسه 
و  اساتید  و همچنین  رزده  ، حسین  ایمانی    ، ، منصور عربی  حامد مالزاده صادقیون 
مربیان  این رشته جذاب توانستیم مسابقات جام رمضان را به خوبی به پایان برسانیم 
که در این رشته ورزشی وجود دارد بتوانیم مقام های  و امیدوارم با همدلی و انسجامی 

کسب نمائیم. کشور و جهان  ارزنده ای را در استان ، 

صبحساحل//محمودرئیسی:
کسب آموزش آغاز از هرمزگان وجوانان ورزش مدیرکل محمودرضاامیاری

وکار1000سربازوظیفهدرقالبطرح»سربازمهارت«درهرمزگانخبرداد.
کل  محمودرضا امیاری  اظهار داشت: در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین ستاد 
هزار  یک   ،« مهارت  »سرباز  طرح  قالب  در  جوانان،  و  ورزش  وزارت  و  مسلح  نیروهای 
کارآفرینی را  کسب وکار و  سرباز استان هرمزگان از این دوره های مهارت های عمومی، 
فرا می گیرند. وی افزود: دوره های آموزشی مهارت های عمومی اشتغال و مهارت های 
کارآفرینی به صورت نظری و عملی جمعا به مدت ۸۰ ساعت برای یک  کار و  کسب و 
کز آموزشی انجام  هزار نفر از سربازان وظیفه نیروهای مسلح در محل پادگان ها و مرا

گیرد . می 
که  گیر است  کرد: این طرح یک طرح ملی وفرا مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان تصریح 
که در حال حاضر درهرمزگان نیز طی  از سال 9۷ به تدریج ابتدا در۵ استان اجرایی شده 

تفاهم نامه ای با جهاددانشگاهی این طرح اجرایی و برگزارمی شود.
،تسهیالت  آموزی  مهارت  طرح  موضوع  در  نقش  ایفای  و  تعامل  داد:  ادامه  امیاری 
جوانان  از  ،حمایت  آموزی  مهارت  طرح  موضوع  موثر  انجام  به  بخشی  سرعت  و 

تاثیرگذارونخبگان اجتماعی و فرهنگی از اهداف این تفاهم نامه میباشد.
امیاری بیان داشت:طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه در مقاطع زمانی قبل از شروع 
خدمت در حین انجام خدمت وظیفه و پس از آن با هدف تامین نیازنیروهای مسلح 
کمک به اشتغال پذیری و تسهیل ورود آن ها به بازار  کشور و  دردفاع وتامین امنیت 
کار می باشد. وی یادآورشد:تعامل و ایفای نقش در موضوع مهارت آموزی ، تسهیل و 
سرعت بخشی به انجام موثر موضوع طرح مهارت آموزی،حمایت از جوانان تاثیرگذار و 

نخبگان اجتماعی و فرهنگی از دیگراهداف این تفاهم نامه می باشد.

مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان خبرداد:
آموزش مهارت کسب وکار ویژه

  سربازان  وظیفه 

 جهانبخش :
 برای نخستین بار بازی قهرمان، 

قهرمانان بین تیم های قهرمان بخش 
کارمندان دولت برگزار  خصوصی و 

خواهد شد واین بازی پس از بازهای 
کارمندان و مشخص شدن  فوتسال 

قهرمان آن برگزار می شود

چهارمین دوره فوتسال کارکنان بخش خصوصی

آلومینیوم المهدی سرود قهرمانی سرداد

 صبحساحل//محمودرئیسی:
بانوان و آقایان اندازی مچ مسابقات
هرمزگان استان های باشگاه قهرمانی
)جاماتحاد(بامعرفینفراتبرتربرگزارشد.

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

شد. 
که با حضور ۱۰ تیم و  دراین دوره از مسابقات 
مختلف  های  باشگاه  از  ۶۲ورزشکار  باشرکت 

با  الف  بهاش  باشگاه  شد،  برگزار   استان 
کسب  با  تن  رویین  باشگاه  امتیاز،  کسب ۵۴ 
 ۳۰ کسب  با  ب  بهاش  باشگاه  و  امتیاز   ۴۶
سوم  تا  اول  های  رتبه  حائز  ترتیب  به  امتیاز 

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

اول تا سوم شدند.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان هرمزگان   

نفراتبرترمعرفیشدند



دوشنبه 13خرداد  98|سال سی وچهارم| شماره 3779 
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  از ابتال 
بیماران فشارخون در هرمزگان نیز سخنانی 
گفت: بر اساس اطالعات آماری  کرد و  بیان 
که بر روی  مرکز قلب و عروق استان هرمزگان 
بیش از5هزار نفر آزمایش های الزم صورت 

 گرفته است؛ 18 درصد در روستاها 
و 28درصد در مناطق شهری به فشارخون 

مبتال هستند

کاالی قاچاق در هرمزگان توقیف ۶۵ دستگاه خودرو حامل 
جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: ۶۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کاالی قاچاق ظرف یک هفته گذشته 

توسط ماموران شناسایی و توقیف شد. 
گرفته پنج تن فرآورده های شیالتی، قطعات  سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد اظهار داشت: در این مدت با تالش های صورت 
یدکی خودرو، انواع لوازم خانگی، سوخت، لوازم آرایشی، اقالم خوراکی و احشام قاچاق در هرمزگان کشف شد.وی ارزش ریالی 
کرد افزود: در همین مدت زمان ۱۴۰ نفر متهم نیز دستگیر  کشف شده را ۵۸ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال اعالم  کاالهای قاچاق 
کرد: در یک  و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.سرهنگ بهدانی فرد خاطرنشان 
هفته گذشته در مجموع ۱۴۴ فقره پرونده کشف کاالی قاچاق در هرمزگان تشکیل شده که از این شمار تعداد ۱۷ فقره بیش از 

یک میلیارد ریال و ۱۲۷ فقره پرونده کمتر از یک میلیارد ریال بوده است.
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 گروه حوادث  //
انتظامی استان  با فرمانده  کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار  رئیس 
توانمند  بازوی  عنوان  به  انتظامی  نیروی  از  قاطع  حمایت  بر  کید  تأ ضمن 
دستگاه قضایی، از تشکیل دبیرخانه ویژه پرونده های مهم به منظور نظارت 

مؤثر بر جرایم این حوزه خبر داد.
گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان ،، عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی  به 
علی  با  استان  دادگستری  کل  رئیس  دفتر  محل  در  حضور  با  هرمزگان  استان  

کرد. گفت وگو  صالحی دیدار و 
حمایت  اعالم  با  دیدار  این  جریان  در  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
کرد:  قاطع  از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی، تصریح 
گیر با جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه نمود عینی  برای اینکه مبارزه فرا
و  انتظامی  نیروی  تنگاتنگ  ارتباط  و  مضاعف  تالش  باشد،  داشته  اثربخش  و 
دستگاه قضایی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.وی با بیان اینکه اعمال نظارت 
کار دستگاه قضایی است،  و برگزاری جلسات مستمر با ضابطین امر  در دستور 
اولویت دار  کاهش جرایم  ارتقاء شاخص امنیت و  افزایی به منظور  لزوم هم  بر 

کرد. کید  استان تأ
علی صالحی با اشاره به اینکه استان هرمزگان از استان های امن کشور  محسوب 
ارتقاء  و  مساعی  تشریک  با  تا  خواست  استان  انتظامی  مسؤولین  از  می شود، 
سازند. فراهم  گذاران  سرمایه  فعالیت  برای   مناسبی  بستر  امنیت،  شاخص 
کمیته راهبردی تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان هرمزگان  رئیس 
در  ای  دبیرخانه   ، مهم  های  پرونده  مدیریت  منظور  به   : کرد  اعالم  همچنین 
دادگستری کل استان هرمزگان تشکیل  و روند رسیدگی به این پرونده ها و جرائم 

مرتبط با آن به صورت ویژه مورد نظارت قرار می گیرد.

ــار
بـــــ

اخ

 گروه حوادث  //آنارام
کنترل  ملی  ح  طر در  می شود  “پیش بینی  
باالی  نفر  هزار   190 تا   180 بین  باال  فشارخون 
استان  در  فشارخون  بیماری  مبتالبه  سال   30

شناسایی شود«.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان این مطلب 
گفت  را هم  کرد و این  را در جمع خبرنگاران بیان 
جمعیتی  یعنی  استان  در  سال   ۳۰ باالی  افراد  که 
کلیوی  بیماران  و  باردار  زنان  نفر،  حدود ۷۵۰ هزار 
که  در  جامعه هدف این طرح محسوب می شوند 
مرحله اول  این طرح ملی ) از 28 اردیبهشت تا 1۷ 
که  کردند  خرداد( ،حدود ۷2 هزار و2۵  نفر استقبال 
48 هزار 429 نفر آن ها خانم ها بودند. با احتساب 
از  درصد   1۰ معادل  که  می شود  مشخص  آمار  این 
است.خیلی  ثبت شده  سامانه  در  هدف  جامعه 
هستیم  فشارخون  بیماری  دچار  ندانسته  ماها  از 
بیماری خاموش و بدون عالمت. عامل 9۰ درصد 
کلیوی دیالیزی ،سکته های مغزی  از بیماری های 
و قلبی  ، مشکل بینایی و...البته ممکن است افراد 
دارای فشارخون باال دچار سردرد در ناحیه پشت 
سر، سرگیجه ، تاری دید، خستگی زودرس و تپش 
قلب ، تنگی نفس شبانه یا هنگام فعالیت درد در 
قفسه سینه شوند اما تنها راه تشخیص اندازه گیری 
در  است.افراد  فشارسنج  دستگاه  با  فشارخون 
باردار   زنان   ، باالتر  و  ساله   ۳۰ به ویژه  خطر  معرض 
این  به  گر  ا تا  شود  اندازه گیری  فشارخونشان  باید  
ع وقت تحت درمان قرار  بیماری مبتال شدند در اسر
کنترل فشارخون   گیرند.به همین علت طرح ملی 

کشور به مرحله اجرا  در هرمزگان هم زمان با سراسر 
که این طرح  دارای  ۳ مرحله است  در آمده است 
، شامل اطالع رسانی ، آموزش ،تشخیص و درمان 
گاهی  آ و  اطالع رسانی  به  اول  مرحله  می شود.در 
دادن به جامعه در خصوص لزوم و اهمیت اجرای 
به  مراجعه  در  شهروندان  مشارکت  و  طرح  این 
کنترل و اندازه گیری  کز بهداشتی درمانی جهت  مرا
فشارخون پرداخته شده است.به گفته دکتر حسین 
فرشیدی.اجرای طرح مرحله دوم همراه با سراسر 
کشور از 1۷ خرداد تا 1۵ تیر در ۳۰۰ مرکز جامع سالمت 

بهداشت  خانه   ۵9۰ و  بهداشتی  پایگاه های  و 
شهرداری ها،  ازجمله  کز  مرا سایر  و  روستایی 
اجتماعی،  هالل احمر،تامین  کارگری،  خانه های 
استان  سطح  در  و...  بسیج   و  نظامی  کز  مرا
به صورت رسمی اجرایی می شود و در این مرحله 
شهروندان با مراجعه به سامانه سالمت به نشانی 
در  می کنند.  ثبت  را  اطالعاتشان   salamat.gov.ir
فشارخون  دارای  بیماران  درمان  نیز  سوم  مرحله 

افراد  از  درصد   26 می رود  انتظار  که  می شود  آغاز 
می باشند،  نفر  19۰هزار  معادل  که  ۳۰سال  باالی 
این  مسئول   مقام  گیرند.این  قرار  پوشش  تحت 
که 2۰ تا 24 درصد افراد باالی  کرد   کید  مطلب را تأ
۳۰سال جامعه دارای فشارخون باال هستند و اینکه 
9۰ درصد بیماران دارای فشارخون باال را می توان با 
کرد. دکتر فرشیدی  این نکته را یادآور  کنترل  دارو 
شد : 96 تا 9۷ درصد افراد جامعه در سنین ۳۰ تا 
۵۵ سال به فشارخون اولیه و مابقی به فشارخون 

ثانویه مبتال هستند.
 ابتال 18  درصدی روستاییان و 28درصدی 

شهروندان به فشارخون
ابتال  از  هرمزگان   پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیان  سخنانی  نیز  هرمزگان  در  فشارخون  بیماران 
و  قلب  مرکز  آماری  اطالعات  اساس  بر  گفت:  و  کرد 
که بر روی بیش از۵هزار نفر  عروق استان هرمزگان 
گرفته است؛ 18 درصد در  آزمایش های الزم صورت 
روستاها و 28درصد در مناطق شهری به فشارخون 
از سیاست های  یکی  مبتال هستند.دکتر فرشیدی 
فعلی وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری دانست 
کنترل  و اظهار داشت:  در طرح تحول سالمت به 

فعلی  سیاست های  از  یکی  و  شد  توجه  بیماری ها 
وزارت بهداشت در حال حاضر در حوزه پیشگیری 
جلوگیری  بیماری ها  افزایش  و  ایجاد  از  تا  است 
ملی  بسیج  طرح  منظور  همین  به  که  شود 
داد.فرشیدی  قرار  برنامه  در  را  فشارخون  کنترل 
و  استانداری  مشارکت  با  کرد:  امیدواری  اظهار 
و  کارمندان  تمامی  استان،  سطح  فرمانداری های 
بسیج  طرح  اجرای  اول  هفته  در  خانواده هایشان 
کنترل فشارخون ، به این طرح بپیوندند و به  ملی 
کز ثابت  کز و پایگاه های بهداشتی و درمانی و مرا مرا
کنترل فشارخون خود مراجعه نمایند. و سیار برای 

به  که   خواست  آموزش وپرورش  مسئوالن   از  وی 
مشمول  پرسنل  تمامی  که  نمایند  اعالم  مدارس 
دکتر  باشند.  داشته  گسترده ای  مشارکت  طرح  در 
بسیج  طرح  اجرای  با  امیدواریم   گفت:  فرشیدی 
میزان  دهه؛  یک  مدت  به  فشارخون  کنترل  ملی 
از آن ها به میزان  این بیماری ها و مرگ ومیر ناشی 

چشمگیری کاهش یابد.
 زنگ خطر فشارخون در جامعه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رعایت رژیم 
وزن  کاهش  و  بدنی  فعالیت های  افزایش  غذایی، 
کنترل فشارخون برشمرد  را ازجمله راهکار ها برای 
فشارخون  وزن  کیلوگرم  کاهش ۵  با  کرد:  عنوان  و 
کاهش می یابد. دکتر  به میزان نیم میلی متر جیوه 
دارند  متوسط  فشارخون  که  کسانی  از  فرشیدی  
که فشارخون باالیی  کسانی  کنند و  خواست  ورزش 
گیرند. قرار  دارویی  درمان  تحت  باید  هم  دارند 
فشارخون  خطر  زنگ  بایستی  که  کرد  کید  تأ وی 
به  نسبت  شهروندان  تا  درآید  صدا  به  جامعه  در 
توجه  و...  تحرک  غذایی،نمک  مواد  مصرف  نوع 
تصریح  فرشیدی  باشند.دکتر  داشته  بیشتری 
در  نمک  مصرف  میزان  متوسط  :متأسفانه  کرد 
جامعه 1۵گرم است بایستی به ۳ تا ۵گرم برسد و از 
طرفی نمک پنهان را در نان، پنیر،دوغ و... داریم.
شهر  سطح  در  که  تبلیغاتی  به   سخنانش  در  وی 
و... دوغ   ، پفک  چیپس،  مورد  در  صداوسیما  و 
که میزان نمک باالیی دارند و عدم اقدام  کرد   اشاره 
مناسب مسئوالن بهداشت و درمان برای جلوگیری 
رسانه ها  کرد  درخواست   این چنینی  تبلیغات  از 
تبلیغاتی  چنین  پخش  و  انتشار  از  شهرداری ها  و 

خودداری کنند.
 فشارخون را جدی بگیریم

که  بار  هر  است  الزم  بگیریم،  جدی  را  فشارخون 
به پزشک و یا دیگر ارائه کنندگان خدمات سالمت 
که فشارخون  از آن ها بخواهیم   ، مراجعه می کنیم 
باالتر  طبیعی  حد  از  گر  ا  . کنند  اندازه گیری  را  ما 
حداقل   ، است  ضروری  پزشک  به  مراجعه  باشد 
نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون خود، غذا 
نخورید  ، قهوه و چای ننوشید، فعالیت بدنی انجام 
کاماًل  ندهید ، سیگار یا قلیان نکشید ، ادرار خود را 

تخلیه کنید و عصبانی نباشید...

نیروی انتظامی بازوی توانمند
 دستگاه قضایی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

شناسایی 180 هزار هرمزگانی مبتال به فشار خون

کشف 24 هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک
 گروه حوادث  //

گازوییل  کشف مقدار 24 هزار لیتر   فرمانده انتظامی شهرستان سیریک از 
قاچاق در این شهرستان خبر داد. 

کار  گاهی شهرستان با انجام  گفت : ماموران پلیس ا سرهنگ » آرش بخشایی« 
اطالعاتی یک محل دپوی سوخت را در روستای میشی شهرستان شناسایی و 
گازوییل  به محل اعزام و در بازرسی از یک ساختمان متروکه مقدار 24 هزار لیتر 

قاچاق که در 3 مخزن در زیر زمین دپو شده بود کشف کردند.
کارشناسان 3 میلیارد و320  گفت: ارزش سوخت های مکشوفه برابر اعالم   وی 

میلیون ریال است.

ملی  شناسه  و   68۳4 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  دریا  افروز  ماه  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
ذیل  تصمیمات   1۳9۷/12/12 خ  مور العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1۰8۰۰۰9619۷
گردیدند: آقای پوریاصادقی تکلو به شماره  اتخاذ شد : - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب 
ملی ۳12۰1۰۷۰۷۷ خانم لیال ناصری پور تکلو به شماره ملی ۳1۳۰1۵۳۵4۳ آقای حسین شیخ اوشاغی به شماره ملی 
۳1۳۰96۳۳۷۵ - خانم شعله ناصری پور تکلو به شماره ملی ۳12۰۰1۳9۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای داود ناصری 
ترازنامه و   - انتخاب شدند.  مالی  برای یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت  به شماره ملی ۳1۳۰1۵۳۵۵1  تکلو  پور 
گهی های  گرفت. - روزنامه صبح ساحل جهت نشر آ حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1۳96 مورد تصویب قرار 

شرکت انتخاب شد . 
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488815( کل ثبت اسناد و امال اداره 

گهی تغییرات شرکت پل و پی صداقت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8۰49 و شناسه ملی 1۰8۰۰1۰82۵۳  آ
خ 1۳9۷/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
گردید: - آقای رضا صفی نتاج به شماره ملی ۳1۳1۵821۳8 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت  ح ذیل تعیین  به شر
مدیره - آقای علیرضا ناصری پور تکلو به شماره ملی ۳12۰116۰84 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم لیال 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور  ناصری پور تکلو به شماره ملی ۳1۳۰1۵۳۵4۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و سایر نامه های اداری و عادی شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488816( کل ثبت اسناد و امال  اداره 

گهی تغییرات شرکت پل و پی صداقت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8۰49 و شناسه ملی 1۰8۰۰1۰82۵۳ به  آ
خ 1۳9۷/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مور
گردیدند: - آقای رضا صفی نتاج به شماره ملی ۳1۳1۵821۳8  ح ذیل برای مدت دو سال انتخاب  هیئت مدیره به شر
- آقای علیرضا ناصری پور تکلو به شماره ملی ۳12۰116۰84 - خانم لیال ناصری پور تکلو به شماره ملی ۳1۳۰1۵۳۵4۳ 
- خانم مرضیه رضایی به شماره ملی ۳12۰۰۵9۳۵8 به سمت بازرس اصلی و آقای پوریا صادقی تکلو به شماره ملی 
گردیدند. - روزنامه صبح ساحل جهت  ۳12۰1۰۷۰۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1۳96 به تصویب رسید.  گهی های شرکت انتخاب  ج آ در

ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488817( کل ثبت اسناد و امال اداره 

ملی  شناسه  به   1918۷ ثبت  شماره  به   1۳98/۰۳/۰8 درتاریخ  سورنا  آوران  فن  بیتا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
میگردد.  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  زیر  ح  شر به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14۰۰8۳6۳291
موضوع فعالیت :-انجام خدمات اجرای ساختمان نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری آسانسور، باالبر و پله برقی انجام 
نظافت منزل و ساختمان های مسکونی و اداری انجام خدمات عیب یابی و تعمیر تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی 
منزل و ساختمان های مسکونی وشرکتها خرید و فروش مصالح و ابزارآالت ساختمانی خرید و فروش قطعات و لوازم 
تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان انجام خدمات ترمیم و مقاوم سازی ساختمان و سازه های فلزی و 
بتنی انجام خدمات تخریب و بازسازی ساختمان و ابنیه انجام خدمات طراحی، تهیه و اجرای دکوراسیون داخلی منزل 
گچکاری،کناف،رابیس،کاغذ  کلیه خدمات ساختمانی از جمله تهیه، نصب، اجرا وتعمیرات:  و ادارات و شرکتها انجام 
کاشیکاری، نصب و تعمیر درب و پنجره فلزی. آلومینیومی.یو پی وی سی  کمد دیواری،  کابینت و  دیواری، نقاشی، 
نمای  داربست،شستوشوی  بنایی،  منزل،  و  آشپزخانه  لوازم  آسانسور،تعمیرات  برقکاری،  کشی،  سنگکاری،لوله   ،
کشی منزل و شرکتها انجام  کفسابی،عایقکاری صوتی و رطوبتی خرید و فروش لوازم و ابزار و ملزومات اسباب  ساختمان، 
کشی، بسته بندی و حمل و جابجایی وسایل منزل و شرکتها اجرا و نصب و تعمیر سیستم های  تمامی خدمات اسباب 
دوربین مداربسته و قفل مرکزی و درب خودکار و نیمه خودکار درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، 
کدپستی ۷919۷۷914۵ سرمایه  ک ۰ ، طبقه دوم  کوچه خاقانی ، پال کوی والیت ، بلوار رسالت شمالی ،  شهر بندرعباس، 
نام  با  ریالی تعداد 1۰۰ سهم آن  به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰  ریال نقدی منقسم  از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰  شخصیت حقوقی عبارت است 
خ 1۳98/۰2/۳1 نزد بانک ملی ایران شعبه  گواهی بانکی شماره ۳2 مور عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای منوچهر عبدلی به شماره ملی 181۷998۷6۵و به  کد ۷8۷۳ پرداخت  گلشهر با 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای شهرام رنجبر به شماره ملی ۳۰۷1۰۵1141و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا عبدلی به شماره ملی ۳۳8۰1۵۳4۵1و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
با مهر  باامضاء مدیرعامل همراه  کلیه نامه های عادی و اداری  ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نگار نیکخواه خواجه عطائی به شماره 
ملی ۳۳91۷4116۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی ساالری تنگ دهویی به شماره ملی 
گهی های  ج آ کثیر االنتشار صبح ساحل جهت در ۳4۷9۷۳۳98۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شرکت تعیین 

ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488829( کل ثبت اسناد و امال  اداره 



دوشنبه 13خرداد  98|سال سی وچهارم| شماره 3779 
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

6
گرد بندرعباس کارگاه طراحی و نقاشی در فرهنگسرای برکه  برگزاری 

کارگاه طراحی و نقاشی استاد حسین احمدی نسب و مهشید عزیزمحسنی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
گرد برگزار می شود. استاد حسین احمدی نسب در میناب به دنیا آمده و در همان شهر نقاشی و نمایش  بندرعباس در فرهنگسرای برکه 
کارگردانی و نقاشی،  داستان ها و  کنار  کرده است و از سال 58 به بعد به فعالیت ادبی و هنری اش را در تهران دنبال می کند؛ در  را آغاز 
کرده و با پایه گذاری »آتلیه هنر« به تربیت هنرجویان دانشگاه ها در زمینه نمایش و نقاشی پرداخته  شعرهایی را در مطبوعات منتشر 
که  ازآنجا هنرستان  گذراندن  از  پس  وی  است،  گرافیک  دانش آموخته  و  است  تهران  متولد  نیز  عزیزمحسنی  مهشید  است.استاد 
آثارش در  و  آموزش نقاشی دارد  را به طور جدی دنبال می کند؛ استاد عزیزمحسنی سوابق متعدد  این هنر  به نقاشی عشق می ورزد 
گالری های مختلف تهران و دیگر شهرستان ها به نمایش گذاشته شده اند.کارگاه طراحی و نقاشی این اساتید هنری در فرهنگسرای برکه 
گرد بندرعباس برگزار می شود و عالقه مندان برای نام نویسی تا 20 خرداد ماه فرصت دارند و جهت اطالعات بیشتر می توانند با تلفن های 

09109284145 و 09385995764 تماس حاصل نمایند./ایسنا

کتاب خوانی خواه یا  ادبیات فرانسه را تقریبا هر 
که بزرگان زیادی در آن  ناخواه خوانده است چرا 
گذشته تا  مرز و بوم زیسته اند ادبیات فرانسه از 
گفتن داشته. از ویکتو  کنون همیشه حرف برای 

کودکان  گرفته از بزرگ ساالن تا  هوگو تا ژول ورن 
از منتقدان تا مخاطبان عادی همه و همه حداقل 

کتاب از ادبیات فرانسه خوانده اند چند جلد 

 صبح ساحل//صدف محمودی: 
یا  خواه  خوانی  کتاب  هر  تقریبا  را  فرانسه  ادبیات 
که بزرگان زیادی در آن مرز  ناخواه خوانده است چرا 
کنون  تا  گذشته  از  فرانسه  ادبیات  اند  زیسته  بوم  و 
تا  هوگو  ویکتو  از  داشته.  گفتن  برای  حرف  همیشه 
ژول ورن گرفته از بزرگ ساالن تا کودکان از منتقدان تا 
کتاب  مخاطبان عادی همه و همه حداقل چند جلد 
گزارش  از ادبیات فرانسه خوانده اند از این رو در این 

به برخی ادبیان این کشور می پردازیم.
 ویکتور هوگو

سبک  پیرو  نمایشنامه نویس  و  داستان نویس  شاعر، 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  او  بود.  فرانسوی  رومانتیسم 
به  او  آثار  دارد.  جهانی  شهرت  فرانسوی  نویسندگان 
اندیشه های سیاسی و هنری رایج در زمان  از  بسیاری 
فرانسه  معاصر  تاریخ  بازگوکننده  و  کرده  اشاره  خویش 
گوژپشت نتردام  است. از برجسته ترین آثار او بینوایان، 
کارهای  مشهورترین  است.  می خندد  که  مردی  و 
نتردام  گوژپست  و  بینوایان  فرانسه  از  ج  خار در  هوگو 
است و در فرانسه بیشتر وی را برای مجموعه اشعارش 

می شناسند.
وی  آثار  مشهورترین  از  نوتردام  گوژپشت  و  بینوایان 
کارتون  فیلم  آن  روی  از  بارها  که  بینوایان  هستند. 
ادبیات  هر  که  ست  ای  قصه  شده  ساخته  نمایش  و 
دوستی داستان آن را با ژان والژان قهرمان قصه اش می 

کتاب اولین بار در سال ۱۸۶۲ منتشر شده و  شناسد. ین 
یکی از بزرگترین رمان های قرن ۱۹ است. با شروع انقالب 
ژوئن در ۱۸۱۵ و به اوج رسیدن آن در ۱۸۳۲ در پاریس، 
مبارزات  بر  تمرکز  و  شخصیت  چند  زندگی  از  رمان  این 
رستگاری  به  و  وال ژان  ژان  نام  به  سابقه داری  محکوم 

گرفت. رسیدن او شکل 
تاریخ  بخشش،  و  قانون  ماهیت  بررسی  با  رمان  این 
فرانسه، معماری و طراحی شهرِی پاریس، سیاست ها، 
فلسفه اخالق، ضد اخالقیات، قضاوت ها، مذهب، نوع 
و ماهیت عشق را شرح می دهد. بینوایان به محبوبیت 
بزرگی بر روی صحنه نمایش، تلویزیون و فیلم هایی مثل 
بینوایان  و   )۱۹۹۸ )فیلم  بینوایان  )موزیکال(،  بینوایان 

کرد. )فیلم ۲۰۱۲(، دست پیدا 
فرانسوی:  )به  پاری  دو  نوتردام  یا  نوتردام  گوژپشت 
ویکتور  نوشته  است  رمانی   )Notre-Dame de Paris
که در ۱۸۳۱ )میالدی( انتشار  هوگو، نویسنده فرانسوی 
جهان  برجسته ی  ادبی  آثار  از  یکی  کتاب  این  یافت. 

که در سبک رمانتیک نگاشته شده است.  است 
پسند  مورد  بسیار  انتشار،  محض  به  نوتردام،  گوژپشت 
گرفت و از توجه باالی مردم برخوردار شد. در هنگام  قرار 
کلیسای نوتردام در حال تخریب  کتاب در ۱۸۳۱  انتشار 
کار بازسازی آن بدست دو  بود. اما در ۱۸۴۱ )میالدی( 
السو  باتیست  ژان  و  لودوک  ویوله  اوژن  نام آشنا  معمار 
کشید  کلیسا ۲۳ سال طول  کار بازسازی این  آغاز شد. 
برگردانده  به آن  بار دیگر  گذشته آن  زیبایی  پایان  و در 
شد. برپایه این رمان، چند فیلم سینمایی و یک فیلم 
ساخته  پیکچرز  دیزنی  والت  شرکت  توسط  پویانمایی 

شده است.
گزوپری(  شازده کوچولو )آنتوان دو سنت ا

شازده کوچولو نیز دیگر داستان پرطرفدار جهان است که 
کوچک و بزرگ محو توصیفات نویسنده آن می شوند  از 
گزوپری به شیوه ای سوررئالیستی  در این داستان سنت ا
به بیان فلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستی 

دیدگاه  از  گزوپری  ا سنت  داستان  این  طی  می پردازد. 
که از سیاره ای به نام ب۶۱۲ آمده، پرسشگر  یک کودک، 

کارهایشان است. سؤاالت بسیاری از آدم ها و 
برای  که  گزوپری،  ا سنت  هواپیمای   ،۱۹۳۵ سال 
شکستن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تالش می کرد، 
در صحرای بزرگ آفریقا دچار نقص فنی شد و به ناچار در 

همان جا فرود آمد.

که  شد  کوچولو  شازده  الهام  دستمایه  سانحه  همین 
در آن شخصیت قهرمان داستان، خلبانی بی نام، پس 
کوچکی آشنا می شود. پسرک به  کویر با پسر  از فرود در 
که از سیاره ای دوردست می آید و آنقدر  خلبان می گوید 
کتشاف  آنجا زندگی کرده که روزی تصمیم می گیرد برای ا
کند. او هم چنین برای  سیاره های دیگر دیار خود را ترک 
گرو عشق  که دل در  گل رز محبوبش می گوید  خلبان از 
که او  او دارد، از دیگر اختر ها تعریف می کند و از روباهی 
کرده است. اما در نهایت  را این جا، روی زمین، مالقات 
قرار  خود  تصمیم  جریان  در  را  خلبان  کوچولو  شازده 
گرفته به سیاره خود بازگردد. می دهد و می گوید تصمیم 

 آنا گاوالدا
گاوالدا« نویسنده محبوب زنان  که »آنا  کسی است  کمتر 
نشنیده  را  او  جمالت  یا  نشناسد  را  فرانسه  ادبیات  در 
از  یکی  او  است.  فرانسوی  رمان نویس  گاوالدا  باشد.آنا 
به  توانسته  اخیر  که طی چند سال  نویسندگانی است 
جهان  و  ایران  در  نویسندگان  پرمخاطب ترین  از  یکی 

عاشقانه  رگه هایی  او  داستان های  کثر  شود.ا تبدیل 
دارند و در آنها تصاویر پراحساسی از روابط زن و مرد در 

کید نوشته های او بر  جوامع امروزی ارائه شده است. تا
نیازهای عاطفی انسان معاصر است

 الکساندر دوما

نمایش نامه نویس  و  رمان نویس  )پدر(  دوما  الکساندر 
داده  را  پاریس«  »سلطان  لقب  او  به  که  بود  فرانسوی 
بودند. دوما به خاطر رمان های ماجراجویانه فراوانش 
یکی از مشهورترین نویسندگان فرانسه به شمار می رود. 
تفنگدار«،  »سه  قبیل  از  او،  رمان های  از  بسیاری 
»ملکه مارگو« و »گردنبند ملکه« رمان هایی دنباله دار و 
مقاله نویس،  رمان نویسی،  بر  عالوه  او  هستند.  سریالی 

نمایش نامه نویس و خبرنگار پرتوانی بود. 
که  رمان هایی  کریستو«  مونت  »کنِت  و  تفنگدار«  سه 
سینمایی  فیلم های  از  بسیاری  الهام بخش  کنون  تا 

و  کودکی  خاطرات  از  بزرگی  بخش  و  شده  انیمیشن  و 
نبوغ  محصول  است،  زده  رقم  را  از  بسیاری  بزرگسالی 
کارنامه  که بیش از ۱۵۰ اثر را در  »الکساندر دوما« هستند 

کرده است. ادبی خود ثبت 
کریستو« ماجرای  پرفروش ترین رمان وی »کنِت مونت 
که ناپلئون جزیره  شروع سلطنت لویی هجدهم و روزی 
کتاب  از این  کنون  تا  را روایت می کند.  کرد  را ترک  آلب 
سه اقتباس نمایشی ساخته شده است. نخستین فیلم 
کتاب در سال ۱۹۰۸ ساخته شد و آخرین  برگرفته از این 
اقتباس سینمایی آن نیز در سال ۲۰۱۲ بود. اما این رمان 
الهام بخش  هنوز  قرن  یک  به  نزدیک  گذشت  از  پس 

ساخت آثار هنری است.
الکساندرو دوما پسر نیز در ادبیات فرانسه آثار مشهوری 
که مادام بووآری مشهورترین اثر وی محسوب می  دارد 

شود. 
گزیستانسیالیست،  ا فیلسوف  سارتر«،  پل  ژان 
نمایش نامه نویس، رمان نویس، فعال سیاسی و منتقد 
ادبی قرن بیستم فرانسه، نویسنده آثار پرفروشی است 
 ۱۹۶۴ سال  ادبیات  نوبل  جایزه  پذیرفتن  به  حاضر  که 
به  نباید  نویسنده  یک  اینکه  به  اعتقاد  با  وی  نشد. 
اجتماعی  نهاد  یا  موسسه  یک  به  که  دهد  اجازه  خود 
افتخارات  و  جوایز  این  قبول  از  همواره  شود،  تبدیل 
کلیدی  رسمی خودداری می کرد. وی یکی از چهره های 
گزیستانسیالیسم، فلسفه قرن بیستم فرانسه و  فلسفه ا
مارکسیسم بود. »تهوع«، »غرور و زیبایی« و »شیطان و 
خداوند خوب« کتاب هایی هستند که فلسفه سارتر را به 

خوبی به تصویر کشیده اند.
و  آوانگارد  سبک  نویسنده  تاثیرگذارترین  ورن«  ژول 
دیده  فهرست  این  بعدی  رتبه های  در  نیز  سورئالیسم 
که  می شود. وی تا سال ۱۹7۹ دومین نویسنده ای بود 
بود.  شده  منتشر  جهان  در  آثارش  از  ترجمه  بیشترین 
کشورهای انگلیسی زبان بیشتر به نویسنده  ژول ورن در 
آثار تخیلی و رمان کودکان مشهور است، اما علت این امر 
نه سبک ادبی اش، بلکه ترجمه های بسیار تغییر یافته 
که از رمان هایش نوشته  از آثارش و خالصه هایی است 
شده است. »سفر به ماه«، »دور دنیا در هشتاد روز« و 
پرفروشی  رمان های  دریا«  زیر  فرسنگ  هزار  »بیست 
که ایده خلق بسیاری از اختراعات دنیای امروز  هستند 

در آنها نهفته است.

شـــــاهکارهـــای» ادبیــــــات فـــــرانسه «

 
گواهی  درخواست  شورا  این  از   ۹۸۰۹۹۸7۶۶۹۵۰۰۰۱۴۴ کالسه   به  تقدیمی   دادخواست  ح  شر ۳۴۲۰۶۰۱۸۹۱به  ملی  شماره  به  مراد  فرزند  حیدری   حسن   آقای 
که شادر وان  مراد حیدری  فرزند علی  به شماره ملی ۳۴۲۰۲۹۱۳۸۸ وشماره شناسنامه ۳۲۱ متولد ۱۳۰۶/۰7/۰۱درتاریخ  حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته است 
گفته وورثه حین الفوت  گواهی فوت صادره از ثبت احوال و استشهادیه از دفتر خانه اسناد رسمی بدرود حیات  ۰۸/مهرماه/۱۳7۹ در آخرین اقامتگاه دائمی خود باستناد 

آن مرحوم عبارتند از :
۱ - حسن حیدری فرزند مراد به شماره ملی ۳۴۲۰۶۰۱۸۹۱ فرزند ذکور متوفی۲ -  حسین حیدری فرزند مراد به شماره ملی ۳۴۲۰۲۹۱۴۲۶ فرزند ذکور متوفی۳ -  موسی 
حیدری فرزند مراد به شماره ملی ۳۴۲۰۲۹۱۴۱۸ فرزند ذکور متوفی  ۴ - محمد حیدری فرزند مراد به شماره ملی ۳۴۲۰۱۴۹۰۹۳ فرزند ذکور متوفی  ۵ - آمنه حیدری فرزند 
کنیز حیدری فرزند مراد به شماره  مراد به شماره ملی ۳۴۲۰۲۹۱۳۹۶ فرزند اناث  متوفی۶ -  سکینه حیدری فرزند مراد به شماره ملی ۳۴۲۰۲۹۱۴۰۱ فرزند اناث متوفی  7 - 
گل دهوسطایانی  فرزند حسن به شماره  ملی ۳۴۲۰۶۹۴۵۸۱ فرزند اناث  متوفی ۸ -  نرگس حیدری فرزند مراد به شماره ملی ۳۴۲۱۹۳۵۹۴7 فرزند اناث  متوفی۹ -  بی 
گهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از  ملی ۳۴۲۰۴7۳۰۲۸ همسر دائمی  متوفی. اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ

گواهی صادر خواهد شد. گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال  متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آ

گهی حصر وراثت رونوشت آ
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گهی حصر وراثت  رونوشت آ
ح دادخواست  آقای حسن سهرابی دارای  شماره  شناسنامه  ۵۸۶۹۶۶۹۱۱۱به شر
گواهی حصر وراثت نموده  کالسه  ۹۸۰۹۹۸7۶۶۹۴۰۰۱۴7 از این شور ا درخواست  به  
 ۴7۱۰۲۰۰۲7۰ بشناسنامه  سهرابی  سلطان  شادروان   که  داده    توضیح  چنین   و 
گفته وورثه حین الفوت آن  درتاریخ ۹۸/۱/۵ در اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی  
مرحوم  منحصر است به :۱ -فاطمه سهرابی فرزند علی شماره ملی ۳۴۲۱۰۹7۴۲۹ 

مادر ۲ - حسن سهرابی فرزند دادعلی شماره ملی ۵۸۶۹۶۶۹۱۱۱ پدر
گهی می نماید   اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آ
به  گهی  آ نشر   ازتاریخ  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  تاهرکسی 

گواهی صادر خواهد شد. مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
محمد زارعی کریانی- قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان میناب
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به شناسه  به شماره ثبت ۱۹۱۵7  کیهان درتاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳  با مسئولیت محدود دایان نقش  تاسیس شرکت 
گهی میگردد.  ح زیر جهت اطالع عموم آ که خالصه آن به شر گردیده  ملی ۱۴۰۰۸۳۲۶۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
کلیه پروژه های عمرانی ، سند بالست  ح، محاسبه، نظارت و اجراء  موضوع فعالیت :تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، طر
کلیه عملیات راه  و جوشکاری و ساخت انواع سازه ها ، بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها ، اجرای 
کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی ،  سازی ، ارائه 
کارخانجات صنعتی ،  کلیه سیستم های تاسیساتی ، برقی و مکانیکی ساختمان و  طراحی ، ساخت و نصب و اجرای 
کلیه خدمات و سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، تامین  گاز و آب و فاضالب ، ارائه  کشی  طراحی و اجرای لوله 
کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش ها ، خدمات آشپزخانه و رستوران خرید و  نیروی انسانی ، ارائه 
کلیه نمایشگاهها- انعقاد قرارداد  کاالهای بازرگانی، اخذ و اعطا ء نمایندگی ، شرکت در  کلیه  فروش و صادرات و واردات 
کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات  کلیه اشخاص ، ایجاد شعب و نمایندگی - اخذ وام و اعتبارات بانکی ، شرکت در  با 
. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
کوچه  : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، خواجه عطاء ، بلوار امام خمینی ، 
کدپستی 7۹۱۶7۸۶۹۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از  کاوار ، طبقه دوم  ک ۰ ، مجتمع  بهارستان ۱۸ ، پال
گلیانی به شماره ملی ۰۸7۲۹۴7۹۳۹  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الناز نقی زاده 
دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدنیما پوررضا به شماره ملی ۲۶۴۸۶۸۶۶۶۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
گلیانی به شماره ملی ۰۸7۲۹۴7۹۳۹و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان  مدیر عامل خانم الناز نقی زاده 
و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات   ، سفته   ، چک  قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  همچنین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت  گهی های شرکت تعیین  ج آ کثیر االنتشار صبح ساحل جهت در : طبق اساسنامه روزنامه 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )488818( کل ثبت اسناد و امال  اداره 

گهی تغییرات شرکت پیروز مهر درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۳ و شناسه ملی  آ
خ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -  ۱۰۸۰۰۰7۰۵۴۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
کد ملی ۳۳۹۱۳7۰۶۸۸ به  گردید : آقای پرویز مهری به  سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
کد ملی ۳۳۹۲۵7۰۵۲۴ به سمت رئیس  کیان مهری به  سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای 
کد ملی۳۳۸۰۴۲۶۱۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم  هیئت مدیره. آقای شهاب مهری به 
کلیه اسناد و اوراق بهادر و بانکی  کد ملی ۳۳۹۱۴۳۸۳۹۸ به سمت عضو هئیت مدیره -  سیما مهری به 

و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  کل ثبت اسناد و امال اداره 
بندرعباس )488823(

ملی  شناسه  و   ۹۹۴۰ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  جرون  گستر  عرش  شرکت  تغییرات  گهی  آ
خ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ تصمیمات  ۱۴۰۰۴۱۰۰۶۱۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مور
گردیدند: - آقای امین  ح ذیل برای مدت دو سال انتخاب  ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به شر
خانم   -  ۳۳۹۲۶۴۸۳۱۰ ملی  شماره  به  پور  امینی  ایمان  آقای   -  ۳۳۹۲۰۱۰۱۲۱ ملی  شماره  به  پور  امینی 
سودابه حمزهء به شماره ملی ۳۱۳۱۴۶۰۵۳۹ - آقای بهنام حمزهء به شماره ملی ۳۱۲۰۱۰۲۸۸۱ به سمت 
بازرس اصلی و خانم الهام امینی پور به شماره ملی ۳۳۹۱7۴۳۹۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

گردید. گهی های شرکت انتخاب  ج آ گردیدند. - روزنامه صبح ساحل جهت در یک سال مالی انتخاب 
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس  کل ثبت اسناد و امال  اداره 

)488824(
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که در ان زیر دریایی  کیورسک،  حادثه 
کیورسک روس ها در یک مانور مخفیانه اتمی 

دچار نقص فنی شد و به زیر آب رفت و 23 
خدمه آن زنده ماندند ولی در زیردریایی حبس 

کوشیدند  شدند. از این رو مقامات روسیه 
کهنه  کنند و با تجهیزات  که داستان را مخفی 
ی بازمانده از دوران جماهیر شوروی سعی بر 

کار کنند ولی ناتوان از انجام این  نجات خدمه 

تغییرمتابولیسمکبد،ازدیابتجلوگیریمیکند
کند. کبد، می تواند از ابتال به بیماری دیابت جلوگیری  که تغییر متابولیسم  محققان در مطالعات جدیدی دریافتند 

که تغییر  کس پالنک برای تحقیق در مورد متابولیسم، آزمایشی را بر روی موش ها انجام دادند و دریافتند  گزارش فارس، محققان موسسه ما به 
گزارش »نیواطلس«، بدن ما چربی را در بافت ها ذخیره می کند اما  کاهش می دهد.براساس  کبد، احتمال ابتال به دیابت را  متابولیسم چربی در 
کبد چرب  کبد ذخیره و منجر به بیماری  مصرف بیش از حد چربی در مدت زمان طوالنی، باعث می شود تا چربی ها در مکان های مهم تر مانند 
کاهش داده و در نهایت باعث ابتال به دیابت نوع دو می شود.گروهی از چربی ها به نام »سرامیدها« با بیماری  کبد چرب پاسخ به انسولین را  شوند. 
که آنها را می سازند، انجام  کاهش سطح این چربی ها با جلوگیری از پروتئین هایی  کبد چرب مرتبط هستند؛ درگذشته تحقیقات زیادی بر روی 
گزارش، از  که جلوگیری از تولید سرامیدها در موش ها مانع از افزایش مقاومت انسولین می شود.طبق این  شد.از طرفی محققان نشان دادند 
آنجایی که سرامیدها با روش های متفاوتی تولید می شوند، این تیم روشی را بررسی کرد که در مقاومت به انسولین شرکت دارد. در نتیجه محققان 
گلوکز آنها نیز  کاهش یافته است؛ همچنین متابولیسم  کبد آنها  که با جلوگیری از سرامید سنتاز 6، موش ها الغرتر شدند و میزان چربی  دریافتند 

بهبود یافت.این تحقیق در نهایت منجر به درمان های جدیدی برای دیابت در انسان ها می شود.
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 صبح ساحل//سامیهطهورنیان:
که کنیم گزارشمیخواهیمازسریالیصحبت دراین
رکوردامتیازدهیسریالهاراشکستهودرصدرسریال

هایپربینندهتاریخنشستهاست.
سه  و  شده  آغاز  چرنوبیل  سریال  پخش  که  است  مدتی 
تا  قسمت  یک  تنها  ظاهرا   و  شده  پخش  آن  از  قسمت 
پایان این سریال تحسین شده باقی مانده است. سریال 
چرنوبیل محصول مشترک شبکه HBO با شبکه اسکای 
بینندگان   و  منتقدان  نظر  توانسته  زود  خیلی  که  است 
رکوردهای  و  کند  جلب  خود  به  را  آماتور  هم  و  ای  حرفه 
متعددی را نیز بشکند.  این سریال با امتیاز 9.7 دررتبه 
که در این لیست بازی تاج و تخت  نخست نشسته است 

در رتبه 6 قرار دارد .
که  برگرفته از فاجعه اتمی در شهری به  سریال چرنوبیل 
کشور اوکراین ساخته شده است. و با نشان  همین نام در 
بزرگترین  گرایانه،  واقع  بسیار  و  تلخ  واقعیت های  دادن 
فاجعه غیر نظامی و اتمی تاریخ بشر را به نمایش میگذارد 
 ۱۳6۵ اردیبهشت   6 معادل    ۱9۸6 آوریل   ۲6 روز  در  که 
در نیروگاه چرنوبیل در اوکراین با انفجار و آتش سوزی در 
این  به وقوع پیوست.  نیروگاه چرنوبیل  کتور شماره ۴  رآ
کتیو در بخش بزرگی از غرب  اتفاق باعث پخش مواد رادیوا
آورد  بار  به  را  زیادی  خیلی  تبعات  و  شد  اروپا  و  شوروی 
گذار بوده و خواهد بود. جدا از  که بر میلیون ها نفر تاثیر 
داستان این فاجعه، سریال به طرز باورنکردی موفق بوده 
کران سه قسمت از روایت داستانی خود  است و تنها با ا
عنوان بهترین سریال تاریخ را در لیست سایت Imdb در 
گرفته است.  در هفته گذشته تعداد ارجاعات  اختیار خود 
شکل  به  آن  وحواشی  حوادث  و  چرنوبیل  مقاالت  به 

تصاعدی در اینترنت باال رفته است . 
جدید  برادران  جوخه  میتوان  را  چرنوبیل  شک  بدون 
و  درس  که  متفاوت  داستانی  و  موضوع  با  ولی  نامید 
است.  رویت  قابل  واضح  طور  به  آن  در  بزرگ  حسرتی 
این  و  دارد  سنگین  ای  هزینه  همیشه  تجربه  متاسفانه 
موضوع در این دو سریال با ژانر مستند کامال شفاف است.
در  کشیدن شخصی  تصویر  به  با  شروع سریال چرنوبیل 
کردن  ضبط  برای  مبهم  بسیاری  جمالتی  گفتن  حال 
که انگار در حال نتیجه  صدای خود آغار میشود به طوری 
داستان  ابتدای  از  که   است  خوردن  افسوس  و  گرفتن 
نقل شده است. و در سکانس های بعدی این شخص 
کردن نوارهای ضبط شده صدای خود،به  پس از مخفی 
طور مرموزی خودکشی میکند. و در اینجا فیلم با درون 
برای  سریال  اینکه  برای   . شود  می  شروع  معمایی  مایه 
مشتاقان آن لو نرود و لوث نشود از توضیح جزیی در مورد 

کنیم .  سریال پرهیز می  
کتور  و با نماهای فوق العاده،  این سریال با لحظه انفجار را
پازل  رفته  رفته  و  شود  می  شروع  اش  اصلی  داستان 
کنار هم می  و در  کند  رو می  برای شما  را  های داستان 
چیند . داستان چرنوبیل به صورت روایت خطی است و 
پیچیدگی های روایی زیادی ندارد با این حال جذابیت 
فیلم رفته رفته بیشتر می شود و در قسمت سوم به اوج 
خود می رسد .شما در همان ابتدای فیلم متوجه بحران 
پیش رو  که این سریال قرار است در مورد آن صحبت کند، 
می شوید . در میانه فیلم متوجه بی خبری مردم و بازیچه 
شدنشان به دست سیاست های بد شوروی می شویم 
یک  همراه  به  را  صحنه  ترین  دلخراش  که  واینجاست   .

صحنه پردازی دقیق و جزیی شاهدیم .
کردن آتش های حاصل  که به خاموش  آتش نشان هایی 
که با یک  ازافنجارمشغول هستند و با خود تصور میکنند 
دود عادی مانند باقی مواد سوختی طرف هستند ولی با 
کتور بدون ماسک و  گذشت زمان و نزدیک تر شدن به را
پوشش سربی تخریب سلولی در بدن آن ها شروع میشود 
و این تازه شروع داستان و شاید پایانی زود هنگام برای آن 
که حتی نمیدانند با چه چیزی در حال مبارزه  ها باشد. 
کرد.  نخبگان و  هستند و چگونه میشود از آن جلوگیری 
کاری  که در این راستا شروع به مخفی  سیاست مدارانی 
میکنند تا به توانند فاجعه را هم از دید باال دست و هم از 

کنند . کشورهای رقیب مخفی  دید 
دقت  به  صحنه  بازسازی  تا  انفجار  ابعاد  سریال  این  در 
سری  یک  از  آن  در  و  است  گرفته  صورت  باالیی  بسیار 
یا  و  گفته  آن  درباره  حال  به  تا  که  شده  استفاده  اسناد 
کاذب  کاری و غرور  سخنی به میان نیامده بود . احمال 
فاجعه  تصمیمات  سری  و  شوروی  های  کمونیست 
توانید  می  مستند  سریال  مینی  این  در  همه  را  بارشان 
که در تک تک صحنه های این فیلم  ببینید . تنها چیزی 
که  کر باشیم  مادام به شما یاد آوری می شود اینکه باید شا

کشوری به نام جماهیر شوروی با آن روال حکومتی  امروز 
اش وجود ندارد . البته حادثه چرنوبیل مورد مشابه هم 
که در ان  کیورسک در سال ۲000 میالدی،  دارد. حادثه 
کیورسک روس ها در یک مانور مخفیانه اتمی  زیر دریایی 
دچار نقص فنی شد و به زیر آب رفت و ۲۳ خدمه آن زنده 
ماندند ولی در زیردریایی حبس شدند. از این رو مقامات 
کنند و با تجهیزات  که داستان را مخفی  کوشیدند  روسیه 
کهنه ی بازمانده از دوران جماهیر شوروی سعی بر نجات 
کار. آنها درخواست  کنند ولی ناتوان از انجام این  خدمه 
  « اینکه  شعار  با  و  کردند  رد  را  آمریکایی  و  ها  بریتانیایی 
کیورسک  کشته شدن ۲۳ خدمه ی  بیگانه نه »، باعث 
کردند  که در اعماق آبها، امیدوارانه برای زندگی تالش می 

شدند . 
درموردچرنوبیلچهمیدانیم؟

سی  سال پس از انفجار نیروگاه چرنوبیل در شوروی سابق 
آن  تاثیرات  جهان،  هسته ای  فاجعه  بزرگترین  عنوان  به 

کره زمین را تهدید می کند. همچنان زندگی در 
انفجار آوریل ۱9۸6 در نیروگاه هسته ای چرنوبیل واقع در 
از  بخشی  همواره  اوکراین  پایتخت  کیف،  کیلومتری   ۱۱0

کار جامعه جهانی را به خود اختصاص داده است.   دستور 
کان موجود  کتیو ناشی از این حادثه کما تشعشعات رادیوا
است و احتمال می رود تا سال ۲06۵ ادامه داشته باشد.

ابر سمی ناشی از انفجار مذکور، اوکراین٬  بالروس و بخشی 
کانادا و  کرد و ۱0 روز بعد به آمریکا٬  از اروپا و روسیه را آلوده 
ژاپن نیز رسید. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی٬ 
 ۳0 شعاع  در  تمیزکاری  و  امنیتی  کارمند  کارگر٬  هزار   600
کتیو  کیلومتری محل حادثه در معرض خطر اشعه رادیوا
گرفتند. هنوز ابعاد این فاجعه در دست بررسی و هنوز  قرار 
کاری گسترده از سوی مقامات شوروی صورت  هم مخفی 

میگیرد .
تئوریسرطاندراروپاچیست؟

که  در این سریال در جایی به این مسئله اشاره می شود 
ولی   کنیم  تخلیه  باید  کیلومتری   ۲00 شعاع  تا  را  شهرها 
مقامات شوروی  اجازه تخلیه حتی شهر را نیز نمی دهند  

خودداری  نیز  کشورها  دیگر  از  گرفتن  کمک  از  حتی  و 
کشورهای همسایه و  که در  میکنند و این در حالی ست 
کمی از رادیو  حتی آن سوی مرزها آلمان با دیدن مقدار 
رو  مدارس  و  کز  مرا از  بسیاری  تعطیلی  به  هشدار  کتیو،  ا
خود را داد. در سوئد وضعیت اضطراری اعالم شد و  در 
سال ها ی بعد از انفجار مقداری تشعشات در اندازه  قابل 
 . شد  کشف  اتریش  مرزهای   تا  و  اروپا  شمال  در  تاملی 
که شیوع سرطان در اروپا  برخی دانشمندان بر این باورند 
و افزایش بی سابقه اش، به همین تششعات بر میگردد.  
که در اروپا هم چنان این تششعات دارند  گویند  آن ها می 
گیرند. هنوز  با شروع بادها تششعات به سمت  قربانی می 
کشیده می شود  نزدیک به ۵ میلیون  نروژ و شمال اروپا 

خطر  معرض  در  هنوز  روسیه  و  بالروس  اوکراین٬  در  نفر 
کتیو قرار دارند.در همان لحظه ی افنجار  تشعشع رادیوا
کمونیست اطالع  دانشمندان ابعاد را به مسئولین حزب 
کشته  احتمال  انفجار  از  بعد  ساعت   7۲ تا  که  میدهند 
شدن ۵0 میلیون انسان به صورت همزمان وجود دارد و 
صدها میلیون انسان دیگر در سالهای بعدی جانشان در 

خطر است  . 
پس از این فاجعه انواع سرطان؛بیماری های تیروئیدی٬ 
نرخ  و  اطفال  در  مادرزادی  مرواریدهای  آب  و  خونی 

افزایش یافت. عالوه  پاتولوژیک  در این مناطق  بیماری 
محرومیت  از  ناشی  مشکالت  روانی٬  های  بیماری  بر 
این  اثر  در  نفر  هزار   ۱۲0 پیوست.  وقوع  به  نیز  اجتماعی 
حادثه با خطرات مرگ و بیماری های مختلف، از جمله 

سرطان مواجه شدند. 
حتی  و  بحث  نیز  ترکیه  بر  حادثه  این  اثرات  مورد  در 
کیتو در چای مطرح شده  شایعاتی مبنی بر وجود رادیوا
بود، اما جاهد آرال٬ وزیر صنعت و تجارت وقت ترکیه٬ با 
تکذیب  را  ادعا ها  این  دوربین  مقابل  در  چای  نوشیدن 
کرده بود.اما دانشمندان هنوز بیم دارند کهبخشی از   این 
تششعات آن وارد چرخه آب های زیرزمینی شده باشد و 

آلودگی آن را به قاره های دیگر نیز انتقال دهد .

کیف، پایتخت اوکراین  که در  امروزه چرنوبیل، این شهر 
ارواح  شهر  به  کنون  ا دارد  قرار  بالروس  مرز  نزدیکی  در  و 
تبدیل شده است. با وجود گذشت سال ها از این حادثه، 
کتیو و جهش های ژنتیکی در  هنوز آثاری از مواد رادیو ا
که از جمله می توان به  مردم منطقه مشاهده می شود 

کرد.  بی دست و پا متولد شدن نوزادان اشاره 
چرنوبیل  نیروگاه  نزدیکی  در  که  »پریپیات«  کنان  سا
بودند، به سرعت از محل انفجار تخلیه شدند تصور می 
کردند به زودی به خانه های خود بازگشته و می توانند به 
زندگی عادی شان ادامه دهند. اما این اتفاق 
هرگز روی نداد و تمامی اسباب و وسایل 
کتیو  ا رادیو  مواد  به  که  آنها  زندگی 
در  همیشه  برای  بود  شده  آلوده 
آن شهر باقی ماند. تمامی این 
صحنه ها به خوبی در سریال 
به تصویر کشیده شده است 
که تمایل دارند از  . مردمی  
نزدیک این شهر را تماشا 
کوچه  میان  در  و  کرده 
متروکه  و خانه های  ها 
توسط  بزنند،  قدم 
این  به  راهنما  تورهای 
شوند  می  برده  مکان 
بازدید  انتهای  در  و 
آلودگیشان  میزان  نیز 
مورد  کتیو  رادیوا به 
گیرد.  می  قرار  بررسی 
که  است  ذکر  به  الزم 
های  اشعه  میزان 
کتیو  ا رادیو  از  دریافتی 
روزه  یک  تور  یک  در 
ک نیست و ضرری  خطرنا
برای افراد به دنبال نخواهد 

داشت.
بیشتر مردم اوکراین، چرنوبیل 
کاری و قصور شوروی  را نتیجه کم 
سابق می دانند و اعتقاد دارند عدم 
نتیجه  در  کتور  رآ آزمایشات  موفقیت 
درستی  ریزی  برنامه  دولت  بوده  این  ی 

حتی  است.  نداشته  پروژه  این  ایمنی  حفظ  با  رابطه  در 
کاذبی  غرور  با  فیلم  از  هایی  بخش  در  مسکو  مقامات 
از  کمک  دریافت  به  حاضر  دهند،  می  نشان  خود  از  که 
های  صحبت  کردن  پرد  با  و  نیستند  دنیا  نقاط  دیگر 
دانشمندان سعی در کنترل و تحمیل زور بر مردم را دارند . 
سری  یک  دادن  با  و  ها  آلمان  از  تجهیزات  خرید  با  آنها 
که  کتور  را های  دستگاه  مورد  در  مبهم  و  غلط  اطالعات 
این  به  بود  نشده  ساخته  چرنوبیل  نیروگاه  شرایط  برای 
که دانشمندان در این  فاجعه دامن زدند. آمار و ارقامی 
آب  شدن  آلوده  از  ست  واقعی  میکنند  مطرح  سریال 
برای  اورانیوم  بودن  بار  فاجعه  میزان  تا  زمینی  زیر  های 
برداری  عکس  اندازه  ظاهر  به  که  تششعاتی  زمین.   کره 
که  دستگاه رادیولوژی اعالم شد ولی بعد ها مشخص شد 
چرنوبیل را برای ۲۴ هزار سال غیر قابل سکونت خواهد 
که در سی امین سالروز این فاجعه  کرد . خبرنگار آناتولی 
جهت بررسی  بیشتر آن به شهر متروکه پریپیات در نزدیکی 
گزارش های جالبی از  نیروگاه هسته ای چرنوبیل رفته بود 

کرده بود. چرنوبیل تهیه  
سیم   با  این شهر  ورودی  اطراف  بود    آمده  گزارشش  در 
مذکور  نیروگاه  کیلومتری  سی  در  و  شده  احاطه  خاردار 
کنان منطقه  تنها سا کنترل وجود دارد.  بازرسی و  نقاط 
شوند.  مکان  این  وارد  توانند  می  چرنوبیل  پرسنل  و 
این  در  سال   ۸0 سنی  میانگین  با  نفر   ۱۵۸ کنون  هم ا

کنند. منطقه زندگی می 
کار بیش  اما وقتی به نیروگاه نزدیک می شوید سر و صدای 
کردن جهان از اثرات  ک  از سه هزار پرسنل شاغل برای پا

گوش می رسد. این فاجعه به 
کتور  را در  کتیو  رادیوا تشعشعات  خطر  ادامه  به  توجه  با 
کمربند فوالدین ویژه  چهارم، محل اصلی وقوع انفجار، 
دست  در  خطر  این  کردن  خنثی  یا  کاهش  جهت  ای 
بنای  روی  بر  مذکور،  کمربند  است  قرار  است.  احداث 
کتور نصب شده و از این طریق عایق بندی الزم انجام  را
کشور از جمله  گردد. هزینه مالی این عملیات از سوی ۴۴ 
پایان  می شود.در  تامین  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  اعضای 
اینکه دیدن این سریال به شدت توصیه می شود . این 
شجاعت،  وفاداری،  خیانت،   ، عشق  خوبی  به  سریال 
کاذب  گرایی  غرور، سیاست، باند بازی ، حماقت، آرمان 
از  توان  می  را  چرنوبیل   . کشد  می  تصویر  به  را  هوش  و 

بزرگترین درس های بشر برای آیندگان نام برد .

 شروع پایان یک فاجعهچــــــــــــــرنو     بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

بیشتر مردم اوکراین
چــــــرنوبیـــل را  نتیجـــــه 

کاری و قصور شوروی کم 
 سابق می دانند و اعتقاد دارند 

کتور عدم موفقیت آزمایشات رآ
 در نتیجه ی این بوده دولت 

برنامه ریزی درستی در رابطه با 
حفظ ایمنی این پروژه نداشته 

است

خبرنگار آناتولی 
که در سی امین 

سالروز این 
فاجعه جهت 

بررسی  بیشتر آن 
به شهر متروکه 

پریپیات در 
نزدیکی نیروگاه 

هسته ای 
چرنوبیل رفته 

گزارش های  بود 
جالبی از چرنوبیل 

کرده  یادداشت 
بود.

گفت   او می 
اطراف ورودی 

این شهر با سیم  
خاردار احاطه 
شده و در سی 

کیلومتری نیروگاه 
مذکور نقاط 

کنترل  بازرسی و 
وجود دارد

ابر سمی ناشی از انفجار مذکور، اوکراین٬  
کرد  بالروس و بخشی از اروپا و روسیه را آلوده 
کانادا و ژاپن نیز رسید.  و 10 روز بعد به آمریکا٬ 
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی٬ 
کارمند امنیتی و تمیزکاری در  کارگر٬  600 هزار 
کیلومتری محل حادثه در معرض  شعاع 30 

کتیو قرار گرفتند خطر اشعه رادیوا


