
استاندار هرمزگان خبرداد: 

پرداخت تسهیالت به متقاضیان سرمایه گذاری در جزایر هرمز و الرک
   گروه سیاسی//

گذاری در جزایر هرمز و الرک  گفت: به سرمایه  استاندار هرمزگان 
خ سود صفر درصد پرداخت می شود. تسهیالت بانکی با نر

فریدون همتی در نشست ستاد راهبری توسعه پایدار جزیره 
کمک های فنی و اعتباری  هرمز افزود: این تسهیالت از محل 
گفت: استاندار هرمزگان افزود:  استان پرداخت می شود.وی 
سرمایه  برای  الزم  مجوز های  استان  اجرایی  دستگاه های 

کنند. کمترین زمان صادر  گذاران را در 
استاندار هرمزگان افزود: ۲۸ طرح دارای اولویت مانند جاده، 
فاضالب  شبکه  روی،  پیاده  سواری،  دوچرخه  مسیر  نور، 
اجراست.فریدون  حال  در  هرمز  جزیره  در  زایی  اشتغال  و 
گفت: ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های  همتی 
که ۵۰ درصد  توسعه ای در جزیره هرمز اختصاص یافته است 
بنیاد برکت  اعتبارات  از  از منابع استانی و ۵۰ درصد دیگر  آن 

تامین می شود.
کنترل و هماهنگی های الزم  وی افزود: بخشداری هرمز باید 
به منظور سرعت در اجرای این طرح ها را انجام دهد.استاندار 
گردشگر به جزیره هرمز سفر  گفت: پارسال ۷۰۰ هزار  هرمزگان 
داشته  رشد  درصد   ۵۰ آن  از  قبل  سال  به  نسبت  که  کردند 

است.
گذاران زیادی برای ایجاد  کنون سرمایه  فریدون همتی افزود: ا
گاه برای اقامت شبانه دو هزار نفر در جزیره هرمز اعالم  اقامت 
گفت: مردم جزیره هرمز خانه های خود  کرده اند.وی  آمادگی 
کسب  گردشگران آماده و  گردی و پذیرایی از  را برای ایجاد بوم 

درآمد کنند.
مدیرعامل بنیاد برکت نیز 
در این نشست گفت: این 
طرح های  ایجاد  با  بنیاد 
جزیره  در  زایی  اشتغال 
در  تا  دارد  تالش  هرمز 
بیکاری  برنامه پنج ساله 
ریشه  را  هرمز  جزیره  در 
جعفری  کند.سعید  کن 
به  برکت  بنیاد  افزود: 
کارآفرینان در جزیره هرمز 
پنج  سقف  تا  تسهیالتی 
کارمزد ۴  میلیارد ریال و با 
می کند. پرداخت  درصد 
گفت: این تسهیالت  وی 

کارآفرینی امید به متقاضیان ارائه می شود. از طریق صندوق 
گذاری در جزایر هرمز و الرک تسهیالت  به متقاضیان سرمایه 
از  گفت:  این نشست  نیز در  پرداخت می شود.بخشدار هرمز 
کیلومتر  کنون ۸  ا کیلومتر جاده ساحلی دور جزیره هرمز   ۲۲
پاییز امسال ساخته  تا  کیلومتر آن  آن آماده شده است و ۱۴ 

می شود.
سید مجد الدین حسینی افزود: تا چند روز آینده غرفه های 
ساخته  هرمز  قلعه  مجاورت  در  جزیره  مردم  دستی  صنایع 
گفت: با ایجاد طرح های توسعه ای در هرمز این  می شود.وی 

کشور تبدیل می شود. گردشگری جنوب  جزیره به قطب 
نماینده حوزه انتخابیه مرکز استان نیز در جمع مدیران استان 
گفت: مردم جزیره هرمز سهم خود را در دوران انقالب و دفاع 
که  کرده اند حاال نوبت مسئوالن است  کشور ادا  مقدس برای 

بتوانند با خدمت به این مردم قدردان زحمات آنان باشند.
مجلس  در  افزود:  هرمزگان  مردم  نماینده  مرادی  احمد 
باشد  هرمز  توسعه  به  مربوط  موضوعاتی  اسالمی  شورای 
پیگیری می شود و مدیران استان نیز در روند ایجاد طرح های 

توسعه ای این جزیره همت بیشتری داشته باشند.

با موضوع برگزاری مناقصه نگهداری و پشتیبانی از شبکه رایانه ایی 
شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرایی بند » ج « ماده 
گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه عمومی    کیفی مناقصه  12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 

ح ذیل اقدام نماید . یک مرحله ای  به شر
کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی- منطقه ویژه اقتصادی صنایع  گذار : بندرعباس -  1 -نشانی دستگاه مناقصه 

معدنی و فلزی خلیج فارس  
2 - موضوع مناقصه : نگهداری و پشتیبانی از شبکه رایانه ایی

ح مختصر موضوع مناقصه : خدمات پشتیبانی شبکه رایانه ای منطقه ویژه شامل 400 نود شبکه و 250 کاربر  3 - شر
کیلومتر زیر ساخت فیبر نوری )بدون تامین قطعات( رایانه به همراه نگهداری 12 

4 - تاریخ ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند از تاریخ 98/3/8 تا لغایت پایان وقت 
کمیسیون معامالت  کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی - دبیرخانه  اداری مورخ98/3/20 به نشانی بندرعباس - 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مراجعه و با ارائه فیش واریزی به مبلغ 1،000،000 ریال به 
حساب شماره IR  150100004001088604023107بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شناسه حساب 4001088، 

کیفی را دریافت نمایند .   اسناد ارزیابی 
کیلومتر  کثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/4/5 به نشانی بندرعباس  5- مهلت تحویل اسناد تکمیل شده : حدا

13 بزرگراه شهید رجایی دبیرخانه کمیسیون معامالت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
کسب نموده باشند  که حداقل امتیاز الزم را گران واجد شرایط  کیفی ، از مناقصه  شایان ذکر است پس از ارزیابی 

جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد . 

نوبت دوم
P.G.S.E.Z

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
گهی480204 شناسه آ

گهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی  آ
مناقصه یک مرحله ای -شماره : 98/2

گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 1- نام دستگاه مناقصه 
کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی  گزار: بندر عباس -  2- نشانی دستگاه مناقصه 

خ - تلفن  33592201-10  )076( خونسر
3  - موضوع  مناقصه : خرید درام و رولیک

که به صورت فیش واریزی یا ضمانت  4 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1،609،850،000 ریال 
گزار و یا  انواع اوراق مشارکت )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ،مصوب  نامه بانکی به نفع  مناقصه 

)1376
شماره  حساب  به  مبلغ1،000،000ریال  به  واریزی  فیش  ارائه  حساب:  شماره  و  اسناد  قیمت   -5
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شناسه حساب 4001088 ، اسناد    IR  150100004001088604023107

مناقصه را دریافت نمایند .  
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 98/3/8 لغایت پایان وقت اداری 98/3/21

کثر تا پایان وقت اداری مورخ98/4/2 7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا
8- مکان دریافت وتحویل اسناد:  بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی 
خ  - شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - دبیرخانه کمیسیون معامالت  خونسر
راس ساعت 10/00 صبح مورخ98/4/3و  و ب   الف  کات  پا بازگشایی  کات:   پا بازگشایی  و محل  زمان   -9
کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع  کات ج راس ساعت 10/00 صبح مورخ98/4/9در سالن  بازگشایی پا

معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
 www.PGSEZ.IR    :10- نشانی سایت شرکت

نوبت دوم
P.G.S.E.Z

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
گهی 480192  شناسه آ

گهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع  خرید  آ
درام و رولیکشماره : 98/1

فروش 10 هزار متر زمین 
 چهاردیواری میدان باباغالم 

به همراه 400 متر سوله برق سه 
کارگری ،  فاز ، استخر ، 240 متر اتاق 

کیلو وات تلفن ، آب ، برق 350 
 قیمت 10 میلیارد تومان 

لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد
نقــــــــدی

09374533117 - 09139050616

جناب آقای 
مهندس کیان عامری

انتصاب شما را به سمت 
مدیریت مشترکین برق ناحیه 4 
بندرعباس تبریک عرض نموده و  

از درگاه حضرت سبحان تداوم 
تعالی و توفیق سعادت 

جنابعالی را در منصب جدید 
مسالت داریم 

شرکت فن آوری اطالعات جنوب

کیدکرد:  رئیس کل دادگستری هرمزگان تا

لزوم بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه

مردم هرمزگان در راهپیمایی روز قدس فریاد زدند:

فلسطین تنها نیست

   گروه سیاسی//
محکومین  اقساط  هرمزگان،تعدیل  دادگستری  کل  رئیس 
در  بازنگری  لزوم  بر  و  برشمرد  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  را  مهریه 

کرد . کید  محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأ
»شورای  جلسه  هرمزگان،در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
از  ابالغی  دستورالعمل  به  اشاره  با  هرمزگان«  استان  قضایی 
قانون نحوه اجرای  ریاست قوه قضائیه اظهار داشت:  سوی 
که  است  داشته  مقرر   ۱۳۹۴ مصوب  مالی  محکومیت های 
به  است  منحصر  مهریه  پرداخت  عدم  برای  زوج  بازداشت 
که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد؛ اما از پرداخت  مواردی 

کند و زوجه رامعطل بگذارد. مهریه اجتناب 
وی با بیان اینکه با توجه به نوسات به وجود آمده در حوزه 
اجتناب  ضرورتی  مهریه  محکومین  اقساط  تعدیل   ، اقتصاد 
ناپذیر است ، بر لزوم بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان 
استان  قضایی  شورای  کرد.رئیس  کید  تأ مهریه  پرداخت  از 

به  توجه  با  دارد  ضرورت  کرد:  تصریح  ادامه  در  هرمزگان 
ج  خار صورت  به  تا  شود  اتخاذ  ،ترتیبی  ابالغی  دستورالعمل 
و مهلت های  تعدیل رسیدگی  به درخواست  نوبت نسبت  از 
تأدیه متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه و حقوق محکوم 
ناتوان  افراد  شدن  زندانی  از  ترتیب  بدین  تا  شود  تنظیم  لها 

جلوگیری به عمل آید.
اهداف  تحقق  در  مهم  های  شاخص  از  یکی  همچنین  وی 
کیفری زندان  کنترل جمعیت  عدالت محور دستگاه قضایی را 
منظم،مستمر  بازدید  لزوم  بر  راستا  همین  در  و  برشمرد  ها 
استان  های  ندامتگاه  و  ها  بازداشتگاه  از  قضات  هدفمند  و 
کرد.رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، لزوم ثبت  کید  تأ
هدفمند  و  مؤثر  مستمر،  بازدید  و  قضایی  اقدامات  دقیق 
قضات از ندامتگاه های استان را به منظور استماع مطالبات 
آنان  مشکالت  رفع  جهت  در  شایسته  اقدام  و  مددجویان 
با افزایش بازدیدها می توانیم روند  کرد:  یادآور شد و تصریح 

پیش  از  بیش  را  آن  و  داده  ادامه  را  کیفری  جمعیت  کاهش 
بخش  در  هرمزگان  دادگستری  کل  بخشیم.رئیس  ارتقاء 
کید بر لزوم برخورد قاطع و  دیگری از سخنان خود، ضمن تأ
بدون اغماض با مرتکبین جرایم خشن ، اظهارداشت: حذف 
و  نظارتی  های  دستگاه  تمامی  مشارکت  با  جرم زا  بسترهای 
کیفری زندان  کاهش جمعیت  اجرایی مؤلفه ای راهبردی در 

ها محسوب می شود.
کرد : رسیدگی به مطالبات مردم  علی صالحی در ادامه تصریح 
اسالمی  جمهوری  نظام  مدیران  و  است  امور  تمام  رأس  در 
باید به مثابه یک سرباز در جهت خدمتگزاری به مردم وقت 
به  اذعان  با  هرمزگان  استان  قضایی  شورای  بگذارند.رئیس 
در  مؤثری  نقش  دادرسی  جریان  در  تسریع  که  مطلب  این 
می  ایفاء  قضایی  دستگاه  عملکرد  از  عمومی  رضایت  جلب 
کرد:هیچ دستگاهی حق ندارد موجبات  نماید ،خاطر نشان 

اطاله دادرسی را فراهم سازد.

   گروه سیاسی//
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برابر با دهم خرداد ماه 
98، راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پرشور مردم شیعه و 
اهل سنت هرمزگان در شهرها، بخش ها و جزیره های این استان 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگارصبح ساحل، مردم هرمزگان با حضور پرشور 
خود در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر همبستگی خود 
گذاشته و جنایت های  را با مردم مظلوم فلسطین به نمایش 
اشغالی  سرزمین  در  آمریکا  حمایت  با  که  صهیونیستی  رژیم 
روز  کردند.راهپیمایی  محکوم  را  می شود،  انجام  قدس 
جهانی قدس در بندرعباس مرکز استان هرمزگان نیز ساعت 
مسجد  سمت  به  دباغیان  شهید  بوستان  محل  از  ظهر   ۱۱

جامع بندرعباس با شعار ال اهلل اال اهلل محمد رسول )ص( ما 
همه باهم هستم پشت والیت هستیم، این همه لشکر آمده 
عظیم  جمع  به  دسته  دسته  شد،  آغاز  آماده  رهبر  عشق  به 
راهپیمایان اضافه شده و با حضوری گسترده و منسجم رهایی 
گرمای  در  فارس  خلیج  زدند.حافظان  فریاد  را  شریف  قدس 
برگزاری  شده  تعیین  محل  در  دیروز  صبح  درجه   ۴۰ حدود 
مراسم راهپیمایی روز قدس )بوستان شهید دباغیان( جمع 
کاردها و دست نوشته هایی  آنها پال شده بودند و در دستان 
از مبارزات مردم مظلوم فلسطین، حمایت از ملت فلسطین 
و  انقالب  معظم  رهبر  و  )ره(  خمینی  امام  از  تصویرهایی  و 
پرچم های سه رنگ ایران دیده می شد.در همین ساعت های 
پیروز  »فلسطین  شعارهای  با  راهپیمایان  مراسم،  آغازین 

است، اسرائیل نابود است« ، »مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل 
« نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی به ویژه رژیم اشغالگر 

کردند. قدس اعالم 
بر  »مرگ  فرانسه«،  بر  »مرگ  شعارهای  همچنین  داران  روزه 
که  آل سعود خائن«، »مرگ بر آمریکای مردم فریب«، »خونی 
کش  کودک  »وهابی  ماست«،  رهبر  به  هدیه  ماست  رگ  در 
»برعزم  القریب  فتح  و  اهلل  نصرمن  است«  اسرائیل  همدست 
ملت ما تهدید اثر ندارد آمریکای جهانخوار این را باید بداند« و 

»یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا« سر می دادند.
جهانی  روز  راهپیمایی  برگزاری  از  پس  هرمزگانی  داران  روزه 
آئین نماز عبادی  پایانی مراسم، در  قدس و قرائت قطعنامه 

107-32226751سیاسی جمعه حضور یافتند.

مشترکین محترم صبح ساحل
مشکالت و نظرات خود
را در مورد توزیع روزنامه

با ما در میان بگذارید
تلفن پذیرش: 32241462-105

گهی  شرکت های تعاونی آ
سراسر هرمزگان در صبح ساحل
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از هزينه سرنوشت ساز نجفی برای اصالح طلبان 
کنش صادق زیبا کالم به قتل میترا استاد تا وا

استقبال گرم »ایاد عالوی« 
از پیشنهاد وزیر خارجه ایران

جمهوری  دعوت  از  عراقی  سیاستمدار  عالوی«  ایاد  «
کشور های همسایه استقبال  گفتگو با  اسالمی ایران برای 
از  ما  گفت:  عراق  »الوطنیه«  سیاسی  ائتالف  رئیس  رد.  ک
کشور های منطقه برای  دعوت جمهوری اسالمی ایران از 
گفتگو و تفاهم استقبال می کنیم... هدف ایران از دعوت 
طرحی  این  است.  منطقه  در  تنش  کاهش  گفتگو،  ه  ب
گامی  جدید است و من این طرح را تأیید می کنم و آن را 
گزارش  خیر می بینم. من از طرفداران این ایده هستم. به 
خبرگزاری »واع« عراق، نخست وزیر پیشین عراق همچنین 
که در دیدار با »برادران ایرانی و عرب خود و همچنین  گفت 
کشور های اسالمی« همیشه بر اینکه  برادران ترک و سایر 
منطقه  آرامش  برای  باید  خودشان  منطقه  کشور های  «
کشور ها باید به  که این  گفته  کرده و  کید  کنند« تأ تالش 
مسئولیت خود در دفاع از منطقه عمل کنند »نه آنکه برای 

ج تکیه شود«. تأمین امنیت منطقه بر خار
ینهمه جنایت و اختالس 

در جامعه مایه شرمندگی است
خامنه ای،  سیدهادی  المسلمین  و  االسالم  جت  ح
گفت: شاهدیم  دبیرکل مجمع نیرو های خط امام )ره( 
که در اثر رشد عامل رابطه و باندبازی در تصمیمات کالن 
که رسمی برای همه شده است،  جامعه و فرار از قانون 
می دهد  خ  ر رسوا  اختالس های  و  جنایات  همه  ین  ا
که مایه شرمندگی است.همه ما در بروز حوادث امروز 
در  تاثیری  من  بگوید  نمی تواند  کسی  هستی،  قصر  م
خطا های  همه  ما  نداشتم.  امروز  شرایط  کل گیری  ش
برابر  در  مردم  از  باید  و  شدیم  مرتکب  کوچکی  و  زرگ  ب

کنیم. /ایسنا که داشته ایم عذرخواهی  اشتباهاتی 
هزینه سرنوشت نجفی برای اصالح طلبان

اعتماد با اشاره به سوابق محمدعلی نجفی و رخداد هایی 
شد  تهران  شهرداری  سمت  از  او  استعفای  موجب  ه  ک
نوشت: ورود میترا استاد به زندگی محمدعلی نجفی با هر 
شکل و دلیلی و به صورت خواسته یا ناخواسته بوده باشد، 
که  چرا است،  داشته  جریان  یک  برای  عمومی  تایجی  ن

نجفی به عنوان یکی از اصلی ترین نفرات نزدیک به دولت 
زندگی  و  می شود  شناخته  اصالحات  جریان  و  وحانی  ر

خصوصی او نمی تواند دور از جایگاه سیاسی اش باشد.
کالم به قتل میترا استاد کنش صادق زیبا وا

کنش نشان داد و  کالم به قتل میترا استاد وا صادق زیبا
نوشت: قتل »میترا استاد« توسط همسرش محمدعلی 
نجفی شهردار پیشین و یکی از شاخص ترین چهره های 
ک و غم انگیزی است.  اصالح طلبان،یقینا تراژدی هولنا
بالطبع اصالح طلبان سعی می کنند تا از هزینه سیاسی 
تالش  اصولگرایان  از  بسیاری  مقابل  در  و  بکاهند؛  ن  آ
حد  تا  کرده اند(  هم  شروع  )همچنانکه  نمود  واهند  خ
کثر بهره برداری سیاسی را از این ماجری بنمایند. اما ای  ا
که صف بسته اند تا از نابودی دو انسان، یکی  کاش آنان 
روحی  شخصیتی  فروریزی  بصورت  دیگری  و  یزیکی  ف
بنمایند  را  سیاسی  برداری  بهره  کثر  حدا وانی اش،  ر
متوجه می شدند که رفتارشان چقدر غیر اخالقی است.

ماجرای شنود مکالمات نجفی
توسط یک نهاد خاص

که در پی اعتراف به قتل  نجفی شهردار پیشین تهران 
دادسرای  به  بازپرسی  انجام  برای  خود  دوم  مسر  ه
گفت: یک نهاد  امور جنایی تهران منتقل شده است 
قرار  همسرم  اختیار  در  و  می کرد  شنود  مرا  ماس های  ت
اما  کردم،  شکایت  خصوص  این  در  که  است  ی داده  م

این موضوع انگیزه قتل نبوده است.
توئیت مشاور احمدی نژاد 

کنش به قتل همسر نجفی در وا
کرد: نجفی می توانست  مشاور محمود احمدی نژاد بیان 
را  استاد  میترا  فیزیکی  حذف  محدود،  مبلغی  ا  ب
توئیتر  حساب  در  داوری  عبدالرضا  کند.  رونسپاری  ب
خود نوشت: دکتر نجفی فردی با مکنت و نفوذ است و 
می توانست با مبلغی محدود، حذف فیزیکی میترا استاد 
کرده، ردپایی هم از خود باقی نگذارد؛ اما  را برون سپاری 
این که دکتر نجفی شخصا سالح به دست می گیرد و راسا 
محیط  فشار  از  نشانه ای  می کند،  شلیک  همسرش  ه  ب

پیرامون و بحران روحی شهردار اسبق تهران است.
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 صبح ساحل // بابک پارسا :
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( و مدیرکل آموزش پرورش 
های  برنامه  خبری   نشست  دريک  هرمزگان  ستان  ا

کردند. مشترک سپاه و آموزش و پرورش راتشریح 
استان  سجاد  امام  سپاه  فرمانده  ساالری  اباذر  رهنگ  س
هرمزگان در این نشست خبری بیان داشت :  نقش پررنگ 
که در  کسی پوشیده نیست ، نقشی  آموزش و پرورش بر 

این انقالب بسیار حائز اهمیت است .
وی گفت :آموزش و پرورش در عرصه های مختلف فرهنگ 
سازی در صف اول است و در نظام و تربیت جامعه نقشی 

کلیدی دارد .
وی بااشاره به انعقاد تفاهم نامه توسط سپاه امام سجاد 
و آموزش و پرورش  افزود : امید واریم با انعقاد این تفاهم 
نامه بتوانیم اقدامات خوبی انجام دهیم و هردو از ظرفیت 

یکدیگر بهترین استفاده را ببریم .
سرهنگ ساالری ادامه داد : ظرفیتهای مناسبی در عرصه 
آموزشی ، ورزشی و فرهنگی در سپاه وجود دارد و در اختیار 
به  میتواند  پرورش  و  آموزش  به  ظرفیتها  این  ذاشتن  گ

کند . کمک شایانی  بخش فرهنگ و آموزش 
این  جاری  سال  در  کرد:  خاطرنشان  ساالری  رهنگ  س
و  یکصد  در  پرورش  و  آموزش  انتخاب  به  داریم  را  فتخار  ا
پنجاه مدرسه برنامه های فرهنگی برگزارکردیم .همچنین 
قدرت  هرچه  برای  بسیج  و  سپاه  های  ظرفیت  همه  ر  د

گرفتن آموزش و پرورش آماده همکاری هستیم .
دریایی  اردوهای  کرد:  بیان  ع  سجاد  امام  سپاه  رمانده  ف
گردشی با  و زمینی راهیان نور و همچنین انواع اردوهای 
استفاده از ظرفیت سپاه امام سجاد ع امکان پذیر است . 
همچنین وی در خصوص بازسازی و مرمت مدارس گفت: 

بازسازی  و  مرمت  آمادگی  ع  سجاد  امام  پاه  س
مدارس را در مناطق دور افتاده و روستاها را دارد .
فرمانده سپاه امام سجاد با اشاره به استفاده از 
کرد : سپاه امام  ظرفیتهای فرهنگی سپاه تصریح 
سجاد آماده  برپایی نمایشگاه های مختلف  به 
همکاری  با  اجتماعی  آسیبهای  بحث  در  یژه  و

آموزش و پرورش است.
آموز  دانش  شهدای  کنگره  توان  می  مچنین  ه
و شهدای استان نیز با همکاری سپاه و آموزش 
بخش  :در  افزود  برگزارشود.ساالری  پرورش  و 
برای جوانان و نوجوانان توسط سپاه  نیز  آمادگی دفاعی 
آن  ریزی  برنامه  حال  در  که  است  مهمی  های  برنامه  ز  ا
گفت اجرای برنامه های پدافند غیر عامل در  هستیم ، وی 

کار قرار داده شده است. مدارس نیز در دستور 
تقويت توان آموزشی استان باهمکاری سپاه

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  زاده  دادی  وسی  م
که این تفاهم  کرد : آنچه مارا برآن داشت  هرمزگان نیز بیان 
نامه را با سپاه امام سجاد ع امضاء نماییم، تقویت توان 
آموزشی استان بوده است ، البته در سالهای قبل با برخی 
کرده بودیم ، اما این  ارگانها هم تفاهم نامه ای را منعقد 
تفاهم نامه با سپاه امام سجاد ع بسیار حائز اهمیت است.
آموزشی در فنی  امکان   : گفت  آموزش و پرورش  مدیرکل 
حرفه ای ما جهت باال بردن توان نیروهای سپاه توسط 
گرفت ، همچنین تدریس  آموزش و پرورش صورت خواهد 
درس آمادگی و دفاعی توسط سپاهیان بسیار مهم است 
سپاه  توسط  کوثر  راهیان  مدرسه   ۱۰ ایجاد  همچنین   ،

کار است. پاسداران در دستور 
این مقام مسئول اطهار داشت : محرومیت و محرومیت 
زدایی در دهستانهای استان از دیگر اقدامات مهم است 
که امید است با توجه به این تفاهم نامه و باهمکاری سپاه 

امام سجاد ع شاهد اجرای آن باشیم.
کرد ؛ در عرصه بازسازی و نوسازی مدارس مورد  وی بیان 
که  نیاز نیز با کمک سپاه امام سجاد ع اقدامی خوبی است 

گرفت. صورت خواهد 
کرد : تمامی این تفاهم نامه ها و  دادی زاده خاطرنشان 
تالشها صرفا« جهت باالبردن توان آموزشی در استان است 
پروش  استان  در  انقالبی  فرهنگ  با  فرزندانی  بتوانیم  ه  ک

دهیم.

با امضا تفاهم نامه ای ،عملیاتی می شود:

توسعه همکاری های سپاه و
آموزش و پرورش هرمزگان 

مفقودی

قبض انبار گمرکی به شماره 
13940143852 متعلق به شرکت 

 بهین پودر گستر ایرانیان
گردیده و از درجه اعتبار   مفقود 

ساقط است

به  بازرگانی اتحاد تجارت عدنان درتاریخ ۱398/۰3/۰5 به شماره ثبت ۱992  تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تولیدی و 
گهی میگردد.  ح زیر جهت اطالع عموم آ که خالصه آن به شر گردیده  شناسه ملی ۱4۰۰8359۱95 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
کلیه خدمات و تسهیالت در امر تجارت  کاالهای مجاز بازرگانی , تخلیه و بارگیری , ارائه  کلیه  موضوع فعالیت :صادرات و واردات 
داخلی و بین المللی ، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، تشکیل 
کشور به منظور اهداف شرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی با خرید  ج از  دفاتر نمایندگی در داخل و خار
سهام انعقاد قرارداد ، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی. تولید، بسته 
گمرکی  خدمات   - صادراتی  و  وارداتی  کاالی  انبارداری   - بارگیری  و  تخلیه  خدمات  کلیه  انجام  غذایی  مواد  انواع  توزیع  و  ندی  ب
کانتینر)استافینگ( - خدمات مواد معدنی  کاال درون  بارگیری  کانتینر)استریپ(-  از داخل  کاال  کاال -تخلیه  ترخیص و صدور  و 
استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  رصورت  د
چهارم  طبقه   ،  ۰ ک  پال  ،  x سعدی  کوچه   ، امام  بلوار   ، گمرک  بندرلنگه،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، بندرلنگه  شهرستان   ، رمزگان  ه
کدپستی 797۱8۱57۱8 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای سید محمود عدنانی به شماره ملی 344۰8۱۱859 دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم لیال بهبودی آزاد به شماره ملی 
344۰84۱839 دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید محمود عدنانی به شماره ملی 344۰8۱۱859و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم لیال بهبودی آزاد به شماره ملی 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور  344۰84۱839و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با  شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
گهی های شرکت  ج آ کثیر االنتشار صبح ساحل جهت در مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 

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

ک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه )485427( کل ثبت اسناد و امال اداره 

که در ساعت 8 صبح روز  کلیه صاحبان سهام شرکت فوق جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  بدينوسیله از 
کدپستی 7951677988 برگزار می شود ، دعوت  1398/03/20 در دفتر شرکت به نشانی شهرک نريمان ، خیابان شب بو 4 ، 

ح ذیل می باشد: به عمل می آيد .دستور جلسه به شر
الف : انحالل شرکت 

که در صالحیت مجمع باشد ب : سایر مواردی 
شرکت نگین مشعل قشم

گهی دعوت از سهامداران شرکت نگین مشعل قشم )سهامی خاص( آ
شماره ثبت 5068

تلفن پذیرش:  32241462-105

گهی  شرکت های آ
تعاونی سراسر هرمزگان

در صبح ساحل

گهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیين تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي(( آ
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حاجي آباد 
ح زیرجهت اطالع  گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وپالك مورد تقاضا به شر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
که هرکس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض  گهي مي شود در صورتي  ْآ عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
کتبًا به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم  گهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را  داشته باشد مي تواند از تاریخ انتشار اولین آ
وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایي تقدیم وگواهي تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید،درهرحال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد /۰
۱ -  آقای جواد قاسمی نژاد رائینی  فرزند علی  ش ش 927  صادره از حاجی اباد  ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت 
34/8۰  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده ۱۱6و ۱۱6 مکرر فرعی از یک- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در خیابان 
کفایت رحیمی  فرزند احمد  ش ش ۱94  صادره از حاجی اباد  ششدانگ یکباب  امام خمینی )ره( ملکي علی اصغرربیعی.2-  خانم 
خانه  به مساحت 44۱/56  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 2- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد بلوار 
کریمی  فرزند نعمت اهلل  ش ش ۱۱  صادره از  کشاورزان علی اباد.3-آقای فرهاد  کوچه فرخی  ملکي بازعلی برزگر  احد از  معلم جنوبی 
بندرعباس  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 379  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 2- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس 

کشاورزان علی اباد. کوچه فرخی  ملکي بازعلی برزگر  احد از  واقع در حاجي آباد خیابان مطهری 
4-  آقای آزاد حسن زاده  فرزند عیسی  ش ش 269 صادره از حاجی اباد  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
۱63/67  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 3- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد محله بی بی دختران  

کشاورزان حاجی اباد. ملکی  غالمرضا حسن زاده احد از 
5-.خانم عصمت حسن زاده حاجی ابادی  فرزند غالمعباس  ش ش 2 صادره از حاجی اباد  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر چند اصله نخله تازه غرس شده  به مساحت ۱4۰9/۱5  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 3- اصلي قطعه 

کشاورزان حاجی اباد. یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد محله بی بی دختران   ملکی  غالمعباس حسن زاده احد از 
6-آقای ایاض حسن زاده حاجی ابادی   فرزند حسن  ش ش 63۱  صادره از  حاجی اباد  پنج دانگ مشاع از   ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت ۱7۰  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 3- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد محله بی بی 

کشاورزان حاجی اباد دختران  ملکي غالمعباس حسن زاده احد از 
اباد  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به  7-. خانم هما رشیدی دهستانی  فرزند جالل  ش ش ۱۰6۰ صادره از حاجی 
مساحت ۱67/47  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 3- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد بلوار معلم 

کشاورزان حاجی اباد. شمالی   ملکی  مختار حسن زاده احد از 
8- آقای مسلم لشکری  فرزند شجاع  ش ش 4678 صادره از حاجی اباد  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
۱95/28  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 3- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد محله بی بی دختران   

کشاورزان حاجی اباد. ملکی  غالمرضا حسن زاده احد از 
کهه  فرزند محمدعلی  ش ش 459 صادره از حاجی اباد  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  کریمی  9- خانم زهرا 
کرم  کوچه جهاد   ملکی   258/28  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 3- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجي آباد 
گیسی   فرزند رمضان  ش ش 979 صادره از حاجی اباد  پنج دانگ  کشاورزان حاجی اباد.۱۰- آقای ابراهیم نوروزی  حسن زاده احد از 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱6۰/42  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 3- اصلي قطعه یك بخش هفت بندرعباس 

کشاورزان حاجی اباد. واقع در حاجي آباد محله بی بی دختران   ملکی  بختیار حسن زاده احد از 
۱۱-آقای شهباز باوقار  فرزند چهارشنبه   ش ش 3  صادره از   حاجی اباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت   56262  
پلنگان  روستای  آباد  حاجي  در  واقع  بندرعباس  هفت  بخش  یك  قطعه  اصلي   -28 از  فرعی   2 باقیمانده  پالك  از  مفروز  مربع  تر  م
بندرعباس  از    صادره    547 ش  ش  یعقوب    فرزند  فارغانی   دهقانی  یوسف  مدنی.۱2-آقای  قاسمعلی  حاج  ملکي  هدادی    ش
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت   5۱۱/۱4  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 43- اصلي قطعه دو بخش هفت بندرعباس واقع 
در حاجي آباد شهر فارغان   ملکي تازه بهار امیری توسلی.۱3-خانم عصمت دهقانی فرزند علی   ش ش 347۰۰۰9554  صادره 
از   حاجی اباد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت   584/75  متر مربع مفروز از پالك باقیمانده 43- اصلي قطعه دو بخش هفت 

بندرعباس واقع در حاجي آباد شهر فارغان   ملکي امانعلی توسلی.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1398/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1398/03/27
       علي اصغر ولي پور     -    رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان حاجي آباد 
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کم در   تولیدکنندگان باید تا می توانند با سود 
کنند، صنایع چوبی  کیفیت باال تالش  تولید 

که وجود دارد اما قفسه  ما هزاران سال است 
کتاب را از جایی دیگر می آورند، مگر می شود؟ 
کم،  کنیم، این سود  کم شروع  اول باید با سود 
روزبه روز برکت پیدا می کند؛ این مسئله  باید 

تبدیل به یک فرهنگ شود...

کارت سوخت اعالم شد زمان اجباری شدن 
گزارش تسنیم،  کرد.به  کارت سوخت را اعالم  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای زمان اجباری شدن 
کرد؛ در اجرای سیاست های دولت و مجلس شورای  اعالم  با صدور اطالعیه ای  ایران  نفتی  فرآورده های  شرکت ملی پخش 
کارت هوشمند سوخت  کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری صرفًا با ارائه  اسالمی, عرضه بنزین در جایگاه های سراسر 
خودرو, امکان پذیر خواهد بود.بر اساس این اطالعیه, آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده 
ج اطالعات خود در سامانه دولت همراه اقدام  و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران, نسبت به در
کارت هوشمند  کرده اند, نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و  کارت اعتباری خود را ثبت  کردن فرایند الزم, شماره حساب  و با طی 
سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی, صادر و توسط شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به آن ها تحویل داده 
کارت, به مأموران شرکت  کارت سوخت الممثنی را برابر تعرفه مصوب, هنگام دریافت  خواهد شد.این هموطنان هزینه صدور 

کرد. پست جمهوری اسالمی ایران پرداخت خواهند 

شنبه 11 خرداد  98|سال سی وچهارم| شماره 3777 
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

کرد:  مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم 

جابجایی بیش از12میلیون تن کاال 
در بندر شهید رجایی 

برگزاری انتخابات انجمن حمایت 
کنندگان از حقوق مصرف 

برنامه های توسعه و سکونت
در سواحل مکران 

معاون وزیر کشور در بندرعباس خبر داد:

عملیاتی شدن سند توسعه پایدار جزایر هرمزگان

در دیدار امام جمعه بندرعباس
با صنعتگران و تولیدکنندگان چه گذشت ؟

 گروه اقتصادی :
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه 
و  تخلیه  از  رجایی  شهید  بندر  اقتصادی  ویژه 
انواع  تن  میلیون   12 به  نزدیک  حجمی  بارگیری 
کاال و صعودی شدن حجم صادرات غیرنفتی در 
نخست  دوماه  طی  کشور  تجاری  بندر  بزرگترین 

سال جاری خبر داد.
و  تخلیه  خبر  اعالم  با  پور«  عفیفی  مراد  »اله 
کاالی  بارگیری 11 میلیون و 706 هزار و 195 تن 
طی  رجایی  شهید  بندر  در  نفتی  غیر  و  نفتی 
اظهار   ،98 سال  ماه  اردیبهشت  و  فروردین 
از این رقم، هفت میلیون و 715 هزار  داشت: 
کاالهای غیر نفتی و سه  و 584 تن مربوط به 
میلیون و 990 هزار و 611 تن فرآورده های نفتی 

تخلیه و بارگیری شد.
کاالهای غیرنفتی در بندر  وی حجم صادرات 
شهید رجایی را شش میلیون و 175 هزار و 416 
گفت:  کرد و  افزایش 1.2 درصدی اعالم  با  تن 
 784 امسال،  نخست  دوماه  طی  همچنین 
هزار و 551 تن محموله های وارداتی، در این 
اقتصادی  ویژه  منطقه  شد.مدیر  تخلیه  بندر 
بندر شهید رجایی از ترانزیت 323 هزار و489 

هزار  ترانشیپ 317  و  غیرنفتی  کاالی  تن  هزار 
خطوط  طریق  از  غیرنفتی  کاالی  تن   629 و 

کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر خبر داد.
بندر  بزرگترین  عملکرد  به  اشاره  با  پور  عفیفی 
تجاری کشور در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده 
ابتدای  تا   98 سال  آغاز  از  گفت:  نفتی  های 
و  هزار   351 و  میلیون  یک  جاری،  خردادماه 
کشور  ج از  777 تن فرآورده های نفتی به خار

صادر شده است.
کرد: طی این مدت، دو میلیون و  وی اضافه 
و  کابوتاژ  نفتی،  فرآورده  تن   969 و  هزار   632
همچنین پنج هزار و 865 تن از اینگونه فرآورده 

ها، ترانزیت شده است.
اله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی 
بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر  و  هرمزگان 
رشد  به  اشاره  ضمن  پایان  در  رجایی  شهید 
های  کشتی  انواع  تردد  درصدی  دهم  شش 
اقیانوس پیما به دروازه طالیی اقتصاد ایران، 
شناور  فروند   670 مجموع  از  داشت:  اظهار 
گانه این بندر،  پهلوگرفته در اسکله های چهل 
569 فروند، باالی هزار تن و 101 فروند نیز زیر 

هزار تن وزن داشته است.

 گروه اقتصادی :
حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  و  نظارت  معاون 
سومین  برگزاری  از  سازمان  کنندگان  مصرف 
مصرف  حقوق  از  حمایت  انجمن  انتخابات  دوره 

کنندگان شهرستانهای استان خبر داد.
عبدالرضا پیروی منش بیان کرد : سومین دوره 
مصرف  حقوق  از  حمایت  انجمن  انتخابات 
 11 امروزشنبه  استان  شهرستانهای   کنندگان 
خرداد ماه سالجاری برگزار می شود.وی افزود : 
مکان برگزاری انتخابات شهرستان بندرعباس 

انتهای خیابان طلوع سازمان صنعت معدن 
است.  12 9لغایت  ساعت  هرمزگان  تجارت  و 

حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  و  نظارت  معاون 
شهرستان  انتخابات   : گفت  کنندگان  مصرف 
های تابعه نیز در محل ادارات شهرستانی برگزار 

گردد. می 
انجمن  اعضای   : کرد  کید  تا منش  پیروی 
کنندگان می توانند با  حمایت از حقوق مصرف 
کارت ملی  کارت شناسایی یا  در دست داشتن 

در این انتخابات شرکت نمایند.

 گروه اقتصادی :
بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
مسکن با بیان اینکه امسال برای 
1۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی 
خواهد  صادر  مالکیت  سند 
ویژه ای  برنامه های  گفت:  شد، 
مکران  سواحل  روستاهای  برای 

پیش بینی شده است.
در  فارس،  با  گفت وگو  در  شاملو  رضا  محمد 
که طرح  هادی روستایی  پاسخ به این سؤال 
به  از مهاجرت روستاییان  توانسته  تا چه حد 
 اثرات خوبی 

ً
شهرها جلوگیری کند، گفت: قطعا

داشته است و ما در روستاهایی که طرح هادی 
کردیم، شاخص های بهداشتی  روستایی اجرا 
احساس  و  کرده  پیدا  توسعه  اقتصادی  و 
وابستگی و عالقه به ماندن در روستاها بیشتر 
شده است و در برخی مناطق روستایی شاهد 

مهاجرت معکوس در روستاها نیز بودیم.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات ملی طرح هادی 
از  بیش  با  گذشته  سال  به  نسبت  روستایی 
100 درصد رشد به 750 میلیارد تومان رسیده 
شناختی  با  مجلس  نمایندگان  گفت:  است، 
مجلس  در  دارند،  انتخابیه  حوزه های  از  که 
را  اعتبارات  این  توانستند  و  کرده  پیگیری 

افزایش دهند.
گفته وی، در برنامه طرح هادی روستایی  به 
بازنگری  طرح  روستا   2500 جاری  سال  در 
طرح  فاقد  که  روستاهایی  یا  و  باشیم  داشته 
هادی هستند، طرح هادی ایجاد کنیم.شاملو 
بدون  روستای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
طرح هادی داریم، ادامه داد: روستای بدون 
اساس  بر  و  است  اندک  بسیار  هادی  طرح 
مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  آخرین 
حدود 2 هزار روستای باالی 20 خانوار افزایش 
کرد و طبعًا بخشی از آنها فاقد طرح هادی  پیدا 

تهیه  آنها طرح هادی  برای  به مرور  و  هستند 
که  روستاهایی  اما  افزود:  شد.وی  خواهد 
چون  هستند،  هادی  طرح  بازنگری  نیازمند 
دوره طرح آنها 10 ساله بوده و به پایان رسیده 
هادی  طرح  باید  روستا  هزار   8 حدود  است، 

آنها بازنگری شوند.
اظهار  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
کرده ایم  پیش بینی  جاری  سال  داشت:برای 
که 2500 روستا طرح بازنگری هادی روستایی 
اسناد  ثبت  سازمان  همکاری  با  و  شود  تهیه 
امسال 140 هزار تا 150 هزار واحد سند روستایی 

نیز امسال صادر خواهد شد.
و  میلیون  حاضر 3  حال  در  داد:  ادامه  شاملو 
200 هزار واحد مسکونی روستایی دارای سند 
هستند و در سال جاری هم شهرهای زیر 25 
هزار نفر جمعیت در روستاهای باالی 20 خانوار 

140 تا 150 هزار واحد سنددار خواهند شد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن در پاسخ 
که چه برنامه هایی برای توسعه  به این سئوال 
و سکونت در سواحل مکران شده است، گفت: 
برنامه های متنوعی در سواحل مکران داریم تا 
توجه ویژه ای به این منطقه شود و برای این 
گرفته شده است. منظور اعتبار خاصی در نظر 

شاملو افزود: با اختصاص اعتبارات ویژه تالش 
داریم تا روستاهای سواحل مکران با توجه به 
ویژگیهای منحصر به فردی که دارند، به جذب 

کنیم. گردشگر و توسعه آنها کمک 

 صبح ساحل // بابک پارسا :
ای  منطقه  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاون 
جزایر  توسعه  مصوبات   : کشورگفت  وزارت 

هرمزگان درحال اجرااست.
بابک دین پرست در جلسه ستاد مدیریت 
و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان 
حل  سند  با  ارتباط  در  دربندرعباس  
:با  کرد  بیان  هرمزگان  مردم  مشکالت 
و  هرمزگان  استان  در  کشور  وزیر  حضور 
حل  سند   ، استان  جزایر  از  ایشان  بازدید 
استان  جزایر  پایدار  توسعه  و  مشکالت 
روحانی  دکتر  سوی  از  و  تنظیم  هرمزگان 
در  آن  شدن  عملیاتی  و  انجام  دستور 

گرفت . کار قرار  دستور 
گفت : از مجموع 70 مصوبه برای توسعه  وی 
این  درصد  بر 50  بالغ  کنون  تا هرمزگان  جزایر 
باقیمانده  اجرای  و  شده  اجرایی  مصوبات 
مصوبات نیز با جدیت در حال پیگیری است.

دراشتغال   : کرد  تصریح  پرست  دین  بابک 
از  بیش  کنون  تا نیز  عشایری  و  روستایی 
تومان  میلیارد  شش  و  هفتاد  و  دویست 
استان  به  ملی  توسعه  صندوق  از  تسهیالت 

هرمزگان اختصاص یافته است .
گذاری پروژه  این مقام مسئول در خصوص وا
خصوصی  بخش  به  دولت  تمام  نیمه  های 
توصیه  الرغم  علی  متاسفانه   : داشت  اظهار 
به  حاضر  ادارات  از  برخی   ، دولت  مکرر  های 
گذاری نمی شوند و این موضوع باید تمام  وا
گذاری  وا با  ندارد  حق  ای  اداره  هیچ   ، شود 
مخالفت  خصوصی  بخش  به  هایش  پروژه 
کشور، هفت  : وزیر  کرد  کند .وی خاطرنشان 
ماموریت ویژه را در جهت اهداف رونق تولید 
جمله  از  اند،  کرده  تعیین  فرمانداران  برای 
از  مراقبت  به  توان  می  ها  ماموریت  این 
به  بازگشت  و  احیا  فعال،  تولیدی  واحدهای 
، بازگشت به تولید  تولید واحدهای غیرفعال 
واحدهای تملک شده توسط بانک ها، رصد 
مشکالت و حل موانع و مشکالت واحدهای 

تمام  نیمه  های  طرح  گذاری  وا و  مشکل دار 
امور  کرد.معاون  اشاره  خصوصی  بخش  به 
کشور  وزارت  ای  منطقه  توسعه  و  اقتصادی 
 189 نیز  تولید  رونق  حوزه  در  کرد:  تصریح 
در  طرح   177 به  تسهیالت  تومان  میلیارد 

هرمزگان پرداخت شده است.
اولویت  داشت:  اظهار  پرست  دین  بابک 
از  تولید  رونق  راستای  در  گانه  بیست  های 
گردیده  ابالغ  استانداران  به  کشور  وزیر  سوی 
است، این اولویت ها در راستای منویات مقام 
معظم رهبری و همچنین سیاست های رئیس 
استانداران  به  کشور  وزیر  توسط  جمهوری 

ابالغ شده است.
ای  منطقه  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاون 
زمینه  در  : خودکفایی  کرد  بیان  کشور  وزارت 
تامین قطعات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی 
کید  و واحدهای تولیدی از دیگر موارد مورد تا
وزیر کشور به استانداران است که در این راستا 
از استانداران می خواهیم تا شرکت های دانش 
اولیه  مواد  و  تولید قطعات  توانایی  که  بنیان 
واحدهای تولیدی را دارند شناسایی و زمینه 

جهت توسعه فعالیت های آنها ایجاد شود.
استان های  از  هرمزگان  اینکه  بیان  با  وی 
ستاد  جلسات  برگزاری  راستای  در  کشور  برتر 
اظهار  می شود،  محسوب  مقاومتی  اقتصاد 

راستای  کشور در  رتبه سوم  داشت: هرمزگان 
را در  اقتصاد مقاومتی  اجرای مصوبات ستاد 
که این امر بیانگر جدیت مسئوالن  اختیار دارد 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  استان  این 

است.
سریعا شفاف سازی کنید

در  نیز  هرمزگان  استاندار  همتی  فریدون 
اقتصاد  راهبری  و  مدیریت  ستاد  جلسه 
 : داشت  بیان   ، هرمزگان  استان  مقاومتی 
بوجود  اقتصادی  شرایط  با  گذشته  سال  در 
را  خوبی  صادرات   ، ارز  قیمت  جهش  و  آمده 
را  توانستیم صادرات  با تالش  و  بودیم  شاهد 

مخصوصا« صادرات غیر نفتی را ارتقاء دهیم. 
کشور  وی با اشاره به حجم باالی صادرات به 
 700 و  میلیارد   2 بر  بالغ  ؛  گفت  قطر  و  عمان 
در  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  دالر  میلیون 
بسیار  اقدام  که  شد  انجام  هرمزگان  استان 

بزرگی بوده است. 
گفت ؛ صادرات فعال یعنی تولید فعال ،  وی 
وقتی صادرات فعال بود یعنی رونق وجود دارد 
کاالهای غیرنفتی  ، همچنین توسعه صادرات 
در این استان با رفع موانع و همچنین فعال 
گرفت و برای سال  کوچک صورت  شدن بنادر 
صادرات  دالر  میلیارد  نیم  و  سه  نیز  جاری 

کرده ایم . کاالی غیر نفتی را هدف گذاری 

همایش  در   : اظهارداشت  استاندارهرمزگان 
گذاری هرمزگان نیز بیش  فرصت های سرمایه 
و  داخلی  سرمایه گذاران  با  240تفاهم نامه  از 
مرتبط  دستگاه های  که  شد  امضا  خارجی 
کنند  باید به طور منظم اجرای آنها را پیگیری 

گزارش دهند . وبصورت منظم 
جاری  سال  در   : کرد  خاطرنشان  همتی 
با  اقتصاد  که در حوزه  این است  سیاست در 
گردد  عملیاتی  و  پیگیری  اقدامات  قاطعیت 
انتخابات  برگزاری  به  توجه  با  آن  کنار  در  و 
مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه امسال، 
در حوزه سیاسی نیز باید ایجاد نشاط و تالش 
با  و  باشکوه  انتخاباتی  برگزاری  راستای  در 
کار باشد. کثری مردم در دستور  مشارکت حدا

مقام عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد 
: برای سال جاری ایجاد 30 هزار شغل جدید 
حوزه  در  و  شده  هدف گذاری  هرمزگان  در 
گیر روستایی نیز اقدامات خوبی در  اشتغال فرا

حال انجام است.
نارضایتی  ابراز  همچنین  در  همتی  فردیون 
گمرکات  خود رااز مدیران ؛ بنادر و دریانوردی ، 
ارقام  و  آمار  ارائه  خصوص  در  تملیکی  انبار  و 
بندرشهید  در  خروجی  و  ورودی  کاالهای 

کرد.  رجایی و شهید باهنر اعالم 
و  اعداد  و  ها  دادن  آمار  نوع  از  جدیت  با  وی 
ارقام اعالم شده از سوی مدیران این سه اداره 
کنون هرچه  گفت ؛ متاسفانه تا  کرد و  انتقاد 
ارائه  اداره  سه  این  سوی  از  عملکرد  گزارش 

شده است با هم تناقض دارد .
کاالهای  اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  استاندار 
دپو  گمرک  در  ماه  دو  از  بیشتر  نباید  اساسی 
اقتصادی  معاون  از  جلسه  این  در   ، شود 
بازرسی  با تشکیل یک تیم  که  خود خواست 
معدن  و  صنعت  و  بنادر  نمایندگان  حضور  با 
امور  مدیرکل  کزاد  پا مسعود  سرپرستی  به 
اقتصادی ، هرچه زودتر امورات درحال انجام 
را در این سه اداره و بندر شهید رجایی شفاف 

سازی نمایند .

 گروه اقتصادی :
اینکه  بیان  با  هرمزگان  در  ولی فقیه  نماینده 
تولیدکنندگان باید تا می توانند با سود کم در تولید 
با  باید  مسئولین  گفت:  کنند،  تالش  باال  کیفیت 
را  مدیری  باشند،  داشته  سنخیت  خود  سمت 
نه  می شناسد  را  کهنه کار  می نشانند  صندلی  بر 

صنعت را می فهمد و این اشتباه است.
آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی در دیدار جمعی از 
مدیران شرکت های صنعتی و تولیدی استان 
تشکیل دهنده  عناصر  کرد:  اظهار  هرمزگان 
صنعت چند چیز است هوا، زمین، آب و نیروی 
گر همه جور باشد باید شاهد یک  که ا انسانی 
هوای  رقم   11 از   . باشیم  قوی  و  پویا  صنعت 
کره زمین 9 رقم آن را ما داریم ، سرد  موجود  در 
گرم ، شرجی، بی رطوبت، با رطوبت  گرم  سرد، 
زمین هم که الی ماشااهلل کویر و جنگل و دشت 
که 170 میلیون دست  دارد. نیروی انسانی هم 
کم است؟مواد اولیه را به وفور داریم اما   داریم 
متأسفانه بیشترین صادرات ما چیزهایی است 
که  باید برویم و  کار نکرده ایم  که بر روی آن ها 

آن ها را بشناسیم.
نمایندگان  صنعت،  مدیران  گفت:  وی 
مجلس،  مدیران مسئول همگی باید ضعف ها 
که با فشار  را بشناسند. این یک ضعف است 
آنجا  آب  بحران  که  می بریم  جایی  را  فوالد 
کنار دریاست.  است. جای فوالد در تمام دنیا 
که جای فوالد نیست و این ها  یزد و اصفهان 

نشان از ضعف مدیریت است. 
کرمان  کرمانی ها  شناس،  یزد  یزدی ها  گر   ا
باشند  شناس  سمنان  سمنانی ها  شناس، 
نیازی نیست چیزی که متعلق به دیگری است 
بردارند و استفاده کنند آن هم به زور نمایندگان 
که برای مثال آب جاری  اصفهان خشک شود.

تصمیم  یک  داد:  ادامه  نعیم آبادی  آیت اهلل 
ایران  که  است  الزم  ایران  کل  در  خردمندانه 
چه  استانی  هر  در  بدانیم  بشناسیم،باید  را 
صنعتی جواب می دهد و هر صنعتی را  در جای 
درستش قرار دهیم، قراردادن صنعت درجایی 
بین  از  باعث  هم  که  ندارد  سنخیت  آن  با  که 
آسیب  صنعت  هم  و  می شود   سرمایه  رفتن 
می بیند در ضمن خشک شدن آب هایی چون 

زاینده رود را هم در پی دارد.
خصوص  در  هرمزگان  در  ولی فقیه  نماینده 
دارد،  مسئله  هزاران  کویر  گفت:  کویر  برکات 
اما  می شود  حل  کویر  با  ما  برق  مسئله 
متأسفانه از آن استفاده نمی کنیم، آفتاب برق 
کجای اروپا  کویر ما وجود دارد در  که در  آفرینی 
پوست  رنگ  فقط  آفتاب  از  می شود؟  یافت 

گرفته ایم. تغییر دادن را یاد 
مسئولین  داد:  ادامه  بندرعباس  امام جمعه 
هم باید با سمت خود سنخیت داشته باشند، 
را  کهنه کار  می نشانند  صندلی  بر  را  مدیری 
انتخاب  و  می فهمد  را  صنعت  نه  می شناسد 
وی صرفًا برحسب یک ارتباط  و دوستی تلفنی 
کارخانه  بندرعباس  در  بود  بنا  زمانی  است، 
یخچال سازی داشته باشد درحالی که یخچال 
هیچ تناسبی با این شهر ندارد، یخچال باید در 
باشد  رودان  شرجی  غیر  مناطق  و  حاجی آباد 
کشیدنش  نفس  برای  که  بندرعباس  در  نه 
که  کند، این است  کار  کولرگازی  باید چندین 
می شوند،  ورشکست  می خورند  بن بست  به 
استان هایی  به  نسبت  مسئولین  شناخت 
درواقع  ما  و  است  کم  می کنند  کار  آن  در  که 
نفهمیدیم  باید  که  آن طور  را  طبیعت  زبان 
ساختند،  کاری  بهر  را  هرکسی  نمی دانیم  و 
از  متخصص  افراد  رفتن  باعث  تنگ نظری ها 

رایگان  حاضرند  که  افرادی  می شود  استان 
میدان  آن ها  به  اما  کنند  خدمت  مردم  به 

نمی دهیم.
که  گفت: قوانینی هستند  آیت اهلل نعیم آبادی 
برای حلش مجلس باید در صف حاضر شود، 
کار را راحت  این مشکالت را به مجلس ببرید و 
قانونی، مشکالت  کنار مشکالت  در  اما  کنید، 
که حل آن به دست ما است،  محلی نیز داریم 
بنده می توانم یار خوبی برای شما باشم، زمانی 
اولین  اما  بود  تعطیلی  مرز  در  کشتی سازی 

که ساخته شد دارای فرزند هم شد. کشتی 
عنوان  خوبی  خیلی  فرصت  را   تحریم ها  وی 
به  هم  می گویم  مردم  به  هم  گفت:  و  کرد 
خیلی  فرصت  تحریم ها  که  تولیدکنندگان 
در  شرط  دو  این  که  شرطی  به  است   خوبی 
را   می توانیم«  »ما  که  باشد  داشته  وجود  ما 
بپذیرم  و امیدوار باشیم، در هرجایی این دو 
صنعت   ، کند،  پرواز  می تواند  انسان  آمد  بال 
ژاپن در ابتدا مظهر صنایع بد بود اما مردمش 
با  نباید  که  نخست  روز  از  ساختند،  را  آن 
کرد، باید با  کشورهای تراز اول خود را مقایسه 

کم خود را ساخت.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان باید تا می توانند 
کنند،  کیفیت باال تالش  کم در تولید  با سود 
که وجود  صنایع چوبی ما هزاران سال است 
کتاب را از جایی دیگر می آورند،  دارد اما قفسه 
کنیم،  کم شروع  مگر می شود؟ اول باید با سود 
می کند؛  پیدا  برکت  روزبه روز  کم،  سود  این 
این مسئله  باید تبدیل به یک فرهنگ شود، 
برای   هم  ما  کنید  عنوان  را  خود  مشکالت 
کمک می کنیم.ریس سازمان صنعت،  حلش 
این  در  نیز  هرمزگان  استان  تجارت  و  معدن 
با توجه به وضعیت  امروز  کرد:  نشست اظهار 

بسیار  روزهای  تولید  حوزه  کشور،  اقتصادی 
سختی را می گذراند اما با همه این سختی ها 
واحدهای  از   هیچ یک  در  استان  صادرات 
تولیدی تا پایان سال 97 تعطیل نشده است 
و چرخه تولید و اشتغال همچنان فراهم است.
گذشته  قاسمی افزود: امسال نسبت به  سال 
رشد  درصد   5 از  بیش   هرمزگان   استان 
تولیدات داشته است، زنجیره فوالد در استان 
نفر  هزار   30 به  قریب  است،  تکمیل  حال  در 
حوزه  در  که  شده  ایجاد  مستقیم  اشتغال 
این  که  است  این  برابر  دو  مستقیم  اشتغال 
مسئله مدیریت خوب صنعتگران را می رساند.
وی با بیان اینکه امسال دواحد صنعتی بزرگ 
را در استان به چرخه تولید در می آوریم، عنوان 
است  این  تالششان  تمام  تولیدکنندگان  کرد: 
ارز  کاهش  کنند،  تولید  هزینه  کمترین  با  که 
بزرگواران  این  دغدغه های  از  یکی  ملی  پول 
که در سرجمع خود در هزینه های جاری  است 
نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و باید 
اشتغال آن هم پایدار شود، نکته دیگر فرهنگ 
مدیران  از  برخی  که  است  استان  در  تولید 
دستگاه های  و  نهادها  ادارات،  در  تولیدی 
که باید  که مراجعه می کنند رفتاری  کمیتی  حا
با یک مدیر تولید در دستگاه های اجرایی شود 

نیست.همچنین دراین نشست 
اتاق  رئیس   ، معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
بازرگانی بندرعباس،مدیرعامل فوالد هرمزگان، 
مدیر   ، هرمزگان  استان  معدن  خانه  رئیس 
فوالد  قائم مقام   ، حیات  نباتی  روغن  کارخانه 
مجموعه  مدیرعامل  و  کیش  جنوب  کاوه 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران به بیان 
دیدگاه و مشکالت صنعتگران و تولیدکنندگان 

پرداختنند.
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دعوت یک ورزشکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان        

روز شمار پیست دوومیدانی شهرستان رودان  30

 صبح ساحل  //محمود رئیسی :
خوانندگان   از  بسیاری  یقینا  را  بندرعباس  فارس  خلیج  ورزشگاه  افتتاح  شمار  ز  و ر

وزنامه صبح ساحل به یاد دارند.   ر
 روزشمار جدید روزنامه صبح ساحل مربوط به پیست تارتان شهرستان رودان است 
که هرچه  که امید داریم این روزشمار  تذکر جدی  باشد برای مسووالن ورزش  هرمزگان 
کار شوند و پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید چمران رودان  را  زودتر دست به 
کنند .  مشکل تخصیص بودجه برای احداث پیست  پس از  ۱۲ سال انتظار  آن را تارتان 
که یک پروژه ملی است به دست نماینده   تارتان مجموعه ورزشی شهید چمران رودان 
بهتر  استان در مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم سید مصطفی ذوالقدر   شرق 
که در چند سال اخیر خدمات  خوبی برای  حل می شود. ظاهر قرار است  ، وزارت نفت 
که با  تارتان در نظر بگیرد  کشور انجام داده است بودجه ای هم برای پیست  زش  ور

پیگیری نماینده مردم رودان در مجلس  زودتر به سرانجام خواهد رسید. 

4
 دبیر هیات بسکتبال از حضور یکي از ورزشکاران این استان در مرحله جدید اردوی تیم ملی نوجوانان خبر داد.

گردی تختی بسکتبالیست عضو تیم پاس بندرلنگه  دعوت شده به این اردو  رضا هنگام پور اظهار داشت:  آرین 
است. وی افزود: اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان از عصر دوشنبه۱3 خرداد با حضور۲۱ بازیکن به میزبانی 

استان تهران درسالن مهرام قدس آغاز می شود و تا۱7 خردادماه ادامه دارد.   
کنون نزدیک به سه هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته ورزشی بسکتبال  کرد : هم ا هنگام پور خاطر نشان 
دردو بخش بانوان و آقایان در رده های سنی مینی، نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در استان هرمزگان 

فعالیت دارند.  

صبح ساحل // محمود رئیسی :
کل ورزش و جوانان استان هرمزگان با اعضای مجمع جوانان  مدیر 

کرد . و منتخب سمن های جوانان در خانه جوان بندرعباس  دیدار 
محمودرضا امیاری در این نشست اظهارداشت : اداره کل ورزش 
نو و   ، از طرح های بدیع  آمادگی حمایت و استفاده  و جوانان 
خالقانه سمن های جوانان را دارد ، لزوم توسعه زیرساختی خانه 
کنند در سایر شهرستان  که خود جوانان اعالم  جوان با اولویتی 
جوان  خانه  ساخت  صدد  داد:در  ادامه  پذیرد  می  صورت  ا  ه
گرفته شد و با  که طرح نقشه و اعتبار اولیه  بندرعباس هستیم 
زمین  یافتن  اختصاص  از  بعد   ، استاندار  همتی  مایت های    ح

کلنگ زنی آن انجام خواهدشد. مناسب آیین 
کید بر نو آوری در برنامه های حوزه جوانان تصریح  امیاری با تا
کرد:  یکی از دغدغه جمعیت جوانان ، موضوع شغل و اشتغال 

کل ورزش و جوانان به سهم خود در سال  که اداره  آن ها است 
کند.  ۹۸دو رویداد مهم را دنبال می 

و  وظیفه  سربازان  آموزی  مهارت  موضوع  داشت:  بیان  ی  و
که در قالب تفاهم نامه همکاری با  کار نوین  کسب و  دوره های 
کار است و  مقرر  نیروهای مسلح و جهاد دانشگاهی در دستور 
است تعداد ۱۰۰۰نفر از جوانان از این طرح بهره ببرند و با دریافت 
خدمت  پایان  کارت  و  شغلی  آموزشی  دوره  پایان  معتبر  واهی  گ
جهت پیاده سازی مهارت های خود در جامعه حمایت های 

گیرد . مالی صورت می 
مجتبی عامری معاونت فرهنگی و امور جوانان با تشریح چهار 
سازی  غنی   ، ۹۸افزود:هویت  سال  های  برنامه  در  اساسی  ام  گ
اوقات فراغت ، ازدواج و تعالی خانواده، خوشه های نسل انقالب 
که  گام اساسی در رویکرد برنامه محور حوزه جوانان بوده  چهار 

گام اول با رضایت مسیولین و جامعه  کل  با حمایت های مدیر 
گام دوم همراهی و همکاری  گذاشتیم . در  مخاطب پست سر 
که   طلبد  می  را  استان  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  عضای  ا

صورت می پذیرد .
معاون فرهنگی و امور جوانان ادامه داد: با نگاه ویژه امیاری مدیر 
امیدوارم  جوانان  حوزه  به  نسبت  استان  جوانان  و  ورزش  ل  ک
برگ  خود  فعالیت  دوم  سال  در  جوان  خانه  عملکرد  جموعه  م
کارنامه خود به همراه داشته باشد درواقع خانه جوان  زرینی در 
محلی با هدف ایجاد محیطی آرام، زیبا ، مهیج ، مفرح و مکانی 
برنامه  جوان  نسل  استعدادهای  شکوفایی  و  بروزبودن  هت  ج

ریزی شده است .
این  نیز در  به عنوان دبیر مجمع جوانان استان  رامرز دریایی  ف
گفت :هرمزگان شرایط میزبانی رویدادهای ملی را دارد  نشست 
کردن به جوانان ، طرح و  و این محقق نمی شود مگر با اعتماد 
برنامه های سال ۹۸بر پایه رویدادهای استان و ملی با مشورت 
است  شده  تدوین  کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  عاون  م

امیدوارم وارد فاز علمیاتی شود.
امیر حسین طاهری مسئول خانه جوان بندرعباس ضمن تشکر 
اسفندماه  بازدید  از   : کرد  بیان  کل  مدیر  ویژه  های  حمایت  ز  ا
نواقص  رفع  جهت  که  قول های  تمامی  دیدار  این  تا  دیرکل  م
سخت افزاری خانه بود محقق شد و این نگاه مدیر عالی ورزش 
کنون  و جوانان استان باعث دلگرمی اعضای خانه بوده و هم ا
کم و  کنم خانه حامی و پشتبانی قوی دارد و با رفع  احساس می 
۹۸خانه  تابستان  برنامه  از  3۰۰جوان  حدود  امسال  ها  استی  ک
که نوید حرکت رو به جلو با برنامه و چشم انداز  کردند  نام نویسی 

خوب می دهد .

 با شرکت هشت تیم برگزار شد
نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی درگهان

 صبح ساحل  // محمودرئیسی  
شهردار درگهان از برگزاری موفقیت آمیز نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی در 

این بندر تجاری تفریحی به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.
برنامه های شهرداری درگهان برای ماه  با اشاره به ویژه  کاظمی شهرویی    سید محمد 
مبارک رمضان، اظهار داشت: ایجاد تحرک و نشاط در شهروندان موضوعی بسیار مهم 
که همه ارگان ها به ویژه شهرداری ها باید با برگزاری رویدادهای فرهنگی  و اساسی است 

کنند.  ورزشی برای خانواده ها و جوانان در این مسیر حرکت 
وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی درگهان توسط شهرداری، 
گروه چهار  ادامه داد: این مسابقات با شرکت هشت تیم مشتمل بر ۲4 بازیکن و در دو 
که به عنوان تجربه ای موفق می تواند برای رویدادهای ورزشی آینده در  تیمی برگزار شد، 
که  تیم های یاس، جزیره، شتاب  درگهان محسوب شود. شهردار درگهان با اشاره به این 
گروه یک  و تیم های پویا، شهرداری درگهان ، آرارات و شیر درگهان به مدت ۹  کالت در  و 
که سرانجام چهار تیم از این میان به دور دوم راه یافتند.   روز با هم به مسابقه پرداختند 
کالت مسابقات نیمه نهایی را انجام دادند  کاظمی شهرویی افزود: شهاب، پویا، آرارات و 
که تیم کالت موفق  که سرانجام دو تیم شتاب و کالت به عنوان فینالیست شناخته شدند 
شد با نتیجه دو صفر رقیب خود را در فینال مغلوب و خود را به عنوان قهرمان نخستین 
که این مسابقات  دوره مسابقات ساحلی شهرداری درگهان مطرح سازد. وی با بیان این 
افزود: هیات  برگزار شد،  انسانی جزیره  از ظرفیت های  با استفاده  و  توسط داوران بومی 
اجرایی این مسابقات بر عهده حسن دریانورد، معاد عبدالرحمانی، طیب دریانورد و طلحه 

فاخری بود.
والیبال  فدراسیون  دبیر  حضور  با   مسابقات  این  فینال  کرد:  اضافه  درگهان  شهردار   
حسن   ، درگهان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  تورنگ  بندری،  معین  احلی  س
کمیسیون ورزش شورای اسالمی شهر درگهان و شایسته مسؤول خدمات  دریانورد رئیس 
شهری و همچنین معتمدان و علمای منطقه قشم از جمله جناب عبدالمنعم دریانورد و 

عبدالباسط مشتاقی برگزار شد. 

 صبح ساحل  // محمودرئیسی  
انقالب  آزادسازی خرمشهر یک دوره  مسابقات شنا  در استخر  به مناسبت سالروز 

شهرستان رودان برگزار شد. 
نونهاالن،  سنی  های  رده  در  گر  شنا  7۵ شرکت  با  آقایان  شنای  مسابقات  دوره   ک  ی
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن با همکاری اداره ورزش و جوانان و پایگاه بسیج امام جعفر 
گروه الف )هیات شنا( و ب )پایگاه بسیج امام جعفر صادق(  در استخر انقالب  صادق در دو 
شهرستان برگزار شد .این مسابقات با حضور امیردهباشی سرپرست اداره ورزش و جوانان 
که در پایان نفرات اول تا سوم بدین  و جالل افشار رئیس هیات شنا و شیرجه برگزار شد 

شرح معرفی شدند. 
گروه الف :هیات شنا  

کسار،مقام سوم:   رده سنی نونهاالن: مقام اول : باربد عبدالهی ،مقام دوم  :  ابوالفضل خا
ابوالفضل محمودی

:سامان  سوم  مختاری،مقام  :علیرضا  دوم  عسکری،مقام  :محمد  اول  مقام  وجوانان:  ن
محمودی

 : سوم  بخت،مقام  نیک  :علیرضا  دوم   ساالری،مقام  :علیرضا  اول   مقام  وانان:  ج
محمدحسین ترکی زاده

بزرگساالن:  مقام اول  :مصطفی شیالتی،مقام دوم  :سید سعید کسبی،مقام سوم  :علیرضا 
رضوی

گروه ب  :پایگاه بسیج امام جعفر صادق )ع( 
نونهاالن : مقام اول : مجتبی شرفی،مقام دوم: رامین زینلی،مقام سوم: حسین نجار

 : سوم   نجاربان،مقام  :مهرشاد  دوم   سدیدپناه،مقام  محمدرضا   : اول  مقام  وجوانان:  ن
امیرمحمد دالوری

جوانان: مقام اول  :سجاد رنجبر،مقام دوم  :محمد شرفی،مقام سوم : محمد نجفی
بزرگساالن: مقام اول  :حمزه شرفی،مقام دوم : مهدی نجفی،مقام سوم : سجاد دوراندیش  

 مربى تيم ملی ووشو: 
نه تنها مهدى خانی بلكه عرفان زارعی 
گذشته در  كه سال  و اميرحسين چرزه 

پیكارهاى جهانی برزيل حضور داشتند هم 
خط خوردند و اين موضوع نشان می دهد 

امسال همه رقبا با آمادگی بیشترى به 
انتخابى درون اردويى آمده بودند

مربى تیم ملى ووشو:

نمايندگان ووشوى هرمزگان
اسیر تجربه باالى رقباى خود شدند

 صبح ساحل  // محمودرئیسی: 
فدراسیون  رئیس  سفر  از  هرمزگان  ووشو  هیات  ئیس  ر
بندرعباس  به  تیم ملی  اردوى  برپایی  ووشو در جریان 

خبر داد.
جوانان  ووشوى  ملی  تیم  مربی  بهرمن  لیرضا  ع
تیم  اردوهاى  از  مرحله  سومین  گفت:  شور  ک
 ٢٨ است  قرار  آقایان  بخش  در  جوانان  لی  م
میزبانی  به  جارى  سال  تیرماه   ١٣ لغایت  رداد  خ
بندرعباس برگزار شود.وى افزود: مهدى علینژاد 
جریان  در  کشورمان  ووشوى  فدراسیون  ئیس  ر
تمرینات  روند  از  بازدید  جهت  اردو  این  رپایی  ب

کرد. ملیپوشان به بندرعباس سفر خواهد 
رئیس هیات ووشو استان هرمزگان اظهار داشت: 
در  اردوها  برگزارى  و  فدراسیون  رئیس  ضور  ح
بندرعباس مىتواند به روند رشد و توسعه ووشوى 

هرمزگان کمک کند.
جوانان  ووشوى  ملی  تیم  کرد:  اضافه  هرمن  ب
و  آقایان  بخش  دو  در  ایران  اسالمی  مهورى  ج
شهریورماه   ۲ لغایت  مرداد   ۲4 است  قرار  انوان  ب
به  آسیا   ٢٠١٩ قهرمانی  پیکارهاى  به  مسال  ا

کشور برونئی دارالسالم اعزام شود. میزبانی 
گر شرایط مساعد شود یک مرحله  وى ادامه داد: ا
از اردوهاى تیم ملی بزرگساالن در بخش آقایان و 
بانوان اعزامی به رقابتهاى جهانی ۲۰۱۹ شانگهای 
برگزار خواهیم  بندرعباس  به میزبانی  نیز  را  ین  چ
کرد. مربی تیم ملی ووشوى جوانان بابیان این که 
انتخابی  مرحله  نخستین  در  استان  مایندگان  ن
نگذاشتند  کم  جوانان  ملی  تیم  اردویی  رون  د
از  گفت:  هستم،  راضی  گردانم  شا عملکرد  از  و 
نبود  انتظار  این  از  بیش  هرمزگانی  وشوکاران  و

که شرایط سخت بود. چرا
بهرمن بابیان این که نمایندگان ووشوى هرمزگان 
آینده  اما  شدند  خود  رقباى  باالى  تجربه  سیر  ا
 ٣٣ تمامی  افزود:  آن هاست،  انتظار  در  وشنی  ر
و  کشور  قهرمانی  رقابتهاى  جریان  در  که  فرى  ن
دعوت شده  اردو  به  جوانان  ملی  تیم  نتخابی  ا
بودند باقدرت حاضر شدند و این موضوع شرایط 
کادر فنی هم  را نهتنها براى منتخبان بلکه براى 
سخت کرده بود. وى تصریح کرد: مهدى خانی که 
گذشته در پیکارهاى جهانی برزیل به مدال  سال 

طال رسیده بود در این انتخابی خط خورد.
مهدى  نهتنها  داد:  ادامه  ووشو  ملی  تیم  مربی   
که  چرزه  امیرحسین  و  زارعی  عرفان  بلکه  انی  خ

حضور  برزیل  جهانی  پیکارهاى  در  گذشته  ال  س
نشان  موضوع  این  و  خوردند  خط  هم  اشتند  د
به  بیشترى  آمادگی  با  رقبا  همه  امسال  ىدهد  م
عنوان  وى  بودند.  آمده  اردویی  درون  نتخابی  ا

داشت: از امیرحسین چرزه با توجه به اینکه 
به یك رده سنی باالتر یعنی از نونهاالن 

انتظار  بود،  رفته  نوجوانان  ه  ب
نداشتیم امسال ثابت تیم ملی شود 
ورزشکار  این  اینکه  به  توجه  با  لی  و

از انگیزه و توان فنی باالیی برخوردار 
تیم  در  مىتواند  آینده  سال  قطعًا  ست  ا

هرمزگان  ووشو  هیات  رئیس  بگیرد.  قرار  لی  م
بسیار  بنیامین  گفت:  تنی  بنیامین  خصوص  ر  د
کمتر از دو  کافی ندارد و  باانگیزه است اما تجربه 
این  تا  همین که  و  آمده  ووشو  به  که  است  ال  س
مرحله خود را رسانده است جاى بسی خوشحالی 
است و نشان از استعداد باالى این ووشوکار است 
خواهیم  بیشتر  تالوکار  این  از  آینده  در   

ً
حتما و 

اردشیرى  صدرا  محمد  افزود:  نید.بهرمن  ش
در  جوانان  کیلوگرم   6۵ منهاى  وزن  کار  اندا س
سال  بهمنماه  که  ملی  تیم  انتخابی  سابقات  م
گذشته در نجفآباد برگزار شد متأسفانه در مبارزه 
به حریف  را  بازى  و  بازنده میدان شد  دوم خود 
باالى  روحیه  دلیل  به  اما  کرد  گذار  وا ازندرانی  م

با تائید رئیس  کادر فنی و  جنگندگی از سوى 
دعوت  ملی  تیم  اردوى  به  دراسیون  ف

و  اردویی  درون  رقابتهاى  در  اما  د  ش
دارنده  به  نخست  بازى  همان  ر  د

قهرمانی  پیکارهاى  طالى  دال  م
در  حضور  ادامه  از  و  باخت  شور  ک

از  کرد: دغدغه برخی  کنار رفت.وى بیان  اردوها 
دلسوزان ستودنی است اما شایسته است با برخی 
وارد  را  ورزشکاران  خود،  کارشناسانه  غیر  ظرات  ن
جهت  ورزشکاران  و  هیات  که  چرا نکند  اشیه  ح

کار به آرامش نیاز دارند. ادامه 
مربی 

ملی  یم  ت
ادامه  در  جوانان  وشوى  و

نخستین  در  داشت:  ظهار  ا
از  نفر   ٢٣ اردویی  درون  نتخابی  ا

خط  کشور  سراسر  از  ما  خوب  وشوکاران  و
خورند و دراین بین از مداآلوران جهانی و آسیایی 

قهرمانی  مسابقات  در  که  کسانی  ا  ت
یدک  را  نخست  عنوان  شور  ک

حضور  از  ىکشیدند  م
اردوها  ادامه  ر  د

ند  ند ما ز با
این  ه  ک

د  خو
از  شان  ن
دشوار  رایط  ش
اردویی  درون  نتخابی  ا
کرد:  تصریح  ود.بهرمن  ب
در  گردانم  شا عملکرد  از  به هیچ عنوان  نده  ب

که  چرا نیستم  ناراضی  اردویی  درون  یکارهاى  پ
 تا همین مرحله 

ً
این ورزشکاران جایگاهشان فعال

است و ما نگاهمان به افق آینده است.بهرمن در 
تیم  اردوى  از  مرحله  سومین  برگزارى  صوص  خ
اردوى  بیان داشت:  بندرعباس  میزبانی  به  لی  م
آقایان  بخش  در  جوانان  ووشوى  ملی  تیم  وم  س
بندرعباس  در  تیرماه   ١٣ لغایت  خرداد   ٢۸ ز  ا
فدراسیون  رئیس  از  که  قولی  با  و  مىشود  رگزار  ب
گرفتهایم هر سه ورزشکاران خط خورده هرمزگانی 
مىتوانند جهت آمادگی هرچه بیشتر براى حضور 
کشور و انتخابی تیم ملی،  در رقابتهاى قهرمانی 
که این  در این اردو حضور یابند 
خود شرایط خوبی را براى 
رقم  ووشوکاران  ین  ا
تیم  زد.مربی  واهد  خ
جوانان  ووشوى  لی  م
از  پایان  در  شورمان  ک
بىشائبه  مایتهاى  ح
د  ا علینژ

و  فدراسیون  ئیس  ر
ورزش  مدیرکل  میارى  ا
به هیات  و جوانان نسبت 

کرد. ووشو استان هرمزگان تقدیر و تشکر 

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان: 

کنند لزوم توسعه زیرساختی خانه جوان با اولویتی که خود جوانان اعالم 
 مسابقات شنا  در استخر انقالب شهرستان رودان 

نفرات برتر معرفی شدند
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 خبر تلخ مرگ مغزی امیررضا را شنیدم ،باور 
که باز پزشکان تالششان کردم   نکردم ،اصرار 

 را از سر بگیرند ولی ناممکن بود...
گذشت بر من ...    ثانیه های سختی 

خیلی تلخ ...  
که امیررضا می  گفتند  کمی آرام شدم به من 

تواند در صورت رضایت پدر و مادرش ،اعضای 
کند ... بدنش را به بیماران دیگری هدیه 

کیلوگرم شیشه در میناب کشف 27 
کیلوگرم شیشه در شهرستان میناب خبر داد.به نقل از پایگاه خبری پلیس،  کشف 27  فرمانده انتظامی استان هرمزگان از 
عزیزاله ملکی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در 
گران مرگ، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطالعاتی و  اجرای طرح های مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سودا
کردند. کامل بر محورهای مواصالتی استان یک باند 3 نفره قاچاق مواد مخدر را در شهرستان میناب شناسایی  اشرافیت 
کیپی به محل اعزام و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر میناب در یک عملیات  وی افزود : ماموران انتظامی با تشکیل ا
ضربتی و غافلگیرانه اعضاء این باند را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان 27 کیلو شیشه کشف ، 2 دستگاه موتورسیکلت 
گران مرگ از همسایگان شرقی  کردند.فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه سودا سنگین و 3 دستگاه خودرو را توقیف 
کرد: پلیس با به کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت  کرده بودند تصریح  مواد را به کشور وارد 

شهروندان تالش می کند.

5

گهــــی عمومی آ
ک مشروحه ذیل را با  بانک مهر اقتصاد در نظر دارد امال
کره ای و بدون تشریفات  شرایط و امتیازات فروش مذا

گذار نماید مزایده ای وا

گهی جهت  کثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آ  لذا متقاضیان می توانند حدا
کره  به نشانی: بندرعباس  بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر و مذا

خیابان امام خمینی )ره( روبروی مصلی قدس ،سرپرستی بانک مهر اقتصاد ، 
طبقه 3 دایره مهندسی و پشتیبانی مراجعه و یا با همراه : 09173633136 و 

تلفن 8-07633351362- داخلی 8 تماس بگیرید

ک ثبتینوع ملکنشانی ملکردیف شرایط پرداختاعیان )مترمربع(پال
نقد                                             تسهیالت

کیمیا دو طبقه سوم غربی   قشم : شهرک سام وزال ورودی یک 

کیمیا 2 طبقه چهارم غربی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 2 طبقه اول  غربی "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 2 طبقه اول شرقی   "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 2 طبقه سوم شرقی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 2 طبقه دوم شرقی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 2 طبقه چهارم شرقی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 2 طبقه دوم  غربی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 1طبقه اول شرقی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 1 طبقه سوم واحد شرقی "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 3 "قشم  شهرک سام و زال  هتل اپارتمان 

کیمیا 1  طبقه  دوم شرقی "قشم شهرک سام و زال هتل آپارتمان 

کیمیا 2 طبقه چهارم غربی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 2 طبقه اول  غربی  "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا1 ، طبقه سوم غربی "قشم شهرک سام و زال هتل اپارتمان 

کیمیا 1طبقه چهارم شرقی   "قشم :شهرک سام وزال ، ورودی 2، هتل 

کیمیا 1طبقه دوم غربی  قشم  شهرک  سام و زال ورودی 2 هتل 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

تجاری 

1939 /19084 

1939/19086

1939/19080

1939/19081

1939/19085

1939/19083

193/19134

1939/19082

1939/17757

1939/17761

1939/19539

1939/17759

1939/17762

1939/17756

1939/17760

1939/23349

1939/17758

96/84

98/31

96/84

97/82

97/82

97/82

99/07

96/84

89/4

94/75

968/49

95/35

97/47

97/11

96/54

95/69

97/13

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 گروه حوادث  //آنارام
کودک بیمار  کودک 5 ساله هرمزگانی 3  با اهدا اعضای بدن 
نیازمند به عضو )پسر 11 ساله و 9 ساله و دختر 9 ساله(، بار 

دیگر به زندگی بازگشتند.
گریان از  تلخ و جانکاه است و فضا پر از اندوه، با چشمان 
کنار تخت پسر کوچکشان جدا می شوند، پسری که 5 بهار 
کشیدنش را دیدند و لذت بردند و با شیرین زبانی ها و  قد 
کردند اما حاال آن پسر پر از انرژی،  شیطنت هایش زندگی 
جا   I CU بخش  تخت  روی  بی جان  که  است  روزی   4
کرده است جایی میان مرگ وزندگی؛ اما به مرگ  خوش 

نزدیکتر است تا زندگی...

 بی قراری برای رفتن بی برگشت
که فهمیده ساعاتی دیگر پسرعمه اش را می بیند  از زمانی 
آرام و قرار ندارد و هرچند لحظه یک بار از مادرش می پرسد 
خردادماه  یکم   23 ساعت  می کنیم؟  حرکت  کی  پس 
بزرگش  برادر  و  خواهر  پدر،  از  شیرین زبانی اش  با  است، 
عقب  صندلی  در  مادر  همراه  به  و  می کند  خداحافظی 
شهرستان  سمت  به  یزد  از  خودرو  و  می نشینند  خودرو 

رودان حرکت می کند...
خواب آلود...  و  خسته  جوان  مرد  چشمان  است  صبح 
با  و  است  بیدار  امیررضا  است  نمانده  راهی  مقصد  تا 
گهان  کوچولوی در آغوش مادر، بازی می کند اما نا دختر 

همه چیز در مقابل دیدگانش تیره وتار می شود...
 و حادثه ...

همراه  تلفن  زنگ  که  است  صبح  دقیقه   15 و   7 ساعت 
صدای  خط  پشت  اما  درمی آید  صدا  به  ساله   37 زن 
را  را جواب دادم صدای مردی  گوشی  تا   ... گریه می آید 
گوشی تلفن را به زبیده  که بالفاصله  پشت خط شنیدم 
گریه زبیده را شنیدم  کردم صدای  زن برادرم داد، تعجب 
شوکه شدم، بریده بریده صحبت می کرد در میان هق هق 
به  بندرعباس  پلیس راه  از  بعد  که  فهمیدم  گریه هایش 
گون  سمت رودان نزدیکی قلعه قاضی، خودروی شان واژ

شده است و آسیب به او رسیده است.
زهرا نظری عمه امیررضا این را می گوید و ادامه می دهد: 
»دعا می کردم همه سالم باشند بالفاصله از رودان حرکت 
محمدی  شهید  بیمارستان  به  نیم  و   8 ساعت  و  کردم 
رسیدم، دیدم همه سالم هستند بدون هیچ خراشی، اما 
دختر راننده به نام نجمه از ناحیه دست آسیب دیده بود 
گفتند امیررضا هم پایش شکسته شده است  و بعد به من 
سراغ  و  است  بی قرار  امیررضا  مادر  است«.  بی هوش  اما 
پسرش از کادر بیمارستان می گیرد ولی می گویند بی هوش 
از ماشین به  براثر پرتابش  که  کنید چرا است برایش دعا 

بیرون، ضربه شدیدی به سر وی واردشده است...
زبیده به همراه امیررضا به همراه پسرعمه و همسر و فرزند 
پسرعمه اش و با یک دستگاه خودروی پراید ساعت 23 
کردند و قرار بر  چهارشنبه از یزد به سمت رودان حرکت 
کاری، جمعه  که به خانه ما بیایند و پس از انجام  این بود 
کوچکم هم با آن ها راهی یزد شود و چند  برگردند، ...پسر 
روزی با پسر و دختردایی اش باشد، برادرم 5 سالی است 

کن یزد است. که برای شغلش سا
 ثبت مرگ مغزی

مادر 31 ساله، دیگه رمقی برایش نمانده و پاهایش قدرت 

می ایستد  پسرش  تخت  کنار  به سختی  ندارد،  ایستادن 
لحظه  تا  برنمی دارد  دلبندش  صورت  از  چشمانش  و 
اما ساعت ها و روزها می گذرد  ببیند  را  او  کردن  چشم باز 

ولی ...
و  آزمایشات  به  توجه  با  معالج  پزشکان  است  دوشنبه 
معاینات تشخیص می دهند این پسر 5 ساله دچار مرگ 

مغزی شده است، به زهرا نظری این موضوع گفته 
که به زن جوان  این بدترین خبری بود  می شود 
تلخ  خبر  ...»تا  برادرزاده  مرگ  خبر  می شود  داده 
مرگ مغزی امیررضا را شنیدم، باور نکردم، اصرار 
که باز پزشکان تالششان را از سر بگیرند ولی  کردم 
بر من  گذشت  ثانیه های سختی  بود...  ناممکن 

... خیلی تلخ ...
که امیررضا می تواند  گفتند  کمی آرام شدم به من 
در صورت رضایت پدر و مادرش، اعضای بدنش را 
به بیمار دیگری هدیه کند ...«. نمی داند چطوری 

که خبر از مرگ  این موضوع را به برادرش اسماعیل بدهد 
به  را  ماجرا  و  زد  دریا  به  دل  آنکه  تا  ندارد  پسرش  مغزی 
قدرت  پاهایش  جوان  می گوید...مرد  ساله اش  برادر 38 

ایستادن ندارند و به زمین خم می شود ...
 رضایت بر نجات زندگی بیماران نیازمند

هیچ امیدی به باز شدن چشمان مهربان امیررضا دیگر 
و  پدر  این  دل  اما  کندن،  دل  است  سخت   ... نیست 
مادر داغدار به اندازه دریا است وقتی می بینند دردانه 5 
به  را  آن  عطای  و  ندارد  را  دنیا  تلخی  حوصله  ساله شان 
جان  به  را  سختی  می دهند،  رضایت  بخشیده،  لقایش 
می خرند تا بخشی از وجود عزیزشان ناجی زندگی بیماران 

نیازمند شود.
 آخرین دیدار با دردانه 5 ساله

دوشنبه عصر است خانواده داغدار بر بالین امیررضا حاضر 

می شوند و آخرین دیدار برگزار...
ساعت 2 و 15 دقیقه بامداد هفتم خردادماه است، اتاق 
عمل مجتمع پیامبر اعظم برای اهدا عضو آماده میشود 
کبد و  نیم ساعت بعد جسم امیررضا به اتاق عمل میرود 

ج میگردد... کلیه از بدنش خار دو 
 و اعضای بدنش راهی مرکز پیوند اعضا در شیراز ...

 خانه ابدی امیررضا
امیررضاست  ابدی  خانه  سرجوئیه  روستای  رودان، 

ک پدربزرگ و عمویش. کنار خا خانهای در 
کنار قبر برادرشان   امیرحسین 11 ساله و نیلوفر 13 ساله در 
او را بوسیدن راهی سفر  که  نشستند ... انگار دیروز بود 
که برگردد به منزل و سپس مشغول  کردند تا دو روز دیگر 
درس خواندن برای امتحانات شدند ...انگار هنوز خاطره 
کوچکشان مرور میشد  لبخند و بازی و دویدن را در ذهن 
شیطنتهای  و  خندهها  صدای  که  نمیشد  باورشان  و 
که  امیررضا هیچوقت در خانه نمیپیچد ...اما میفهمند 
امیررضا فرشته نجات زمینیان و همدم آسمانیها شده و 
کنند  نامش به یادگار مانده است تا آیندگان به او افتخار 
کشور به یاد او بر لبهای  گوشهای از  که لبخند زندگی در 

کودکان هموطنش جاریشده است.

 لبخند 
زندگی  
امیررضا

بــــر  لبان فـــــرشتــــگان کــــوچـــــولـــو
کننده هرمزگانی ، در بدن 3 کودک بیمار نیازمند کلیه های کوچکترین اهدا کبد و 
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پرداخت بیش از یک میلیارد تومان زکات در بستک

کردند. امسال مردم و خیران بستک بیش از یک میلیارد تومان زکات پرداخت 
کنون  گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: از ابتدای سال تا کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان بستک در  رئیس 

کردند. مردم و خیران بستک یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت 
کمیته امداد بستک پرداخت شده  جواد رستمی زاده افزود: زکات های جمع آوری شده به صورت نقدی توسط خیران به 
گفت: ۸۰ درصد از زکات جذب شده در امور محرومان و ۲۰ درصد دیگر آن در بخش طرح های عمرانی در روستا ها  است.وی 
هزینه شده است.رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان بستک گفت: مبلغان و روحانیان بابیان مسائل اعتقادی و 

گسترش اجرای این فریضه الهی را فراهم آورند. گاهی بخشی به مردم می توانند زمینه  شرعی و آ

همه افراد باالی 3۰ سال از پایان ماه مبارک 
رمضان به مدت دو هفته مهلت دارند تا 
کز بهداشت و درمان و  با مراجعه به مرا
خانه های بهداشت و یا به صورت خود 

اظهاری فشارخون خود را در سامانه ملی 
کنترل فشارخون ثبت کنند

  گروه اجتماعی//
گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیش از ۲۲ درصد جمعیت استان دارای بیماری 
از  بیشتر  درصد  دو  که  هستند  باال  فشارخون 

استاندارد کشوری است.
کارگروه سالمت  حسین فرشیدی در نشست 
درصد   ۲۲ از  بیش  گفت:  غذایی   امنیت  و 
فشارخون  بیماری  دارای  استان  جمعیت 
استاندارد  از  بیشتر  که دو درصد  باال هستند 

کشوری است.
از  سال   ۳۰ باالی  افراد  همه  کرد:  اضافه  وی 
هفته  دو  مدت  به  رمضان  مبارک  ماه  پایان 
بهداشت  کز  مرا به  مراجعه  با  تا  دارند  مهلت 
به صورت  یا  و  بهداشت  و خانه های  و درمان 

خود اظهاری فشارخون خود را در سامانه ملی 
کنترل فشارخون ثبت کنند.

بیان  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اینکه فشارخون طبیعی بین ۷-۱۲ است، افزود: 
فشارخون با عالئم خاموش پس از ۱۵ سال باعث 
بیماری های  و  دیابت  کلیوی،  نارسایی های 

قلبی و عروقی می شود.
در  مرگ ومیر  اصلی  علت  کرد:  تصریح  فرشیدی 
استان بیماری های قلبی و عروقی یا سکته های 

قلبی و مغزی است.
میوه  و  سبزی  مصرف  افزایش  کرد:  عنوان  وی 
راه های  از  منظم  ورزش های  و  پیاده روی  و 

جلوگیری از ابتال به فشارخون است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی  حسین فرشیدی 
هرمزگان با اشاره به سفر بیماران به استان های 
گفت: بیمارستان های استان تنها در دو  مجاور 
بخش قلبی و سوختگی اعزام به بیرون از استان 
برای  جدید  دستگاه های  خرید  با  که  دارند 
سوختگی   icu راه اندازی  و  قلبی  خاص  بیماران 

اعزام ها متوقف می شود.
پروژه بیمارستان کودکان بندرعباس 

نیازمند توجه بیشتر است
عمران  کمیسیون  عضو  تختی  هاشمی  حسین 
در  برنامه ها  افزود:  نشست  این  در  نیز  مجلس 
دو  نیازمند  استان  درمان  و  بهداشت  حوزه 

کوتاه مدت و بلند مدت است. رویکرد 
شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
 ۵۰۰ بیمارستان  پروژه  کرد:  اظهار  اسالمی 
که به سرانجام  تختخوابی بندرعباس سالهاست 
فکری  پروژه  این  اتمام  برای  باید  و  نرسیده 
کرد.وی ادامه داد:تا به ثمرنشستن آن  اساسی 
که نیازمند اعتبارات باالیی است، نباید از  پروژه 
بیمارستان  جمله  از  کوچک تر  پروژه های  اتمام 

کودکان غافل شویم.
هاشمی تختی با اشاره به اتمام پروژه بیمارستان 
خیرین،  پرداختی  سهم  به  توجه  با  کودکان، 
بهداشت  دستگاه  و  استانداری  همت  نیازمند 
کان تعداد قابل  و درمان استان است افزود:کما

توجهی از بیماران علی رغم اینکه بیمارستان های 
استان به تجهیزات روز مجهز شده اند، اما ترجیح 
می دهند در استان های مجاور خدمات درمانی 
این  دالیل  باید  که  کنند،  دریافت  پزشکی  و 

رویکرد نیز به طور دقیق احصا شود.
باید نهضت فرهنگ سازی ارتقای سالمت را 

کنیم در جامعه ترویج 
کید کرد:  استاندار هرمزگان در ادامه این جلسه تا
همه ما باید با همکاری یکدیگر نهضت فرهنگ 
و  سالمت  ارتقای  برای  رسانی  اطالع  و  سازی 
جامعه  در  را  ها  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل 
کنیم تا از این طریق سالمت مردم افزایش  ترویج 

یابد.
فریدون همتی  ساخت بیمارستان های جدید 
این  برای  ضروری  و  مهم  موضوعات  از  یکی  را 
باید  راستا  این  کرد: در  استان برشمرد و عنوان 
سه مقوله تسریع در روند ساخت بیمارستان ها، 
تامین تجهیزات آنها از طریق وزارت بهداشت و 
برای  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تامین  همچنین 

گرفته و پیگیری  این بیمارستان ها مدنظر قرار 
شود.

دیگر  مهم  موضوعات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
علوم  دانشکده  دو  ایجاد  نیز  استان  برای 
که  است  هرمزگان  غرب  و  شرق  در  پزشکی 
این  اندازی  راه  و  آن  مجوزهای  دریافت  باید 
دانشکده ها به طور جدی مورد پیگیری قرار 
گیرد.استاندار هرمزگان در ادامه بر لزوم توجه 
و  کنترل  و  جامعه  سالمت  ارتقاء  به  جدی 
بیان  و  کرد  کید  تا ها  بیماری  از  پیشگیری 
داشت: باید در این راستا از تمامی ظرفیت ها 
از جمله رسانه ملی و همچنین تریبون های 
و  سالمت  اهمیت  بیان  جهت  جمعه  نماز 

گاهی رسانی در این حوزه بهره ببریم. آ
نیز  دانشگاه ها  و  پرورش  و  آموزش  گفت:  وی 
زمینه  در  رسانی  اطالع  راستای  در  توانند  می 
و  باشند  داشته  مهمی  نقش  سالمت  ارتقای 
به اطالع  این موارد  کالس های درس  از طریق 

دانش آموزان و دانشجویان برسد.
با  باید  ما  همه  کرد:  کید  تا هرمزگان  استاندار 
همکاری یکدیگر نهضت فرهنگ سازی و اطالع 
کنترل و پیشگیری  رسانی برای ارتقای سالمت و 
از این  تا  کنیم  را در جامعه ترویج  از بیماری ها 
طریق سالمت مردم افزایش یابد و هزینه درمان 

کند. کاهش پیدا  نیز 
کنترل فشار خون  وی اظهار داشت: طرح ملی 
کنترل  راستای  در  مهم  طرح های  جمله  از  نیز 
نهضت  که  بیماری هاست  از  پیشگیری  و 
اطالع رسانی در این عرصه نیز باید به خوبی ایفای 
کرد:  نقش نماید. استاندار هرمزگان خاطرنشان 
با ارتقاء سطح سالمت و پیشگیری از بیماری ها، 
در همه ابعاد شاهد توسعه خواهیم بود و اطالع 

رسانی دقیق در این راستا نقش مهمی دارد.
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طراح : مهدی سنگی

افقی
گندم-شیمی  افغانستان۲-خرمن  در  شده-استانی  داده  سامان   -۱
زمستانی-پلنگ  پوش  تن  پشیمانی-نوعی  ابراز  گوش۳-  کربن-الله 
فرانسوی۵- پنهانی-ضمیر  وحیله  شده-مکر  آبرو  وبی  تازی4-بدنام 
شده6-مفت  داده  چای-اجازه  و  آب  برای  سیاسی-ظرفی  مردان 
ومجانی-خودخواه و مغرور-اهل پایتخت ایران است۷-بنای تاریخی 
رفتار  ومالیمت  نرمی  دهنده۸-با  ها-گشایش  ونفس  بم-ارواح  شهر 

کعبه  کشور ملقب به  گندم-اهل  کردن با مردم-شب زنده دار9-انبار 
به  ومنسوب  کتیویته-اشاره  ا ۱۰-رادیو  ندا  و  تنبیه  کوهنوردان-کلمه 
فیزیکی-بانگ  سومالی-هادی  در  ای  عدد-پوستین۱۱-جزیره  اولین 
ای  زدن۱۳-جزیره  انگور-چرت  باغ  شده-نگهبان  تشویق۱۲-گشاده 
ها۱4-فیلم  وگرفتاری  ها  رومی-مصیبت  های  ماه  درایران-از  دوگانه 
گوشی۱۵- کوه-کاله  آماده پخش بر پرده سینما-روزنه ای بزرگ در دل 

گلی-کنایه از آدم جان سخت ومقاوم. تغار 

عمودی
کرات سیاسی۲- ۱-از اساتید بزرگ خط نستعلیق-صورت جلسه مذا
گر-درس زورکی-درجه ای در ارتش۳-لذیذ و خوشمزه- زرنگ وحیله 
جرگه وانجمن خصوصی-پسوند نگاهدارنده4-مقید به دین اسالم-
زادگاه رئیس علی-خمیده و ناراست۵-پیمان نظامی ناقال-از حد خود 
ومویه6-پهلوان-اندیشه  شدن-گریه  وارد  دیگران  برحریم  و  گذشتن 
لباس-لقب عروس خاور میانه  ها-ملخ دریایی۷-جایگزین دکمه در 
کارمند-از سازهای چکشی9- کار  را داشت-قسمتی از خانه۸-محل 
خوشه کوچک انگور-چندین مکان-باطل وملغی شده۱۰- پارچه نخی 
کرم-اساس و پایه۱۱-عصا و چوبدستی- لطیف-صحابه ایرانی پیامبر ا
گرفتن۱۲-انس والفت-یار ومالزم- گانه ارتش-پند واندرز  از قوای سه 
شاخه تازه کاشته درخت۱۳-امر به شکستن-زن گستاخ ودلیر-اسباب 
و لوازم۱4-چندمانع-ماست چکیده-لیف تکه تکه شده۱۵-طایفه ای 

از بختیاری ها-بیماری آب مروارید. 
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کمک 200 میلیون ریالی خیرین به دانشجویان 
بی بضاعت دانشگاه پیام نور هرمزگان

گروه اجتماعی  //    
گفت: مشارکت در پروژه های مختلف عمرانی  رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان 
هزینه  کمک  یا  پژوهشی  آزمایشگاه های  تجهیز  و  خیرین  نظر  مد  یا  کاره  نیمه 
کمک خیرین به دانشگاه خواهد  تحصیلی به دانشجویان از یک سو از راه های 

بود.
کمک مالی به دانشجویان  کمک بنیادخیرین   محمد خیری با بیان اینکه بزرگترین 
به  خیرین  طرف  از  ریال  میلیون   ۲۰۰ مبلغ  حاضر  درحال  افزود:  است،  بضاعت  بی 
امیدواری  ابراز  با  می شود.وی  ارائه  مالی  کمک  بضاعت  بی  دانشجویان  از  تعدادی 
گریبانگیر عده ای نیازمند است، برطرف  که  از اینکه با وجود این خیرین مشکالتی 
مالی  بضاعت  که  دانشجویانی  از  قطعا  حوزه  این  در  خیرین  کرد:  تصریح  شود، 
به  ها  کمک  همین  پناه  در  دانشجویان  و  حمایت  ندارند  خواندن  درس  توان  و 
خیر  هاشمی  سیدعبداهلل  کرد:  اضافه  دهند.خیری  می  ادامه  شرافتمندانه  زندگی 
دانشجویی  شهریه  هزینه  کمک  ریال،  ۲۰۰میلیون  مبلغ  هرمزگانی  اندیش  نیک 
در  مشارکت  کرد:  بیان  کرد.وی  پرداخت  و  پذیرفت  را  بضاعت  بی  دانشجویان  به 
آزمایشگاه های  تجهیز  و  خیرین  نظر  مد  یا  کاره  نیمه  عمرانی  مختلف  پروژه های 
کمک  کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان از یک سو از دیگر راه های  پژوهشی و یا 
خیرین به دانشگاه خواهد بود.همچنین رئیس مجمع خیرین استان هرمزگان نیز 
کمك به دانشجویان  کرد: ما با هدف  کمك به دانشجویان بی بضاعت اظهار  درباره 
کمك به دانشجویان مستعد و توانمند علمی هرکاری از دستمان براید  بی بضاعت، 
امکان  گذشته  های  زمان  در  افزود:  هاشمی  عبداهلل  گذاشت.سید  نخواهیم  کم 
کامل وجود نداشت اما در حال حاضر می شود  شناسایی دانشجویان مستعد به طور 
با یك نشست یا مصاحبه به میزان توانایی افراد پی برد.رئیس مجمع خیرین استان 
هرمزگان در پایان و در جمع بندی این نشست گفت: مشکالت در برخی دانشگاه های 
کز  شهرستان زیاد است و به همین دلیل بعد از ماه مبارک رمضان قول بازدید از مرا
که با مسئولین مجمع خیرین استان انجام   و واحد های دانشگاه پیام نور هرمزگان 

کنیم./ایسنا گیرد، حتی االمکان برخی از این مشکالت را رفع  می 

ح شد: کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان مطر در 

فشارخون باال در هرمزگان
بیشتر از استاندارد کشوری

  گروه اجتماعی//
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست 
به عنوان  بستك  شهرستان  انتخاب  از  هرمزگان 

"تعاون شهر" در استان خبر داد.
انتخاب شهرستان بستك  از  برخورداری  کیامرث 
و  داد  خبر  استان  در  "تعاون شهر"  به عنوان 
وزارت  میان  تفاهم نامه ای  راستا،  این  در  افزود: 

استان  استانداری  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
تصریح  می شود.وی  امضاء  امسال  تیرماه  در 
و  رشد  ایجاد  راستای  در  تفاهم نامه  این  کرد: 
توسعه پایدار به ویژه در شهرها از طریق مشارکت 
در  الزم  فعالیت های  انجام  و  سرمایه گذاری  و 
تعاون  و  مشارکت  طریق  از  مختلف  حوزه های 
مختلف  دستگاه های  بین  هماهنگی  و  عمومی 

کار و تولید و ارتقای سطح مشارکت  جهت بهبود 
به  کمك  می شود.برخورداری  منعقد  عمومی 
شهرستان  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
قالب  در  موجود  ظرفیت های  از  بهره گیری  با 
بخش تعاونی، ایجاد فضای مناسب برای توسعه 
کارآفرینی و جذب ایده ها در راستای  کسب وکار و 
توسعه کسب وکارهای جدید با استفاده از ظرفیت 

اشتغال  و  گیر  فرا اشتغال  طرح های 
مزیت های  شناسایی  روستایی، 
جهت  آن  انعکاس  و  تعاون شهر 
جذب سرمایه گذاران در شهرستان، 
شهرستان  توسعه  و  شغلی  فرصت های  افزایش 
و  مهارتی  آموزش های  توانمندسازی،  طریق  از 
و  شهرستان  در  افراد  خرد  سرمایه های  تجمیع 
اقتصادی  و  اجتماعی  مشارکت  سطح  توسعه 
کلیه فعالیت های مرتبط با توسعه  شهروندان در 

کرد. را ازجمله اهداف این تفاهم نامه ذکر 

انتخاب »بستك« به عنوان تعاون شهر در هرمزگان
گروه اجتماعی  //    

به  قاچاق  معدنی  سنگ  تن  کشف 139  از  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
ارزش 5 میلیارد و 350 میلیون ریال خبر داد.

ماموران  گفت:   ، فرد«  بهدانی  »عباسعلی  سرهنگ  پلیس  خبري  پایگاه  گزارش  به   
انتظامی ایست و بازرسی فاریاب شهرستان رودان با همکاری یگان امداد شهرستان 
کشنده مشکوک  کامیون  کنترل خودرو های عبوری این محور به ۵ دستگاه  حین 

شده و دستور ایست دادند.
با اشاره به دستگیری ۵ متهم در این رابطه  انتظامی هرمزگان  جانشین فرماندهی 
گفته وی،  کشف شد.به  افزود: در بازرسی از خودروها ۱۳9 تن سنگ معدنی قاچاق 
کارشناسان ۵ میلیارد و ۳۵۰  ارزش تقریبی این سنگ های معدنی قاچاق برابر نظر 

میلیون ریال برآورد شده است.

توقیف محموله139 تنی
سنگ معدنی قاچاق در رودان 
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کوچک در  چای سبز بسیار آهسته و با تغییرات 
که اهمیت بیشتری  کاهش وزن تاثیر دارد اما آن چه 

که مورد هدف قرار  دارد، نوع چربی هاییست 
می دهد. تحقیقات نشان داده تاثیر نوشیدن چای 

سبز به طور عمده روی چربی های مضری است 
که اطراف اندام های مختلف بدن تجمع یافته و 

باعث بیماری های جدی از جمله دیابت نوع دو و 
بیماری های قلبی می شود
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رهایی پایدار کشور از 
کنونی در صنعت  وضع اقتصاد 

عبدالرضا حالف
کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور واحد  قشم دانشجوی 

کالن اقتصادی پشت سر  گذشته ایران بحران های متعددی را در سطح  1- در 9 ماه 
آنچه  است.  بوده  سابقه  بی  اسالمی  انقالب  از  پس  دهه  طی 4  جهاتی  از  که  گذاشته 
گران اقتصادی را در تفسیر شرایط فعلی اقتصادی با مشکل مواجه  فعاالن بازار و تحلیل 
کم  می سازد ، ریشه ها و علت های غیر اقتصادی وضع موجود و پارامترهای روانی حا
کم در فضای رسانه ای -  که در ماه های اخیر- دست  کشور است. مطلبی  بر اقتصاد 
نمود داشته ، سیاست های عجوالنه، اقتضایی و فرمایشی دولت بر سیاست های پولی 
کشور، دست  گذشته و بی توجهی به واقعیت های بازار، موجب شده اقتصاد  و بانکی 
مایه نوسانات نرخ ارز و سکه قرار بگیرد و نقدینگی در محدوده یک هزار و ششصد میلیارد 
گذار برحال و روز ناخوش  گیرد. دراین یادداشت سعی شده برخی عوامل تاثیر  تومان قرار 

گیرد وراه برون رفت از آن تبیین شود.  کالن ایران مورد بررسی قرار  اقتصاد 
1- لزوم عزم جدی در مبارزه با فساد

پدیده فساد درد کهنه ای است که اقتصاد ایران را سرطانی نموده است ودرحال گسترش 
کشور است.متاسفانه  )متاستاز( به همه ی بخش های نظام اقتصادی نظام اقتصادی 
همواره در ایران شاهد بوده ایم، دولت ها حاضر نیستند، هزینه ی مقابله با فساد را 
کنند، در دولت های مسئولیت پذیر و شفاف دنیا ، عواقب ناشی از فساد در  پرداخت 
زیرمجموعه ی یک نهاد دولتی مستقیما به عهده مقام ارشد آن وزارتخانه است. نمونه 
که یک سانحه، تضاد منافع یا حتی شائبه ی فساد منجر به  های فراوانی وجود دارد 
گردیده است؛ چنانچه  استعفای وزیر مربوطه درکشورهایی نظیر آلمان، فرانسه وکانادا 
کهل- صدر اعظم 4 دوره ای و معمار اقتصاد نوین آلمان- به  کشور آلمان هلموت  در 
کوچک به جریمه سنگینی محکوم شد . این روال  کمک جذبی  واسطه عدم اظهار یک 
کشف چندین مورد فساد،  که حتی  کنید  کم بر بروکراسی ایران مقاسیه  را با شرایط حا

تخلف یا تضاد منافع در زیر مجموعه یک وزارتخانه به استعفای وزیر منجر نمی شود.
2- مدیریت روانی جامعه وبازگرداندن اعتماد عمومی

که می توان تحریم های دیگر  با امضاء برجام، این امید در دولت مردان ایرانی ایجاد شد 
را نیز با افزایش تعامالت بین المللی از پیش رو برداشت. ورود هیئت های مختلف تجاری 
گذاری خارجی را در  از اقصی نقاط جهان، رویای ورود ساالنه، 50 میلیارد دالر سرمایه 
کشور محقق شده می نمود؛ به این سبب نسبت به برنامه های  کالن  اذهان مدیریت 

جایگزین برجام توجه واهتمام الزم صورت نگرفت. 
3-لزوم توجه به اسناد باال دستی

گذشت بیش از 5 سال از ابالغ سند اقتصاد مقاومتی متاسفانه مصداق های زیادی  با 
این سند مهم  اهداف  به  را  ما  تنها  نه  اقتصادی،  برخی سیاست های  که  دارد  وجود 
نزدیک نساخته است بلکه بعضا در تقابل با اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است. عدم 
به  اقتصاد متکی  اقتصاد بومی وعلمی،  الگوی  ایجاد  و  برنامه ریزی در راستای تحقق 
است  شده  موجب  پیشرو  و  پویا  گرا،  برون  و  زا  درون  بنیان،  عدالت  فناوری،  و  دانش 
اقتصاد کشور با کوچکترین خبر تهدید خارجی، بیشترین ضربه به پول ملی را تجربه کند.

کید بر مزیت  متاسفانه در الگوی توسعه کشور فقط به مفاهیم توسعه آمریکایی- یعنی تا
های نسبی  و   تحصیل سود به واسطه تولید انبوه توجه شده و به شاخص های فرهنگی 

کشور توجهی نشده است. کار  کسب و  فضای 
متغیر  مالی  مشارکت  سطح  بودن  پایین  و  فردی  اقتدار  به  اتکا  مراتب،  سلسله  وجود 
کار ایران مشاهده می شود.به همین دلیل نظام تولید  کسب و  که در فضای  هایی است 
کمتر از 50 نفر- و ساختار  کارکنان  کوچک و متوسط- با  کسب وکارهای  غالبا متکی بر 
کنید، مشاهده خواهید نمود  گر از شهرک های صنعتی گذری  مالکیت خانوادگی است. ا
که بیش از 80 درصد واحد های صنعتی غیر فعال است. سیاست های اقتصادی دهه 
کارخانه های بزرگ وتولید انبوه، بدون توجه ساختار  70 در تشویق و حمایت از احداث 
کسب وکار ایرانی موجب ایجاد تورم باال و پمپاژ مداوم پول به این واحدهای  فرهنگی 

گردیده است.  صنعتی 
4- اصالح سیاست های پولی و بانکی 

کاهش بدهی های  از ماموریت های مهم دولت هاست.  ارزش واحد پول یکی  ارتقاء 
دولت وبانک ها به بانک مرکزی و افزایش دارایی های بانک مرکزی موجب ارتقاء ارزش 
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی  ریال در برابر سایر ارزهای خارجی خواهد شد. برای 
گلوگاه های مکش نقدینگی - یعنی ریال موردنیاز یارانه ها، ریال مورد نیاز صندوق  باید 
های بازنشستگی و تامین اجتماعی و هزینه های جاری دولت - مدیریت شود. درزمینه 
کلیه دهک  یارانه ها، دولت باید با اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در خصوص حذف یارانه 
کند. مدیریت صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی  ها - جز اقشار آسیب پذیر- اقدام 
کارفرمایان وبازنشستگان تفویض شود تا خود اتکا شود.  کارگران ،  نیز باید به نمایندگان 

5- اصالح چرخه ی مدیریت نخبگان
برای حل مشکالت فعلی اقتصادی کشور، عالوه بر دانش مدیریت واقتصاد نیاز به دانش 
که با جوانی و قدرت پذیرش ریسک همراه  کسب وکار است  کاربردی در عرصه فضای 
عواقب  و  ریسک  بتوانند  که  طلبد  می  بزرگ  مدیران  بزرگ،  های  تصمیم  اتخاذ  باشد 
که به جای مدیریت اقتصادی، رویکرد  کنند.مدیریت جوان و چابک  تصمیمات را قبول 
اقتصاد  ارتقاء  جهت  در  خصوصی  بخش  های  ظرفیت  از  و  باشد  داشته  محور  برنامه 

کند. مستقل از نفت استفاده 

   گروه سالمت//
به نقش عوامل  ابن سینا  ضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی  ع
به  اخیر  سال  های  در  آندومتریوز  گفت:  و  کرد  اشاره  زودرس  یائسگی  بروز  در  حیطی  م

شایع ترین عامل بروز یائسگی زودرس تبدیل شده است.
که سبب التهاب  گو با ایرنا با اشاره به اینکه هر عاملی  گفت و  دکتر سهیال عارفی در 
کنش های  وا عفونت ها،  افزود:  می انجامد،  زودرس  یائسگی  به  شود  خمدان ها  ت

دارویی یا حساسیتی از دیگر عوامل بروز یائسگی زودرس هستند.
گاهی اوقات این عارضه می تواند بر اثر برداشتن بخشی از تخمدان به علت  وی افزود: 
کیست های تخمدانی یا بیماری های تخمدانی، به وجود  درمان سرطان تخمدان، 
آید.عارفی بیان داشت: هر چند عوامل ژنتیکی در بروز یائسگی زودرس نقش بسیار 
مهمی دارند اما در سال های اخیر عوامل محیطی سبب بروز این عارضه در برخی از 

زنان شده است.

    گروه سالمت//
آفتابی  یا  طبی  عینک  از  افراد  از  یاری  س ب
برای حفظ سالمت چشم  تفاده می کنند،  اس
هنگام استفاده از عینک رعایت نکاتی توصیه 

می شود.
که عینک  گزارش باشگاه خبرنگاران، افرادی  به 
برچشم می زنند برای بازه زمانی طوالنی در طول 
روز از این وسیله استفاده می کنند، همزمان با 
در  حرکت  رانندگی،  مطالعه،  به  عینک  شتن  ا د
کار با رایانه و تلفن همراه و حتی  خیابان، خرید، 

آشپزی می پردازند.
کار ها سبب می شود به دلیل  انجام تمامی این 
گرفتن در  پوسته ریزی سلول های پوستی یا قرار 
تماس با اشیای مختلف انواع آلودگی ها بر سطح 

گیرد. شیشه  عینک های طبی یا آفتابی جای 
گرفتن تمیزی عینک ها می تواند خطری   نادیده 
به  آسیب  و حتی  برای سالمت چشم ها  دی  ج
که  زیبایی پوست به حساب آید، عینک زمانی 
گر  برای بازه زمانی  برسطح بینی قرار می گیرد، ا
تحریک  سبب  می تواند  نشود  تمیز  النی  و ط
فولیکول های موی روی بینی و ایجاد جوش و 

کنه شود. آ
دست   تماس  لکه های  عینک  روی  که  مانی  ز  
یا سایر آلودگی ها قرار می گیرد چشم دچار فشار 
برای مشاهده دقیق اشیای مقابلش می شود. 
خراش  دچار  عینک  لنز  که  صورتی  در  چین  م ه
یا شکستگی شد باید به سرعت تعمیر و تعویض 
اشیای  ورود  و  شکستگی  احتمال  زیرا  د،  و ش
برای  چشم  به  فشار  نیز  و  چشم  به  رجی  ا خ
مشاهده با وضوح باالی اشیای مقابل به وجود 

می آید.

کردن شیشه  کاربردی برای تمیز   روش های 
عینک

کردن عینک، استفاده از محلول های  ک  برای پا
شوینده استاندارد مخصوص عینک یا استفاد از 
آب ولرم به همراه شامپومالیم توصیه می شود. 
پس از شست و شو عینک باید خشک و سپس با 
استفاده از دستمال مخصوص ضد خشک تمیز 

و درخشان شود.
برای خشک  افراد  ارشناسان توصیه می کنند  ک  
استفاد  کاغذی  دستمال  از  عینک  دن  ر ک
نکنند، زیرا الیاف آن زبر است و می تواند سبب 
ک  پا از  استفاده  شود.  عینک  لنز  افتادن  ش  خ
شوی  و  شست  برای  نیز  آرایشی  نده های  ن ک
محصوالت  این  زیرا  نمی شود،  توصیه  نک  ی ع
آسیب  سبب  و  هستند  شیمیایی  مواد  رای  ا د

رسیدن به لنز عینک می شوند.
 عینک را درمحیط خشک و تمیز و بنا به توصیه 
کیف مخصوص عینک  متخصصان همیشه در 
قرار دهید تا از آسیب و خش افتادن ایمن بماند.
عینک  گذاشتن  جای  امکان  که  صورتی  ر  د

را  تا آن  کنید  از بند عینک استفاده  وجود دارد 
متخصص  به  بار  یک  ماه  نکنید.هر۶  اموش  ر ف
کنید تا بینایی شما مورد  چشم پزشکی مراجعه 
گیرد و درصورت نیاز شماره عینک  سنجش قرار 

اصالح شود.
فروشنده  از  حتمًا  آفتابی  عینک  خرید  رای  ب  
اشعه های  دربرابر  محافظت  آزمایش  واهید  خ ب
انجام  برایتان  را  خورشید   UVA و   U V B
از  افراد  می کنند  توصیه  کارشناسان  د.  ه د
استفاده  بزرگ  لنز  دارای  آفتابی های  نک  ی ع
آن ها  چشمان  برای  کاملی  پوشش  تا  ند  ن ک

دربرابراشعه های مضرخورشید باشد.
 در صورت بروز حساسیت، قرمز شدن چشم و 
آفتابی  عینک  از  استفاده  زمان  در  ریزی  ک  ش ا
که عینک آفتابی دارای  این احتمال وجود دارد 
مضر  اشعه های  برابر  در  کافی  محافظت  ح  ط س

خورشید نیست.
لنز های  دارای  کنونی  طبی  عینک های  یشتر  ب  
بسیار  می شود  سبب  که  هستند  الستیکی  پ
همین  به  شوند.  خراشیده  شیشه  از  تر  احت  ر

دلیل مراقبت از آن ها اهمیت ویژه ای دارد؛ برای 
کردن عینک باید با دستمال مخصوص و  ک  پا
به شکل دورانی عدسی های عینک را با مالیمت 
ک شود. ک کرد تا لکه های چربی از سطح آن پا پا
که عینک برچشم دارید از محصول های   زمانی 
یا  عطر  اسپری،  چون  بهداشتی،  رایشی  آ
محصول های آرایشی استفاده نکنید، زیرا امکان 
انعکاسی  ضد  پوشش  به  صدمه  سبب  ارد  د

عدسی عینک شود.
داشبورد  صفحه  روی  بر  عینک  دادن  قرار  از   
در  ویژه  به  کنید  خودداری  خودرو  لوی  ج
گرم سال، زیرا عدسی عینک می تواند  فصل های 
گرفتن  آتش  سبب  و  کرده  عمل  ذره بین  انند  م
عینک  عمر  طول  افزایش  برای  شود.  ودرو  خ
را  آن  می خواهید  که  زمانی  در  طبی  یا  فتابی  آ
که می خواهید عینک  برچشم قراردهید یا زمانی 

کنید. را از چشم بردارید از هر ۲ دست استفاده 
از عینک  نیاز به استفاده  کودک  که   در صورتی 
کنید  طبی دارد، حتمًا نوع استاندارد آن را تهیه 
باشد.  داشته  ضربه  برابر  در  خوبی  مقاومت  ه  ک
از  استفاده  مزایای  درباره  کودک  با  مچنین  ه
این  از  رغبت  و  میل  با  تا  کنید  صحبت  ینک  ع

وسیله استفاده کند.
زیرچانه  یا  سر  روی  بر  عینک  دادن  قرار  از   
خودداری کنید، زیرا احتمال فشاربه فریم عینک 
قراردادن  همچنین  دارد،  وجود  آن  شکستن  و 
آلودگی  عینک روی مو ها می تواند سبب جذب 
از مو ها به روی عدسی عینک و بروز مشکل های 
که عینک شما قابلیت  سالمت شود. در صورتی 
انجام  زمان  هرگز  ندارد  ضربه  دربرابر  حافظت  م

ورزش از آن استفاده نکنید.

   گروه سالمت//
کنار روش هایی مانند رژیم غذایی مناسب و  در 
کردن، روش های کمکی دیگری نیز برای  ورزش 
که از آن  جمله می توان  کاهش وزن وجود دارد 

کرد. به نوشیدن چای سبز اشاره 
و  پزشکان  از  بسیاری  ایسنا،  گزارش  ه  ب
چای  بسیاِر  مزایای  بارها  تغذیه  تخصصان  م
توصیه های  میان  در  و  کرده اند  گوشزد  را  بز  س
دو  بین  روزانه  نوشیدن  الغری،  برای  گون  ونا گ
تا سه فنجان چای سبز نیز موثر دانسته شده 
کاهش وزن  است.اما چای سبز چگونه باعث 
و چربی سوزی می شود؟ در ادامه شش روشی 

که چای سبز منجر به الغری می شود به نقل از 
سایت »ریواردمی« آورده شده است:

کافئین موجود در چای سبز با  کاتچین ها و   )1
چربی ها مبارزه می کند:

چای سبز قدرت بسیاری داشته و حاوی مواد 
اپی گالوکتشین  و  کافئین  مانند  فعال  یستی  ز
که به طور مستقیم روی  گاالت )EGCG( است 
بهبود سطح  و  و ساز، سوختن چربی  وخت  س

انرژی تاثیر دارند.
از  چربی  سلول های  تجزیه  در  سبز  چای   )2

خود چربی ها کمک می گیرد:
سبز  چای  در  موجود  دهنده  تشکیل  واد  م

افزایش  را  نفرین  نوراپی  هورمون  طوح  س
می دهد.این هورمون هشداری را به همراه دارد 
که منجر به تجزیه و شکستن سلول های چربی 
و تبدیل آن ها به انرژی قابل استفاده می شود.

کردن شدیدتر  3( چای سبز به هنگام ورزش 
اثر می کند:

کاهش وزن یکی از  کدام از مکمل های  تقریبا هر 
عناصر چای را در خود دارد و این دلیل ویژه ای 
ویژه  به  چای  که  داده  نشان  تحقیقات  ارد.  د

چای سبز تاثیرات ورزش را تشدید می کند. 
کالری سوزی می کند: 4( چای سبز 

کالری  سوزاندن  حال  در  دائم  طور  به  ما  دن  ب

چه  باشید،  نشستن  حال  در  ست.چه  ا
به  بدن  همیشه  ایستادن  چه  و  وابیدن  خ
از  انرژی  این  و  دارد  نیاز  انرژی  زیادی  قادیر  م
نوشیدن  می آید.  دست  به  کالری  وزاندن  س
چای سبز منجر به افزایش سه تا چهار درصدی 
که حدود ۶0  کالری سوزی بدن می شود  مقدار 

کالری در روز برآورد می شود. تا 80 
کالری را در شما کاهش  5( چای سبز دریافت 

می دهد:
چای سبز به روشی طبیعی اما آهسته اشتها را 
شما  که  معناست  بدان  این  می دهد.  اهش  ک
کمتری دریافت  کالری  کمتری خورده و  غذای 
کاهش وزن خواهید  می کنید، در نتیجه دچار 

شد.
قرار  هدف  را  بد  چربی های  سبز  چای   )۶

می دهد:
کوچک  تغییرات  با  و  آهسته  بسیار  سبز  ای  چ
که اهمیت  کاهش وزن تاثیر دارد اما آن چه  در 
مورد  که  چربی هاییست  نوع  دارد،  یشتری  ب
داده  نشان  تحقیقات  می دهد.  قرار  دف  ه
روی  عمده  طور  به  سبز  چای  نوشیدن  اثیر  ت
اندام های  اطراف  که  است  مضری  ربی های  چ
مختلف بدن تجمع یافته و باعث بیماری های 
بیماری های  و  دو  نوع  دیابت  جمله  از  دی  ج

قلبی می شود. 
برای  سبز  چای  نوشیدن  که  نکنید  راموش  ف
است  تاثیرگذار  و  مناسب  ایده ای  وزن  اهش  ک
اما تاثیر آن بسیار آهسته و ضعیف است. برای 
کامل از مزایای چای سبز بهتر است  برخورداری 
کنار نوشیدن آن، ورزش منظم و رژیم غذایی  در 
را در  مناسب و هم چنین اصالح سبک زندگی 

نظر داشته باشید. 

گر از عینک استفاده می کنید رعایت این نکات را هرگز فراموش نکنید ا

آندومتریوز شایعترین عامل یائسگی زودرس است

چایسبزچگونهالغرمیکند؟

    گروه سالمت//
پزشکان در مطالعات جدید خود به بررسی اثربخشی تکنیک 

کس معده پرداختند. ماساژ در درمان رفال
گزارش ایسنا، بررسی های اولیه نشان می دهد ماساژ بافت های  به 
چشمگیری  طور  به  می تواند  گم  دیافرا پرده  اطراف  وندی  ی پ
مری  به  اسید  بازگشت  بیماری  به  مبتالیان  در  را  معده  کس  ال ف ر

کاهش دهد. کردن(  )ترش 
به  اعتیاد  و  آنتی بیوتیک  داروهای  به  مقاومت  که  دوره ای  ر  د
برای  دارویی  جایگزین های  یافتن  کرده  پیدا  افزایش  درها  خ م
کرده  است. محققان، پزشکان و عموم مردم اهمیت بیشتری پیدا 
گروهی از محققان اسپانیایی به بررسی روشی در درمان  به تازگی 

که در آن نیازی به مصرف  بیماری بازگشت اسید به مری پرداختند 
دارو نیست. محققان به مطالعه روی مبتالیان به بیماری بازگشت 

اسید به مری متمرکز شدند.    
که محتویات معده به سمت  کس معده زمانی اتفاق می افتد  رفال
سوزش  احساس  فرد  شرایط  این  در  می شوند.  هدایت  ی  ر م
کردن  که بسیاری از افراد آن را ترش  ناخوشایندی را تجربه می کند 
گروهی داروها  می نامند. در حال حاضر استفاده طوالنی مدت از 
گزینه های درمانی  موسوم به مهارکننده های پروتون پمپ )PPI( از 
گرچه، این داروها اثربخش هستند اما در برخی  این بیماری است. ا
افراد با عوارض جانبی همراه است و می تواند خطر بیماری مزمن 

کلیوی را در آنان افزایش دهد.

در این بررسی محققان به اثربخشی نوعی ماساژ موسوم به"ماساژ 
آزادسازی میوفاسیال" )MFR( در تسکین عالئم بیماری بازگشت 
یا  نیام  روی   MFR ماساژ  در  درمانگر  پرداختند.  مری  به  ید  س ا
از جنس  پرده مانندی  تمرکز می شود. فاسیا الیه   )Fascia( اسیا  ف
گروه های  که ماهیچه ها را از هم جدا نموده یا  بافت همبند است 

ماهیچه ای را در جای خود ثابت نگه می دارد.
ماهیچه  روی  اعمال  با  را  ماساژ  نوع  این  اثربخشی  ققان  ح م
بررسی  معده  کس  رفال به  مبتال  ساله   80 تا   18 فرد   ۳0 گم  افرا ی د
بیماری  عالئم  بهبود  با   MFR ماساژ  داد  نشان  بررسی ها  دند.  ر ک
کمتری از  در این افراد همراه بوده همچنین موجب شده میزان 

کنند. داروهای مهارکننده های پروتون پمپ دریافت 
بررسی فوق در  گفته محققان  به  نیوز تودی،  گزارش مدیکال  به 
سطح محدودی انجام شده و الزم است در آزمایشات دیگری تاثیر 

گیرد. این روش درمانی در تعداد افراد بیشتری مورد بررسی قرار 

کس معده با ماساژ درمانی بهبود رفال

خطر زیاده روی در مصرف ویتامین B برای زنان
که مصرف دوز باالیی از ویتامین B با خطر شکستگی سر استخوان ران در  بمنظور مقابله ب نتایج یک تحقیق نشان می دهد 

زنان مرتبط است.
گزارش ایسنا، در این بررسی آمده است هر چه میزان مصرف مکمل های B۶ و B1۲ بیشتر باشد احتمال شکستگی استخوان  به 
سر ران در دوران یائسگی افزایش پیدا می کند.میزان توصیه شده ویتامین B1۲ و B۶ برای زنان باالی 50 سال به ترتیب ۲.4 و 1.5 
که حاوی  گرم ماهی تن پخته شده تامین می شود. همچنین مواد غذایی بسیاری وجود دارند  که با مصرف 170  میکروگرم است 
که در این مدت ۲۳04  گرفتند  کنترل قرار  این ویتامین ها هستند.در این بررسی 75 هزار و 8۶4 زن برای مدت زمان ۳0 سال تحت 
کتورهای متعدد پزشکی، تغذیه ای و رفتاری  گرفتن فا نفر از آنان دچار شکستگی سر استخوان ران شدند. محققان با در نظر 
گزارش نیویورک تایمز،  که زیاده روی در مصرف مکمل های حاوی این ویتامین خطر شکستگی را افزایش می دهد.به  دریافتند 
محققان نروژی اظهار داشتند: افراد باید در استفاده از مکمل ها دقت داشته باشند و از زیاده روی در مصرف آن ها خودداری کنند.


