
گیرنده از خانواده های بیماران مرگ مغزی؛ کننده  و رضایت  گفتگو صبح ساحل با آمنه عابدینی ، هماهنگ 

اهداءعضو آخرین آرزو و خواسته پسر جوان

کرد ستارگان احمدی در قهرمانی دبل 

دشمن نفس های آخر خود را می کشد
نماینده مردم بندرعباس خبرداد:

احداث بیمارسرای هرمزگانی ها در تهران

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

غفلت باعث نابودی جامعه می شود

   گروه سیاسی//
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
دستگاه ها،  سایر  و  استان  امداد  کمیته  همکاری  با  پیگیریم 

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

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

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

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

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

کردند.
کید می کند که  مرادی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم تا
که دست ما است  نزدیک مال یتیم نشوید و امروز بیت المالی 
کنیم و به  قسمتی از آن مال یتیمان است و باید از آن حراست 

کمک حال ایتام و نیازمندان باشیم. که می توانیم  هر نحوی 
بندرعباس  در  خاص  بیماران  از  تعدادی  کرد:  کید  تا وی 
به  یا  هستند  سرطان  به  مبتال  یا  که  می شوند  نگهداری 
بیماری های صعب العالج  دچار شده اندکه باید درمان شوند.

ابوموسی،  قشم،  بندرعباس،  مردم  نماینده  مرادی  احمد 
استان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بندرخمیر  و  حاجی آباد 
به  خدمت رسانی  منظور  به  را  ای  مجموعه  تهران  در  زنجان 
کرده و طبق صحبت های انجام شده با  کل استان ها احداث 
کمیته امداد هرمزگان، پیگیریم بیمارسرایی را به نام هرمزگان 

کنیم. در تهران احداث 

   گروه سیاسی//
هرمزگانی  اسالمی،  ایران  کشور  سراسر  با  همزمان 
به  داری  روزه  ماه  یک  از  بعد  متدین  و  مومن  های 
شکرانه توفیق بندگی در ماه رمضان در  روز عید فطر 
گستره خلیج همیشه فارس  و در صفوفی مرتب به 

به درگاه خداوند متعال سجده شکر به جا آوردند. 
یک  از  بعد  هرمزگانی  ایسنا،مؤمنان  گزارش  به 
و  آشامیدن  و  خوردن  از  دوری  و  روزه داری  ماه 
مصالها  در  حضور  با  ساعات  اولین  از  محرمات 
و  صبح  جماعت  نماز  با  شهر  اصلی  میادین  و 
زکات  پرداخت  و  مختلف  ادعیه های  خواندن 

با  را  فطر  سعید  عید  نماز  شده  برپا  های  ایستگاه   در  فطریه 
کردند.  شکوه هر چه تمام تر برگزار 

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در خطبه های نماز عید 
همه  نابودی  باعث  غفلت  اینکه  به  اشاره  با  بندرعباس  فطر 
سعادت  سوی  به  جامعه  چه  گر  ا کرد:  اظهار  شود،  می  امور 

پیش برود اما غفلت در آن باعث نابودی می شود. 
ایام  بهترین  از  را  فطر  عید  روز  آبادی  نعیم  غالمعلی  اهلل  آیت 
دانست و عنوان کرد: در روز عید فطر باید بهترین کارها را انجام 

داد تا خداوند بهترین امورات را برای ما رقم بزند. 
از  که  است  کسانی  عید  فطر،  سعید  عید  کرد:  اضافه  وی 
عرصه های جهاد با نفس سرافراز برگشته و بافطرت خدایی 

ادامه  آبادی  نعیم  اهلل  اند.آیت  بسته  دوباره  پیمانی  خویش 
داد: ماه مبارک رمضان، ماه خود سازی و فرصت دوباره ای تا 
کنیم و بادشمنان خدا دشمن و بادوستان  دردمندان را حس 

خدا دوست باشیم. 
کنیم تا همواره در  امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه تالش 
راستای رضای خدا حرکت کرده و تالش و کوشش کنیم عنوان 
گر ما به دنبال خیر دنیا و  کرد: تقوی خیردنیا و آخرت است و ا
آخرت هستیم باید از خداوند متعال اصل تقوی را درخواست 

کنیم. 
و  می گیرند  الهی  پاداش  نیکوکاران  روز  این  افزود:در  وی 

زیانکاران و تبهکاران از عملکرد خود مأیوس می شوند. 

دومین دوره مسابقات فوتبال جام ستارگان هرمزگان

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بندرعباس:

نياز  مورد  خدمات  تأمين  سطح  ارتقاء  راستاي  در  دارد  نظر  در  هرمزگان  استان  های  فرودگاه  كل  اداره 
كافی شاپ و مينی ماركت  گذاري بهره برداري از رستوران،  مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به وا
گذاري محل با رعايت  كثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد وا فرودگاه بين المللي بندرعباس به مدت حدا
كشور مصوب )1358( و آئين نامه اجرايي  كن و محلها در فرودگاههاي  گذاري و تخليه اما اليحه قانوني وا

آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.
مي  الزم  مديريتي  و  اجرايی  مالي،  توان  داراي  كه  شرايط  واجد  حقوقی  اشخاص  كليه  از  بدينوسيله 
كثر تا پايان وقت اداري روزشنبه 98/3/25 ضمن  باشند، دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 98/3/18 وحدا
  IR180100004001068404006338 حساب  به  ذيل  مشروحه  فراخوان  برای  ريال  مبلغ700.000  واريز 
پرداخت  شناسه  و  ايران  هوائی  ناوبری  و  فرودگاهها  شركت  كل  داری  خزانه  نام  به  مركزی  بانک  نزد 
300068482280520000000000619205 با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه بين المللی 

بندرعباس نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.
سپرده شركت در فراخوان،  معادل 420.000.000 ريال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه 

ماه و قابل تمديد برای سه ماه ديگر می باشد. 
كثر( تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 98/4/10 مهلت ارائه به فرودگاه  مهلت تکميل و تسليم اسناد )حدا

كت  كات فراخوان )شامل پا كليه پا كه  و بين المللی بندرعباس می باشد  رزومه  كت  ،پا ضمانتنامه 
كت اصلی ديگر  گانه مهر و موم و در يک پا كت پيشهاد قيمت و آناليز درآمد-هزينه( می بايست بطور جدا پا

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

الزم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان 
انجام خواهد گرديد و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود وهزينه 

گهي با برنده فراخوان مي باشد. انتشارآ
گذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد  مشخصات محل هاي قابل وا

بود.
www.airport.irوhttps://bandarabbas.airport.ir آدرس سايت فرودگاه

کل فرودگاه های استان هرمزگان اداره 

گذاری  گهی تجدید فراخوان عمومی شناسايی متقاضی جهت وا اصالحیه آ

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

گهی  شناسه آ
490271

گهــــی مزایــــــده عمومی )مرحله اول( آ
گروه هتل های سورينت  شرکت مزایده گزار : شركت بين المللی 

كسنت مدل 2012  موجود در پروژه هتل مريم قشم  موضوع مزایده : فروش دو دستگاه خودرو سواری هيوندا ا
كاری  گهی لغايت 10روز  آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاريخ درج آ

ک9 -   محل دریافت اسناد مزایده : 1 -  تهران - ميدان آزادی -اول جاده مخصوص - خيابان شهيد رياحی - پال
تلفن :44655087    2 - جزيره قشم - ميدان گلها-جنب بازار بزرگ الماس-پروژه هتل بين المللی سورينت قشم- 

امور قراردادها-07635242003

موضوع مناقصه پرداخت حقوق و مزايای  تعداد 60 نفر نيروی انسانی شامل روانشناس ، مددكاراجتماعی، 
راننده و خدمه در شهرستانهای بندرعباس ، ميناب ، رودان جاسک ، قشم ، پارسيان ، حاجی آباد ، بندر 
لنگه ، بستک و خمير  از تاريخ 1398/4/1 الی 1398/12/29 به صورت خريد خدمت و پرداخت حقوق و 

كار مزايا طبق قانون 
مهلت ورود به سامانه تداركات دولت و بارگيری اسناد مناقصه از تاريخ 1398/3/18 الی1398/3/20

كثر تا ساعت 12روز چهارشنبه  1398/3/30 دفتر حقوقی بهزيستی  . مهلت و محل تحويل اسناد : حدا
كل  مبلغ تضمين شركت در مناقصه : مبلغ  205/678/737 ريال ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه اداره 

بهزيستی استان هرمزگان .
گرانی می توانند در مناقصه مذكور شركت نمايند كه : تبصره 1:مناقصه 

-سابقه فعاليت در زمينه های اجتماعی در استان داشته باشد . 
- سابقه همکاری با ارگانها و نهادهای دولتی

كارمند را داشته باشد . توانايی پرداخت حداقل سه  ماه دستمزد و مزايای 
گران از استانهای ديگر در صورت داشتن دفتر نمايندگی در اين استان مجاز به شركت در مناقصه  مناقصه 

می باشند .
كليه پيشنهادها مختار خواهد بود . تبصره 2-بهزيستی در رد يا قبول  

كمتر ميزان مقرر ،  تبصره3 - به پيشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های 
چک بانکی و شخصی و ... ترتيب اثر داده نخواهد شد .

كل بهزيستی استان هرمزگان ساعت 10مورخ 1398/4/1 شنبه  گشايش پيشنهادات : اداره  زمان و محل 
گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود ( دفتر بودجه ) ضمنا هزينه آ

گهی تجدید مناقصه اورژانس اجتماعی آ
123  بهزیستی استان هرمزگان

گهی 490597 تلفن پذیرش: 105-32241462شناسه آ

گهی  شرکت های تعاونی آ
سراسر هرمزگان در صبح ساحل

آقایان! مردم چشم انتظارند...
یادداشت روز

چندی پیش در ستون یادداشت 
از  استفاده  موضوع  به  خبرنگار 
ساعات  در  دولتی  خودروهای 
تعطیل  روزهای  و  اداری  غیر 
هرمزگان  استاندار  از  و  پرداختیم 
عالی  مقام  باالترین  به عنوان 
به  خواستیم  استان  در  دولت 
آن  در  کند.  ورود  موضوع  این 

که یادداشت یادآورشیم 
بندرعباس  و  هرمزگان  استان  در 
اداری و در روزهای تعطیل و شب در  از وقت  ج  هم در خار
مقابل  و  ساحل  ازجمله  مختلف  مکان های  و  مراسم ها 
به وفور  دولتی  ک  پال ماشین های  پزشکان  ساختمان 
کسی هم به این عمل مسئوالن اعتراض  دیده شده است و 

نمی کند.
که خودروهای دولتی بخصوص  بارها و بارها شاهد بوده ایم 
که در اختیار مدیران و مسئولین همراه با راننده  خودروهایی 
یا بدون آن قرار دارند چه در ساعات اداری برای نقل وانتقال 
کار و مدرسه و…و چه در ساعات  همسر و فرزندان به محل 
انجام  میهمانی ها،  منزل،  امور  انجام  برای  اداری  غیر 
ج شهری، تفریحات و شرکت در  مسافرت های داخل و خار

مراسم جشن و ترحیم و…مورداستفاده می گیرند .
بودن  غیرقانونی  به  اعتنایی  نه تنها  قانون  صراحت  علیرغم 
که اتفاقاً در صورت اعتراض هم خود را  اقدام خود نمی کنند 

گویی به ملک  که  محق دانسته و چنان برآشفته می شوند 
شخصی آنان تجاوز شده است.

تدوین مقررات و ضوابط محدودکننده  به  یادداشت  آن  در 
در استفاده از اموال و امکانات دولتی، مبنی بر عدم استفاده 
ج از اوقات اداری اشاره کرده  اختصاصی از آن امکانات در خار
مدیران  شدن  قانونمند  به  یک سو  از  می تواند  که  بودیم 
تا  شود  منجر  اداری  به سالمت  دیگر  سوی  از  و  کارکنان  و 
کاهش هزینه های جاری  بدین وسیله موجب صرفه جویی و 

سازمان ها وادارات شود.
خبرگزاری ها  از  یکی  یادداشت،  این  انتشار  از  پس  روز  چند 
استانداری  مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست  از  نقل  به 

کرده است.  هرمزگان خبری را منتشر 
این مسئول در راستای صیانت از حقوق بیت المال و حفظ 
در  صرفه جویی  و  تبذیر  اسراف  از  جلوگیری  و  دولتی  اموال 
امکانات  و  منابع  از  بهینه  بهره برداری  و  سوخت  مصرف 
ک قرمز ممنوع  استفاده شخصی از وسائط نقلیه دولتی پال
اعالم کرد ه و گفته نیروی انتظامی موظف است اتومبیل هایی 

کند.  ج از وقت اداری متوقف  ک دولتی را در خار پال
گفته: استفاده خودروهای دولتی جزء اموال  وی همچنین 
و  اداری  امور  انجام  برای  فقط  و  می شود  محسوب  دولت 
خدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرند؛ تمام 

مردم در آن سهیم بوده و حق عموم است. 
گسترش  موجب  دولتی  خودروهای  از  شخصی  استفاده 
چون  می شود  دولت  کارکنان  و  مدیران  به  مردم  بدبینی 

افراد  آن هاست،  همیشگی  قضاوت  و  عموم  دید  معرض  در 
کنند  که مشاهده  که فاقد امکانات هستند موقعی  جامعه 
که متعلق به آحاد  کارمند دستگاه از اموال عمومی  مدیر یا 

مردم است سوءاستفاده می کنند، بدبین می شوند. 
وی در بخش دگری از صحبت های خود به این موضوع نیز 
حساس  بسیار  موضوع  این  به  نسبت  مردم  که  اشاره کرده 
باشد  ملت  آحاد  جوابگوی  باید  استفاده کننده  فرد  و  بوده 
ضمن اینکه فرد استفاده کننده باعث اشاعه منکر در جامعه 
ارتکاب منکر تشویق  را به  می شود و به یک معنی، دیگران 
مورد  خصوص  در  اجرا  جهت  مصوبه ای  همچنین  می کند. 

فوق و نظارت برای تمام دستگاه ها ارسال شده است. 
موظف  انتظامی  نیروی  کرده  کید  تأ دوباره  مسئول  این 
ج از وقت اداری  ک دولتی و خار که پال است اتومبیل هایی را 

هستند متوقف کنند. 
قرمز  ک  پال خودروهای  کلیه  از  شخصی  استفاده  هرگونه 
مطلقًا  مدیریتی  ساختار  در  چه  و  موردی  به صورت  چه 
از  استفاده  آیین نامه چگونگی  گفتنی است،  ممنوع است. 
سوی  از  حمل ونقل  حقوق  موضوع  با  دولتی  خودروهای 
دولت در 16 ماده و تبصره های فراوان در سال 1386 تصویب 
و برای اجرا به تمامی دستگاه ها وادارات ابالغ شد و نظارت 
و  استان  هر  در  مسئوالن  عهده  بر  آیین نامه  این  اجرای  بر 

شهرستان هاست. 
در ماده چهار این آیین نامه آمده است که تمامی خودروهای 
اختصاصی،  خودروهای  به استثنای  اجرایی  دستگاه های 

عمومی  خدمت  خودروهای  جزو  خدمت  و  تشریفاتی 
امورات  انجام  برای  تنها  آن ها  از  استفاده  و  شده  محسوب 
اداری مجاز است و در غیر ساعات اداری )با راننده یا بدون 
بوده  ممنوع  مطلقاً  مأموریت،  برگ  داشتن  بدون  و  راننده( 
ج از قوانین مربوطه و  و هرگونه استفاده از این خودروها خار
مقررات این آیین نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی 
و  یادآوری  مسئوالن  توسط  هرساله  که  می شود  محسوب 

بخشنامه می شود. 
نکته مهم اینکه تا قبل از انتشار یادداشت صبح ساحل کسی 
به این موضوع اهمیتی نمی داد و هیچ دستگاهی به استفاده 
از خودروهای دولتی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل 
کارمندان توجهی نمی کرد همین که صبح  توسط مدیران و 

ساحل تلنگری زد مصوبه ای به دستگاه ها ابالغ شد. 
دیگر  مهم  موضوع  است.  داستان  طرف  این یک 
بدون  و  جدی  خیلی  باید  نظارتی  دستگاه های  اینکه 
کنند.  مصلحت اندیشی اجرایی شدن این مصوبه را پیگیری 
به راستی چرا مدیران با حقوق و پاداش آن چنانی چشم به 
اموال دولتی دارند و حاضر نیستند از اموال عمومی که متعلق 

به آحاد مردم است، دست بردارند؟
اختصاصی  استفاده  از  جلوگیری  برای  مصوبه ای  ابالغ  با 
و  دستگاه ها  به  خودرو  به ویژه  دولتی  امکانات  و  اموال  از 
نتیجه عملیاتی شدن  انتظار دارند  اداره های دولتی، مردم 
این مصوبه را ببینند. ما نیز همچون مردم منتظر خبرهای 

خوبی در این زمینه هستیم.

کریمی  محمد خدا
خبرنگار
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نماز عید سعید فطر در سراسر استان برگزار شد:

ح شد: در جلسه شورای فنی استان مطر

کنون بالغ بر ۲۳۰ میلیارد    همتی استاندار: احداث این پروژه از سال ۹۱ آغاز و تا

تومان از سوی دولت برای آن هزینه شده و این طرح ۱۷ درصد پیشرفت داشته است

...ICU مجتمع پیامبر اعظم، بیمارستان شهید محمدی، بخش
سالمتی  از  خبر  دستگاه ها  مانیتورها  و  صدا  است  آرام  همهچیز 
کادر درمانی هرچند دقیقه یک بار بر بالین بیمار  بیمار می دهند، 
تغییری  می کنند،  بررسی  را  هوشیاریش  ضریب  و  می شوند  حاضر 
صدای  آنکه  تا  میگذرد  روزی  ...چند  نیست  بهبودی اش  در 

پا شده،  به  گواری میدهد، هم همه ای  نا اتفاق  از  دستگاه ها خبر 
دستگاه ها دیگر جواب نمی دهند و جی سی اس )درجه هوشیاری( 
حضور  بالینش  بر  مختلف  پزشکان  می دهد،  نشان  را  سه  عدد 
...پشت  می کنند  تائید  را  مغزی  مرگ  تأسف  اظهار  با  و  می یابند 
درب آی سی یو، دل در دل پدر و مادر نیست، دلشوره امانشان 

کادر درمانی به بخش، شک شان  را بریده است، با رفت و  آمدهای 
که اتفاقی برای پسرشان رخداده، اما صبر  برانگیخته شده است 
می کنند تا از زبان پزشک جریان را جویا شوند... چشمانشان به 
درب بخش است مادر دلنگران، قدم می زند و تسبیح در دست 

برای سالمتی فرزندش دعا میکند... 

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

مسئول برگزاری مسابقات فوتبال جام ستارگان  گفت: دومین دوره 
مسابقات فوتبال جام ستارگان هرمزگان ویژه ماه مبارک رمضان با 

قهرمانی تیم ستارگان احمدی به پایان رسید.عبدالمجید معماری 
در  احمدی  ستارگان  تیم  رقابت ها  این  فینال  بازی  در  افزود: 
که در دقیقه  گل هادی دهقانی   ورزشگاه تختی بندرعباس با تک 
61 به ثمر رساند یک بر صفر تیم زاهد منتخب چاهو را شکست داد 

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

تیم پدیده مسابقات لقب گرفت.

اتحاد هرمزگانی ها 
در عید بندگی

سرنوشت پل خلیج فارس 
در انتظار دستور رئیس جمهور

خبر  اختصاصی
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از آخرین وضعیت محمد علی نجفی
کنش فدراسیون فوتبال کرواسی تا وا

چند درصد تهرانی ها پرمصرف هستند؟
هرچند تعداد مشترکان پرمصرف قابل مقایسه با تعداد 
کم مصرف ها نیست، با این حال یک درصد از مشترکان 
که در باالترین رده مصرفی قرار دارند، به اندازه ۱۰  برق 
درصد مشترکان کم مصرف برق مصرف می کنند. آمار ها 
کلی ۱۰ درصد مشترکان در  که به طور  کی از آن است  حا
ایران و ۱۵ درصد مشترکان خانگی در شهر تهران عنوان 

پرمصرفی را یدک می کشند. /ایسنا
 استاندار سیستان و بلوچستان

از تهدید شدن خودش به مرگ می گوید
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پدیده قاچاق 
که در دست  گفت:فروش سوخت را  سوخت در استان 
که باید سود  کردم چرا  گروه خاصی بود مسدود  تعداد و 
حاصل از فروش سوخت در مرز به جیب مردم مرزنشین 
ولی مرگ  به مرگ شده ام،  تهدید  امر  این  برای  و  برود 

کار ایستاده ام/ ایسنا دست خداست و پای این 
کنش فدراسیون فوتبال کرواسی وا

 به لباس جدید بارسلونا
کرواسی در توئیتی به شباهت لباس  فدراسیون فوتبال 
اشاره  کرواسی  ملی  تیم  پیراهن  با  بارسلونا  بعد  فصل 
از  فرانسه،  اسپورت  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به  کرد. 
آنچه بیش  و  رونمایی شد  بارسلونا  آینده  لباس فصل 
پیراهن  با  آن  شباهت  می کرد،  توجه  جلب  چیز  هر  از 

کرواسی است. معروف تیم ملی فوتبال 
فوتبال  فدراسیون  رسمی  حساب  خاطر  همین  به 
کرواسی با انتشار پستی در حساب توئیتری خود درباره 
خوبی  تالش   « نوشت:  بارسلونا  باشگاه  اقدام  این 
گرفت، ولی نمی توانید به مدل شطرنجی قرمز  صورت 
کیتیچ از این  و سفید برسید و مطمئئن هستیم ایوان را

طرح لباس لذت خواهد برد.
دومین حکم قاضی دوستدار محیط زیست

دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  قاضی  انصاری  اهلل  امین 
شهرستان دشتی )استان بوشهر( حکم زندان را برای یک 
متخلف محیط زیست تغییر داد. وی به جرم شکار تیهو 
و همراه داشتن ادوات صید غیر مجاز با تهیه جزوه ای 

از محل زندگی پرنده صید شده و همچنین ۱۰۰ ساعت 
شهرستان  زیست  محیط  در  رایگان  عمومی  خدمات 
در  باید  ساعت   ۳۶ حداقل  شد.وی  محکوم  دشتی 
معیت و همراهی محیط بانان در مناطق حفاظت شده 
و  کار  مشکالت  و  سختی  با  محل  در  حضور  با  تا  باشد 

کند. / فارس وظیفه قانونی آنان آشنایی پیدا 
تکذیب انتقال نجفی به زندان اوین

نجفی  انتقال  خبر  تهران  داستانی  در  گاه  آ منبع  یک 
کرد.  تکذیب  را  اوین  زندان  به  پایتخت  اسبق  شهردار 
گاه در دادستانی تهران، ضمن تکذیب اعزام  یک منبع آ
گفت: نجفی در حال حاضر تحت  نجفی به زندان اوین 
اعزام  زندان  به  باشد  قرار  گر  ا و  است  گاهی  آ اداره  نظر 
که استثنایی  شود به زندان رجایی شهر می رود مگر آن 

وجود داشته باشد و به بازداشتگاه اوین اعزام شود. 
مردم  پس انداز خود را چگونه مدیریت می کنند؟

که تلفنی انجام شد،  در بخشی از  نظرسنجی ملی  ایسپا 
خانواده ای  »هر  است:  شده  پرسیده  پاسخگویان  از 
شما  کند.  انداز  پس  بتواند  زندگی  در  است  ممکن 
مدیریت  چگونه  را  خود  انداز  پس  می دهید  ترجیح 
در  اند  کرده  اعالم  پاسخگویان  درصد  کنید؟«۲۴.۸ 
درصد   ۱.۵ مسکن،  و  زمین  در  درصد   ۱۴.۹ بانک، 
اعالم  مردم  درصد  کنند.۹.۹  می  انداز  پس  بورس  در 
خریداری  دالر  و  ارز  درصد   ۱.۲ و  سکه  و  طال  کردند 
می کنند.۱۰.۶ درصد پاسخگویان ترجیح می دهند پس 
کنند.۳۴.۳  کارآفرینی  انداز خود را صرف اشتغال زایی و 

کرده اند پس اندازی ندارند. درصد پاسخگویان اعالم 
دالر وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد

افزایش  و  ارز  بازار  در  قیمت ها  ریزش  شتاب  از  بعد 
فروش  برای  ارز  فروش  و  خرید  کز  مرا به  مردم  مراجعه 
ارز های خانگی، بانک مرکزی از بانک ها خواست نسبت 

به خرید ارز های مردمی فعال شوند.
بانک های عامل قیمت دالر را ۱۲ هزار و ۷۷۰ تومان و 
۹ ریال، قیمت یورو را ۱۴ هزار و ۲۸۳ تومان و ۲ ریال و 
قیمت پوند انگلیس را ۱۶ هزار و ۱۵۸ تومان برای خرید 

کرده اند.  / تسنیم از مردم اعالم 
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  گروه سیاسی//
تهديد  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
آمريکایی ها  توسط  فارس  خلیج  به  نیرو  و  ناو  اعزام  نظامی، 
خالی بندی است و این تبلیغ ها و هیاهوها توسط دشمنان در 
گذشته هم بوده و راه به جایی نبرده اند و نخواهند  سال های 

برد.
گزارش ایسنا، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف   به 
صورت  به  پهلوی  زمان  در  ایران  افزود:  بندرعباس،  در 
ع در اختیار آمریکایی ها و انگلیسی ها قرار داشت و  بالمناز

کتاب های خاطرات خود نگاشته اند. این را در 

آخرین  پایه  بر  داد:  ادامه  وی 
بودجه  و  برنامه  سازمان  گزارش 
ایران  مردم  درصد   ۷۰ پهلوی 
می کردند  زندگی  روستاها  در 
آب  مناسب،  دسترسی  راه  که 
و  بهداشتی  و  سالم  آشامیدنی 
باالی ۹۶  امروز  برق نداشتند ولی 
دارای  کشور  روستاهای  درصد 
گاز  برق و افزون بر ۹۰ درصد دارای 
زمان  در  کرد:  اضافه  هستند.وی 
پیروزی  برای  مبارزان  مبارزه های 
ایران  شمسی  هجری  پنجاه  دهه  در  و  اسالمی  انقالب 
کنون دارای ۸۰  حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشت و ا
میلیون نفر جمعیت است، یعنی حدود ۵۰ میلیون نفر در 
مصائب  و  سختی ها  و  نبوده  پهلوی  شاهی  ستم  دوران 
پاسداران  سپاه  نمی دانند.سخنگوی  را  دوران  آن  زندگی 
کرد: دشمن  انقالب اسالمی با اشاره به انقطاع نسلی ابراز 
از انقطاع نسلی به وجود آمده بیشترین استفاده را دارد و 
که جوان  گونه ای رژیم پهلوی را تبلیغ می کنند  گاهی به 
است.سردار  بوده  شکوه  با  و  عالی  دوران  آن  کند  تصور 
نظامی  کرد:دشمنان  بیان  شریف  پاسدار  دوم  سرتیپ 

انقالب اسالمی جنگ هشت  پیروزی  ابتدای  اسالمی در 
کردند ولی شکست خوردند  ساله را بر ملت ایران تحمیل 
که بتوانند ضد مردم ایران انجام دهند و نداده  کار نبوده  و 

باشند.
داد:  ادامه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
توسط  فارس  خلیج  به  نیرو  و  ناو  اعزام  نظامی،  تهدید 
و هیاهوها  تبلیغ ها  این  و  بندی است  آمریکایی ها خالی 
به  راه  و  بوده  هم  گذشته  سال های  در  دشمنان  توسط 

جایی نبرده اند و نخواهند برد.
نظام  کرد:  پاسدار شریف خاطرنشان  سردار سرتیپ دوم 
و  قوی  حاضر  حال  اندازه  به  مقطعی  هیچ  در  اسالمی 
دشمنان به این میزان ضعیف نبوده اند و تکرار تهدیدهای 

شأن بر علیه نظام اسالمی و ملت ایران بی فایده است.
وی خاطر نشان کرد: عربده کشی هایشان نشان می دهد با 
مردم و فرهنگ انقالب اسالمی بیگانه اند و به خیال خام 
را  اسالمی  جمهوری  کارهایشان  این  با  با  می توانند  خود 
به زانو در آورند. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
کرد:  امروز دشمن نفس های آخر خود را  در پایان اضافه 
کاری علیه ملت  می کشد و با این خط و مشی نمی تواند 
را  اقتصادی  تحریم های  ملت  این  و  دهد  انجام  ایران 

کرد.  تبدیل به قدرت اقتصادی خواهند 

  گروه سیاسی//
دالیل  اسالمی  شورای  مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
کید  منتفی شدن استانی شدن انتخابات پارلمان را تشریح و تأ
ح می بايست در فضایی کارشناسی بین مجلس  کرد که این طر

و شورای نگهبان بررسی و نواقص فعلی آن برطرف شود.
مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس  کولیوند  محمدجواد 
ایرادات  به  با اشاره  با تسنیم  گفت وگو  شورای اسالمی در 
شورای نگهبان نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس، 
گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات محتوایی 

کرده، رفع  نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس وارد 
این ایرادات نیازمند صرف زمان بیشتری است.

برای  مجلس  انتخابات  شدن  استانی  اینکه  بیان  با  وی 
منتفی  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  و  اسفند  دوم 
شده است، یکی از دالیل آن را ایرادات و ابهامات محتوایی 

شورای نگهبان به این طرح دانست.
از  یکی  کرد:  تصریح  مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس 
می کند،  نقض  را  انتخاباتی  عدالت  طرح  این  که  بود  این 

می بایست  کمیسیون  در  ایراد  این  رفع  برای  بنابراین 
 در شرایط موجود به 

ً
که طبیعتا زمان بیشتری صرف شود 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس نمی رسد.
کولیوند ادامه داد: بررسی استانی شدن انتخابات مجلس 
 منتفی شده تا سر فرصت موضوع 

ً
در کمیسیون شوراها فعال

گیرد و ابهامات و ایرادات شورای نگهبان  مورد ارزیابی قرار 
کنیم. کارشناسی شده بررسی  نسبت به این طرح را 

خاطرنشان  پایان  در  مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
کرد: استانی شدن انتخابات مجلس می بایست در فضایی 
کارشناسی بین مجلس و شورای نگهبان بررسی و نواقص 

فعلی آن برطرف شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بندرعباس:

دشمن نفس های آخر خود را می کشد 

چرا استانی شدن انتخابات مجلس منتفی شد؟

کلیه بستانکاران شرکت  از  خ 97/11/29 بدينوسیله  ج در روزنامه  رسمی شماره 21537 مور گهی انحالل مندر آ پیرو 
سیمای زنده قشم  )با مسئولیت محدود ( در حال تصفیه دعوت می شود با در دست داشتن مدارک مستند وفق ماده 
گهی به آدرس:قشم  کثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار اولین آ حدا از قانون تجارت  215 اليحه اصالحی قسمتی 
کد پستی 7951697935 مراجعه فرمايند . بدیهی است پس  ک 952  خیابان شهید منتظری جنب بانک ملت مرکزی پال

از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد .
شرکت سیمانی زنده قشم )با مسئولیت محدود (سیدمحسن قتالی )مدیر تصفیه(

گهی  دعوت از بستانکاران شرکت سیمای زنده قشم )با مسئولیت محدود (  آ
به شماره ثبت 3056 در حال تصفیه - نوبت دوم

گهی  دعوت از بستانکاران شرکت مسلم تجارت قشم  )با مسئولیت محدود (  آ
به شماره ثبت 5760  در حال تصفیه -نوبت دوم

کلیه بستانکاران شرکت  از  خ 1398/1/17 بدينوسیله  ج در روزنامه  رسمی شماره21570 مور گهی انحالل مندر آ پیرو 
مسلم تجارت قشم  )با مسئولیت محدود ( در حال تصفیه دعوت می شود با در دست داشتن مدارک مستند وفق ماده 
گهی به آدرس:نريمان خیابان  کثر ظرف مدت یکسال از تاریخ درج آ 215 اليحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت حدا
کد پستی 7951679795مراجعه فرمایید . بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه  ک952  ياس غربی پال

ادعایی پذیرفته نخواهد شد .
شرکت مسلم تجارت قشم )با مسئولیت محدود (آقای سیدمحسن قتالی )مدیر تصفیه(

مفقودی
نظر به اینکه مهر نظام مهندسی شماره  00475-300-23 پایه سه در رشته 

مهندسی عمران صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
هرمزگان متعلق به آقای مهندس داریوش الماسی مفقود گردیده ، از 

یابنده تقاضا می شود مهر یاد شده را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
هرمزگان ویا به صندوق پستی شماره 3451-79145 ارسال نمایند

دعوت به همکاری
کادر پرســنلی خــود نیاز به  یــک شــرکت معتبــر تولیدی به منظــور تکمیل 
استخدام: 1 - یک نفر خانم لیسانسه حسابداری با تجربه کاری و مسلط 
کار  2 - یــک نفر خانم لیسانســه  بــه نــرم افزارهــای مالــی دارای ســابقه 
کارگزینی و روابط  مدیریــت یا امور اجتماعی با تســلط به امور دبیرخانــه 

کار ، دارد .  گانه دارای سابقه  عمومی و مهارت های هفت 
کار و کپی  کاری خود را بــه همراه درخواســت  واجدیــن شــرایط رزومــه 
مدارک تحصیلی و سوابق خدمتی با ذکر تلفن تماس از طریق ایمیل زیر 

ارسال نمایند . 

EMAIL:BIBETON@YAHOO.COM

گهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت نیایش بندر  آ
)سهامی خاص ( به شماره ثبت 1205 و شناسه ملی14000017228

مجمع عمومی فوق العاده   شرکت نیایش بندر )سهامی خاص( در ساعت 9 صبح روز جمعه 1398/4/28 در 
که امکان حضور ندارند  گردد . آن دسته از سهامدارانی   دفتر شرکت واقع در بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می  

کتبا به یکی از پزشکان سهامدار نمایندگی  دهند. می توانند 

رئیس هیئت مدیره شرکت  نیایش بندر-دکتر سیدمحسن هاشمی

گهي دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت نیایش بندر  آ
)سهامی خاص ( به شماره ثبت 1205 و شناسه ملی14000017228

روز  صبح   10 ساعت  در  خاص(  بندر)سهامی  نیایش  شرکت  عادی  عمومی  مجمع 
بندرعباس  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  در  واقع  شرکت  دفتر  در   1398/4/28 جمعه 
در  شخصا  تا  شود  می  دعوت  سهامدار  محترم  پزشکان  کلیه   از  گردد.  می  برگزار 
ندارند  حضور  امکان  که  سهامدارانی  از  دسته  .آن  رسانند  بهم  حضور  مجمع   جلسه 

کتبا به یکی از پزشکان سهامدار نمایندگی  دهند.  می توانند 
دستورجلسه : 

گزارش هیئت مدیره  1 - استماع 
گزارش بازرس  2 - استماع 

3 - انتخاب هیئت مدیره جدید 
4 - بررسی عملکرد مالی و تصویب ترازنامه سال 1397 

رئیس هیئت مدیره شرکت  نیایش بندر -دکتر سیدمحسن هاشمی
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امیدواریم با توجه به مصوبه ابالغی مورخ ۲۸ 
اردیبهشت سال جاری دولت مبنی بر تعیین 
تکلیف پروژه پل بزرگ خلیج فارس توسط 

کشور، طرح جامع پل  سازمان برنامه و بودجه 
کاوه در جزیره  که از بندر  بزرگ خلیج فارس 

قشم تا سرزمین اصلی را شامل می شود، 
کشور ... توسط سازمان برنامه و بودجه 

توسعه پرورش ماهی در دریا باحمایت بانکهای عامل
معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان با بیان اینکه میزان تولیدات ماهیان در دریای استان در سال 97 بالغ بر پنج هزار و 600تن 
گفت: خوشبختانه این میزان تولید بیانگر پیشرفت های خوب استان هرمزگان  که رتبه اول را در کشور کسب نموده است  بوده 
در این صنعت طی سال های اخیر است.چنانچه بانکها حمایتهای الزم را انجام دهند در سالهای آینده توسعه پرورش ماهی 
گذاری های زیر بنایی در امر آبزی پروری،ارتقای بهره وری  در دریا افزایش خواهد یافت.، عبدالرسول دریایی توسعه سرمایه 
منابع و عوامل تولید،بهبود سهم محصوالت شیالتی در تامین امنیت غذایی،کاهش فشار بر صید و منابع آبزیان در دریا،افزایش 
کشور،  در  آبزیان  مصرف  سرانه  کشور،افزایش  برای  آوری  ارز  و  شیالتی  محصوالت  صادرات  نشینان،افزایش  ساحل  اشتغال 
کنون در این رابطه بالغ بر 30 مجوز  گفت: تا بازسازی ذخائر ماهیان دریایی،ایجاد اشتغال و... را از اهم این برنامه ها خواند.وی 
تولید و پرورش ماهی در دریا به ظرفیت 62000 تن صادر شده است.دریایی در پایان افزود: قشم، بندرلنگه، پارسیان و سیریک 

دارای ظرفیت مناسب برای پرورش ماهی در دریا خواند.

شنبه 1۸ خرداد 9۸|سال سی وچهارم| شماره 37۸0 
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

کیدکرد:  معاون استاندارتا

کاال از بنادر و روند ترخیص 
گمرکات هرمزگان تسریع شود

سرنوشت پل خلیج فارس 
در انتظار دستور رئیس جمهور  گروه اقتصادی// 

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
از  کاال  هرمزگان خواستار تسریع در روند ترخیص 

بنادر و گمرکات هرمزگان شد.
ایرج حیدری در جلسه بررسی مشکالت بندری 
اهمیت  به  اشاره  با  هرمزگان  استان  گمرکی  و 
گمرکات استان،  تقویت زیرساخت ها در بنادر و 
و  دریانوردی  و  بنادر  کل  ادارات  کرد:  عنوان 
و  گمرکی  خدمات  ارائه  روند  هرمزگان  گمرک 
تقویت  با  استان  گمرکات  و  بنادر  در  را  بندری 
خروج  و  ورود  در  تسریع  جهت  زیرساخت ها  
کاال ارتقاء بخشند.وی افزود: از سامانه یکپارچه 
کاال ایکس ری با ارتقاء زیرساخت  ورود و خروج 
کاهش قاچاق  ها و رفع ایرادات احتمالی برای 
گردد.معاون استاندار  کاال  نهایت بهره برداری 
گمرکی، اظهار  کید بر ارتقاء سیستم جامع  با تا

زمینه  گمرکی  جامع  سامانه  ارتقاء  با  داشت: 
کیدات ویژه مقام معظم  که از تا کاهش قاچاق 
رونق  و  داخلی  تولید  از  حمایت  برای  رهبری 
گردد.حیدری  تولید است بیش از پیش فراهم 
کرد: دستگاه های اجرایی فعال در  خاطرنشان 
درون  اختالفات  گمرکی  و  بندری  های  حوزه 
دستگاهی را با استفاده از ظرفیت های حقوقی 
به  اشاره  با  استاندار  خود مرتفع سازند.معاون 
رفع موانع پیش روی فعال سازی گمرک منطقه 
کرد: با اقدامات  ویژه انرژی بر پارسیان، تصریح 
در  گمرکی  مشکالت  شده  پذیرفته  صورت 
که نقش  منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 
در  استان  اشتغال  و  تولید  بهبود  در  بسزایی 
کامل آن دارد مرتفع  آینده نزدیک با شکوفایی 
تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  برای  زمینه  و 

گردد. در این منطقه بیش از پیش تسریع می 

 گروه اقتصادی// 
آزاد  منطقه  سازمان  شیالت  و  کشاورزی  مدیر 
کنون، سه هزار و  گفت: از ابتدای امسال تا  قشم 
که نسبت  ۲۰۰ ُتن ماهی خشک صادر شده است 
خبرگزاری  گزارش  دارد.به  افزایش  پارسال  به 
خشک  برای  افزود:  ،عبداللهی  سیما  و  صدا 
به  شده  جانمایی  های  زمین  ماهی  کردن 
شود.وی  می  گذار  وا صیادی  های  تعاونی 
افزود: اولویت خشک کردن ماهی با روستاهای 
به  امروز  افزود:از  .عبداللهی  است  ساحلی 

الزم  تاییدیه  که  هایی  محموله 
تاییدیه  خود  های  تعاونی  از  را 
می  داده  صادرات  بگیرندمجوز 
شیالت  و  کشاورزی  شود.مدیر 
ماهی  افزود:بیشتر  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و ماهی متو است  از ساردین ماهیان  خشک 
و  دام  غذای   ، ماهی  پودر  های  کارخانه  در  و 
کشاورزی ها و باغ ها و موارد  کود برای  طیور و 
شود.حدود  می  استفاده  آرایشی  و  بهداشتی 
شرایط  در  و  است  آب  ماهی  درصد  75تا85 
به  باالتر  یا  درجه   5 حدود  دمای  در  طبیعی 
قرار  ها  میکروارگانیسم  هجوم  مورد  سرعت 
برای  عاملی  کردن  رو خشک  این  از  گیرد  می 

جلوگیری از فساد و پایداری محصول است.

 گروه اقتصادی// 
به  که  هرمزگان  استان  فنی  شورای  جلسه  در 
برگزار  هرمزگان  استاندار  همتی  فریدون  ریاست 
ح جامع پروژه پل بزرگ  شد، آخرین وضعیت طر

گرفت. خلیج فارس مورد بررسی قرار 
کرد:  عنوان  نشست  این  در  همتی  فریدون 
در  فارس  خلیج  بزرگ  پل  پروژه  جامع  طرح 
جلسه شورای فنی استان هرمزگان در دستور 

گرفت و بررسی شد. کار قرار 
کمیته  وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا 
وضعیت  آخرین  شورا  این  ارزیابی  و  بازرسی 
و  داده  قرار  بازدید  مورد  را  طرح  این  موجود 
راهکارهای برون رفت از مشکالت این پروژه را 
گزارش به  رئیس  گزارشی تهیه و این  در قالب 
افزود:  هرمزگان  شود.استاندار  ارائه  جمهور 
احداث پروژه پل بزرگ خلیج فارس از سال 9۱ 
تومان  میلیارد  بر 230  بالغ  کنون  تا و  شد  آغاز 
این  و  شده  هزینه  آن  برای  دولت  سوی  از 
طرح ۱7 درصد پیشرفت داشته است.همتی 
کرد: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای  تصریح 
این طرح بالغ بر 855 میلیون یورو می باشد 
فاینانس  طریق  از  مالی  منابع  تامین  عدم  که 

مهمترین دلیل توقف این پروژه است.
گفت: قرار بود ۱5 درصد از اعتبارات مورد  وی 
نیاز این طرح از طریق منابع دولتی تامین شود 
طریق  این  از  تومان  میلیارد   230 کنون  تا که 
هزینه شده و همچنین دولت هر سال مبلغی را 

برای نگهداری تاسیسات فعلی ایجاد شده در 
این طرح هزینه می کند.

کرد: پروژه پل  استاندار هرمزگان خاطرنشان 
 2500 فاصله  است  قرار  فارس  خلیج  بزرگ 
جزیره  در  الفت  بندر  تا  پل  بندر  بین  متری 

کند. قشم را به یکدیگر متصل 
های  طرح  از  پروژه  این  کرد:  تصریح  همتی 
اقتصادی  حوزه  در  موثر  و  استراتژیک  بزرگ، 
کاوه  که در قالب طرح جامع آن، بندر  است 
در جزیره قشم به راه آهن و بزرگراه در سرزمین 
اصلی متصل می شود و اجرای آن تحول بزرگی 

کرد. را در این منطقه ایجاد خواهد 
وی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به مصوبه 
خ 28 اردیبهشت سال جاری دولت  ابالغی مور
خلیج  بزرگ  پل  پروژه  تکلیف  تعیین  بر  مبنی 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  فارس 
از بندر  که  طرح جامع پل بزرگ خلیج فارس 
کاوه در جزیره قشم تا سرزمین اصلی را شامل 
کشور  می شود، توسط سازمان برنامه و بودجه 
و  گیرد  قرار  اولویت  در  دیگر  بار  و  شده  بررسی 

منابع مالی آن از طریق فاینانس تامین شود.
فریدون همتی استاندار هرمزگان در پایان این 
جلسه در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان 
کرد: حداقل 50 درصد عوارض مواصالتی ورود 
توسط  که  بندر پل،  از  به جزیره قشم  خودرو 
منطقه آزاد قشم اخذ می شود باید طبق برنامه 
با نظر معاون عمرانی استانداری و هماهنگی 

با منطقه آزاد قشم در بندر پل صرف خدمات 
رسانی به مردم شود و تعزیرات حکومتی نیز به 

کند. عنوان ناظر به این موضوع ورود 
حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه 
بزرگ  پل  بود  گفته   95 ماه  تیر  قشم  آزاد 
خلیج فارس تا سه سال آینده به بهره برداری 
می رسد.در حال حاضر مهم ترین مشکل این 
ساله،   50 اولیه  ایده  و  پیشینه  با  دریایی  پل 
منابع  تأمین  یا  فاینانس  همچون  مسائلی 
که ناظران حوزه حمل و نقل، امید  ارزی است 
از  طرح  این  تکمیل  برای  را  چندانی  اقبال  و 
طریق تامین فاینانس توسط شرکت ها و بانک 
های خارجی متصور نیستند.کلید دولت تدبیر 
پروژه  قفل  نتوانسته  اخیر  امید طی 6 سال  و 
کند؛ پروژه  ملی ساخت پل خلیج فارس را باز 

تامین  در  دولت  گذاری  سرمایه  سهم  که  ای 
بودجه آن ۱5تا 30 درصد است و بخش عمده 
فاینانس  طریق  از  باید  آن  70تا85درصدی 
منتظر  باید  تفاسیر،  این  با  حال  شود.  تامین 
میز  گزینه روی  و  از دو سناریو  که  و دید  ماند 
سازمان منطقه آزاد برای تکمیل طرح احداث 
کدام یک عملیاتی می شود؛  پل خلیج فارس 
االنبیا  خاتم  قرارگاه  به  پروژه  اینکه  نخست 
این  چینی ها  اینکه  دوم  گزینه  یا  شود  گذار  وا

کنند. پروژه را تکمیل 
که مدیرعامل منطقه آزاد در مصاحبه  آنگونه 
اعالم  چینی ها  گویا  بود؛  کرده  تصریح  اش 
که ساخت این پل با استفاده از یک  کرده اند 
فناوری جدید مهندسی، قیمت و هزینه نهایی 

کاهش می دهد. ساخت را 

صادرات 3 هزار و ۲۰۰ تن 
ماهی خشک از جزیره قشم

گهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده  نوبت سوم آ
شرکت تعاونی  اعتبار کارکنان گمرک باهنر 

تاریخ انتشار 18 / 1398/03
گمرک شهیدباهنر راس ساعت 00 : 15  کارکنان  جلسه مجمع عمومی عادی نوبت سوم  شرکت تعاونی  اعتبار 
کوی فرهنگیان جنب  روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 در محل حسینیه76 دستگاه به آدرس: بندرعباس 
کارت و یا  کلیه  اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن  گردد .لذا از  منازل سازمانی76 دستگاه تشکیل می 
کتبا معرفی  دفترچه عضویت  راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل /نماینده خود را 
نمایید.ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعدا آراء وکالتی 
کثر3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی   هر عضو حدا
کثر تا تاریخ1398/3/28 در محل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت  می بایست به همراه نماینده خود  حدا

و تایید وکالت،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 
دستورجلسه :

طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون .

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرک شهیدباهنر 

گهی: 1398/03/18 تاریخ انتشارآ

گهی دعوت مجمع عمومی  عادی سالیانه نوبت دوم آ
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرک باهنر

گمرک شهید باهنر  راس ساعت 16  کارکنان  جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار 
کوی فرهنگیان  خ 1398/03/29  در محل حسینیه 76 دستگاه به آدرس: بندرعباس  روز چهارشنبه مور
کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن  گردد. لذا از  جنب منازل سازمانی 76 دستگاه تشکیل می 
/ نماینده  یا وکیل  و  یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید  و  کارت 

کتبا معرفی نمایید. خود را 

آرا  تعداد  عمومی  مجامع  تشکیل  نحوه  نامه  آیین  ماده19  موجب  به  که  رساند  می  اصالع  به  ضمنا 
متقاضی  اعضای  و  بود  خواهد  رای  یک  تنها  عضو  غیر  شخص  هر  و  رای   3 کثر  حدا عضو  هر  وکالتی 
کثر تا تاریخ1398/03/28 در محل  تعاونی  اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حدا

کنند. حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه  ورود به مجمع را دریافت 

دستورجلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرس/بازرسان در مورد عملکرد مالی سال های 1394 الی 1397  -

ح وتصویب صورت های مالی منتهی به سال 1394/12/29 الی 1397/12/29  - طر
گیری درخصوص نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت - تصمیم 

بازرس/بازرسان البدل  علی  و  اعضاء اصلی  -انتخاب 
البدل هیئت مدیره انتخاب اعضای اصلی وعلی   -

گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت ارائه   -
کثر  داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده 2 دستورالعمل موظفند حدا

تعاونی نمایند. را تکمیل وتحویل دفتر  گهی دعوت فرم داوطلبی  آ انتشار  از  ظرف یک هفته 

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرک شهید باهنر

گهی دعوت سهامداران شرکت توسعه خودرو خلیج فارس سهامی خاص   آ
ثبت شده به شماره 8926 و شناسه ملی 10800116938 جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی بطور فوق العاده

بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت   شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله     
که در ساعت 14:00 مورخ 98/3/30 روز پنج شنبه در آدرس بلوار پاسداران به سمت  فوق العاده 
کد پستی 7918765191 تشکیل  اسکله شهید با هنر روبروی بلوار دانشمند بلوار هرمز نمایندگی سایپا  

گردد حضور بهم رسانند . می 
دستور جلسه :

1-انتخاب اعضای هیات مدیره 
کثیر االنتشار  2-انتخاب بازرسین      3-انتخاب روزنامه 

4-تصویب صورتهای مالی سال 1391 لغایت 1397 
5-نقل و انتقال سهام

هیئت مدیره شرکت  

مفقودی
کسنت  کارت خودرو سواری هیوندای ا
مدل 2005 رنگ نقره ای شماره موتور 

 4670569 ، شماره شاسی 609936 
ک 61873 به نام سید جواد  و شماره پال
کبر  مفقود گردیده  حسینی نام پدر علی ا

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
کارخانه وانت پیکان تیپ 1600I به رنگ سفید  سند 
روغنی مدل 1389 به شماره موتور 11489003150 

و شماره شاسی NAAA36AA8AG211170 و 
ک ایران 84- 166ج91 به نام   شماره پال

 رقیه دستان نام پدر احمد مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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گبی دختران شدند تیدان و عقاب قهرمان مسابقات را ال

روز شمار پیست دوومیدانی شهرستان رودان  33

 صبح ساحل  //محمود رئیسی :
خوانندگان   از  بسیاری  یقینا  را  بندرعباس  فارس  خلیج  ورزشگاه  افتتاح  شمار  روز 
روزنامه صبح ساحل به یاد دارند.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 
گذشته جلسه شورای ورزش شهرستان رودان با حضور فرماندار برگزار  قرار بود در هفته 
شود ودراین  جلسه بودجه ای برای  پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید چمران 
کردن پیست  تارتان  تا تکلیف  برگزار نشد  که متاسفانه این جلسه  گرفته شود  در نظر 

دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید چمران همچنان  نامشخص بماند. 

4
تیم های التیدان و عقاب A قهرمان مسابقات تک راگبی و ایکس راگبی دختران جام رمضان بندرعباس شدند.

که تیم های آوات A،  آوات B،  عقاب  که در دو رده تک راگبی و ایکس راگبی برگزار شد ۹ تیم حضور داشتند   این مسابقات 
A و عقاب B چهار تیم حاضر در مسابقات راگبی و تیم های آوات A و B،  عقاب، نفت و التیدان پنج تیم  حاضر در تک راگبی 
بودند.  در پایان این دوره از مسابقات در تک راگبی باشگاه التیدان توانست به مقام قهرمانی برسد و تیم های آوات و نفت به 
 B قهرمان، آوات نایب قهرمان و عقاب A کردند .  در مسابقات ایکس راگبی نیز عقاب ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود 
مقام سوم را به خود اختصاص دادند.  خانم ها نعمت زاده و طارش مربیان باشگاه اوات،  شهرآبادی و کاظمی زاده مربیان باشگاه 
عقاب، زاهدی مربی باشگاه التیدان و عطرفه نژاد مربی تیم نفت در این رقابت ها بودند و خانم ها قاسمی نژاد، محمدی،  بهاری 
و سلیمانی نیز قضاوت این رقابت ها را بر عهده داشتند .  این مسابقات به میزبانی باشگاه آوات و در زمین چمن دانشگاه صنعتی 

امیر کبیر برگزار شد که مراسم اختتامیه مسابقات نیز با حضور عباس امینی زاده شهردار بندرعباس برگزار شد.

دومین دوره مسابقات فوتبال جام ستارگان هرمزگان

 صبح ساحل  // محمودرئیسی: 
ستارگان  جام  فوتبال  مسابقات  دوره  دومین 
تیم  قهرمانی  با  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  هرمزگان 

ستارگان احمدی به پایان رسید.
جام  فوتبال  مسابقات  برگزاری  مسئول 

مسابقات  دوره  دومین  گفت:  ستارگان  
ویژه  هرمزگان  ستارگان  جام  فوتبال 

تیم  قهرمانی  با  رمضان  مبارک  ماه 
ستارگان احمدی به پایان رسید.
در  افزود:  معماری  عبدالمجید 

رقابت ها    این  فینال  تیم بازی 
احمدی  ر ستارگان  د

ه  شگا ز ر تختی و
تک  با  هادی بندرعباس  گل 

در  که  به دهقانی    6۱ دقیقه 
بر  یک  رساند  زاهد ثمر  تیم  صفر 
را  چاهو  داد منتخب  شکست 

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

گرفت. عنوان تیم پدیده مسابقات لقب 
مسئول برگزاری مسابقات فوتبال جام ستارگان 

شهرداری افزود: معین رنجبریان  تیم  از 
گل   ۵ با  عنوان بندرعباس  زده 
رقابت ها  گلی  خود آقای  آن  از  را 

پرویز  و  کرد 
یمی  کر
ه  ز ا و ر د
بان تیم 

ن  گا ر ستا
نیز  احمدی 
بهترین  عنوان  به 
انتخاب  جام  بان  دروازه 

از  دوره  این  داوری   : داشت  بیان  شد.وی 
کوروش  صادقی،  عباس  برعهده  مسابقات 
ساالری،  مصطفی  مرشدی،  احمد  شعبانی، 
پناهی،  اصغر منصف، مهدی جلوداری، نجف 
مهدی ایسینی زاده ، هارون چوپان زاده ، عزیزاله 
مهدی  و  مرادی  فرزاد  شرفی،  رضا  محمدی، 
همه  خوب  قضاوت  از  دارد  جا  که  بود  رنجبر 

کنم .  داوران تشکر 
دوره  دومین  گفت:  معماری  عبدالمجید 
با  هرمزگان  ستارگان  جام  فوتبال  مسابقات 
در  که  تیمی  پنج  گروه  دو  در  تیم   ۱۰ شرکت 
آرش   ، احمدی  ستارگان  های  تیم  اول  گروه 
نبرد  هرمزگان،  تکاوران  تیپ  بندرعباس، 
گروه دوم  بندرعباس و زاهد منتخب چاهو و  در 
تیم های شریعت سید جوذر حاجی آباد ، خلیج 
مهرداد  بندرعباس،  میناب،شهرداری  فارس 
در   که   داشتند  حضور  بندرعباس  نایبند  و 
کردند. ورزشگاه تختی بندرعباس  با هم رقابت  

مقدماتی  مرحله  پایان   در  داشت:  بیان  وی 
زاهد  و  احمدی  ستارگان  های  تیم  مسابقات 
مهرداد  های  تیم  و  اول  گروه  از  چاهو  منتخب 
گروه دوم به  بندرعباس و خلیج فارس میناب از 
در  گفت:  رسیدند.وی  نهایی  نیمه  های  بازی 
بازی های نیمه نهایی تیم ستارگان احمدی با 
گل خلیج فارس را شکست داد و به فینال  یک 
رسید ودر بازی دوم نیمه نهایی تیم زاهد چاهو 
مقابل مهرداد بندرعباس به برتری دست یافت 

و حریف ستارگان احمدی در فینال شد.
عبدالمجید معماری مسئول برگزاری مسابقات 
فوتبال جام ستارگان   هرمزگان اظهار داشت : در 
دیدار نهایی که با حضور مسووالن انجام شد تیم 
قهرمان  و  داد  شکست  را  خود  حریف  ستارگان 
دومین دوره مسابقات ستارگان   هرمزگان شد. 
چهار  قهرمان  تیم  به  مسابقات  از  دوره  این  در 
میلیون تومان و به تیم نایب قهرمان دو میلیون 

تومان اهدا ء شد.

   

کرد: مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان عنوان 

المپیادورزشی فرصتی برای کشف استعدادهاست

 صبح ساحل  // محمودرئیسی  
جلسه روسای هیات های ورزشی به ریاست مدیرکل و باحضور معاونین و روسای 

هیات های ورزشی درسالن جلسات اداره کل برگزارشد.
محمودرضا امیاری درجلسه با روسای  هیات های ورزشی استان اظهارداشت: هیات های 
کل  ورزشی باید در جهت توسعه رشته های ورزشی برنامه ای جامع و جدید تدوین واداره 

نیز براساس برنامه ها و اهداف هرهیات حمایت مالی خواهیم نمود.
امیاری بیان داشت: شورای عالی ورزش استان به طورمنظم به ریاست استاندار هرمزگان 
کنندو اهداف و برنامه های  برگزار خواهیم نمود تا روسای هیات ها انتظارات خودرا بیان 

خود برای توسعه وپیشرفت استان را دراین جلسه ارائه نمایند.
وتاثیرگذار  اجرایی  های  برنامه  و  راهکارها  باید  نمود:  تصریح  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

درورزش را در جلسات شورای عالی ورزش به استاندار ارائه نماییم .
که باید بخش خصوصی را در راستای ورزش فعال نماییم  متولی ورزش استان با بیان این 
، همچنین باید از فضاها و امکانات ورزشی سایر دستگاه ها برای توسعه و پیشرفت ورزش 

استان بهره الزم راببریم. 
کرد: در مردادماه  کید اعزام ورزشکارن به المپیاد ورزشی خاطرنشان  امیاری همچنین با تا
خواهدشد  برگزار  ورزشی  های  رشته  تمامی  در  المپیاد  مسابقات  دوره  دومین  امسال 
و امیدواریم همه هیات های ورزشی بهترین ورزشکاران خود را برای این المپیاد آماده 
نمایند ، زیرا المپیاد ورزشی یکی از رویدادهای مهم ورزشی است و می تواند استعداد های 

کشف نمود.  زیادی را دراین المپیاد 
که قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی برای ورزش استان زحمات زیادی  کید براین  وی با تا
را طی سالیان متوالی متقبل شده اند به همین جهت به پاس قدردانی از زحمات آن ها 

درنظراست مراسم تجلیل از ورزشکاران و پیشکسوتان را برگزار نماید.
خاطرنشان  ورزشی  های  هیات  روسای  به  خطاب  هرمزگان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
توسعه  درجهت  بنده  با   نشستی  مربوطه  هیات  اعضای  همراه  بایدبه  ها  هیات  کرد: 

زیرساخت های ورزش استان،توسعه ورزش قهرمانی وهمگانی برگزار نمایند .

 صبح ساحل  // محمودرئیسی  
مسابقات فوتسال جام رمضان بخش رودخانه با قهرمانی تیم فجرشهیدجاللی به 

پایان رسید. 
فینال مسابقات فوتسال جام رمضان بخش رودخانه شهرستان رودان بین دو تیم فجر 
شهیدجاللی و امید زیارتعلی در سالن شهدای رودخانه برگزار شد وبا قهرمانی تیم فجر 

شهید جاللی به پایان رسید.
در نیمه نخست دیدار پایانی تیم امید زیارتعلی با برتری ۲ بر یک به رختکن رفت . 

گرفت و توانست با نتیجه 6 بر  با شروع نیمه دوم تیم شهیدجاللی نبض بازی را در دست 
۲ قهرمانی این دوره از مسابقات فوتسال جام رمضان بخش رودخانه شهرستان رودان 

شود و تیم   امید زیارتعلی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
کمیته برگزاری مسابقات تیم طوفان رستم آباد تیم اخالق،مالک خادمی از تیم  از سوی 

آذرخش بازیکن اخالق،هادی نژادساالر از تیم نوید پدیده مسابقات معرفی شدند. 
مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور مصطفی غالمپور فرماندار ، امیر دهباشی رئیس 
کاظمی نژاد بخشدار رودخانه ، شهردار شهر زیارتعلی ، قاسم زاده  اداره ورزش و جوانان ، 
رئیس دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین و پیشکسوتان 

کاپ و حکم قهرمانی اهداء شد. که به تیم های برتر  ورزش شهرستان برگزار شد 

 فوتسال جام رمضان بخش رودخانه

فجرشهیدجاللی به مقام قهرمانی دست یافت 

ستارگان احمدی در قهرمانی دبل کرد

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

برگزاری مسابقات فوتبال جام ستارگان  گفت: 
دومین دوره مسابقات فوتبال جام ستارگان 
هرمزگان ویژه ماه مبارک رمضان با قهرمانی 

تیم ستارگان احمدی به پایان رسید
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پیشکسوت رادیو خلیج فارس در گذشت

که پیش از پیروزی  »بهنام رضوی« پیشکسوت رادیو خلیج فارس یکشنبه گذشته   )12 خرداد( دارفانی را وداع گفت. فرزند زنده یاد رضوی در گفت وگو با ایسنا افزود: پدرم 
انقالب اسالمی به استخدام رادیو تهران درآمده بود در سال 1365 به رادیو خلیج فارس آمد و در سال 1380 نیز بازنشسته شد.

کرد: 24 اردیبهشت ماه نیز  آیدین رضوی با بیان اینکه پس از بازنشستگی به همکاری خود با رادیو خلیج فارس به عنوان تهیه کننده و نویسنده نیز ادامه داد، خاطرنشان 
کرد.در همین خصوص یکی از تهیه کنندگان رادیو خلیج فارس  گذشته)12 خرداد( نیز جان به جان آفرین تسلیم  پدرم به دلیل سکته مغزی راهی بیمارستان شد و روز 

افزود: زنده یاد رضوی را می توان پدر رادیو خلیج فارس نامید و هرچه در رادیو داشتیم به واسطه زحمات این هنرمند فقید است.
کرد: از  گل تولدمان را تبریک می گفت، اظهار  کارکنان رادیو را فراموش نمی کرد و حتی با یک شکالت یا یک شاخه  عاطفه مسجدی با اشاره به اینکه هیچ گاه تولد تک تک 

کم است و به واقع نبودش بسیار سخت خواهد بود. گفته شود  مهربانی و مهرورزی زنده یاد رضوی هرچه 
و  را تحمل کنیم  نبودش  نمی دانیم چگونه  کرد:  عنوان  بزرگی شده است،  رادیو خلیج فارس دچار ضایعه  امروز  اینکه  بیان  با  رادیو خلیج فارس  گوینده  و  بازیگر  این 

که وی تهیه کنندگی اش را بر عهده داشت چگونه بار دیگر به روی آنتن برود. برنامه هایی 

گیرنده از خانواده های بیماران مرگ مغزی    کننده  و رضایت  گفتگو با آمنه عابدینی ، هماهنگ 

اهــــداء  عضـــو 
آخرین آرزو  و خواسته پسرجوان

عابدینی در خصوص رایگان بودن اهدا عضو عنوان می کند:«برخی نارضایتی ها 
کنش های دوستان و آشناییان نگران هستند  ناشی از این است که خانواده از وا
گر ما اعضا را اهدا کنیم فکر می کنند که ما اعضا عزیزمان را فروختیم  و می گویند ا
که  درحالی که پولی دریافت نکردیم، این طرز فکر هنوز وجود دارد،در حالی 

گیرنده وجود کننده و  رابطه پولی بین فرد اهدا
کننده  ندارد، صرفًا تعرفه بیمارستان برای فرد اهدا

کفن گر داخل شهر  دفن شود  رایگان می شود و ا
 ودفن رایگان است، همچنین عمل پیوند هم 

رایگان صورت می گیرد«.

ت
 اس

نی
زئی

س ت
عک

صبح ساحل  //آنارام :
بخش  محمدی،  شهید  بیمارستان  اعظم،  پیامبر  مجتمع 
دستگاه ها  مانیتورها  و  صدا  است  آرام  ICU...همهچیز 
کادر درمانی هرچند دقیقه  خبر از سالمتی بیمار می دهند، 
یک بار بر بالین بیمار حاضر می شوند و ضریب هوشیاریش 
...چند  نیست  بهبودی اش  در  تغییری  می کنند،  بررسی  را 
گواری  روزی میگذرد تا آنکه صدای دستگاه ها خبر از اتفاق نا
جواب  دیگر  دستگاه ها  شده،  پا  به  هم همه ای  میدهد، 
را  سه  عدد  هوشیاری(  )درجه  اس  سی  جی  و  نمی دهند 
نشان می دهد، پزشکان مختلف بر بالینش حضور می یابند 

و با اظهار تأسف مرگ مغزی را تائید می کنند ...
پشت درب آی سی یو، دل در دل پدر و مادر نیست، 
کادر  با رفت و  آمدهای  را بریده است،  دلشوره امانشان 
که  درمانی به بخش، شک شان برانگیخته شده است 
اتفاقی برای پسرشان رخداده، اما صبر می کنند تا از زبان 
درب  به  چشمانشان  شوند...  جویا  را  جریان  پزشک 
در  تسبیح  و  می زند  قدم  دلنگران،  مادر  است  بخش 

دست برای سالمتی فرزندش دعا میکند...
ج میشود سمت پدر بیمار می رود،  پزشک از بخش خار
حرفهایی می زند و سری به عالمت تأسف تکان می دهد 
زمین  روی  بر  و  میکند  اطراف  به  نگاهی  پدر  میرود، 
بریده بریده  میشود  اشک  از  پر  چشمانش  مینشیند، 

می گوید پسرشان مرگ مغزی شده است...
   آغاز بحث اهدا عضو

نزد  به  بعد  دقایقی  همکارش،  همراه  به  جوان  زن 
خانواده بیمار می رود با آنها اظهار همدردی میکند ...

که مدام با خودش  صدای شیون مادر فضا را در برگرفته 
فرزندم  مغزی،  »مرگ  می گویند  چرا  که  می کند  تکرار 
کرده ام«، آنها به  دوباره چشمانش را باز می کند؛ من نذر 
دعوت این زن جوان به اتاق می روند، فضای سنگینی 

حکم فرماست ...
توضیحاتی  مغزی  مرگ  خصوص  در  همکارش  و  وی 
این  با  و  برنمی گردد  زندگی  به  بیمار  که  می دهند 
سالم  بدنشان  اعضای   ... و  است  زنده  دستگاه ها 
اهدا  انسان های دیگر  نجات  برای  و می توانند  هستند 

کنند ...
آنها  از  و  می کند  صحبت  خانواده  با  مشاور،  این 
بگیرد؛  صورت  عضو  اهدا  دهند  اجازه  که  می خواهد 
بیهوش  مادر  این بین  در  می شود  متفاوت  کنش ها  وا
که فرزندش را برای  کند  می شود و پدر نمی خواهد باور 

همیشه از دست داده است...
منتظر  همچنان  بیمار  خانواده  و  می گذرد  روزی  چند 
به  جوان  است،زن  محدود  فرزندشان.زمان  بهبودی 
کارشناس ارشد  همراه پرستاری به نام اشرف عبدالهی 
اهدا عضو، سعی میکنند تا زمان دیر نشده خانواده را 

کنند ... راضی به اهدا 
خبری  چنین  شنیدن  شاید  پدر  و  مادر  یک  »برای 
بدترین خبر زندگیاش باشد؛ اما به هرحال فرزندشان را 
که  از دست دادند. دکترها به آنها اطمینان داده بودند 
شده  مغزی  مرگ  دچار  و  برنمی گردد  زندگی  به  دیگر  او 
است...شوکه شده بودند و باور نمی کردند چنین اتفاقی 

برای تنها فرزندشان رخداده است«.
که حدود یک سالی  عابدینی جوان 34 سالهای  آمنه 
کنار تیم اهدا عضو در دانشگاه  هست به عنوان مشاور در 

علوم پزشکی هرمزگان حضور دارد این را می گوید و ادامه 
کردن پی در پی  »از طریق واسطه و صحبت  می دهد: 
که داغدار شده ایم  ما  که  بیان داشتند  و  راضی شدند 
چرا چند نفر دیگر همدرد ما بشوند عزیزشان را از دست 
بدهند. برای همین برگه اهدای عضو بچه شان را امضا 
و  کبد  به  نیاز  که  بیمار  چند  آنها،  رضایت  با  کردند«. 

کلیه ها داشتند نجات یافتند.
که  پسرشان  مرگ  هنوز  »بااینکه  می گوید:  عابدینی 
براثر سانحه ای دچار مرگ مغزی شده بود را باور نکرده 
بودند و دلشان برایش تنگ شده اما از ته دل خوشحال 
بچهشان  بدن  اعضای  با  دیگر  انسان  یک  که  هستند 
زندگی می کند و آنها جانش را نجات دادهاند. االن هم 

پسر آنها و هم 3 جوان دیگر زنده هستند.«
گیری   استرس رضایت 

کشورمان شاهد بیمارانی  این روزها در جایجای نقاط 
کرده و آنسوی  که بیماری زندگیشان را مختل  هستیم 
قرار  که  است  عزیزانی  دادن  دست  از  عمیق  درد  قصه 
دریافت  به  تازهای  جان  مغزیشان  مرگ  تأیید  با  است 
که  کنندگان عضو ببخشند. در این بین افرادی هستند 
گیری از خانواده ها را بر  مسئولیت هماهنگی و رضایت 

عهده دارند.
از شروع  گذشته بعد  آبان ماه سال  از  آمنه عابدینی 
اعظم  پیامبر  مجتمع  در  عضو  اهدا  واحد  کار  به 

به همراه  و  تیم پیوسته است  به  بندرعباس 
اشرف عبدالهی در این تیم مسئول رضایت 

کارهای  عبدالهی  خانم  که  است  گیری 
بالینی و... برعهده دارد.

کار میگوید: »من  عابدینی از سختی این 
اما  داشتم،  زیادی  استرس  کار  اول  هم 

گذراندن دوره های آموزشی خاصی  پس از 
را به خانواده ها بگوییم  میدانیم چطور خبر 

خیلی  برایم  اوایل  بگیریم،  رضایت  بتوانیم  که 
سخت بود، اما زمانی به این فکر میکنم که این بیمار 

ببخشد  زندگی  دیگر  افراد  به  می تواند  ولی  کرده،  فوت 
کنم«. که خانواده ها را ترغیب  تشویق می شوم 

وی این را هم اضافه می کند: »در این شرایط خانواده ها 
در مرحله شوک و ناباوری قرار دارند و نمی خواهند باور 
در  است،  شده  مغزی  مرگ  دچار  عزیزشان  که  کنند 
که مرگ مغزی رخداده  مرحله اول باید به آنها بقبوالنیم 
مرگ  میکنند  فکر  برخی  نیست؛  قابل برگشت  بیمار  و 
کماست درحالی که اینطور نیست و زمان  مغزی همان 
تصمیمگیری  زمان  سریعترین  در  باید  و  است  محدود 
که پس از موافقت خانواده برای  شود موردی داشتیم 
اهدا عضو، هنوز جراح به بیمارستان نرسیده بود، بیمار 

جان سپرد و عمل اهدا انجام نشد«.
که تصور میشود بعد  که برخالف باور عمومی  گوید  او می 
از مرگ مغزی فرد حداقل چند ماه زنده است، موافقت 
صورت  ساعت  چند  حداقل  و  روز   10 طی  کثر  حدا باید 

بگیرد وگرنه دیگر اعضا قابل پیوند و استفاده نیستند.
کسی از دنیا می رود اعضای بدنش بعد از مدتی  »وقتی 
ک میشود، هر چند رضایت برای  میپوسد و جزئی از خا
ساده ای  کار  زندگی مان  عزیزترین های  عضو  اهدای 
باشیم  داشته  باور  و  کنیم  فکر  که  همین  ولی  نیست 
و  می دهیم  نجات  را  انسان  چندین  جان  کار  این  با 

طی  میکنیم،  جلوگیری  خانواده  چند  شدن  داغدار  از 
کردن این مسیر برایمان ساده میشود«.

  وصیت بخشش اعضا
کنند تا بعد از  که قبل از مرگ وصیت می  افرادی هستند 
مرگ بخشی از بدن آن ها که قابل پیوند است به افرادی 

که به عضو نیاز دارند اهدا شود.
تصادف  سانحه  اثر  بر  جوان  پسر  گذشته  ماهه  »چند 
نمی  رضایت  خانواده  پدر  بود،  شده  مغزی  مرگ  دچار 
گهان مادر  که اعضای بدن این جوان اهدا شود، نا داد 
گفته  که قبل از این اتفاق پسرش  خانواده یادش می آید 
کارت اهدا عضو داده است و دوست  که درخواست  بود 
کارت  دارد اعضای بدنش بعد از مرگ اهدا شود و منتظر 
بود ... پدر با شنیدن این حرفها اشک می ریخت و می 
کنم...  گفت آخرین آرزو، خواسته پسرم است باید عمل 
ک سپرده شد ...  عمل اهدا عضو انجام و جوان به خا
کارت اهدا عضو به آدرس خانه اش  بعد از چندین روز 

رسید...«.  
ک   اعضای سالم در زیر خروارها خا

شاهد  کشور  سطح  در  روزانه 

ت  ن فو ا ر بیما
که به علت عدم رضایت خانواده،  مرگ مغزیای هستیم 
محروم  حیات  ادامه  حق  از  را  عضو  نیازمند  بیمار  یک 
که با اهدای چندین  میکنند و در مقابل هستند کسانی 
عضو از اعضای پیکر عزیزانشان، نفس را به دیگران هدیه 

می کنند. 
گوید:  می  هم  رضایت  عدم  به  منجر  تالش  از  وی 
خانواده  ما،  تالش  علیرغم  که  داشتیم  »موردهای 

ک فرو رفت«. رضایت ندادند و اعضای سالم در خا
در  که  گوید  می  سخن  خانواده های  از  عابدینی 
حتی  و  کنند  می  رضایت  اعالم  اولیه  لحظات  همان 
قلب  تا  کنند  مسافت  طی  تهران  تا  حاضرمی شوند 

کنند. عزیزشان را اهدا 
در  شان  ساله   5 پسر  که  رودانی  خانواده  قبل  مدتی 
سانحه جاده ای دچار مرگ مغزی شده بود حاضر شدند 
کنند  کلیه، قلب پسرشان را هم اهدا  کبد و دو  عالوه بر 
حتی برگه رضایت را امضا کردند که راهی تهران شوند چرا 
گیرنده قلب نباید از سه ساعت بیشتر  کننده تا  که از اهدا 
کودک  گروه خونی این  بگذرد ولی در آن زمان فردی با 

در لیست انتظار بیمارستان پیوند تهران، شیراز نبود و 
ک سپرده شد. متاسفانه این قلب هم سالم به خا

از  یکی  خانواده  ازاین  رضایت  می دهد:  ادامه  وی 
و  همسن  پسرم  که  چرا  بود  من  لحظه  ترین  ک  دردنا
سال این پسر بچه به نام امیررضا بود، وقتی مادرش را 
گرفتم و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم  دیدم در آغوش 

کردم، لحظات سختی بود. گریه  و پا به پایش 
    اهدای اعضا به صورت رایگان

عنوان  عضو  اهدا  بودن  رایگان  خصوص  در  عابدینی 
که  است  این  از  ناشی  نارضایتی ها  »برخی  می کند: 
نگران  آشناییان  و  دوستان  کنشهای  وا از  خانواده 
کنیم فکر می کنند  گر ما اعضا را اهدا  هستند و می گویند ا
که ما اعضا عزیزمان را فروختیم درحالیکه پولی دریافت 
نکردیم، این طرز فکر هنوز وجود دارد، در حالی که رابطه 
 
ً
ندارد، صرفا گیرنده وجود  و  کننده  اهدا فرد  بین  پولی 

میشود  رایگان  کننده  اهدا فرد  برای  بیمارستان  تعرفه 
است،  رایگان  کفنودفن  شود  دفن  شهر  داخل  گر  ا و 

همچنین عمل پیوند هم رایگان صورت می گیرد«.
  22 روز زندگی تا رضایت

عابدینی یکی دیگر از روزهای سخت مربوط به رضایت 
گرفتگی  که بر اثر برق  از خانواده جوان 30 ساله می داند 

دچار مرگ مغزی شده بود ...
اهدا  بر  رضایت  جوان  مرد  این  اعضای  »همه 
بر  امید  پدرش  وی.  پدر  از  غیر  به  داشتند  عضو 
تااینکه  بود،  محدود  زمان  داشت،  بهبودی اش 
موفق شدیم از طریق برادر بیمار، رضایت پدر را 
کسب کنیم، برای اهدا عضو مرگ مغزی 
این  اما  هست  وقت  روز   15 تا   3
جوان 22 روز زنده ماند و اعضای 

بدنش به 3 بیمار اهدا شد«. 
وی می افزاید: »یک مورد داشتیم 
خانواده  و  بود  آماده  اعضا  اهدا  شرایط  که 
از  جراح  رسیدن  از  قبل  اما  داشتند،  رضایت  نیز 
بیمارستان پیوند شیراز، بیمار جان سپرد خانواده و ما 

خیلی ناراحت شدیم و عمل پیوند انجام نشد«.
    عدم مرکز پیوند

شود.  می  ارسال  شیراز  پیوند  مرکز  به  شده  اهدا  اعضا 
متاسفانه  استان  »در  گوید:  می  مورد  این  در  عابدینی 
چنین مرکزی را نداریم و جراح در زمان اهدا از شیراز به 

بیمارستان شهید محمدی می آید«.
در  های  هرمزگانی  که  شود  می  یادآور  هم  را  این  وی 
اولویت  تهران،  شیراز،  در  اعضا  دریافت  انتظار  لیست 
دارند وپس از دریافت اعضا اهدا شده از استان هرمزگان، 
گر بیماری از استان باشد آن اعضا به آن فرد هرمزگانی  ا
که  خواست  شهروندان  از  عابدینی  خورد.  می  پیوند 
دریافت  لیست  به  حتما  دارند  اعضا  پیوند  به  نیاز  گر  ا

گیرند. کز پیوند قرار  کنندگان پیوند در مرا
    دوراهی بین مرگ و زندگی

دوراهی عجیبی است اینکه بعد از مرگ، تن خود را به 
در  که  کسی  به  را  زندهاش  اعضای  یا  بسپاریم  ک  خا

دوراهی مرگ و زندگی مانده هدیه دهیم.
»اهداء عضو موضوع پیچیدهای است. وقتی صحبت 
کسانی  که باید به  از اهدای اعضای تن عزیزت میشود 
دیگر پیوند زده شود، فقط یک پروسهی معمولی اتفاق 

نمیافتد، تصمیم آسانی نیست، اهدای عضو موضوعی 
البته  که  اجتماعی  و  با چالشهای جدی عاطفی  است 
رنگ و بوی ایثار هم دارد، با اهدای اعضای حیاتی بدن 
کلیه ها میتوان  کبد، ریه ها و  یک انسان ازجمله قلب، 
جان 6 نفر دیگر را نجات داد و با اهدای نسوج ازجمله 
پوست و قرنیه و تاندون و مغز استخوان می توان 53 نفر 

دیگر را از معلولیت و بیماری رهانید«
کنش های  کنش خانواده ها می گوید: »وا عابدینی نیز از وا
خانواده در برخورد با این موضوع متفاوت است برخی 
میخواهند بیمار را به تهران ببرند و بیمارستان را تغییر 
دهند، یکی بیهوش میشود، دیگری پرخاش می کند و 
یکی با رضایت قلبی وارد میشود، برخی هم خودشان پا 

پیش میگذارند اعضای خانواده را راضی می کنند«.
کارت اهدای عضو و رضایت قلبی     

کسی از چگونگی اتمام زندگی اش خبر  مرگ حق است و 
ندارد، به همین دلیل چه خوب است فرهنگ دریافت 
گر روزی بر  کارت اهدای عضو در جامعه نهادینه شود تا ا
اثر مرگ مغزی از دنیا برویم، بتوانیم جان چند بیمار را 

نجات دهیم.
کار  کارت اهدای عضو  عابدینی معتقد است: »دریافت 
سایت  در  متقاضی  است  کافی  و  نیست  پیچیدهای 
کند و رضایت خود  انجمن اهدای عضو ایرانیان ثبت نام 

را برای پیوند اعضا در این سایت به ثبت برساند«. 
دین ما بسیار غنی است و دارای فرهنگ بسیار خوبی 
درمورد خیرات هستیم. »باید این عقیده تقویت شود 
که اهدا می شود به نوعی توشه راه قیامت فرد  که قلبی 
است واهدای عضو او نوعی باقیات و صالحات محسوب 

می شود«.
ایران  در  عضو  اهدا  کارت  قانون  »طبق  میگوید:  وی 
 باید رضایت خانواده وجود داشته 

ً
تأثیری ندارد و حتما

کمک برای ما است و با  کارت اهدا عضو یک  باشد، اما 
است  داشته  قلبی  رضایت  شخص  خود  که  حرف  این 

گرفتن رضایت راحتتر است.
و خانواده است،  فرد  بین  اهدا عضو یک عالمت  کارت 
در قانون ما تا خانواده رضایت ندهند امکان آن وجود 

ندارد«.
»اهدا  گوید.  می  کنندگان  اهدا  شرایط  از  عابدینی 
گروه سنی نوزاد 9 ماهه تا 75 ساله می تواند  کنندگان از 
باشند و پس از آزمایشات مختلف و تایید سالمتی، تمام 
عضو تایید شده اهدا می شود ولی افراد 50 ساله به باال، 

کبد آنها اهدا می شود«. عضو 
   اهدا 17 نفر بیمار مرگ مغزی در هرمزگان

عضو  اهدای  مرکز  اندازی  راه  زمان  از  است:  گفتنی 
کنون 17 نفر بیمار مرگ مغزی  هرمزگان از آبان پارسال تا
مرگ  بیمار  مختلف  عضو  از 50  بیش  است.  شده  اهدا 
که هر موردمرگ مغزی حداقل  مغزی قابل اهدا است 

جان 7 بیمار نیازمند را نجات می دهد. 
در هرمزگان 700 بیمار در انتظار اهدا عضو هستند که 500 
کبد نیاز فوری دارند و 120 نفر از آنان  کلیه و  نفر به پیوند 

تنها یک سال برای دریافت عضو پیوند فرصت دارند. 
گفته دکتر محمود حسین پور رئیس مرکز اهدا عضو  به 
کلیه  پیوند  بخش  هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
راه  محمدی  شهید  بیمارستان  در  امسال  شهریور  تا 

اندازی می شود.
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كارفرمایی در هرمزگان كارگری و  فعالیت 221 تشكل 

كارفرمایی  كارگری و  كار ورفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به فعالیت 221 تشكل و انجمن صنفی  كل تعاون،  سرپرست اداره 
كل است.»كیامرث برخورداری«در  گفت: توسعه و تقویت تشكلها و انجمن های صنفی از برنامه های این اداره  در استان 
گرایی و حفظ منافع مشترك در تمامی امور مرتبط با  كارفرمایی استان، بر رعایت اصل سه جانبه  كارگری و  دیدار تشكلهای 
كارفرما و دولت و بمنظور حفظ  كارگر،  گرایی  كرد:در راستای توسعه و ترویج سه  جانبه  كید  كارفرما تا كارگر و  كار و تولید و رابطه 
كه خود متضمن حفظ منافع جامعه است،  كارفرمایان  كارگران و  حقوق، منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی 
تشكالت كارگری و كارفرمایی در واحدهای تولیدی تشكیل شده كه این تشكل ها شامل نمایندگی كارگران، شوراهای اسالمی 
كارگران  كانون های  كارفرمایان و  كانون  كار،  كانون شوراهای اسالمی  كارفرمایی،  كارگری، انجمن صنفی  كار، انجمن صنفی 

كارفرمایی قابل توجهی در استان هرمزگان هستند.    كارگری و  كه شامل جمعیت  بازنشسته هستند 

كه سگ پیت بال از   مطالعات نشان داد 
كه خطر حمله  جمله سگ هایی هستند 

انها بسیار باالست .همچنین دایره جنایی و 
كه  كرده است  قضایی آمریكا آماری منتشر 

 نشان میدهد بیشتر قربانیان سگ ها 
 زیر 13 سال سن دارند 

  صبح ساحل//سامیه طهورنیان:
کوچه پس کوچه های  در  ولگرد  حیوانات  که  چندیست 
مردم   دغدغه های  از  یکی  به  کوچک   و  بزرگ  شهرهای 
که  سگ هایی  وجود  به طورقطع  است،  شده  تبدیل 
صاحب ندارند و رها شده و بیمار هستند، از نظر بهداشتی 
مشکالتی را برای شهروندان و حتی شهرداری  ایجاد می کند 
جمعیت  کنترل  برای  ویژه ای  ح های  طر دلیل  همین  به 
گویا نتیجه ای در بر  که  کار قرارگرفته شد  سگ ها در دستور 

نداشته است .
اما مسئله حضور سگ ها تنها مربوط به شهرها نیست 
هفته  دو  در  اند.  آمده  ستوه  به  نیز  روستاییان  بلكه 
گرفته شد  گذشته تماس هایی با روزنامه صبح ساحل 
كه نشان می داد حمله سگ ها در روستاها افزایش یافته 
 5 حمله  ماه،  خرداد   10 جمله  ظهر  مثال  برای  است. 
قالده سگ در روستای رضوان دو راس دام را  از بین برد. 
كه این سومین حمله در هفته  كردند  كید  مردم محلی تا
گله ی مردم محلی از سگ  گذشته در این حوالی است . 
كم  گوسفندان آبستن و یا  ها بسیار بود زیرا سگ ها به 

كنند. سن و سال بیشتر حمله می 
از  گوشه  و در هر  اند  زدایی نشده  انگل  كه  سگ هایی 
كودكان هستند  كه محل بازی  شهر و به خصوص پارک 
ولگرد   سگ های  وجود   . شود  می  یافت  راحتی  به 
كیست هیداتیک  می تواند منجر به بیماری هایی مانند 
به  آلوده  می تواند  سگ ها  ادرار  شود،  نیز  مالت  تب  و 
كه یكی از عوامل مّهم ایجاد بیماری  كنیس باشد  بروسال 
گذشته رسانه صبح ساحل با  تب مالت است.در هفته 
گزارش ویدئویی در خصوص وضعیت سگ  انتشار یک 
های ولگرد، دوباره بحث سگ های ولگرد و عدم جمع 
این  بر  كاربران  عمده  گذاشت.  بحث  به  را  آنها  اوری 
موضوع  این  در  صحبت  كه  داشتند  نظر  اتفاق  مسئله 
فقط باعث سگ آزاری بیشتر این حیوانات بی زبان می 

شود.  
نگاهی بی اندازیم به مسئله سگ های ولگرد 

در دیگر نقاط جهان :
گرفته  هر ساله حدود 4.5 میلیون آمریكایی سگ ها را 
می شود  و تنها در  سال های 2005 تا 2006 میالدی 6000 

تا 13000 نفر در ایاالت متحده آمریكا بستری می شوند
و  باعث درد، آسیب، عفونت  تواند  گرفتی سگ می  گاز 
مراقبت  به  سگ  گزش  در 5   1 حدود  شود.  مرگ  حتی 

پزشكی نیاز دارد.

ایاالت  در  نفر   50 تا   30 بین  ساله  هر  معمول،  طور  به 
گزش سگ میمیرند .تعداد مرگ و میر ناشی از  متحده از 
كه در حال افزایش است . حمالت سگ به نظر می رسد 

حمالت  شد  داده  نشان  شده  انجام  مطالعات  با  البته 
سگها به شرایط خاصی بستگی دارد . هم محیطی و هم 

وضعیت خود سگ .
از  بال  پیت  سگ  كه  داد  نشان  مطالعات  مثال  برای 
بسیار  انها  حمله  خطر  كه  هستند  هایی  سگ  جمله 
باالست .همچنین دایره جنایی و قضایی آمریكا آماری 
كه نشان میدهد بیشتر قربانیان سگ  كرده است  منتشر 

ها  زیر 13 سال سن دارند .
این مسئله گازگرفتی سگها و بیماری منتقل شده از سگ 
های ولگرد هزینه های دولتی سنگینی بر دوش آمریكا 
كه تنها درسال 2017 ، امریكا  داشته است با این حساب 
آسیب های  میلیون دالرهزینه  پرداخت 700  به  مجبور 

گرفتگی و بیماری سگ ها شده است .   گاز  ناشی از 
گازگرفتگی سگ  هزینه متوسط بستری شدن به دلیل  
براساس  ها  داده  این   . است  دالر   18200 امریكا  در  ها 
رسمی  سایت  وب  سوی  از  شده  منتشر  آمار  آخرین 
فوربس است .در واقع در ممالک پیشرفته داستا حمله 
سگها باعث شد كه دولت قوانین بسیار سخت گیرانه ای 
كند . از جریمه صاحبان سگ ها تا  را در این زمینه وضع 
كشتن سگ هایی  جمع آوری سگ های ولگرد و حتی 

كه هزینه نگه داری انها باال و یا مریض و وحشی هستند . 
سگ  با  مواجه  در  الزم  های  آموزش  مدارس  در  حتی 
های خانگی،   ولگرد و  وحشی داده شود  و قانون تسمه 
طرفی  از  و  شود  رعایت  عمومی  كن  اما در  سگ  داشتن 

غیر  و  دولتی  ادارات  ها،  فروشگاه  فرودگاه،  ها،  هتل 
شخصی و سایر نقاط عمومی به جز پارک های عمومی  
مانع از ورود سگ  ها چه ولگرد و چه با صاحب می شوند 
ک   . تمامی سگ ها باید توسط دولت عقیم سازی و پال

انگل زدایی یا قالده رهگیری مخصوص بگیرند .
های  مراقبت  و  سگ  داری  نگه  قوانین  كردن  اجرایی 
كه هزینه های تحمیل شده به دولت  دولتی باعث شد 

بیماری  و  ها  سگ  حمله  طرفی  از  و  یابد  بسیاركاهش 
كشورشان  های ناشی از سگ های ولگرد به شدت در 
كم شود و تقریبا مردم به یک هم زیستی مسالمت آمیزی 

با حیوانات برسند. 
كاربران و مردم با جمع آوری سگ  كه برخی از  از این رو 
كشتن سگ ها، اطالع  ها مخالفند و بعضی دیگر از ترس 
ک  رسانی در خصوص سگ ها را برای حیوانات خطرنا
كه  گذشته روش های خشنی  می داند. در سال های 
گرفتند  پیش  در  ها  سگ  اوری  جمع  برای  شهرداری 
همیشه مورد انتقاد بوده است. كشتن سگ ها و توله ها 
با شنیع ترین وضع ممكن این ترس را در حامیان حقوق 

كرده است . حیوانات دوباره زیاده 
و  حیوانات  سازی  عقیم  و  زدایی  انگل  اینكه  حال 
خانگی  حیوان  عنوان  به  ها  سگ  پرورش  از  جلوگیری 
جای  به  بشر  امروزه  زیرا  است.  تر  ساده  بسیار  حلی  راه 
نگه داری از حیونات بی سرپرست به پرورش انها روی 
كمتر  گرگ ها به  كه در دنیا تعداد  آورده است به طوری 
از نژادهای ان  از چهارصد هزار قالده رسیده و بسیاری 
جمعیت  مقابل  در  ولی  هستند  انقراض  معرض  در  نیز 
سگ های خانگی به بیش از 400 میلیون سگ رسیده 
بار  تحمیل  و  سگ   گسیخته  افسار  رشد  از  ناشی  كه 
روز  ها  گرگ  قلمرو   . است  طبیعت  به  محیطی  زیست 
گسترده می  كوچک ترو قلمرو سگ ها روز به روز  به روز 
كنترل  شود. جمعیت سگ ها چه خانگی چه ولگرد باید 
شده باشد . نه تنها در مورد سگ ها بلكه در مورد سایر 

حیوانات خانگی اینگونه است .
اما دولت مردان و مسئولین بارها از كمبود بودجه درااین 
كید می كنند كه  یكی از معضالتی  زمینه می گویند. آنها تا
كز نگهداری با  كه برای نگهداری سگ های ولگرد در  مرا
و  سازی  عقیم  درمانی،  هزینه های  هستند  روبرو  آن 
راه   سر  بر  زیادی  موانع  طرفی  از  است.  سگ ها  ک  خورا
 . دارد  وجود  زیر  حیوانات  حقوق  حامی  های  موسسه 
از تامین منابع مالی تا حمایت های دولتی .این مسئله 
كلی بین شهرداری، محیط زیست  نیاز به یک هماهنگی 
های  سگ  معضل   . دارد  حیوانات  حقوق  حامیان  و 
ولگرد نه با دلسوزی و   رها سازی سگ ها و نه با ماشین 
در  سختگیرانه  قوانین  وضع   . شود  می  حل  آنها  كشتار 
خصوص سگ ها و اجرایی شدن آنها اولین قدم ممكن 
كشته شدن و یا حوادث  كه دیگر شاهد  است . تا روزی 

ناشی از سگ های ولگرد و وحشی نباشیم.
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طراح : مهدی سنگی

افقی
1- دسیسه چینی-اثری موسیقیایی از آلبرت روسل آهنگساز آلمانی2-
بزرگ  اما  لنج  به  شبیه  دریایی  شناور  ای  شده-گونه  وتقسیم  بخش 
كار4- كردن-حیوان نجیب-پرهیز و خودداری از انجام  تر-3 چپاول 

نگاه ونظر-غشای خارجی جداره قلب-خانه بزرگ5-پهلوان-بایكوت 
مفرد-خرس  شخص  سوم  راه-ضمیر  لباس6-سازنده  شدن-دوزنده 
میناب-یک  شهر  قدیم  كالسیک-نام  موسیقی  از  چینی7-شكلی 
زلزله9- قدرت  سنجش  شده-واحد  پاره  و  خورده  ک  عامیانه8-چا

عزیز عرب-صفت آدم همیشه شاد وشوخ-واحد نظامی10-رودی در 
گداخته- گوش11- مرارت-نقره  تانزانیا-نقش هنرپیشه-بیخ و پشت 
بریدگی  بدن  پوست  برروی  ناخن  اوقات-با  عرب12-مفرد  خواست 
به  ملقب  آسیایی  جوانمرد13-كشوری  و  كردن-سخی  ایجاد  كوچک 
كبیره-گرفتار14-دفتر حساب-عددی  گناهان  سرزمین خوشه ای-از 
دو رقمی مابین هفتاد تا نود15-زمانی رهبر حزب فاشیست ایتالیا بود-

كوفته. گندم نیم  كی از  خورا

عمودی
كشور- 1-سدی در شهر ساوه-نمایش بی صدا2- از استان های غربی 
صفت معشوق زیبا چهره3-نافرمانی از دستور-پیامبر قوم عاد-دزدی 
اداری4-نرمی ونازكی-وسعت وفراخی-نماد شد و پلیدی5-تصدیق 
به  ملقب  بلورین  پندار6-سنگی  و  هون-گمان  قوم  انگلیسی-رهبر 
حضرت  و آقایی7-لقب  كشور-ریاست  جنوبی  كوهی-سد  مروارید 
عیسی-مغناطیس-نفس خسته می زند8-ته دیگ پلو-خوشمزه در 
گویش فرنگی9-معاون فراری هیتلر-عصر هنگام-عداوت ودشمنی10-
گفتند11- گروه ودسته دسته-نت سوم-سابقا حفظ الصحه می  گروه 
الفبای عربی-سابق و درگذشته-خیس  ترتیب و تركیب قدیم حروف 
بنام  حركت-موسیقیدان  محل  و  ودرگذشتن-مبدا  وآبكی12-مردن 
آلمانی13-متخصص فنی-سرود ونغمه هندی-زرنگی وحیله گری14-
از روی قصد و اختیاری-تازه داماد15-دوبیتی سرای عصر سلجوقیان-

به معنی لحاف و بالین و رختخواب.
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مخاطبان روزنامه صبح ساحل!از این پس روزهای 
پذیرای  و  شما  حرف  شنوای  ستون  این  در  زوج 
بود.  عزیزان خواهیم  انتقادهای شما  و  پیشنهادها 
از  بنویسید  و  بگویید  خود  های  دغدغه  از  برایمان 

طریق راه های ارتباطی زیر باما همراه باشید

 تراژدی تاسف برانگیز پخش زباله و کمبود 
سطل های زباله 

از دهها تصاویر  یكی  كنید  كه مشاهده می  تصویری 
. خیابان  بندرعباس است  برانگیز سطح شهر  تاسف 
ساختمان  وجود  با  كه  اتكا  فروشگاه  پشت  20متری 
زباله  سطل  یک  تنها  زیاد  تجاری  و   مسكونی  های 
در این محل تعبیه شده است  . خواهشا به نظافت 
كمی بیشتر اهمیت دهید .تعداد سطل های  شهری 
كمتر شاهد اینگونه  زباله را در محالت  افزایش دهید تا 
اطراف  های  گربه  و  سگ  و  تعفن  بوی  و  ها   آلودگی 

زباله ها باشیم.
ساحل نازیبا

جمعه بعدازظهر پسرم را برای شنا به دریا بردم .برای 
كردم اما  گرفتن عكس ساحل و دریا دوربین را تنظیم 
كه زباله های  دوربین را به هر زاویه ای می چرخاندم 
كادر عكس نیفتد موفق نشدم .ساحل  ریخته شده در 
كثیف و مایه بسی شرمساری است .از خودمان  بسیار 
كنیم و مسئوالن نیز   هوشیار باشند چهره شهر  شروع 

نشانه شخصیت مردم بندرعباس است.

دم
 مر

ی
دا

ص

ولگردی سگ ها

 وجود سگ های ولگرد  می تواند منجر
 به بیماری هایی مانند کیست 
 هیداتیک و تب مالت نیز شود،
  ادرار سگ ها می تواند آلوده به 
که یکی از  کنیس باشد   بروسال 
 عوامل مّهم ایجاد بیماری تب

 مالت است

گهی  ابالغ آ
بلوار  كن میناب  از میناب سا : 2380146446 صادره  فرزند منوچهر شماره شناسنامه  به خانم طاهره سلیمانی   بدین وسیله 
كن میناب بلوار دانشگاه  دانشگاه 39 درب چهارم آقای مسلم افشون فرزند اسكندر شماره شناسنامه 66 صادره از میناب سا
 1392/09/13 خ  مور  ،1580/10/1138 شماره  بانكی  قرارداد  استناد  به  بانک  پست  كه  شود  می  ابالغ  م   چهار  درب   39 كوچه 
كامل  جهت  وصول مبلغ  61،106،721ریال تا تاریخ 97/08/09به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و ازتاریخ مذكور تا روز تسویه 
گزارش  كالسه 9700105 در این اداره تشكیل شده وطبق  بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
آئین  تقاضای بستانكار طبق ماده 18  به  بنا  ح متن سندشناخته نشده،لذا  به شر اقامت شما  خ 97/09/22 مامور، محل  مور
گهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از كثیر االنتشار محلی آ  نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریكی از روزنامه های 

گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد  كه روز ابالغ محسوب می  گهی   تاریخ این آ
یافت.

مسئول واحد اجرای اسناد  رسمی میناب- عقیل قاسمی   1398/03/11       1738 م /الف     176717

گهی  ابالغ آ
كن میناب  جوباریكو  بدین وسیله به آقای احمد وكیل زاده  فرزند ابراهیم شماره شناسنامه : 462 صادره از میناب سا
كوچه بانک صادرات منزل احمد وكیل زاده  وآقای محمد وكیل زاده  فرزند ابراهیم شماره شناسنامه : 822 صادره از 
كه پست بانک میناب به استناد قرارداد بانكی  گوربند اداره بهزیستی  ابالغ می شود  كن میناب دهستان  میناب  سا
انضمام  97/06/27به  تاریخ  تا  ریال   2،857،517 مبلغ  وصول  1389/09/12جهت  خ  مور  1580/10/550 شماره 
و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  كامل  تسویه  روز  تا  مذكور  ازتاریخ  و  متعلقه  تاخیر  خسارت 
خ 98/1/5 مامور، محل اقامت شما  گزارش مور كالسه 9700167 در این اداره تشكیل شده وطبق  پرونده اجرائی به 
ح متن سندشناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک  به شر
كه  گهی  گهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آ كثیر االنتشار محلی آ مرتبه دریكی از روزنامه های 

گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. روز ابالغ محسوب می 

مسئول واحد اجرای اسناد  رسمی میناب   1398/03/11       1736 م /الف     176718
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کانال های تلگرامی یا دیگر  قطعًا در 
شبکه های فضای مجازی پیام هایی با 

مضمون راه های دریافت شارژ و اینترنت 
کد دستوری  رایگان با شماره گیری یک 
خاص به چشمتان خورده است اما با 

امتحان آنها، نه تنها خدمتی را به رایگان 
دریافت نکرده اید، بلکه هزینه ای نیز به شما 

تحمیل شده است

آیتونزتعطیلمیشود
کند.سرویس آی تونز  که قصد دارد سرویس آی تونز )iTunes( خود را ظرف یک هفته آینده تعطیل  کرده است       اپل به تازگی اعالم 
گوشی های  کاربردی جهت مدیریت محتوا و پادکست های رادیویی و اینترنتی در  که یک پخش کننده چند رسانه ای و نرم افزار  اپل 
که خبرهای  که به پایان عمر خود نزدیک شده است چرا  آیفون و سایر محصوالت توسعه داده شده توسط اپل است، به نظر می رسد 
که اپل، به عنوان شرکت توسعه دهنده آن قصد دارد بعد از تقریبًا یک دهه  کی از آن است  منتشر شده در وب سایت thenextweb حا
کند. ج  کاربران خار کاربران و جلب رضایت آنها، به فعالیت و عمر آی تونز )iTunes( پایان ببخشد و آن را از دسترس  سرویس دهی به 

گوشی های آیفون، آیپد و رایانه های توسعه داده شده توسط اپل قادر خواهند بود از طریق آی تونز  کاربران  گزارش ایتنا از ایسنا،  به 
کتاب های صوتی، پادکست ها، و زنگ های موجود در آیفون،  استور، فایل های موسیقی، موزیک ویدئو، نمایش های تلویزیونی، 
گزارش وب سایت engadget، این شرکت آمریکایی همچنین  کنند.بر اساس  آی پد و آی پاد تاچ خریداری، دانلود، نصب و استفاده 

کند. ج  کاربران خار که قصد دارد بعد از برگزاری رویداد WWDC در هفته آینده، آی تونز را برای همیشه از دسترس  کرده است  اعالم 
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ک ویندوز را جدی بگیرید آسیب پذیری خطرنا
 گروهفناوری//

بیانیهای انتشار با مایکروسافت 
درموردآسیبپذیریباالیخیل
بر مبتنی سیستمهای از ظیمی ع

کاربرانهشدارداد. ویندوزبه
شرکت  عنوان  به  ایکروسافت  م
توسعه دهنده سیستم عامل ویندوز 
به تازگی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 

که هنوز تعداد قابل توجهی از سیستم های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز در جهان 
کرای از  ک و معروف وانا که در مقابل حمالت سایبری و بدافزار خطرنا وجود دارند 

آسیب پذیری باالیی برخوردارند.
که  کرده و هشدار داده است  اعالم  تازگی مایکروسافت  به  ایسنا،  از  ایتنا  گزارش  به 
آپدیت  را به جدیدترین نسخه  رایانه های خود  باید  اربران سیستم های ویندوزی  ک
کنند  منتشر شده از سوی این شرکت یعنی آپدیت موسوم به آوریل ۲۰۱۹ به روزرسانی 
کرای  تا اطالعات و سیستم خود را از خطر حمالت بدافزاری و سایبری همچون وانا
حفظ کنند.به گفته این غول تکنولوژی، آسیب پذیری مهمی در نسخه های قدیمی تر 
که به هکرها و مجرمان سایبری این امکان را می دهد تا از  و قبلی ویندوز وجود دارد 
کدهای مخرب، بتوانند به رایانه های قربانیان و  راه دور و با نصب و اجرای طریق 
کاربران مورد نظر نفوذ کنند و به اطالعات ذخیره شده و حریم خصوصی آنها دسترسی 
کرم های رایانه ای را  کنند.این آسیب پذیری همچنین قابلیت تبدیل شدن به  پیدا 
که هکرها تشخیص دهند می تواند به عنوان یک ابزار مناسب  نیز دارد و در صورتی 

برای باج گیری نیز مورداستفاده قرار بگیرد.
میالدی   ۲۰۱۷ سال  در  که  بود  معروفی  و  ک  خطرنا افزارهای  باج  از  یکی  کرای  انا و
منتشر شد و برای بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در بسیاری 
گزارش وب سایت هکرنیوز،  گذاشت.بر اساس  کشورها میلیاردها خسارت برجای  از 
 Patch Tuesday وصله های امنیتی مایکروسافت سه هفته پیش در قالب به روزرسانی
کاربران سیستم های ویندوزی همه از آن برای افزایش  که انتظار می رود  منتشر شد 
استفاده  بدافزاری  حمالت  از  جلوگیری  همچنین  و  خود  دستگاه  سایبری  منیت  ا
است شده  شناخته   )BlueKeep( بلوکیپ  عنوان  تحت  مذکور  امنیتی  نند.نقص   ک

 که در رایانه هایی که هنوز از سیستم عامل های ویندوز ایکس پی و سرور مایکروسافت 
کاربرانش را به شدت تهدید می کند.هکرها از  استفاده می کنند، وجود دارد و امنیت 
این حفره امنیتی قادر خواهند بود به یک میلیون دستگاه در معرض خطر دسترسی 

کردن آنها، به اهداف خود دست یابند. کنند و بعد از آلوده  پیدا 

  گروهفناوری//
ومتخصصان اپراتورها علیرغمهشدارهای
امنیتی،هنوزهمپیامهاییازقبیلدریافت
هم هنوز البته و میشود مشاهده ارژ ش

کاربرانیفریباینپیغامهارامیخورند.
کانال های تلگرامی یا دیگر شبکه های  قطعًا در 
راه های  مضمون  با  پیام هایی  مجازی  ضای  ف
شماره گیری  با  رایگان  اینترنت  و  شارژ  ریافت  د
خورده  چشمتان  به  خاص  دستوری  کد  ک  ی
است اما با امتحان آنها، نه تنها خدمتی را به 
رایگان دریافت نکرده اید، بلکه هزینه ای نیز به 
کدهای دستوری  شما تحمیل شده است. این 
معموال از سوی برخی متخلفان برای مشترکان 

تلفن همراه ارسال می شوند.
این  رواج  برخالف  ایرنا،  از  ایتنا  گزارش  ه  ب
دست پیام ها مخصوصًا در ایام خاصی از سال 
)مناسبت های خاص( و همچنین هشدارهای 
باز هم شاهدیم  اما  ارتباطی،  اپراتورهای  کرر  م
افکار  راحتی  به  شیادان  برخی  گاهی  از  هر  ه  ک
مجازی  فضای  کاربران  عبارتی  به  یا  مومی  ع
خود  اهداف  دنبال  به  و  می گیرند  دست  در  ا  ر

می کشند.
مراجعه  الزام  بر  کید  تأ با  همواره  پراتورها  ا
اطالع رسانی  رسمی  درگاه های  به  شترکان  م
اعالم  هم  را  دیگرشان  ارتباطی  راه های  ود،  خ
نا  از  استفاده  سوء  میزان  تا  کرده اند  معرفی  و 
گاهی مردم به حداقل ممکن برسد و مشترکان  آ
نیز در برابر هر تبلیغ صرفًا جذاب و خوش رنگ و 

لعابی، سست نشوند.
کانال  به  کانال  مجددًا  روزها  این  که  یامی  پ
آن  به  عمومی  افکار  شده  باعث  و  ی چرخد  م
دستوری  کد  ماجرای  دهند،  نشان  کنش  ا و

#۱۱۷*۱۰* است.
دوره  میان  اعتبار  افزایش  برای  که  دی  ک
گرفته  مشترکان دائمی یکی از اپراتورها در نظر 
با شرایط  تا در صورت مواجهه مشترکان  شده 
خاص و اضطراری، امکان افزایش سقف اعتبار 
وجود  خط  شدن  یک طرفه  از  جلوگیری  و 
داشته باشد، اما این روزها با تعریف اشتباهی 
به  ارائه داده اند،  کد  این  از  برخی مغرضان  ه  ک
جهت تشویش اذهان مشترکان تلفن همراه از 

کارگذاشتن  آن استفاده می کنند و ظاهرًا از سر 
مردم لذت می برند.

شبکه های  در  نیز  قبل  ماه  چند  کد  ین  ا
نظر سریعًا  اپراتور مورد  و  وایرال شد  اجتماعی 
دوباره  اما  کرد،  تکذیب  را  آن  اطالعیه ای  ا  ب
گروه های  در  پیامک  این  است  روزی  ند  چ
و  رد  عضو  پر  کانال های  و  خانوادگی  وستی،  د
تلفن  دل می شود.این خبر جعلی، مشترکان  ب
همراه را با این بهانه که می توانند با شماره گیری 
کد، مابه التفاوت قبوض پرداختی خود را  یک 
برگردانند،  حسابشان  به  یک،  شماره گیری  ا  ب

سردرگم می کند.
به  از  نفعی  چه  نیست  مشخص  که  عده  ین  ا
می شود،  عایدشان  عمومی  افکار  ریختن  م  ه
به مشترکان می گویند اپراتور تلفن همراهشان 
طی سال های گذشته یک سری اضافه دریافتی 
از مشترکان دائمی خود داشته و این مسئله را 
آن ها  حاال  است؛  نکرده  اطالع رسانی  آن ها  ه  ب
کد می توانند بدهی شان را از این اپراتور  با این 

دریافت کنند.
اولین  برای  قبل  ماه  چند  که  خبر  این  از  س  پ
کرد  شروع  موردنظر  اپراتور  شد،  منتشر  ار  ب
چه  برای  اصواًل  کد  این  که  دادن  توضیح  ه  ب

طراحی شده است.
کد  که منتشر شد؛ »این  ر اساس اطالعیه ای  ب
و  بوده  دوره  میان  اعتبار  افزایش  برای  رفًا  ص

موجب بستانکاری مشترکان نمی شود.«

همچنین در ادامه این اطالعیه آمد: »حساب 
کاماًل بر خط است  تمامی مشترکان این اپراتور 
پرداخت  اضافه  دلیل،  هر  به  مشترکی  گر  ا و 
حساب  در  بالفاصله  مبلغ  این  باشد،  اشته  د
به  نیازی  و  می شود  منظور  وی  ستانکاری  ب

کد خاصی در این خصوص نیست.« گرفتن 
کسب  برای  مشترکان  که  شد  کید  تا نیز  و 
رسمی  درگاه های  به  فقط  صحیح،  طالعات  ا
از  فورواردی  نه هیچ خبر  کنند  مراجعه  پراتور  ا

کانال های تلگرامی.
 *۱۰*۱۱۷# که  است  این  ماجرا  ساده تر  وضیح  ت
اعتبار میان دوره مشترکان  افزایش  برای  قط  ف
به  توجه  با  مشترکی  گر  ا مثاًل  است.  ائمی  د
اعتبار خطش، سقف ۴۰ هزار تومان برای سقف 
از  استفاده  با  باشد  شده  لحاظ  یان دوره اش  م
را  اعتبارش  میزان  می تواند  دستوری  کد  ین  ا

افزایش دهد.
متفاوت  مشترک  هر  برای  نرخ،  افزایش  ین  ا
و  مصرف  میزان  از  مشخصی  فرمول  اساس  ر  ب

خوش حسابی است.
در واقع این امتیاز از سوی اپراتور برای مشترکان 
گرفته شده تا با خیال راحت تری  دائمی در نظر 
در  و  بپردازند  روزانه شان  مکالمات  به  توانند  ب
شده  پر  صورتحساب شان  سقف  که  رایطی  ش
استفاده  با  بتوانند  ندارند،  پرداخت  امکان  و 
خود  میان دوره  اعتبار  افزایش  به  کد  این  ز  ا
بپردازند و بدون نگرانی از یک طرفه شدن خط، 

به انجام مکالماتشان بپردازند.
بدهی  هیچ  که  است  مشخص  حساب  این  ا  ب
ندارد  وجود  مشترک  برای  اپراتور  سمت  ز  ا
امتیازی  از  دستوری  کد  این  با  مشترکان  ما  ا
را  میان دوره شان  سقف  که  می کنند  ستفاده  ا

افزایش می دهد.
با  مواجهه  در  معقول  راهکار  تنها  نابراین  ب
به  وسوسه کننده  گاهی  که  یامک هایی  پ
تمام  مشترکان  که  است  این  می رسند،  ظر  ن
طریق  از  را  اپراتورها  به  مربوط  طالعیه های  ا
کنند تا مشکالت  درگاه رسمی خودشان دنبال 

این چنین برایشان به وجود نیاید.
گاهی  سابقه این طور پیامک ها طوالنی است و 
منجر به خالی شدن جیب مشترکان نیز شده 
گذشته روز عید  که سال  است. مانند پیامکی 

فطر به تلفن مشترکان مخابره شد.
مشترکان  جعلی،  پیامک  این  اساس  ر  ب
دستوری  کد  شماره گیری  با  ی توانستند  م
دریافت  رایگان  اینترنت  گیگ   ۱۲۰ اص،  خ
با  ماجرا،  اصل  از  غافل  افراد  اما  ی کردند  م
که مربوط به خرید  شماره گیری آن کد دستوری 
یکی از بسته های اینترنتی ۲۰۰ هزار تومانی بود، 
گاه با صورتحساب چشمگیری مواجه شدند. نا

اپراتور  اینکه  وجود  با  هم  مورد  آن  در  چند  ر  ه
پول های  شد  حاضر  اما  نداشت  دخالتی  یچ  ه

دریافتی را به حساب مشترکان بازگرداند.
کد دستوری مورد نظر  الگوریتم  نیز،  از آن  بعد 
کرد و تا دریافت تأیید نهایی از مشترکان  تغییر 
قیمت  با  اینترنتی  بسته  فعال سازی  بر  بنی  م

مشخص، طرح ریزی شد.
کرد،  که باید به آن توجه  در این میان نکته ای 
مسئولیت  کسی  چه  باالخره  که  است  ین  ا
برخورد با چنین شیادان و مزاحمان اینترنتی را 
که مدام به دنبال سردرگم کردن مشترکان تلفن 

همراه هستند، دارد؟
در  کنی ها،  شایعه پرا و  دروغین  خبرهای  ین  ا
بلندمدت اعتماد مشترکان نسبت به اپراتورها 
با  مواجهه  در  آنها  و  می کند  خدشه دار  ا  ر
سرویس هایی که اصالتشان با آنچه در تبلیغات 
دچار  است  متفاوت  شده،  ادعا  روغین  د

سرخوردگی می شوند.

 گروهفناوری//
قابلیت با ویژه لپتاپی عرضه شامل که لنوو محدودیت« »بدون پروژه 

کردهاست. پشتیبانیازفناوری5Gاست،امیدهایزیادیرازنده
که شامل عرضه لپ تاپی ویژه با قابلیت پشتیبانی از  پروژه »بدون محدودیت« لنوو 

کرده است. فناوری 5G است، امیدهای زیادی را زنده 
که  گزارش ایتنا از رایورز به نقل از وب سایت خبری تحلیلی engadget، زمانی   به 
پروژه ای تحت عنوان » بدون محدودیت« نام گذاری می شود انتظارات از آن بسیار 
که لنوو در طی  فراتر از حد عادی است و این موضوع درباره لپ تاپ  5G جدیدی 

کرده است نیز صادق است. کامپیوتکس ۲۰۱۹ از آن رونمایی  کنفرانس 
که امکانات آن هنوز تکمیل نشده است  این لپ تاپ درواقع یک نمونه اولیه است 
گون 8cx و  که از آن موجود است برخورداری از پردازنده اسنپ درا و تنها اطالعاتی 

پشتیبانی از فناوری 5G است.
ارائه  نویدبخش  و  شد  رونمایی  گذشته  دسامبر  در    8cx گون  درا اسنپ  تراشه   
عملکردی پرقدرت و عمر باتری زیاد برای دستگاه های  ARM بود. این تراشه برای 
گون  کامپیوترهای شخصی اسنپ درا کردن نگرانی های مردم در رابطه با  برطرف 

که بیشتر روی عملکرد تمرکز داشتند. ساخته شد 
کش ۱۰ مگابایتی را به  پردازنده 8 هسته ای Kryo ۴۹5 موجود در این تراشه افزایش 
کند.  کروم را بهتر از پیشینیان خود اجرا  همراه دارد و به این ترتیب می تواند نرم افزار 
گون 8cx   با تکیه  بر معماری ۷ نانومتری خود عمر باتری بیشتری را برای  اسنپ درا

دستگاه میزبان خود به همراه خواهد داشت.
گفته شد از قابلیت های دیگر این دستگاه می توان به پشتیبانی از  که   همان طور 
که سرعت دنیای واقعی این فناوری هنوز قابل  کرد، اما از آنجا  اتصال 5G اشاره 

آزمایش نیست، پس نمی توان در رابطه با این قابلیت نظر چندانی داد.

برنامه لنوو برای عرضه نخستین کامپیوترهای 
5G مجهز به فناوری

هشدار به مشترکین اپراتورها ؛ 
فــــــریب شارژهای رایگان را نخوریـــــد

گهی  ابالغ آ
کن بخش سندرک روستای شیوه ای وآقای علی الیقی زاده فرزند پنجشنبه  بدین وسیله به آقای  حبیب الیقی زاده  فرزند پنجشنبه شماره شناسنامه : ۲۹۴۰ صادره از میناب سا
که پست بانک به استناد قرار داد بانکی شماره ۱58۰/۱۰/۹8، مور خ ۱3۹۲/۰3/۲۱  ک روستای شیوه ای  ابالغ می شود  کن بخش سندر  شماره شناسنامه ۲8۰۷ صادره ازمیناب سا
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و  جهت وصول مبلغ3۱،۷8۱،۷۰6 ریال تا تاریخ ۹۷/۰6/۲۷ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و ازتاریخ مذکور تا روز تسویه 
ح متن سندشناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار  خ ۹۷/۱۲/۰5 مامور، محل اقامت شما به شر گزارش مور کالسه ۹۷۰۰۱۲۹ در این اداره تشکیل شده وطبق  پرونده اجرائی به 
که روز ابالغ  گهی  گهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آ کثیر االنتشار محلی آ طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های 

گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. محسوب می 
مسئول واحد اجرای اسناد  رسمی میناب                  1398/03/11       1740 م /الف     176715

گهی  ابالغ آ
کبری رنجبری فرزند رسان شماره شناسنامه : 3۴۱۰۲۷836۲  بدین وسیله به خانم 
آقای  و  الزمان  صاحب  مسجد  جنب  سلیمانی  محله  میناب  کن  سا میناب  از  صادره 
کن میناب  از میناب سا : ۱۷۱ صادره  فرزند سلمان شماره شناسنامه  عباس رحیمی 
محله سلیمانی جنب مسجد صاحب الزمان منزل رحیمی - بندرعباس دوراهی ایسینی 
که پست بانک میناب به استناد قرارداد بانکی  ۲۰ متری شاهد طلیعه ۲۱ ابالغ می شود 
تا  مبلغ ۱۱،۷8۷،۱۷۹ریال  وصول  خ ۱3۹8/۰۹/۲3جهت  مور  ، شماره ۱58۰/۱۰/۲۹۹ 
کامل  تاریخ ۹۷/۰6/۲۷به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۷۰۰۱33 
خ ۹۷/۱۱/۰۷ مامور، محل اقامت شما به  گزارش مور در این اداره تشکیل شده و طبق 
شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا 
گهی می شود  کثیر االنتشار محلی آ مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
گردد، نسبت  که روز ابالغ محسوب می  گهی  و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آ

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
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گهی  ابالغ آ
بدین وسیله به آقای عباس رحمانی فرزند محمد شماره شناسنامه : 3۴۱۰۱3۷۲۷۰ 
گوربندی  کوچه 3۰ وآقای محمد صادقی  کن میناب محله زرکی  صادره میناب سا
کن میناب زهوکی پشت  فرزند ابراهیم  شماره شناسنامه : ۱6۰8 صادره از میناب سا
شماره  بانکی  داد  قرار  استناد  به  بانک  پست  که  شود  می  ابالغ  ممتاز   نمایشگاه 
ریال   68،53۷،۷35 مبلغ  وصول  جهت   ۱3۹۲/۰۹/۲۷ خ  مور   ،  ۱58۰/۱۰/۱۲۰۹
تا تاریخ ۹۷/۰8/۰۹ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و ازتاریخ مذکور تا روز تسویه 
کالسه  کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
محل  مامور،   ۹۷/۱۱/۱8 خ  مور گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  این  در   ۹۷۰۰۱3۱
اقامت شما به شرح متن سندشناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
کثیر االنتشار  ۱8 آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های 
که روز ابالغ  گهی  گهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آ محلی آ
گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی  محسوب می 

جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد  رسمی میناب
1398/03/11       1739 م /الف     176716

گهی دعوت مجمع عمومی عادی آ
انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا در استان هرمزگان

 هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا 
در استان هرمزگان 

روز صبح 10 ساعت مذکور صنفی انجمن عمومی مجمع
شعبه آسیا بیمه محل در 1398/03/28 مورخ شنبه سه

گردد. هرمزگانبهنشانیچهارراهنخلناخدابرگزارمی
درجلسه گردد می انجمندعوت نمایندگانعضو کلیه از

مذکورحضوربرسانند.
دستورجلسه:

گزارشعملکردهیئتمدیرهوبازرسان. 1-ارائه
و مدیره هیات البدل علی و اصلی اعضای انتخاب -2

بازرسان.
کهدرصالحیتمجمععمومیمیباشد. 3-سایرموارد


