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کامحبس! سه

گـل در دست دانش آموزان  

کیدکرد: معاوناستاندارتا

تحول معیشت مردم با راه اندازی مرزهای جديد در هرمزگان

کلثبتواحوالاستانخبرداد: مدیر

کارت ملی هوشمند ارائه خدمات درهرمزگان تنها با ارائه 

کرد: یکمقاممسوولاعالم

پرداخت 9 میلیارد ريال برای حمايت از توسعه منابع طبیعی

برخورد جدی با مخالن 
امنیت و هنجارشکنان 

در هرمزگان

آذرخـش همچنان بــالتكلیف است

رشد جمعیت هرمزگان درشیب سقوط

   گروه سیاسی//
ذیربط  اجرایی  های  دستگاه  گفت:  هرمزگان  استاندار  معاون 
استان  جديد  بنادر  در  الزم  های  زیرساخت  استقرار  به  نسبت 
در  مناطق  این  در  اقتصادی  و  تجاری  های  فعالیت  آغاز  جهت 

ع وقت اقدام نمايند. اسر
کارگروه ویژه مرز استان هرمزگان با اشاره به  ایرج حیدری در 
کرد: با توجه  اهمیت توسعه مناطق مرزی استان خاطرنشان 
گمرکی در توسعه  که توسعه فعالیت های بندری و  به نقشی 
مناطق مرزی و بهبود معیشت و زندگی مردم این مناطق دارد 
دکتر همتی استاندار محترم استان از بدو تصدی مسئولیت 
کنون به صورت ویژه دریافت  مجوز فعالیت مرز های جدید  تا
بندری را در مناطق مختلف استان برای انجام فعالیت های 
که با  کار قرار داد  تجاری و اقتصادی در این مناطق در دستور 
موفقیت های چشمگیری و بی سابقه برای استان همراه بود.
مجدانه  های  پیگیری  با  کرد:  تصریح  رابطه  همین  در  وی 
رسمی  مرز  چندین  فعالیت  مجوز  استان  محترم  استاندار 
های  شهرستان  نظیر  استان  مختلف  مناطق  در  بندری 

وزارت  از  ابوموسی   و  بندرعباس  ،پارسیان،  جاسک، میناب 
که با فعالیت رسمی این مرزهای جدید  گردید  کشور دریافت 
و  تجاری  های  فعالیت  پیش  از  بیش  رونق  شاهد  بندری 
که  در بهبود معیشت  اقتصادی  در این مناطق خواهیم بود 

مردم این مناطق تاثیر بسزایی خواهد داشت.
کید بر استقرار زیرساخت ها در مرز های  معاون استاندار با تا
موافقت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  استان،  بندری  جدید 
نمایندگان وزارتخانه های ذیربط نسبت به صدور فعالیت مرز 
های جدید بندری در مناطق مختلف  هرمزگان دستگاه های 
اجرایی نسبت به استقراز زیرساخت های مورد نیاز در بنادر 
گمرکی ، بندری و مرزبانی اقدام  جدید نظیر زیرساخت های 

نمایند.
کشور نباید  کرد: با توجه به شرایط ویژه  حیدری خاطرنشان 
تمرکز فعالیت ها تنها بر بنادر بزرگ باشد و باید به سمت توسعه 
امر نقش بسزایی در  این  که  کوچک حرکت نمود   بندرهای 
توسعه سایر مناطق مرزی استان، ایجاد اشتغال ، تمرکز زدایی  
از  کوچک  بنادر  توسعه  گفت:  دارد.وی  غیرعامل  پدافند  و 

سیاست ها و راهبرد های دکتر همتی استاندار محترم استان 
است و جایگاه  بندری هرمزگان منوط به یکی دو نقطه نیست 
از فرصت نگاه ویژه استاندار استان برای توسعه سایر  و باید 

مناطق استان نهایت بهره  را برد.
مرز  فعالیت  مجوز  دریافت  کرد:  خاطرنشان  استاندار  معاون 
های جدید در مناطق مختلف استان در تاریخ هرمزگان بی 
گرفته  سابقه بوده است و در این راه از همه ظرفیت ها بهره 

که با دستاورد های خوبی برای  استان همراه بود. شد 
های  مرز  فعالیت  مجوز  دریافت  برای  کرد:  تصریح  حیدری 
زیادی  وقت  و  پذیرفت  صورت  بسیاری  های  تالش  جدید 
در  امکانات  استقرار  و  امکانات  بسیج  با  باید  و  گردید  صرف 
مرزهای جدید زمینه فعالیت های بندری، تجاری و اقتصادی 

گردد. در این مناطق فراهم 
گمرک استان،  کل بنادر و دریانوردی استان،  گفت: اداره  وی 
سازمان صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط 
با همکاری فرمانداران زمینه فعالیت مرز های رسمی جدید 

را  با استقرار امکانات و زیرساخت ها در استان فراهم نمایند.

   گروه اجتماعی//
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان گفت: از ابتدای خردادماه کارت های 
ملی قديمی اعتبار ندارند و ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی 

کارت ملی هوشمند صورت می گیرد. و اداره ها با ارائه 
که باوجود  داوید صادقی افزود: ارائه خدمات به شهروندانی 
کارت آن ها صادر نشده با ارائه رسید درخواست  ثبت نام هنوز 
کد رهگیری ۱۰ رقمی مهمور به مهر ثبت  کارت ملی هوشمند و 

احوال و یا دفتر پیشخوان صورت می گیرد.

شرایط  استان  در  نفر  هزار   ۲۹۵ و  میلیون  یک  گفت:  وی 
کارت ملی هوشمند دارند.صادقی افزود: از این شمار  دریافت 
کارت ملی  یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برای ثبت نام و دریافت 
کردند و ۱۹۰ هزار هم نفر هنوز مراجعه نکرده  هوشمند اقدام 
تا پایان شهریور برای  کثر  از شهروندان خواست حدا اند.وی 
کنند.مدیرکل ثبت احوال هرمزگان افزود: ۱۴  نام نویسی اقدام 
کارت ملی هوشمند هم در اداره های پست، ثبت احوال  هزار 
دریافت  برای  شهروندان  که  دارد  وجود  پیشخوان  دفاتر  و 

کارت ها اقدامی نکرده اند.
برای  شهروندان  نکردن  مراجعه  صورت  در  گفت:  صادقی 
کارت  کارت های صادر شده امحا می شود و دریافت  دریافت، 
نام  ثبت  و پرداخت هزینه  نویسی دوباره  نام  جدید مستلزم 

است.
وی افزود:۲۸۰ پایگاه در اداره های پست، ثبت احوال و دفاتر 
کارت ملی هوشمند  ارائه خدمات ثبت نام  پیشخوان آماده 

به شهروندان است.

   گروه اجتماعی//
طبیعی  منابع  توسعه  از  حمايت  صندوق  مدیره  هیئت  رییس 
هرمزگان از پرداخت 9 میلیارد ريال برای حمايت از توسعه منابع 

طبیعی خبر داد.
پور  برخورداری  جوان،عیسی  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
منابع  توسعه  از  حمایت  برای  ریال  میلیارد   ۹ کنون  گفت:تا 
کنون  تا افزود:این صندوق  طبیعی پرداخت شده است.وی 

شرکت های  به  ریال  میلیارد   ۹ میزان  به  تسهیالت  مورد   ۱۲
در  گفت:  است.وی  کرده  پرداخت  صندوق  این  سهامدار 
کنون  تا این صندوق  فعالیت  از شروع  که  اندکی  زمان  مدت 
کارمزد  می گذرد ۱۲ مورد تسهیالت بدون سود و تنها با ۴ درصد 
پرداخت  سهامدار  شرکت های  به  ریال  میلیارد   ۹ میزان  به 
گفت: این تسهیالت برای اجرای  شده است.برخورداری پور 
گیری  عرق  مراتع،  در  دام  پرواربندی  نهال،  تولید  طرح های 

آبخیزداری  و  دارویی  گیاهان  فروش  مرکز  دارویی،  گیاهان 
پرداخت شده است.

گیر  فرا تعاونی  شرکت  عضویت ۱۷  با  صندوق  این  گفت:  وی 
هدف  با  ریال  میلیارد   ۱۰ بر  بالغ  سرمایه  با  و  طبیعی  منابع 
منابع  بخش  دولتی  غیر  فعاالن  از  حمایت  و  سازی  توانمند 
گسترش  کمک به  طبیعی و آبخیزداری به ویژه مرتعداران و 

اشتغال و بهبود معیشت آن ها تاسیس شده است.

نیست،  ای  تازه  موضوع  ایران  در  مخدر  مواد  مصرف  بحث 
بسیاری از افراد جامعه درگیر این بالی خانمان سوز هستند، 
و پیشگیری  از سوی مرکز توسعه  که در سال 97  آماری  طبق 
ک  تريا از  پس  بود  شده  ارائه  بهزيستی  سازمان  اعتیاد  از 
سادگی  به  که  است  ایرانیان  بین  مصرفی  ماده  دومین  گل 
میان  در  آن  شیوع  خطر  حاال  و  دارد  قرار  عموم  دسترس  در 

نوجوانان بسیار جدی ست. 

کرد،  می  نگاهم  اش  آمده  در  حدقه  از  قرمز  های  چشم  با 
پرسیدم چند سالته؟ گفت 16 سال. گفتم چی شد که اينجوری 
شدی؟ خنديد گفت چجوری؟ چمه مگه؟ خیلی ام خوبم، من 

که راضی ام.
کن بابا این مغزش رد داده اينا همشون  گفت ولش  دوستش 
همین جوری ان! حافظش مثله ماهیه يادش نمیاد دو دقیقه 

پیش چی گفته. 

کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تشریح مهم ترین  رییس 
برنامه های خود،برخورد با مظاهر فساد، توجه به تكریم ارباب 
کاهش اطاله دادرسی و مقابله با قاچاق را اولويت های  رجوع، 
صالحی  برشمرد.علی  جديد  دوره  در  استان  قضایی  دستگاه 

امنیت  شاخص  ارتقای  به  مستمر   توجه  لزوم  بر  کید  تأ ضمن 
قرمز  خط  هرمزگان  امنیت  گفت:  هرمزگان  مختلف  مناطق  در 
دستگاه قضایی است و مخالن امنیت و هنجارشكنان با برخورد 

قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.

تیر ماه سوت بیست و يكمین  گفته می شود هفتم  که  آن طور 
دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر ایران به صدا در خواهد آمد. 

که  در این دوره ازمسابقات 14 تیم از جمله آذرخش بندرعباس 
گذشته را با مقام نهمی به پايان برد حضور دارند.حضور  فصل 
کاغذ است و از تشكیل  کنون بر روی  تیم آذرخش در این دوره تا

که فصل     پنجم خود را  این تیم هنوز خبری نیست. آذرخش 
کند تنها در يک يا دوفصل برای  در لیگ برتر می خواهد تجربه 
حضور در رقابت های لیگ برتر مشكلی نداشت اما بعد از آن در 
گونه حضور  که این  گذاشته است  دقیقه نود پا به این مسابقات 

همیشه برای این تیم دردسر ساز شده است. 

آن،  کاهش  يا  و  جمعیت  رشد  شدن  کند  اول  نگاه  در  شايد 
کاهش جمعیت به يک  مسئله نه چندان مهمی به نظر آيد اما  
که ایران و به خصوص  بحث امنیتی در جهان تبدیل شده است 

مناطق محروم از آن مستثنا نیستند.
که تا چندی  استان هایی چون هرمزگان و سیستان و بلوچستا 

پیش به رشد جمعیت، ازدواج زودهنگام و چند فرزندی در زنان 
جوان شناخته می شد، امروزه مسیرش درشیب سقوط قرارگرفته 
کاوی اساسی درزمینٔه های متعدد  که شايد نیاز به يک وا است 
تا این حد مهم و  گاه  نا به  افزايش آن  و  .اما چرا جمعیت  دارد 

جدی شد؟شايد بیشترین کشوری که از ...

کرد: ح  رئیس کل دادگستری استان مطر

 چشم و دلمان روشن 

اختصاصی صبح ساحل

معاون آبزی پروری شیالت استان خبر داد:

صفحه     5

گهی تغییرات شرکت آب زهش خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 633۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۱۲۲۸   آ
خ ۱3۹۷/۱۱/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به موضوع  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مور
کلیه خدمات فنی و مهندسی درزمینه  گردید: ارائه  ح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح  شرکت به شر
کم فشار، و انجام عملیات زهکشی و آ بخیزداری  طراحی و اجرای سازهای آبی و سیستم های نوین آبیاری تحت فشار و 
کلیه سیستم  کلیه خدمات مربوط به برق و مخابرات اعم از : نصب و نگهداری ، خرید و فروش ، واردات و صادرات   ،
های الکترونیکی و مخابراتی ، ارانه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه طراحی و تولید و اجرای سیستم های ارتباطی ، 
کلیه سرویس های و تجهیزات مخابراتی ، طراحی و نصب و نگهداری  اجرای عملیات فیبر نوری ، پشتیبانی و اپراتوری 
بازرسی خطوط فشارقوی  تعمیر، نگهداری   ، الکترویکی شستشو  و  الکترونیکی  ، دستگاه ها و سیستم های  از مدارها 
، قوی وهمچنین  ، متوسط  برق فشارضعیف  تابلوهای  تعمیرونگهداری   ، ، نصب  ، طراحی وساخت  فروش  و  ، خرید 
کشوری ، احداث شبکه های  طراحی ساخت واجرای تیرهای برق فشارضعیف ، متوسط و قوی مطابق قوانین موضوع 
فشارضعیف متوسط هوایی وزمینی توزیع ، احداث پستهای توزیع ، اجرای سیستم روشنایی معابر، ساخت تابلو های 
تعمیر  و  نگهداری  و  نصب  و  تهیه   ، توزیع  های  شبکه  عملیات   ، اتفاقات   ، برداری  بهره   ، توزیع  وفوق  توزیع  صنعتی 
کشی ، زیرسازی ، نصب  تجهیزات راهداری و عملیات اسفالتی ، راه های زیر زمینی و سیستم های راه سازی ، جدول 
از  آن  به  پارکینگ و خدمات مربوط  اجاره   ، مزایدات  و  ، شرکت در مناقصات  و عالئم شهری  ترافیکی   ، رانندگی  عالئم 
ارگانهای ذیربط در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس   اداره کل ثبت اسناد و امال

)485188(

موسسه   فارس  خلیج  سبز  نوبند  موسسه  تغییرات  گهی  آ
 ۱۰۸۰۰۱۵۰3۱۸ ملی  شناسه  و   ۷۱3 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر 
خ  مور العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ح  بشر مواردی   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱3۹۷/۰۷/۰۱
ماده  نتیجه  در  گردید  الحاق  موسسه  فعالیت  موضوع  به  ذیل 
فروش  ،خرید  ،صادرات  واردات  گردید:  اصالح  اساسنامه   ۲
،خدمات آموزش انواع وسایل پرنده بدون سرنشین غیرنظامی. 
اخذ  از  پس  فعالیت  موضوع  انجام  قانونی  ضرورت  صورت  در 

مجوزهای الزم.
ک استان هرمزگان اداره ثبت  کل ثبت اسناد و امال  اداره 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )485190(

گهی تغییرات شرکت آرکا سورن مكران شرکت سهامی خاص   آ
به شماره ثبت ۱۸۹۴3 و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۷3۷۰۲ به استناد 
 ۱3۹۷/۱۱/۰۲ خ  مور العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
کوچه   ، هجرت  خیابان   ، نبوت  شهرک   : آدرس  به  بندرعباس 
کدپستی ۷۹۱۹۱۱3۹۴۸ تغییر یافت  میثم 3۷ ، طبقه همکف ، 

گردید. ح فوق اصالح  و ماده مربوطه در اساسنامه بشر
ک استان هرمزگان اداره ثبت  کل ثبت اسناد و امال  اداره 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )485191(

صبحساحلسالم
هم استانی ها و مخاطبان محترم 

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

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

با ما همراه باشید.
32229585 داخلی 110
پیامک 500010003208

هرمزگان پیشتاز در
و میگو در دریا رها سازی الر
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از تهديد شدن وزیر نفت توسط بابک زنجانی
تا انتقاد داریوش ارجمند از شلوار مجری تلویزون

اولین دختر خیابان انقالب آزاد شد
که  انقالب  اولین دختر خیابان  به  ویدا موحد معروف 
هشتم آبان ۹۷ بازداشت و به یک سال حبس محکوم 
شده بود از زندان آزاد شد. پیام درفشان وکیل مدافع 
ویدا موحد در گفتگو با ایرنا با اعالم این خبر گفت: طبق 
کردند، با تقلیل مجازات  آنچه مسئوالن قضایی اعالم 
موکل موافقت شده و با اعطای مرخصی، الباقی مدت 
حبس وی نیز مورد بخشش قرار گرفته است. وی اضافه 
کامل  کرد: بر این اساس، موکل دقایقی پیش به صورت 
ویدا موحد معروف  ایرنا،  گزارش  به  آزاد شد.  زندان  از 
به »دختر خیابان انقالب« از سوی شعبه ۱۰۹۱ مجتمع 
قضایی ارشاد به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا 
تعزیری  حبس  سال  یک  به  حجاب  کشف  طریق  از 

محکوم شده بود.
آمریکا از اعراب جاهلی هم بدتر است

گفت: در زمان جاهلیت،  آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی 
یک  و  بود  پایبند  قراردادهایش  به  هم  جاهلی  عرب 
عرب  از  حتی  این ها  نمی زد.  هم  به  را  قرارداد  طرفه 
هم  به  را  قرارداد  طرفه  یک  که  بدترند  هم  جاهلی 
می زنند.آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار با سفیر 
کرد: ما با ترکیه جنبه های  جدید ترکیه در ایران، اظهار 
هر  هستیم،  اسالم  پیرو  دو  هر  داریم.  زیادی  مشترک 
ایم، هر دو  دو فرهنگ مشترک داریم، هر دو همسایه 
گذشته  روابط اقتصادی مهمی داریم و از همه این ها 
اندازه  همان  به  آمریکا  یعنی  داریم.  مشترک  دشمن 
که با ما دشمن است با شما هم دشمن است.وی در 
گفت: این جهات مشترک سبب می شود دست  ادامه 
به دست هم و در برابر زورگویی های دشمن بایستیم. 
که در صورت  کشور نیرومند در منطقه می باشیم  ما دو 
اتحاد با یکدیگر می توانیم منطقه را از شر این دشمنان 

محفوظ داریم.
بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد

وزیر  تهدید  شایعه  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  هندی  اصغر 
نفت از سوی بابک زنجانی پیش از جریان سازی های 
اخیر علیه وزیر نفت صحت دارد، اظهار داشت: در ادامه 

که با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط  جلساتی 
برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان 
و با حضور بابک زنجانی برگزار می شود، چهارشنبه اول 
که در آن جا آقای  خرداد ۹۸ نیز جلسه ای تشکیل شد 
مجلس  در  زنگنه  آقای  استیضاح  که  کرد  ادعا زنجانی 
گفتگو  رأی خواهد آورد. نماینده حقوقی وزارت نفت در 
که به  گفت: زنجانی در این جلسه مدعی شد  ایرنا  با 
زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما 
زنجانی  البته  که  کرد  اضافه  هندی  می شوید!  زندانی 
کشور  کنون چندین شکایت علیه مسئوالن مختلف  تا
اقتصادی  نظام  به دلیل اخالل در  نفت  وزیر  از جمله 
عادی  تهدید ها  و  شکایت ها  این  دیگر  و  کرده  مطرح 
همچنین،  نفت  وزارت  حقوقی  نماینده  است.  شده 
کمک و حمایت دستگاه  با  که وزارت نفت  کرد  کید  تا
بابک  از  مطالبات  دریافت  پیگیر  همچنان  قضائی 

زنجانی است.
انتقاد داریوش ارجمند

از شلوار مجری های تلویزیون
آنتن  روی  بازیگران  حضور  رویه  از  انتقاد  با  ارجمند 
را  تلویزیون  گفت: شما لباس های مجریان  تلویزیون، 
من  پدربزرِگ  که  می پوشند  تنگی  شلوار های  ببینید؛ 
هنگام رفتن به رخت خواب می پوشید. این ها مانکن 
دیالوگ  تا  لباس  و  زلف  و  َسر  از  مجری!  نه  هستند 
گفتن؛ آدم فکر می کند از روی ترجمه صحبت می کنند. 
تلویزیون برای برون رفت از این مشکالت و پاسداشت 
»عالم  کند  تأمل  عبارت  این  روی  بر  باید  فارسی  زبان 

دیگری را باید ساخت و از نو آدمی! ».
یک زن ایرانی نماینده پارلمان بلژیک شد

بلژیکی  زنان  حقوق  فعال  و  دندانپزشک  صفایی،  دریا 
گرای ان و آ.  ایرانی به نمایندگی حزب دست راستی و ملی 
)N-VA( در بخش هلندی زبان بلژیک به پارلمان فدرال 
آزادی حضور زنان در  از فعاالن  راه یافت. صفایی  بلژیک 
ورزشگاه هاست و در این باره به فیفا نامه ای نوشته است. 
ایران  در  دانشجویی  اعتراضات  جریان  در  سال ۱۳۷۸  او 
بازداشت و پس از آن به بلژیک پناهنده شد. /بی بی سی

ده
يـــــ

ــز 
گـــ

  گروه سیاسی//
راهپیمایی روزجهانی قدس با حضور مردم روزه دار و همیشه 
جزایر  و  بنادر  بخش ها،  شهرها،  در  هرمزگان  صحنه  در 

هرمزگان برگزار می شود.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  اعالم  براساس 
بندرعباس  در  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  هرمزگان 
ساعت ۱۱ صبح از بوستان شهید دباغیان )پارک شهر( تا 
مسجد جامع بندرعباس، محل برگزاری نماز جمعه برگزار 

می شود.
 ۱۲ ساعت  رودان  شهرستان  در  قدس  روز  راهپیمایی 
ظهر از میدان امام تا مسجدجامع، در شهرستان میناب 
ساعت ۱۱ صبح از چهار راه بسیج تا مسجد امام خمینی 
مسجد  از  نمازجمعه  از  بعد  سیریک  شهرستان  در  )ره(، 
شهرستان  در  فکری،  جامع  مسجد  تا  الزمان  صاحب 

گلزار  سمت  به  امام  میدان  از  صبح   ۱۱ ساعت  جاسک 
سردشت  شهر  در  دار  روزه  می شود.مردم  برگزار  شهدا، 
گرد ساعت ۱۱ صبح از میدان والیت تا مسجد جامع، و  بشا
در بندرخمیر ساعت ۱۱:۳۰ از چهارراه شهرداری تا مسجد 

علی بن ابیطالب، راهپیمایی می کنند.
مسجد  از  جمعه  نماز  از  بعد  بستک  در  راهپیمایی  این 
جامع شهر بستک تا هتل جهانگیریه، در پارسیان بعد از 
نماز جمعه از مصلی تا میدان ولیعصر و در بندرلنگه بعد 
از نماز جمعه از مسجد جامع تا دفتر امام جمعه خواهد 

بود.
مسیر راهپیمایی بزرگداشت روز قدس در شهر حاجی آباد 
ساعت ۱۱ صبح از میدان والیت تا مسجد جامع، در شهر 
امام علی و مسجد جامع  از مصالی  قشم ساعت۹صبح 
راهپیمایی  برگزاری  )ع(،  مظفر  سید  امامزاده  سمت  به 

۳۰از  و   ۱۱ ساعت  هرمز  جزیره  در 
میدان بسیج تا مسجد ابوالفضل 
و   ۱۰ ساعت  بوموسی  شهر  در  و 
۴۵ دقیقه صبح از اداره تبلیغات 
امام  جامع  مسجد  تا  اسالمی 
شده  اعالم  )ع(  مجتبی  حسن 
والیتمدار  مردم  است.خروش 
رژیم  جنایات  علیه  هرمزگان 
بخش های  در  قدس  اشغالگر 

استان نیز طنین انداز می شود.
راهپیمایی روز قدس در بخش رودخانه بعد از نماز جمعه 
از میعادگاه نماز جمعه تا میدان شهدای گمنام، در بخش 
کتابخانه امام علی )ع( تا  سندرک ساعت ۹ صبح از مقابل 
مسجد جامع، در تازیان باال ساعت ۹ صبح از سه راهی 
گوهران ساعت ۹ صبح  گلزار شهدا، در بخش  گنو تا  کوه 
از روبروی مجتمع بهزیستی تا مسجد صاحب الزمان، و 
تا  بخشداری  از  صبح  ساعت ۹  پارامون  و  گافر  بخش  در 
مجتمع رضوی و بخش احمدی ساعت ۱۱:۳۰ از یادمان 
نماز  میعادگاه  )ع(  ابولفضل  مسجد  تا  گمنام  شهدای 
 ۱۱:۳۰ ساعت  از  هشتنبدی  و  توکهور  بخش  در  و  جمعه 
برگزار  هشتنبدی  جامع  تامسجد  توکهور  بخشداری  از 

می شود.
جمعه  نماز  از  بعد  جناح  شهر  در  راهپیمایی  این  مسیر 
از مسجد جامع تا سه راه مسجد جامع، در بندر چارک 
بعد از نماز جمعه از مسجد جامع اهل سنت تا مجتمع 
فرهنگی ولی عصر و در بخش مهران بندرلنگه نیز بعد از 
نماز جمعه از مسجد جامع اهل سنت شهر لمزان تا بلوار 

جمهوری اسالمی تعیین شده است.
این راهپیمایی در بخش تیرور ساعت ۹ صبح از روبروی 
بندرزک  بخش  مرکزی،  حسینیه  تا  قدیم  شهرداری 
ساعت۱۱ از میدان امام حسین تا مسجد جامع، در بخش 
ملت،  بانک  تا  جامع  مسجد  از   نماز  از  بعد  قاضی  قلعه 
صادق  امام  دبیرستان  از  صبح   ۹ ساعت  تخت  بخش 
از مسجد  نماز  از  بعد  فین  فاطمیه، در بخش  تا مسجد 
 ۹ ساعت  بیکاه  بخش  ،در  معلم  میدان  تا  ابوالفضل)ع( 
کوه و در  صبح از مقابل ساختمان بخشداری تا مسجد پا
بخش شمیل ساعت ۱۱ از مدرسه رازی تا مسجد صاحب 

الزمان)عج( برگزار می شود.

اعالم مسیر های راهپیمایی 
روز جهانی قدس در هرمزگان

ح زیر جهت  که خالصه آن به شر گردیده  تاسیس شرکت سهامی خاص توانا پوشش مانلی درتاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰6۳۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
کارگزاری خدمات بیمه ای تامین اجتماعی مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان  گهی میگردد. موضوع فعالیت : نمایندگی بیمه و  اطالع عموم آ
کدپستی ۷۹۹۸۱۴۵۷۹۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ک ۰ ، طبقه همکف  کوچه عدالت ۱ ، پال میناب ، بخش بندزرک ، دهستان بندزرک ، روستا زهوکی، زهوکی ، خیابان اصلی ، 
خ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ نزد بانک  گواهی بانکی شماره 6۰/۹۸/۱۷۱۴ مور ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسین فیاض فر به شماره ملی ۱۰6۲۲۱۷۵۳۵و به سمت نایب رئیس  کد ۱۲۲ پرداخت  بانک رفاه شعبه میناب با 
ک به شماره ملی ۳۴۱۰۰۳۱۸۵۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود رنجبری به شماره  هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راضیه بسا
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین  ملی ۳۴6۹۸۳66۵۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : 
ک همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مسعود یوسفی به شماره ملی ۱۰6۳۹6۰۲۴۱ به سمت  کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء راضیه بسا
ج  کثیر االنتشار صبح ساحل جهت در بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم معصومه جسارت ئیالنلو به شماره ملی ۳۴۱۰۱۷۷۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 

گردید. خ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ سازمان تامین اجتماعی تاسیس  گردید. بموجب مجوز شماره ۳6۷ /۴۸۵/۹۸ مور گهی های شرکت تعیین  آ
ک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب )484070( کل ثبت اسناد و امال  اداره 

ح زیر جهت اطالع  که خالصه آن به شر گردیده  تاسیس موسسه غیر تجاری آوای امید رويدر درتاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ به شماره ثبت ۱۸۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۷۰6۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گهی میگردد. موضوع :اجتماعی و پیشگیری و توانبخشی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس ازاخذ مجوزهای الزم به ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدورپروانه  عموم آ
فعالیت نمیباشد.شماره مجوز ۹۷۲۲۰۱۷۱۲۲۳ تاریخ مجوز ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ مرجع صادرکننده مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان خمیر ، بخش رویدر ، 
کدپستی ۷۹66۱۱۱۵۰۳ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم  ک ۰ ، طبقه همکف  کوچه باران ۲ ، پال کوی بعثت ، خیابان آزادی ،  شهر رویدر، 
فهیمه احمدنیا به شماره ملی ۳۳۸۰۲۱۴۵۹۰ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم خدیجه سلمانی به شماره ملی ۵۵۴۹۸۳۲۵۸۵ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه احمدنیا به شماره 
ملی ۵۵۴۹۸۳۲۸۲۸ دارنده ۹۸۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم فهیمه احمدنیا به شماره ملی ۳۳۸۰۲۱۴۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل و مدیرعامل به مدت ۲ سال 
خانم خدیجه سلمانی به شماره ملی ۵۵۴۹۸۳۲۵۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار به مدت ۲ سال خانم فاطمه احمدنیا به شماره ملی ۵۵۴۹۸۳۲۸۲۸ به سمت رئیس هیئت 
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر است بازرسین :  مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : 
خانم فاطمه زنیلی به شماره ملی ۳۳۹۰۳۷۱۴6۱ بازرس اصلی و آقای حامد واحدی به شماره ملی ۳۳۹۲۸۴۲6۹۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اختیارات مدیر عامل 

خ ۱۳۹۸/۱/۲۹ جهت اطالع. : طبق اساسنامه رونوشت: اداره بهزیستی شهرستان بندرخمیر عطف به نامه شماره ۹۸/۲/۲۰/۱۷/۹۲ مور
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )484075( کل ثبت اسناد و امال  اداره 

کویر هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۵۷ و شناسه ملی  بار  گهی تغییرات شرکت سیروان  آ
خ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت  ۱۰۸۰۰۱۲6۰۰۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور
سمت  به   ۲۴۹۱۰۸۲6۲۴ ملی  شماره  بحرالعلومی  سراج   : گردید  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضای 
کوپائی شماره ملی ۱۲۷۱۰۱۹۱۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد  رئیس هیئت مدیره ساغر منصور 
کلیه اسنادرسمی و اوراق  یونسیان به شماره ملی ۴۵۹۰۱6۱۷۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - 
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر 

شرکت معتبر است . 
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس  کل ثبت اسناد و امال اداره 

)484069(

 ۴۲۱۵ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بندر  آمال  عمران  مهندسی  خدمات  شرکت  تغییرات  گهی  آ
ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ خ  مور مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۸۰۰۰۷۰۱۸۸ ملی  شناسه  و 
گردید: - آقای خسرو بارونی به شماره ملی  ح ذیل تعیین  اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره به شر
۱۸۱۹۱۵۴۷6۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - آقای حسین بیگدلی به شماره ملی ۲۵۹۴۲۴۵۴۱۰ 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم فاطمه بارونی به شماره ملی ۱۸۱۰۴۰۸۲۹6 به سمت عضو هیئت 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و سایر نامه های اداری و  مدیره - 

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

)484074(

گهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی عمران آمال بندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۵ و شناسه ملی  آ
خ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ  ۱۰۸۰۰۰۷۰۱۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مور
گردیدند: - آقای خسرو بارونی به شماره ملی  ح ذیل برای مدت دو سال انتخاب  شد : - اعضای هیئت مدیره به شر
۱۸۱۹۱۵۴۷6۹ - آقای حسین بیگدلی به شماره ملی ۲۵۹۴۲۴۵۴۱۰ - خانم فاطمه بارونی به شماره ملی ۱۸۱۰۴۰۸۲۹6 
- آقای محمود ماندگاری به شماره ملی ۱۸۱۷۱۷۳۳۴۰ به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا قصبه نصار به شماره ملی 
گردیدند. - روزنامه صبح ساحل جهت  ۱۸۲۹۳۸6۸۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ به تصویب رسید.  گهی های شرکت انتخاب  ج آ در
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس  کل ثبت اسناد و امال  اداره 

)484076(

سهامی  شرکت  گامبرون  فلز  سازه  تولیدی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
به   ۱۰۸۰۰۰۸۷۰۳۹ ملی  شناسه  و   ۵۹۱۳ ثبت  شماره  به  خاص 
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ خ  مور العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
 ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ازمبلغ  شرکت  سرمایه   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم   ۱۰۰ به  منقسم  ریال   ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  به  ریال 
از  و  موجود  سهام  اسمی  ارزش  بردن  باال  طریق  از  نام  با  ریالی 
خ  مور  ۳6 شماره  بانکی  گواهی  موجب  به  نقدی  پرداخت  محل 
و  یافت  افزایش  بندرعباس  وحدت  شعبه  سپه  بانک   ۱۳۹۸/۲/۱۷

گردید.  ماده مربوطه دراساسنامه اصالح 
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها  کل ثبت اسناد و امال اداره 

و موسسات غیرتجاری بندرعباس )484071(

گهی تغییرات شرکت جهان تجارت بوچیر شرکت سهامی خاص به  آ
شماره ثبت ۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۷۵6۷ به استناد صورتجلسه 
ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ خ  مور العاده  فوق  عمومی  مجمع 
ح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه  اتخاذ شد : - موضوع شرکت به شر
و  میگو  پرورش  دامپروری،  کشاورزی،  گردید:  اصالح  اساسنامه  در 
طیور - صید و صیادی و ماهیگیری - پرورش زنبور عسل و درصورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  ذیصالح 

فعالیت نمیباشد .
ک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت  کل ثبت اسناد و امال  اداره 

ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه )484073(

مفقودی
پروانه کسب به شماره 

ک /95 و تاریخ صدور    15425/ص ب 
از  1395/03/08 بنام آقای ابوالحسن 

ک آقایان  گاهی رسته صنفی پوشا  آ
گردیده و از درجه اعتبار ساقط  مفقود 

می باشد

مفقودی

قبض انبار گمرکی به شماره 
13940143852 متعلق به شرکت 

 بهین پودر گستر ایرانیان
گردیده و از درجه اعتبار   مفقود 

ساقط است
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کل شیالت  گروه امور صید اداره  رئیس 

هرمزگان میگوید: اعالم تقویم ممنوعیت 
صید ماهیان و وگونه های در معرض خطر، 
ساماندهی شناور های غیر مجاز، بررسی و 

گونه های در حال برداشت،  ارزیابی ذخایر 
کنترل مدیریت صیدگاه ها، شناور ها و ادوات 

صید توسط شیالت و یگان حفاظت

گندم توسط تعاون روستایی هرمزگان خریداری 18 هزار تن 
کشاورزان  کنون از  گندم مازاد بر مصرف از ابتدای فصل خرید تا گفت: افزون بر 18 هزار تن  مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان 
در  گندم  خرید  مرکز   4 امسال  داشت:  اظهار  اسدپور  است.سیروس  شده  خریداری  روستایی  تعاون  شبکه  توسط  هرمزگانی 
گهکم، طاشکوئیه، احمدی و فارغان و یک مرکز خرید نیز در بستک توسط تعاون روستایی  کز  شهرستان حاجی آباد شامل مرا
کنون بیش از 18 هزار تن گندم معمولی و دروم به ارزش 31 میلیارد  کرد: ازابتدای فصل خرید تا پیش بینی شده است.وی تصریح 
گندم  و 500 میلیون تومان توسط شبکه تعاون روستایی خریداری شده است.اسدپوراظهار داشت: نرخ مصوب خرید تضمینی 
گندم دروم را هزار و 770 تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک  کیلوگرم هزار و 700 تومان و  معمولی و نان را برای هر 
کنترل  ع آنان دارای  که مزار کارانی  گندم  گرفته شده است.وی افزود: بر اساس مصوبه ابالغ شده برای حمایت از  درصد در نظر 
گندم معمولی با نرخ هزار و 750 تومان و  کیفیت ممتاز باشد  گندم تولیدی شان در حد استاندارد و  کیفی و بهداشتی مطلوب و 

گندم دروم تا هزار و 800 تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد خریداری می شود.

پنجشنبه 9 خرداد  98|سال سی وچهارم| شماره 3776 
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هرمزگان پیشتاز در رها سازی الرو میگو در دریا
 گروه اقتصادی// 

رها  در  پیشتاز  نوارساحلی  کیلومتر   ۵۰۰ و  هزار  با  هرمزگان 
سازی الرو میگو در دریاست.

بازسازی  برای  سیما؛ساالنه  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
ذخایر میگو بیش از ۶0 میلیون قطعه الرو میگو در دریا رها 

سازی می شود.
معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان میگوید: رها سازی 
از  دارد.الرو ها  ادامه  خرداد  پایان  تا  دریا  در  میگو  الرو 
میگو های مولد بومی استان که از آب های منطقه سیریک 
دریایی  می شود.عبدالرسول  تولید  شده  گرفته  هرمز  تا 
گرم برای رها  میگوید: هر الرو میگو باید به وزن یک تا 3 

که 30 تومان برای شیالت هزینه دارد. سازی برسد 
کالهی  سیریک،  خور های  در  شده  تولید  میگو های  الرو 
و تیاب شمالی میناب، جنگل های حرا و مناطق نزدیک 
شیالت  پروری  آبزی  میشود.معاون  رهاسازی  صید 
هرمزگان می افزاید: صید غیر مجاز، آلودگی دریا و خوردن 
کننده  از جمله عوامل تحدید  آبزیان  الرو ها توسط سایز 
که باعث می شود فقط 3 تا 10 درصد الرو ها  الرو ها است 
به مرحله صید برسند.الرو های میگو در تنها مرکز تکثیر و 
بازسازی ذخائر میگو ایران در کالهی میناب تولید میشود.
مرکز تکثیر و بازسازی ذخائر میگو سال 7۲ تاسیس شده 
در  میگو  الرو  تولید  ظرفیت  می افزوید:  است.دریایی 
که با تامین اعتبار می تواند از  این مرکز 100 میلیون است 
کرد.هرمزگان جایگاه نخست را  کثر ظرفیت استفاده  حدا

در تولید و رها سازی الرو میگو در ایران را دارد.
هرمزگان رتبه دوم صید میگو در کشور

استان خوزستان با دو فصل صید میگو در تابستان و پائیز 
جایگاه نخست صید میگو را به خود اختصاص داده است 
و بعد از آن هرمزگان با یک فصل در اوایل پائیز جایگاه دوم 

صید میگو را دارد.
کل شیالت هرمزگان میگوید:  گروه امور صید اداره  رئیس 

ازدیاد  بر  مستقیمی  تاثیر  دریا  در  میگو  الرو  رهاسازی 
گونه میگو و افزایش میزان صید دارد.پارسال با رها  نسل 
سازی الرو میگو هزار و 880 تن میگو در آب های هرمزگان 
تحدید  عوامل  از  یکی  می افزاید:  هرمزی  شدبهاره  صید 
که ساالنه  کننده میگو و دیگر آبزیان صید غیر مجاز است 

صدمات جبران ناپذیری را به ذخایر دریا وارد میکند.
آبزیان و رسیدن به وزن  صید غیر مجاز فرصت زاد آوری 
اقتصادی را از آبزیان میگیرد و همچنین تاثیر مستقیمی 
کاهش درآمد صیادان مجاز دارد.با از بین رفتن ذخایر  بر 

آبزیان شغل صیادی هم در خطر است.
کل شیالت هرمزگان میگوید:  گروه امور صید اداره  رئیس 
در  وگونه های  و  ماهیان  صید  ممنوعیت  تقویم  اعالم 
معرض خطر، ساماندهی شناور های غیر مجاز، بررسی و 
ارزیابی ذخایر گونه های در حال برداشت، کنترل مدیریت 
صیدگاه ها، شناور ها و ادوات صید توسط شیالت و یگان 
مصنوعی  زیستگاه  ایجاد  و  خشکی  و  دریا  در  حفاظت 
اقدامات  جمله  از  دریا  ذخایر  جبران  منظور  به  آبزیان 

شیالت هرمزگان برای مقابله با صید غیر مجاز است.
پرورش میگو صنعت سود آور هرمزگان

میگوی  تولید  برای  مستعد  اراضی  هکتار  هزار   50 وجود 
پرورشی، 14 مرکز پرورش با تولید یک میلیارد و چهارصد 
ظرفیت های  مهمترین  از  پرورشی  میگوی  الرو  میلیون 
شیالتی هرمزگان است.هرمزگان با تولید بیش از 15 هزار و 
300 تن میگوی پرورشی و بیش از 4 هزار و 500 تن ماهی در 
دریا توانسته رتبه اول تولید آبزیان را در کشور بدست آورد.
معیشت ۲۲ درصد از جمعیت هرمزگان نیز از فعالیت های 
صنعت  از  هرمزگان  می شود.برخورداری  تامین  صیادی 
پرورش میگو باعث شده است تا اقتصاد هرمزگان ماهیت 
پروری  آبزی  صنعت  درصد   70 از  بگیرد.بیش  شیالتی 

هرمزگان در حوزه پرورش میگو است.
و  تولید  هرمزگان  در  پرورشی  میگو ی  تن  هزار  ساالنه 1۶ 

مصرف  داخل  در  آن  درصد   ۲0 تنها 
روانه  شده  برداشت  میگوی  بیشتر  و 

بازار های خارجی می شود.
از سه هزار هکتار در  میگوی پرورشی 
برداشت  فعال  مزرعه  و ۲00  11 سایت 
اداره  پروری  آبزی  می شود.معاون 
کنون  ا می گوید:  هرمزگان  شیالت  کل 
هرمزگان  در  مزرعه  هکتار  هزار   10
نیز  هکتار  هزار   ۲0 و  گذارشده  وا

استعداد یابی شده است.
دریایی می افزاید: با بهره بردرای از 30 
 10 افزایش  با  تولید  سطح  هکتار  هزار 

برابری به 150 هزار تن می رسد.
در  نیاز  مورد  الرو  می گوید:همه  وی 
استان  در  تکثیر  کز  مرا در  نیز  ع  مزار
مرکز   11 با  می شود.هرمزگان  تولید 
میلیارد   ۲ به  نزدیک  ساالنه  تکثیر 
نیاز های  از  بخشی  و  تولید  میگو  الرو 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های 

گلستان را نیز تامین می کند.تولید میگو در هر  خوزستان و 
کم  که با افزایش عمق و ترا هکتار بین سه تا 5 تن است 
و مکانیزه شدن تا 8 تن نیز قابل افزایش است.با توسعه 
فراهم  استان  در  نفر  هزار  اشتغال 5  زمینه  میگو  پرورش 
هرمزگان  پرورشی  میگوی  درصد  از 80  است.بیش  شده 
کشور  کنون به بیش از 5  صادر می شود.میگوی هرمزگان ا

دنیا در آسیا و اروپا صادر می شود.
ساالنه 14 هزار تن میگو از هرمزگان به ارزش 7۲ میلیون 
ج از کشور صادر می شود.گردش مالی در بخش  دالر به خار

صنعت میگو نیز رقمی بیش از 300 میلیارد تومان است.
میگو  پرورش  می گوید:  هرمزگان  شیالت  کل  مدیر 
و  است  هرمزگان  در  مقاومتی  اقتصاد  طرح های  جزو 

متقاضیان  به  تسهیالت  پرداخت  در  ویژه  حمایت های 
صورت  فعلی  فعالن  به  گردش  در  سرمایه  پرداخت  و 
می گیرد.یکتاپور می افزاید: از زمان طرح اقتصاد مقاومتی 
کنون بیش از 300 میلیارد تومان برای توسعه سه طرح  تا

کوچک در استان پرداخت شده است. ع  بزرگ و مزار
از این تسهیالت  آورده می توانند  با ۲0 درصد  متقاضیان 
 150 مزرعه  هکتار  هر  اندازی  راه  کنند.هزینه  استفاده 

میلیون تومان است.
وی می افزاید: تهیه اطلس میگوی استان نیز در مراحل 
این  می شود.در  منتشر  امسال  پایان  تا  و  است  نهایی 
قابل  و  میگو  پرورش  ع  مزار درباره  اطالعاتی  اطلس 
است. شده  اوری  جمع  گذاران  سرمایه  برای  گذاری  وا

هرمزگان  شیالت  کل  اداره  پروری  آبزی  معاون  دریایی 
به  دریایی  آبزیان  منابع  کاهش  علت  به  می گوید:  نیز 
است.وی  شده  ویژه  توجه  میگو  پرورش  طرح های 
افزود:180 هزارهکتار زمین مستعد برای پرورش آبزیان در 
که یک  یابی شده است  ایران استعداد  سواحل جنوبی 

ع در سواحل هرمزگان قرار دارد. سوم از این مزار
سنتی  صیادان  و  محلی  بومی  افراد  از  مندی  بهره  برای 
و  جاسک  و  سیریک  ساحلی  مناطق  از  هکتار  هزار   5
بندرعباس در حال مطالعه است و به افراد بومی در قالب 

گذار می شود. تعاونی های تولید وا
در حال حاضر بیش از 70 تعاونی صیادی با بیش از سی 

هزار نفر صیاد در هرمزگان فعال است.

گهی فقدان سند مالکیت آ
که سند مالکیت ششدانگ  کنگی فرزند حسن   به استناد دوفقره استشهادیه محلی اعالم نموده اند  نظر به اینکه آقای  مسعود مالحی 
ک  93/1-اصلی بمساحت )45۶/91( متر مربع واقع در بندرلنگه -کوی یوحه بخش ۲4 بندرلنگه  یک قطعه زمین محصور بشماره پال
که در صفحه 37۶ دفتر جلد 1۶8 ذیل شماره 357۲9 بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( بندرلنگه ثبت وسند مالکیت بشماره 
گردیده وسپس برابر سند انتقال شماره 11885 مور خ 1394/08/10 توسط دفترخانه اسناد رسمی  چاپ ۶10۶19 الف 19  صادر وتسلیم 
گردیده است  لذا   کنون در مالکیت ایشان مستقر میباشد مفقود  کنگی انتقال قطعی یافته است و ا 74 بندرلنگه به آقای مسعود مالحی 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند . بدینوسیله اعالم میدارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش ویا انجام 
ک بایستی  ظرف مدت 10 روز از انتشار  ک مذکور میباشد برابر تبصره یک ماده 1۲0 آئین نامه  قانون ثبت اسناد وامال معامله نسبت به پال
گهی اعتراض خود ر ا ضمن ارائه اصل عین اسناد مالکیت  و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای  آ
مهلت مذکور وعدم وصول اعتراض ویا عدم ارائه اسناد مالکیت ویا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر 

مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار : روز پنج شنبه مور خ 98/03/09

ک بندرلنگه  98/3/7     38  م/ الف     175569 صادق خواجه بهرامی- رئیس اداره ثبت اسناد وامال

خ  شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1۲735 و شناسه ملی 10103930۶11 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مور گروه مهندسان مشاور یادمان شهر پارسیان  گهی تغییرات شرکت  آ
گردید: تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد -خانم شراره مصفا به شماره  139۶/07/۲۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
ج از شرکا بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی باقری طهرانی به شماره  ج از شرکا بسمت مدیرعامل وعضو آقای علیرضا اسدی الری به شماره ملی 339140۲1۶4 خار ملی۲۶49374977 خار
ج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی امینی به شماره  ملی 00۶۲830481 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا عامری سیاهوئی به شماره ملی 537993889۲ خار
ج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره -اقای شهرام حبیب پور به شماره  ج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره اقای سید علیرضا رضوی نیا به شماره ملی ۲539715397 خار ملی 10۶0791۲18خار
ج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی  ج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره - اقای رضا نادری پور به شماره ملی339195۲17۲ خار ملی۲۶49۶3۲83۶ خار
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار وتعهد اور شرکت از قبیل چک وسفته بروات وعقود اسالمی وقرارداد ها به امضای ثابت اقای مرتضی  ج از شرکا بسمت عضوهیئت مدیره -  ۲۲98040141 خار

باقری طهرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری به امضای خانم شراره مصفا به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )484072( کل ثبت اسناد و امال  اداره 

گهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارمغان پلیمر ایرانیان درتاریخ 1398/0۲/03 به شماره ثبت 19117 به  آ
گهی  ح زیر جهت اطالع عموم آ که خالصه آن به شر گردیده  شناسه ملی 14008۲85959 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

میگردد.
 موضوع فعالیت :صادرات، واردات، تولید, ساخت، توزیع، بسته بندی و اسیاب و نگهداری ظروف و قطعات و مواد 
اولیه پالستیک، مواد خام و دانه بندی شده، ظروف یکبار مصرف وظروف صنایع بسته بندی و لبنی ـ تولید ظروف و 
انواع موادپالستیکی و اسیاب انواع مواد پالستیکی ـ تولید و پخش انواع پالستیک و انواع پالستیک به صورت اسیابی 
چ پالت بند و انواع شلنگ فشار قوی و متوسط، تولید و اسیاب انواع  کیسه و انواع نایلکس و سلفون و استر و رول و 
برای ساخت ظروف و مواد پالستیکی و  اولیه  گرانول پی وی سی هامپک و واردات وصادرات مواد  مواد پالستیکی 
کاالهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش محصوالت و تجهیزات داخلی و  سایر مصارف ـ تهیه و توزیع و خرید و فروش 
کاالهای  کاالهای مجاز ـ بازرگانی داخلی و خارجی ـ ترخیص  خارجی ـ واردات و صادرات و خرید وفروش وتهیه و توزیع 
گمرکات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری  شرکت از 
داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه هاو مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکتهای 
داخلی وخارجی - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - تهیه ،توزیع و پخش و فرآوری زباله و پسماند خشک 
و غیرخشک ،کلیه فرآوریهای پالستیک ، آهن آالت ، آلیاژ. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی 
 10 واحد   ، پنجم  طبقه   ،  ۲۶ ک  پال  ، المبین  فتح  کوچه   ، جنوبی  رسالت  بلوار   ، گلشهرجنوبی  بندرعباس،  شهر   ،
الشرکه هر  ریال نقدی میزان سهم  از مبلغ 1000000  کدپستی 791۶837514 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
محمدرضا  آقای  الشرکه  سهم  ریال   500000 دارنده   33803۲۶399 ملی  شماره  به  اسدپور  علیرضا  آقای  شرکا  از  یک 
اسدپور به شماره ملی 339۲791۲37 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا اسدپور به 
شماره ملی 33803۲۶399و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدرضا اسدپور به شماره ملی 
339۲791۲37و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
قراردادها، عقود اسالمی و   ، بروات   ، ، سفته  از قبیل چک  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  همچنین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت  گهی های شرکت تعیین  ج آ کثیر االنتشار صبح ساحل جهت در : طبق اساسنامه روزنامه 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس کل ثبت اسناد و امال اداره 

)484077( 

آقای شیر علی فالحت دهبارز فرزند علی به شماره ملی 
 97001۲0 کالسه  به  دادخواست  ح  شر  4۶99051871
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از 
که شادروان سامیه فالحت دهبارز  چنین توضیح داده 
درتاریخ   4۶999۲8900 ملی  شماره  به  علی  شیر  فرزند 
98/1/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات نموده و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
ملی  شماره  به  علی  فرزند  دهبارز  فالحت  شیرعلی   -  1
چمنی  -فاطمه   ۲ پدر  متوفی  به  نسبت   4۶99051871
به  نسبت   4۶99058817 ملی  شماره  به  عباس   فرزند 
فرزند  خادمی   حاجی  کریمی  -سجاد   3 مادر  متوفی 
مصطفی   به شماره ملی 3411975733 نسبت به متوفی 
کریمی حاجی خادمی  فرزند   فرزند ذکور 4 -  مصطفی  
متوفی به  نسبت   3410043055 ملی  شماره  به   غالم 

 همسر و الغیر.
 اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
ویا  دارد  اعتراضی  تاهرکسی  نماید  می  گهی  آ نوبت  یک 
گهی ظرف  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آ
گواهی  مدت یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال 

صادر خواهد شد.

گهی حصر وراثت رونوشت آ

قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع 
شهری حوزه قضایی میناب 98/2/31   175579

گهی مـــزایـــده  آ
بدینوسیله بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر 

دارد یک باب باغ رستوران سنتی خود واقع در 
جنب زندان مرکزی را برای سال آتی )99-98( به 

گذار  صورت اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی وا
نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 

گهی با در دست داشتن فیش  روز پس از چاپ آ
واریزی به مبلغ 500،000 ریال )پانصد هزار ریال ( 

به حساب شماره 4730602001 به نام بنیاد تعاون 
زندانیان هرمزگان نزد تمامی شعب بانک ملت 
جهت دریافت اسناد وشرایط مزایده به آدرس : 

بندرعباس - روبروی زندان مرکزی - ساختمان آجر 
نمای سه طبقه - طبقه دوم - دفتر بنیاد تعاون 

زندانیان مراجعه نمایند.
تلفن : 33679802 و 33679805
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نخستین جلسه شورای ورزش شهرستان بوموسی برگزار شد

 صبح ساحل   //محمودرئیسی 
به مناسبت ماه مبارک رمضان و  به همت امور 
ورزش بانوان وهمکاری اداره ورزش و جوانان 
ومربیان و  به منظور غنی سازی اوقات فراغت 
جوانان یک دوره مسابقات فرهنگی ورزشی 
در رشته های هندبال،داژبال و تیراندازی بین  
بانوان جاسکی در محل سالن ورزش بانوان 

جاسک برگزار شد.
در پایان مسابقات و در رشته هندبال تیم هیات 
مقام  ارتش  ملوان  تیم   ، اول   مقام  هندبال 
دوم   و  تیم سواحل مکران مقام سوم به دست 
آوردند. تیم بحل به عنوان تیم اخالق شناخته 

شد. 
در رشته داژبال تیم بیت الزهرا  اول شد.ستارگان 
کردو تیم  کسب  دوم و شجره طیبه مقام سوم  را 

امید مکران به عنوان تیم اخالق معرفی شد.
حسینی   شرف  سیده  تیراندازی   رشته  در 
وآمنه  فاطمه مدنی  و  میردادی دوم  زهرا  اول، 

دادخدایی مشترکاسوم شدند. 
در مراسم اهدا جوایز برترین های جام رمضان 
از  جاسک  فرماندار  رادمهر  شهرستان  بانوان 
بانوان  ورزش  مسئول  خوب  اقدام  و  تالش 
برگزاری  امر  در  جاسک  جوانان  و  ورزش  واداره 
در  جاسک  گفت:  و  کرد  تشکر  مسابقات  این 
دارد  خوبی  استعدادهای  بانوان  ورزش  بخش 
و باید در جهت شناسایی استعدادهای ورزش 
کنیم زیرا ورزش موجب  شهرستان بیشتر تالش 

سالمتی وشادابی ونشاط جامعه می شود.
از  داشت:استفاده  بیان  جاسک  فرماندار 
اولویت  در  باید  بانوان  برای  ورزشی  امکانات 
دیگر  به  نسبت  جاسک  ورزش  سرانه  و  باشد 
کنیم  کم است وباید تالش  شهرستان ها بسیار 

سرانه ورزش جاسک بیشتر شود.
سرمایشی  سیستم  مشکل  گفت:  رادمهر   
کمیته  در  زودی  به  بانوان  ورزش  سالن های 
برنامه ریزی شهرستان تامین اعتبار خواهد شد 

و با خرید سیستم سرمایشی مشکل سالن های 
بانوان بر طرف می شود.

و  روستا  در  نمود:  اظهار  جاسک  فرماندار 
بخش های جاسک نیاز به سالن ورزشی داریم 
بانگاه  ورزشی  های  ساخت  زیر  جاسک  در  و 

عادالنه احداث نشده است.
گفت:سهم ورزش از توسعه سواحل مکران  وی  
به  نیاز  جاسکی  وجوانان  شود  مشخص  باید 
حمایت دارند . فرماندار جاسک اظهار داشت: 
مشخص  باید  مکران  سواحل  توسعه  اعتبارات 
شود زیرا  اعتبارات خوبی در امر توسعه سواحل 
مکران داریم و نگاه مقام معظم رهبری و دولت 

به جاسک نگاه ویژه ای است . 
استان   وجوانان  ورزش  گفت:مدیرکل  رادمهر 
خصوصا  استان  ورزش  توسعه  به  خوبی  نگاه 
امکانات  همین  با  و  دارند  جاسک  شهرستان 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  محدود  ومنابع 
کارهای خوبی در امر توسعه ورزش ونیز  جاسک 

که قابل  گسترش ورزش شهرستان انجام دادند 
تقدیر است .

و  قهرمانان   ، مربیان  با  فرماندار  دیدار   
داوران بانوان جاسک

رادمهر فرماندار جاسک با مربیان ، قهرمانان و 
کردند. داوران بانوان جاسک دیدار 

مرادی  عبدالمجید  ابتدا  نشست   این  در 
گزارشی  جاسک  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
بانوان  ورزش  ومشکالت  وعملکرد  افتخارات  از 
جاسک  فرماندار  رادمهر   : وگفت  کرد  ارائه 
با  را  جاسک  بانوان  ورزش  ومشکالت  مسائل 
کنند. وی  کامل پیگیری و رصد می  حساسیت 
فرماندار  خوب  های  حمایت  از  داشت:  بیان 
گسترش ورزش جاسک  امر  به  جاسک نسبت 
کنم .فرماندار جاسک  خصوصا بانوان تشکر می 
گفت:استعدادهای خوبی در حوزه ورزش  هم  
وتیم  ورزشکار  بانوان  از  باید  و   داریم  بانوان 
وی   . کنیم  حمایت  قهرمانان  ورزشی  های 
بیان داشت  : ورزش موجب شادابی، نشاط و 
تندرستی جامعه می شودو از تمام ظرفیت های 
جاسک برای حمایت از ورزش بانوان استفاده 
کل ورزش و  کنیم .در این جلسه با  امیاری مدیر 
جوانان استان ارتباط تلفنی برقرار شد و فرماندار 
وخوب  ویژه  توجه  از  تلفنی  ارتباط  با  جاسک 
کرد  تشکر  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ومسائل ومشکالت بانوان جاسک را به ایشان 
مدیرکل  امیاری  محمودرضا  که  نمودند  بیان 
کولر و  ورزش و جوانان استان قول دو دستگاه 
بانوان  به  ورزشی  توپ  و  لباس  مقداری  تهیه 

جاسکی را داند.
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 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 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 .  پس از  ۱۲ سال انتظار  آن را تارتان 
خبر احداث دو پیست تارتان در استان مرکزی حال و هوای دوندگان رودانی را خراب 
البته خراب شدن حال و هوای دوندگان رودانی به خاطر احداث پیست تارتان  کرد. 
که چرا استان های دیگر می توانند  در استان مرکزی نیست بلکه به خاطر این است 
کنند اما در استان ما احداث یک پیست پس از ۱۲  همزمان دو پیست تارتان احداث 

سال هنوز در هاله ابهام قرار دارد.
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نخستین جلسه شورای ورزش شهرستان به ریاست پوربابایی فرماندار  بوموسی و با حضور ابراهیم سراجی نودژ معاون سیاسی، 
اجتماعی فرماندار و دیگر اعضای شورا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.در ابتدا  پوربابایی  به اهمیت و جایگاه ورزش 
در جامعه به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد نشاط در جامعه نام برد و گفت:  جلسه شورای ورزش بیشتر برای نظر خواهی و استفاده 
از نظر اعضای  شورای ورزش جهت توسعه ورزش شهرستان می باشد و با توجه به استعدادهای ورزشی شهرستان رسالت اعضای 
کنند ورزش شهرستان به جایگاه اصلی خودش برسد .رئیس شورای ورزش شهرستان افزود:  که تالش  شورای ورزش این است 
با آسیب های اجتماعی در جهت توسعه  رابطه معکوس ورزش  با توجه به  و  ببریم  را  کثر استفاده  امکانات موجود حدا از  باید 
کمتری باشیم.در ادامه حسینی نیا سرپرست اداره ورزش و جوانان  ورزش شهرستان تالش نماییم تا شاهد آسیب های اجتماعی 
شهرستان گزارشی از عملکرد و فعالیت های آن اداره ارائه دادند.همچنین در این جلسه مقرر شد در کمیته برنامه ریزی شهرستان 

اعتباراتی جهت توسعه حوزه ورزش و بازسازی سالن های ورزشی اختصاص باید.

 صبح ساحل  // محمودرئیسی: 
گفته می شود هفتم تیر ماه سوت  که    آن طور 
فوتسال  مسابقات  دوره  یکمین  و  بیست 

لیگ برتر ایران به صدا در خواهد آمد. 
در این دوره ازمسابقات ۱4 تیم از جمله آذرخش 
گذشته را با مقام نهمی به  که فصل  بندرعباس 

پایان برد حضور دارند.
کنون بر روی  حضور تیم آذرخش در این دوره تا
خبری  هنوز  تیم  این  تشکیل  از  و  است  کاغذ 

نیست. 
که فصل     پنجم خود را در لیگ برتر  آذرخش 
دوفصل  یا  یک  در  تنها  کند  تجربه  می خواهد 
مشکلی  برتر  لیگ  های  رقابت  در  حضور  برای 
این  به  پا  نود  دقیقه  در  آن  از  بعد  اما  نداشت 
حضور  گونه  این  که  است  گذاشته  مسابقات 

همیشه برای این تیم دردسر ساز شده است. 
آذرخش از جمله تیم های بالتکلیف این فصل 
از  که هنوز خبری  گونه ای  به  برتر است،  لیگ 
آمادگی این تیم هم نیست و هوادران هرمزگانی 

به شدت نگران این تیم هستند.

ریاست  به  ورزش  شورای  جلسه  پیش  چندی 
استاندار هرمزگان برگزار شد و خیلی ها امیدوار 
گرفته  تیم  این  برای  که شاید تصمیمی  بودند 
شود اما نامی از آذرخش در این جلسه برده نشد 
هواداران  و  مسوالون  دست  روی  کی  پا آب  تا 

ریخته شود.
که امسال چون سال  کردند  خیلی ها فکر می 
روال  مثل  کاندیدها  از  برخی  است  انتخابات 
گذشته برای به دست آوردن رای به سراغ این 
کاندیدها این  که  تیم خواهند رفت اما مثل این 
کنار آذرخش  دوره از مجلس هم نمی خواهند از  
این  گر  ا کنندچون  جمع  رای  خودشان  برای 

کرده بودند. کنون ورود  گونه بود تا 
است  خصوصی  تیم  یک  آذرخش  که  این  در 
بتواند  خودش  باید  تیم  این  نیست.  شکی 
کند اما با توجه  ج خودش را تامین  خرج و مخار
به  قادر  دیگر  که  تیم  این  مدیرعامل  اعالم  به 
همچنان  آذرخش  سرنوشت  نیست  تیمداری 
فصل  این  در  دارد  احتمال  و  است  نامشخص 
این  در  هرمزگان  نماینده  از  خبری  برتر  لیگ  از 

رقابت ها نباشد.
توان  باشگاه  موسس  و  مدیرعامل  واقعا  گر  ا
هم  استان  مسووالن  و  ندارد  را  تیمداری 
دهند  انجام  آذرخش  برای  کاری  نمی خواهند 
صحنه  وارد  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  چرا 
نمی شود تا از نابودی این تیم مردمی جلوگیری 
کند. البته هیچ یک از هوادران راضی نیستند که 
را  المهدی  آلومینیوم  که  ای  گونه  به  کل  اداره 
تیم نیست  آن  از  و االن خبری  برد  زیر پوشش 

آذرخش را زیر پوشش ببرد.
کار اداره کل  که  کامال درست است  این حرف هم 
ورزش و جوانان تیمداری نیست و نباید خودش 
که  کند بلکه انتظار از   اداره کل داریم  تیمداری 
هرچه زودتر با فرا خواندن مالک  باشگاه تکلیف 
باشگاه  مالک  واقعا  گر  ا و  کند  مشخص  را  تیم 
تا   دهند  خصوصی  بخش  به  را  تیم  تواند  نمی 

سهمیه لیگ برتری استان حفظ شود. 
ها  خیلی  سهمیه  این  آوردن  دست  به  برای 
خون دل خورده اند پس نباید به راحتی اجازه 

که این سهمیه از بین برود. داد 

مدیرکل ورزش و جوانان می تواند با رایزنی های 
که انجام می دهد آذرخش را از این بال تکلیفی 
بخواهند  که  کسانی  هستند  دهد.  نجات 
و  شرط  اما  ببرند  خود  پوشش  زیر  را  آذرخش 
شروطی دارند  و باید پای صحبت آن ها نشست 
کسی هم به سمت آن ها نرود خود آن ها پا  و تا 

گذارند. پیش نمی 
به  برند  یک  استان  این  ورزش  برای  آذرخش 
همین  به  برند  این  نباید  و  آید  می  حساب 
به  که  هرمزگان  در  واقعا  برود.آیا  بین  از  راحتی 
کسی پیدا  کشور معرف است  دروازه اقتصادی 
که زیر پر وبال این تیم را بگیرد.فکر  نمی شود 
فوتسال  برتر  لیگ  دیگر  تیم  سیزده  کنید  می 
چگونه اداره می شوند، چرا تیم استان ما نباید 
کمی همت از سوی همه  گونه اداره شود. با  این 
در  نامی  تواند  می  هم  باز  آذرخش   ، مسووالن 
زودتر  هرچه  که  امیدواریم   . داشته  برتر  لیگ 
حضورش  شاهد  و  شود  حل  تیم  این  مشکل 
فوتسال  برتر  لیگ  های  رقابت  از  فصل  این  در 

باشگاه های ایران باشیم.

   

رئیس هیات دوومیدانی استان هرمزگان خبرداد

غیبت دوندگان هرمزگانی در مسابقات لیگ 
طالیی به دلیل مصدومیت

 // ساحل   صبح   
محمودرئیسی  

به  هرمزگانی  دوندگان 
در  مصدومیت  دلیل 
مرحله نخست مسابقات 
طالیی  لیگ  دوومیدانی 
کشور شرکت نخواهند کرد. 
دوومیدانی  هیات  رئیس 
گفت:  هرمزگان  استان 

دوندگان هرمزگانی به دلیل مصدومیت در مرحله نخست مسابقات دوومیدانی لیگ 
کرد.  طالیی کشور شرکت نخواهند 

منصور روشن قیاس افزود: حمیدرضا نجفی دونده سرعتی استان در ماده یکصد متر به 
گفت: شیرین ساالری  دلیل شکستگی دست در این رقابت ها به میدان نمی رود. وی 
دیگر دونده استان در ماده پرش طول نیز به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا حضور در 

این رقابت ها را از دست داد.
که سهمیه استان ها برای شرکت در  رئیس هیات دو ومیدانی استان با اشاره به این 
افزود:  می شود،  اعالم  فدراسیون  سوی  از  کشور  طالیی  لیگ  دوومیدانی  مسابقات 
مصدومیت  به  توجه  با  که  داشت  سهمیه  دو  تنها  رقابت ها  این  در  هرمزگان  استان 
نخواهیم  رقابت ها  این  در  دیگری  نماینده  ساالری  شیرین  و  نجفی   حمیدرضا 

داشت.
لیگ  گفت: مرحله نخست سومین دوره مسابقات دوومیدانی  منصور روشن قیاس 
در  خرداد   ۱۱ نیز  بانوان  بخش  در  و  خرداد  نهم  امروز  مردان  بخش  در  کشور  طالیی 

ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار می شود.

 صبح ساحل  // محمودرئیسی  
رمضان  جام  مسابقات  در  شرکت  آماده  را  خود  که  احمدی  ستارگان  بانوان  تیم  
مهدیه  خود  سرمربی  هدایت  با  دوستانه  دیداری  در  کند  می  میناب  شهرستان 
را  بندرعباس  انتظامی  نیروی  پاس  خود  حریف  دو  بر  چهار  نتیجه  با  خدمتکاری 

شکست داد.
گلزنی  گل و عشرت پرمر و بازیکن حریف  برای تیم ستارگان احمدی زینب نظاری دو 
کردند.این دیدارآخرین بازی تدارکاتی این تیم قبل از شروع مسابقات جام رمضان می 
که هیات فوتبال شهرستان  باشد. الزم به توضیح است مسابقات جام رمضان)میناب( 
میناب میزبان آن می باشد با حضور تیم های ستارگان احمدی،کشاورز سعید میناب، 

کادمی علم وادب رودان برگزار می شود. افق زهوکی میناب، آ

 پیروزی تیم فوتسال ستارگان احمدی مقابل 
پاس نیروی انتظامی 

آذرخـــش همچنان بــالتکلیف است 
 چشم و دلمان روشن 

به مناسبت ماه مبارک رمضان در جاسک  برگزار شد 

مسابقات ورزشـــی ، هندبـــال ، داژبـــال
  و تیراندازی برای بانوان 

 

که فصل پنجم خود را در لیگ  آذرخش 
کند تنها در یک یا  برتر می خواهد تجربه 

دوفصل برای حضور در رقابت های لیگ 
برتر مشکلی نداشت اما بعد از آن در دقیقه 
که  گذاشته است  نود پا به این مسابقات 

گونه حضور همیشه برای این تیم  این 
دردسرساز شده است
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نوجوانان به علت عدم ثبات در سیستم 
هورمونی در مقابل این ماده آسیب پذیر 
تر هستند همچنین زنان باردار و کسانی 

که در خانواده سابقه بیماری روانی 
داشته اند مشکالت جدی تری برایشان 

به وجود می آید

 جمع آوری ۴۷۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد هرمزگان
گلریزان، ۴۷۰ میلیون تومان برای  گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان با برپایی یازده جشن  مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان 
آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد جمع آوری شده است. احمد مرادی نژاد با اعالم این خبر افزود: با جمع آوری این 

مبلغ زمینه آزادی ۲۵ زندانی فراهم شده است.
کرد:  گلریزان پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان دیگر را نیز تعهد داده اند، تصریح  وی با بیان اینکه نیکوکاران در این جشن های 
گلریزان برای تامین هزینه زندانیان جرایم مالی غیر عمد برگزار می شود.مرادی نژاد  تا پایان ماه مبارک رمضان چهار جشن 
کمک های خیران هستند.وی در  کرد: ۸۳ زندانی جرائم غیرعمد با بدهی ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیازمند  اضافه 
کد  گیری  کمک های نقدی شان را از طریق شماره ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ و شماره  کرد: آحاد جامعه می توانند  پایان خاطرنشان 

کنند. پیامکی# ۷۷۷۷۰۷۶*۷۸۰* اهدا 
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 گروه حوادث  //
دادگستری  کل  رییس 
ضمن  هرمزگان  استان 
مهم ترین  تشریح 
برنامه های خود،برخورد 
توجه  فساد،  مظاهر  با 
رجوع،  ارباب  تکریم  به 
دادرسی  اطاله  کاهش 
را  قاچاق  با  مقابله  و 

اولویت های دستگاه قضایی استان در دوره جدید برشمرد.
کید بر لزوم توجه  علی صالحی در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری ضمن تأ
گفت: امنیت  مستمر  به ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف هرمزگان 
با  و هنجارشکنان  امنیت  و مخالن  قرمز دستگاه قضایی است  هرمزگان خط 
کرد: ارتقاء عملکرد  کید  برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.وی تأ
انقالبی است. و  و تفکری جهادی  نیازمند عزمی همگانی  بهره وری  افزایش  و 
رییس شورای  قضایی استان هرمزگان همچنین  اجرای منویات داهیانه رهبر 
معظم انقالب اسالمی )مد ظله العالی( و  عمل به سیاست های ابالغی از سوی 
ریاست قوه قضائیه را  رویکرد اصلی و محور تمامی اقدامات دادگستری هرمزگان 

کرد. در دوره جدید عنوان  
صالحی دربخش دیگری از سخنان خود  خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه 
گرفت و ضمن توجه به   کاال و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد  با قاچاق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی، حمایت های حقوقی قضایی از سرمایه گذاری مشروع اعمال 
کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و تکریم آنان در رأس  خواهد شد.وی تصریح 
تمامی امور دستگاه قضائی استان قرار خواهد داشت و به تمامی همکاران خود 

کنند. توصیه مؤکد دارم با مردم به بهترین شکل ممکن رفتار 
کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه منصب قضاوت در واقع جایگاه  رییس 
ائمه اطهار )علیهم السالم ( است و تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی 
اخالق  موازین  رعایت  مردم،  مطالبات  به  پاسخگویی  شد:   یادآور  دارد،  ما 
موجب  تحمل،  آستانه  باالبردن  و  صدر   سعه  به  ویژه  اهتمام  و  حرفه ای 
روند  بهبود  و   اداری  سالمت  توسعه  و  شکوفایی  مردم،  رضایتمندی  افزایش 

خدمت رسانی خواهد شد.
که احقاق حقوق عامه و صیانت از اموال  وی همچنین با اعالم به این مطلب 
بیت المال یکی از شاخص ترین اولویت های دادگستری هرمزگان خواهد بود، 
گریزگاه های  بر لزوم تشدید نظارت ها به منظور مقابله با مظاهر فساد و انسداد 

کرد. کید  سودجویان ،اخاللگران و مفسدین تأ
تنظیم  خبر  اعالم  با  همچنین  هرمزگان  استان  قضایی  شورای  رییس 
مجموعه  در  آن  دبیرخانه  تشکیل  و  مهم  پرونده های  مدیریت  دستورالعمل 
کرد: پرونده های مشمول این دستورالعمل  دستگاه قضایی استان خاطرنشان 
با توجه به اهمیت و حساسیت آنها به منظور نظارت دقیق و مستمر برآنها و 
تا  تشکیل  بدو  از  جرائم  قبیل  این  مرتکبین  با  قانونی  و  سریع  قاطع،  برخورد 

کامل حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری  می شود. اجرای 

ــار
بـــــ

اخ

صبح ساحل   //صدف محمودی
بحث مصرف مواد مخدر در ایران موضوع تازه 
این  درگیر  جامعه  افراد  از  بسیاری  نیست،  ای 
که در  آماری  بالی خانمان سوز هستند، طبق 
از  پیشگیری  و  توسعه  مرکز  سوی  از   9۷ سال 
اعتیاد سازمان بهزیستی ارائه شده بود پس از 

ایرانیان  بین  گل دومین ماده مصرفی  ک  تریا
قرار  عموم  دسترس  در  سادگی  به  که  است 
دارد و حاال خطر شیوع آن در میان نوجوانان 

بسیار جدی ست. 
با چشم های قرمز از حدقه در آمده اش نگاهم 
گفت ۱۶ سال.  پرسیدم چند سالته؟  کرد،  می 
خندید  شدی؟  اینجوری  که  شد  چی  گفتم 
خوبم،  ام  خیلی  مگه؟  چمه  چجوری؟  گفت 
بابا  کن  ولش  گفت  دوستش  ام.  راضی  که  من 
این مغزش رد داده اینا همشون همین جوری 
ان! حافظش مثله ماهیه یادش نمیاد دو دقیقه 

گفته.  پیش چی 
گفت  که می  گل بود  کنندگان  او یکی از مصرف 
سال  و  سن  هم  دوستان  با  بار  چند  ای  هفته 
حس  و  کنند  می  مصرف  را  ماده  این  خودش 

ارزونه  پرسیدم  دهد.  می  دست  ها  آن  به  خوبی 
گفت آره بابا  حتی دکه ها هم  گیر می آد؟  راحت 
 ۱۵ رولی  گیریم.  می  دوستامون  از  که  ما  دارن 
تومن بیشتر نیست! می خوای ببرمت همین دکه 
نزدیک اینجا خودت بخری؟ ببین اصال ضرر نداره 
کشم مغرم وا میشه تازه تو خیلی از  که می  ها من 

کشور ها هم آزاده. 
دانش  چرا  که  است  تشخیص  قابل  سادگی  به 
در  دلیل  به  اول  آوردند  می  روی  گل  به  آموزان 
علت  به  دوم  و  آن  بودن  ارزان  و  بودن  دسترس 
کثر افراد هم آزاد بودن  شادی آور بودنش. توجیه ا
کشورهاست. »ببین مثله  از  مصرف آن در برخی 

کنه فقط!« سیگاره آدمو  یکم خوشحال تر می 
کانادا  مونترال  دانشگاه  در  تحقیقاتی  نتایج  اما 
سالگی  پانزده  از  قبل  نوجوانی  گر  ا میدهد  نشان 
ماریجوآنا ) علف، وید، گل، حشیش( استفاده کند 
مواد  مصرف  سو  دچار  آینده  در  که  این  احتمال 
گر  شود نزدیک به هفتاد درصد است. در حالی که ا

بعد از پانزده سالگی مصرف شود احتمال اعتیاد به 
مواد چهل و چهار درصد می شود. در واقع هرچه 
به مواد  اعتیاد  این مواد مصرف شود خطر  دیرتر 

کند.  کاهش پیدا می  مخدر نیز 
به  اعتیاد  که  دهد  می  نشان  تحقیق  همین 
سالگی  سی  به  رسیدن  از  قبل  دیازپام  و  هروئین 
که بین سیزده تا پانزده سالگی شروع به  در افراد 
مصرف ماری جوآنا کرده اند شایع است. اما اعتیاد 
کوکائین، آمفتامین و ال اس دی  به موادی مانند 

بسیار شایع تر است.
وجود  نیز  دیگری  جالب  نکته  پژوهش  این  در 
خطر  ماریجوآنا  زودهنگام  مصرف  که  داشت 

به  اما  دهد  نمی  افزایش  را  شدن  سیگاری 
الکل قرار می  شدت فرد را مستعد اعتیاد به 

کانادا  در  اخیرا  که  هم  دیگری  تحقیق  در  دهد 
که مصرف این ماده در  انجام شد نشان می دهد 
نوجوانی به شدت احتمال ابتال به اسکیزوفرنیا را 

افزایش می دهد.

و حاال نیز متاسفانه مصرف آن بسیار شایع شده 
کشورها شکل قانونی به خود  است و در برخی از 

که بسیاری از افراد بزرگسال ممکن است در  گرفته 
کنند و در این  کنار فرزندشان این ماده را استعمال 
ناخواسته  طور  به  کم  سنین  از  نوجوانان  صورت 
که می تواند  در معرض دود ناشی از آن هستند 
ذهن نوجوانان را نسبت به اعتیاد در بزرگسالی 

کند. آسیب پذیر تر 
والدین و مدارس در این خصوص باید واقع بین 
گفته  که  که همانطور  گوش به زنگ باشند چرا  و 
تا  کانادا  در  مثال  است.  دسترس  در  بسیار  شد 
بیست سالگی بیش از پنجاه درصد از نوجوانان 

کنند. ماری جوآنا مصرف می 
مصرف  از  ناشی  صدمات  ترین  عجیب  از  یکی 
ست.  انگیزگی  بی  نام  به  سندرمی  علف  مزمن 
که پس از مدتی مصرف مداوم فرد  به این معنی 
نسبت به بسیاری از مسائل بی عاطفه می شود 

و نسبت به پیرامونش بی تفاوت است.
سیستم  در  ثبات  عدم  علت  به  نوجوانان 
تر  پذیر  آسیب  ماده  این  مقابل  در  هورمونی 
در  که  کسانی  و  باردار  زنان  همچنین  هستند 
خانواده سابقه بیماری روانی داشته اند مشکالت 

جدی تری برایشان به وجود می آید. 
که  کردن تنها راه حل این مساله نیست چرا منع 
با وجود ممنوعیت به راحتی در دسترس است و 
وجوانان به طور مخفیانه این ماده را مصرف می 
کنند روان شناسان عقیده دارند به جای تحقیر 
کالمی باید آن ها را از خطرات  و تنبیه و خشونت 
باید  کرد.  گاه  آ ماده مخدری  هر  از مصرف  ناشی 
که مصرف این  گفت  صادقانه و دوستانه به آن ها 
ماده می تواند بر حافظه، هوش و سیستم تصمیم 

گیری اثرات مخرب و مادام العمری بگذارد.

برخورد جدی با مخالن امنیت
 و هنجارشکنان در هرمزگان

 گروه حوادث  //
گزیدگی  در طی شش روزه نخست خرداد ماه سالجاری تعداد ۶۸ مورد عقرب 
آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم )ص( بندرعباس مراجعه  به مجتمع 

کرده است.
گزیدگی و مارگزیدگی در استان هرمزگان  گرما شاهده عقرب  هر ساله با شروع فصل 
عقرب  با  زیادی  بیماران  ماه  اسفند  اوایل  از  موعد  از  زودتر  امسال  اما  هستیم 
نخست  روز  شش  طی  در  که  نحوی  به  کردند  مراجعه  درمانی  کز  مرا به  گزیدگی 
گزیدگی به مجتمع پیامبر اعظم )ص( بندرعباس  خردادماه تعداد ۶۸ مورد عقرب 

کرده است. مراجعه 
سرپرستار بخش فوریتهای مجتمع پیامبر اعظم)ص( با بیان اینکه در روز ششم 
گزیدگی به این مرکز مراجعه  خردادماه سال جاری تعداد ۱۸ نفر در یک روز با عقرب 
گزیدگی، در  اردیبهشت  ۹۳ مورد  گفت: در فروردین ماه ۲۵ مورد عقرب  کرده اند، 
گزیدگی به این مرکز  کنون  ۶۸ مورد عقرب  و تنها در شش روزه نخست خرداد ماه تا 
که الزم است مسئولین در خصوص سمپاشی اقدامات الزم را  کرده است  مراجعه 

در استان انجام دهند.
کشاورز با بیان اینکه این بیماران از تمام نقاط استان هرمزگان و حتی شهر  سهیال 
کنندگان از ایسین،  کرد: بیشترین مراجعه  کنند، تصریح  بندرعباس مراجعه می 
ک ترین نوع عقرب است در رویدر  سیاهو و رویدر بوده که عقرب »گادیم« که خطرنا

بیشتر مشاهده شده است.
همچنین متخصص طب اورژانس با بیان اینکه انواع متعددی عقرب در استان 
گادیم و عقرب  هرمزگان شناسایی شده است، افزود: بدترین نوع عقرب ها  عقرب 
که عقرب سیاه علیرغم اینکه بیمار درد شدیدی را تجربه می کند اما به  سیاه است 
ک و حتی  نسبت عقرب گادیم خطر کمتری دارد اما سم عقرب گادیم بسیار خطرنا

در پاره ای از مواقع می تواند منجر به فوت بیمار شود.
کرد: بیماران پس از مراجعه به اورژانس  دکتر محمد جواد خراسانی خاطرنشان 
از  انعقادی و آزمایش ادرار  بالینی  بررسی تست های  تحت بررسی آزمایش های 
گیرند و در صورت لزوم برای آنها سرم ضد عقرب  نظر بررسی خون در ادرار قرار می 

تزریق خواهد شد.
گاه باشند و بالفاصله پس از گزش با عقرب به مرکز  وی اضافه کرد: الزم است مردم آ
گزش را دستکاری  کز درمانی محل  کرده و قبل از مراجعه به مرا درمانی مراجعه 
که باعث گزش شده است  نکنند و در صورت امکان هنگام مراجعه نمونه عقربی را 

با خود به مرکز درمانی بیاورد.

مراجعه ۶۸ مورد عقرب گزیدگی به مجتمع 
درمانی پیامبر اعظم )ص( بندرعباس

کام حبس! سه 

گــــل در دست دانش آموزان
که اینجوری شدی؟  گفتم چی شد  گفت 16 سال.  کرد، پرسیدم چند سالته؟  با چشم های قرمز از حدقه در آمده اش نگاهم می 

کن بابا این مغزش رد داده اینا  گفت ولش  که راضی ام. دوستش  گفت چجوری؟ چمه مگه؟ خیلی ام خوبم، من  خندید 

گفته. همشون همین جوری ان! حافظش مثله ماهیه یادش نمیاد دو دقیقه پیش چی 

 یکی از عجیب ترین صدمات 
ناشی از مصرف مزمن علف سندرمی 

به نام بی انگیزگی ست. به این 
که پس از مدتی مصرف مداوم  معنی 

فرد نسبت به بسیاری از مسائل 
بی عاطفه می شود و نسبت به 

پیرامونش بی تفاوت است

در راستاي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 139۸/۰1/31 مبني بر افزایش سرمایه و رعایت 
مواد 1۶9 و 1۷۰  اصالحي قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت مي رساند 
گردید سرمایه شرکت از مبلغ 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به مبلغ ۴۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق صدور  مقرر 
سهام جدید و از محل مطالبات و آورده نقدي به مبلغ ۴۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یابد. لذا هر 
یک از سهامداران محترم که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند و سهامدارانی که به موجب 
گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان ، بهای سهام جدید 
گهي جهت دریافت  کثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ نشر آ را تأمین نمی  کند ، می بایست حدا
برگه حق تقدم و خرید سهام ناشي از افزایش سرمایه، بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به نسبت 
که مالکند و به مبلغ اسمی هر سهم 1.۰۰۰.۰۰۰ ریال و واریز آن به حساب 5۴911۴2۷۷۰  سهامي 
آدرس  به  شرکت  قانونی  محل  به  را  مربوطه  رسید  و  اقدام  هرمزگان  مرکزی  شعبه  ملت   بانک 
کد پستی ۷9311۸۷۴1۸  ارسال نموده و  گچین، شهرک صنعتی خلیج فارس  بندرعباس، جاده 

رسید دریافت نمایند.
چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام 
ننمایند هیأت مدیره مجاز خواهد بود حق تقدم هاي استفاده نشده بابت افزایش سرمایه و پاره 
گذار نماید و این انصراف بمنزله سلب حق تقدم  سهم  هاي ایجاد شده را به سایر سهامداران وا

خویش در خرید سهام ناشي از این افزایش سرمایه مي باشد.

گهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169و170 اصالحی قانون تجارت آ
شرکت نوآوران قیر جنوب )سهامی خاص(

به شماره ثبت 14981 و شناسه ملی 14004060357

هیأت مديره شرکت نوآوران قیر جنوب ) سهامی خاص (

کشف محموله های قاچاق 
47میلیاردی در هرمزگان 

 گروه حوادث  //
فرمانده انتظامي استان از کشف 47 میلیارد و 549 میلیون 

و 700هزار ریال انواع کاالي قاچاق در استان خبر داد. 
اله ملکي«  پلیس سردار« عزیز  پایگاه خبري  گزارش  به 
پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران  گفت: 
تالش  با  استان،  انتظامي  ماموران  همکاري  با  گاهي  آ
آلوده  نقاط  کسازي  پا هاي  ح  طر اجراي  و  روزي  شبانه 
کامل بر محورهای مواصالتی فرعی و اصلی  و اشرافیت 
استان در هفته گذشته موفق شدند ، 126 دستگاه خودرو 
کاالي قاچاق را  سبک و سنگین و 2 فروند شناور حامل 
شناسایي و توقیف نمایند.وي افزود: در مدت یاد شده با 
تالش همه جانبه ماموران مجموعا 2 میلیون و 999 هزار و 
700 نخ انواع سیگار، 1620متر انواع پارچه ، 2 دستگاه لوازم 
صوتی و تصویری، 685 دستگاه لوازم خانگی،32 عدد 
قطعات خودرویی، 167 هزار و170 لیتر سوخت، هزار و 100 
عدد لوازم آرایشی،2هزار و 433 ثوب البسه و هزار و 172 
قاچاق  احشام  راس  و 563  ماهواره  متعلقات  دستگاه 
ارزش  استان  انتظامي  مقام  این  شد.  ضبط  و  کشف 
کشف شده را : 47 میلیارد و 549  کاالهاي قاچاق  ریالي 
میلیون و700 هزار ریال عنوان نموده و ، اظهار داشت: 
که برای انجام  در این رابطه تعداد 167 متهم نیز دستگیر 
مراحل قانوني به مراجع قضایی استان معرفي شدند. 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه طی 
کاالی قاچاق تشکیل  کشف  این مدت 126 فقره پرونده 
کرد:از این تعداد 9 پرونده باالی صد  شده است،تصریح 
میلیون تومان و 117 فقره پرونده زیر صد میلیون تومان 
و  استان  براي  را  قاچاق  خطر  ملکی  است.سردار  بوده 
کشور خطر امنیتي و اقتصادي بزرگي دانسته و از عموم 
با  برخورد  و  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان 
هرگونه بی نظمی و فعالیت مجرمانه قاچاقچیان و افراد 
سودجو و قانون گریز از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت 
هاي پلیسی 110 ، نیروی انتظامی را در امر مبارزه جدی و 

قاطعانه با پدیده قاچاق یاری نمایند.
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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک خبر داد:

کاهش رشد حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با رویکرد پیشگیرانه در این شهرستان دنبال می شود استان های محروم در برابر 
جمعیت آسیب پذیرترند. هرچند که رشد 
جمعیت ناشی از فقر نیز معضالت فراوان 

اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی خواهد 
کاهش جمعیت به خاطر فقر نیز  داشت اما 

به همان اندازه مخرب است

جدول کلمات متقاطع          دوره جدید شماره1287

طراح : مهدی سنگی

افقی
وناخن2-خبرگزاری  مو  جامعه-پروتئین  با  متفاوت  افکار  دارای   -1
عالقه  3-مورد  درکاری  ثبات  و  وپایداری  دادن  ایتالیا-ادامه  رسمی 
واژه  از  وگنده4-نوعی  دانه-بزرگ  هزار  شدن-میوه  واقع  ودوستی 
سالم فرنگی-فالنی-چندامیر5- از اوراق بهادار بانکی-ملخ دریایی-
از  شعری  کره6-پرستار-مجموعه  کشور  ساخت  اتومبیل  از  نوعی 
بنیان- وبی  میناب7-سست  شهرستان  توابع  دوموسه-از  آلفردو 

شاهنامه-عددمنفی9-خالف  تاریخی  پرگار8-پهلوان-سلسله 
نویسنده  یوسکی  کوچک  است10-نام  وجنجال  جار  صادره-همان 
و  شیوا-خراطی  و  آلود11-بلیغ  مس-زهر  بیچارگان-براده  اثر  روسی 
آمریکا-شهری  فضایی  گویند-آینده12-سازمان  را  چوب  تراشیدن 
نقاش- آرام-پیامبر  کاری13-رود  از  زنجان-بازداشتن  دراستان 
کنون واینک15- کار مدعی العموم-هم ا رودی در فیلیپین14-محل 

مسمومیت خونی-کتابی از سامرست موآم.

عمودی
از  غربی-کنایه  آذربایجان  دراستان  کو  ما شهر  تاریخی  بناهای  1-از 
توابع  چهارپایان-از  ناخن  و  وگسترده2-سم  پهن  صحرای  و  محل 
بابلی- مزاحم4-خدای  رد  ومبنا-حرف  کاذب-پایه  تهران3-سقف 
کمدی موزیکال-ورم5-قرابت و خویشاوندی داشتن-نمایان وهویدا 
جوان-شهری  پادشاه  معنی  دایره-به  پنجم  شدن-پدرهمه6-سه 
چاره8- راه  و  اندیشی  اشکانی-چاره  سالطین  از  فرانسه7-  در 
بوییدن-پزشک ایرانی دربار هارون الرشید-دندانه وسوهان9-شاعر 
پشمی  آوارگی10-نخل  و  خانمانی  گوا-بی  نیکارا اهل  سمبولیسم 
دار  ومناسب-ریشه  الهی11-بجا  شاعران-پیام  شعر  بافتنی-کتاب 
بجویید-واحد  افقی  چهار  ردیف  نخجیر12-در  و  نژاد-صید  وخوش 
کننده-بهره  ها-اداره  ویتنامی  رها13-عید  و  بوکس-آزاد  مسابقه 
جستن و برخوردار شدن14-وسیله ای برای شخم زدن زمین زراعی-
تا  رانات  رابیند  قلم  به  اتم-اثری  و فردوس15-ذره خنثی در  بهشت 

گور نویسنده هندی.
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 صبح ساحل  //سامیه طهورنیان:
کاهش  کند شدن رشد جمعیت و یا  شاید در نگاه اول 
کاهش  اما   آید  نظر  به  مهمی  نه چندان  مسئله  آن، 
تبدیل شده  جهان  در  امنیتی  بحث  یک  به  جمعیت 
آن  از  محروم  مناطق  به خصوص  و  ایران  که  است 

مستثنا نیستند.
استان هایی چون هرمزگان و سیستان و بلوچستان که تا 
چندی پیش به رشد جمعیت، ازدواج زودهنگام و چند 
فرزندی در زنان جوان شناخته می شد، امروزه مسیرش 
یک  به  نیاز  شاید  که  است  قرارگرفته  سقوط  درشیب 

کاوی اساسی درزمینٔه های متعدد دارد . وا
مهم  حد  این  تا  گاه  نا به  آن  افزایش  و  جمعیت  چرا  اما 
شدن  پیر  از  که  کشوری  بیشترین  شد؟شاید  جدی  و 
دولت  رسمی  آمار  باشد.  ژاپن  شنیده اید  آن  جمعیت 
دهمین  برای  کشور  این  جمعیت  می دهد  نشان  ژاپن 
کاهش یافته و در پایان سال 2018 میالدی  سال متوالی 
نرخ  بودن  است.کم  رسیده  نفر  میلیون   127 حدود  به 
مصرف دخانیات و رژیم غذایی سالم سبب شده تا شمار 
از جمعیت ژاپن  سالمندان باالی 67 سال، 36 درصد 
از سوی سازمان  ژاپن  را تشکیل دهند. در حال حاضر 
نرخ طول عمر جهان  بهداشت جهانی در صدر جدول 
کاهش  سبب  آوری  فرزند  به  تمایل  عدم  اما  دارد.  قرار 
که دومین اقتصاد بزرگ  کارگری در ژاپن  شمار جمعیت 
شمار  افزایش  است.  شده  می دهد،  تشکیل  را  جهان 
افراد  نگهداری  ژاپن  در  کار  نیروی  کمبود  و  سالمندان 
کرده است.همین طور برخی  مسن را نیز با مشکل روبرو 
و  پیری  بحران  با  مواجهه  دلیل  به  اروپایی  دولت های 
را  خاصی  اقدامات  و  سیاست ها  جمعیت،  منفی  رشد 
تشویقی  مزایای  گرفتن  نظر  در  تا  تلویزیونی  تبلیغات  از 
برای باال بردن نرخ باروری در میان شهروندان خود در 
پیش گرفته اند.بحران پیری جمعیت و رشد منفی تولد 
یکی از جدی ترین معضالت جمعیتی کشورهای اتحادیه 
و  لهستان  بلغارستان،  مجارستان،  آلمان،  مانند  اروپا 
ایتالیاست. بر اساس آمار سال 2017 میالدی، نرخ رشد 
 -25/0 مجارستان  درصد،   -16/0 آلمان  در  جمعیت 
درصد، بلغارستان 61/0- درصد و لهستان 13/0- درصد 
رشد  درصد   19/0 با  ایتالیا  میان  این  در  است.  بوده 
کمترین نرخ تولد در  جمعیت، با بحران پیری جمعیت و 
روبروست.اما در  اروپا  اتحادیه  کشورهای  سال در میان 
این میان مشوق های جالبی برای فرزند آوری نیز داریم 
برای مثال، دولت لهستان که با رشد منفی نرخ جمعیت 
کارزار  روبروست، اخیرًا با اختصاص دادن 706 هزار یورو، 
راه  به  خرگوش«  مانند  »تولیدمثل  شعار  با  را  عمومی 
انداخته است.جمعیت اروپا به سرعت پیر می شود وزنان 
کمتر از قبل بچه دار می شوند. به زودی در قاره سبز با  هم 
رشد منفی جمعیت روبرو خواهیم بود. نظام بهداشتی 
با  به سختی  حاضر  حال  در  هم  بازنشستگی  سیستم  و 
کشورهای جهان به  این مشکل مقابله می کند. تمامی 
درگرو  اقتصادی شان  رشد  که  هستند  گاه  آ مسئله  این 
رشد جمعیت جوانانشان است. برای مثال  در سال های 
گذشته موسسه رتبه بندی "مؤدی" رشد اقتصادی هند 

کرد. در سال جاری را 7.3 درصد برآورد 
اقتصادی  و  راهبردی  تغییر مرکز ثقل قدرت  با  هم زمان 

و  آسیا  منطقه  محوریت  با  شرق  سمت  به  جهان 
اقیانوسیه، یک موسسه پژوهشی اقتصادی پیش بینی 
کرد که هند تا نیمه قرن حاضر از بزرگ ترین اقتصاد جهان 

یعنی آمریکا پیشی خواهد گرفت.
جمعیت  مدیون  را  مسئله  این  چین  همانند  هند  اما 
اما  بیاید  عجیب  نظرتان  به  شاید  است.  خود  باالی 
را  جهان  پرجمعیت  کشورهای  بزرگ  اقتصاددانان 
به عنوان ثروتمندان آینده نام می برند. پس تولید ثروت 

کار بستگی دارد. به طور مستقیم به جمعیت نیروی 
کارآفرین  افراد  تولد  احتمال  بیشتر،  همچنین جمعیت 
تأثیر  خود  که  می کند  بیشتر  نیز  را  نخبه  و  خالق 
که آیا  چشمگیری بر اقتصاد دارد.حال سؤال اینجاست 

زمین، پتانسیل افزایش جمعیت انسان را دارد؟
محققان با مدل داده ای که به دست آوردند و با جا دادن 
ایستاده،  به صورت  و  هم  کنار  در  انسان  کل  جمعیت 
ساختمان  یک  به اندازه  انسان ها  که  زدند  تخمین 
کرد. بله  کیلومتر را اشغال خواهد  مکعبی به ابعاد 1.07 
7 میلیارد انسان در این ابعاد می گنجد. اما مسئله مهم 
کنترل شود. بسیاری  که باید  اینجا مصرف انسان هاست 
 9 کثر  حدا ظرفیت  زمین  که  معتقدند  دانشمندان  از 
 10 این  البته  است.  رادار  انسان  میلیارد   10 میلیاردتا 
گلخانه ای،  گازهای  کاهش شدید  میلیارد را با توجه به 
کاهش پرورش دام و طیور به دست آورده اند. زیرا 10 ها 
و  کشت  زیر  به  دام ها  تغذیه  برای  زمین  هکتار  میلیون 
که انجام شده جمعیت  مصرف است.با پیش بینی هایی 
به   2100 سال  در  و  میلیارد   9 به   2050 سال  تا  انسان 
دهه های  در  که  چیزی  می رسد.به هرروی  میلیارد   10
در  می شد  نام برده  جمعیت  انفجار  به عنوان  گذشته 
که دیدیم  کم رنگ جلوه می کند.همان گونه  دنیای امروز 
هستند  مبتال  جمعیت  پیری  به  که  کشورهایی  تمامی 
و  دادند  ارائه  خود  جمعیت  افزایش  برای  راهکارهایی 
این  در  ایران  اما  بوده اند.  راضی  نیز  آن  نتیجه  از  بعضًا 

کرده است؟ زمینه چه اقدامی 
مجلس  و   91 سال  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
گانه ای  شورای اسالمی در سال 93 در مصوبه های جدا
مشوق های جدیدی برای افزایش نرخ باروری، زاد ولد و 

بهداشت خانواده تصویب کردند.
نرخ  چشمگیر  افزایش  به  که  جدیدی  اتفاق  امروز  به  تا 
خ  باروری و رسیدن به نرخ جایگزین منجر شده باشد ر
جامانده  کاغذ  روی  طرح ها  این  تمامی  و  است  نداده 
است.همین امروز در کشور ما 3میلیون زوج نابارور وجود 
که وزارت بهداشت بارها قول به درمان آن ها داده  دارد 
اما به نظر نمی رسد اقدام مناسبی در این راستا  است؛ 

گرفته باشد. صورت 
که توسط دولت های بارها بازنگری و  برخی از مشوق ها 

تشریح شد:

از  کودک  رایگان مادر و  ـ پوشش بیمه اجباری درمان   1
که  کسانی  کودک برای  ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی 

فاقد پوشش بیمه درمانی هستند
بن  به صورت  ماهانه  رایگان  تغذیه  سبد  اختصاص  ـ   2

کاال3ـ  اختصاص بسته بهداشتیـ  درمانی رایگان
4ـ  پوشش کامل بیمه ای برای درمان ناباروری های اولیه 
و ثانویه. 5 ـ افزایش مدت مرخصی استعالجی زایمان به 
9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعًا به مدت 
ازای هر فرزند و درمجموع 10 سال به صورت  به  30 ماه 
شناور با حفظ شغل برای همه شاغالن بخش دولتی و 
ـ اختصاص مرخصی استحقاقی 2 هفته ای  غیردولتی6 
با  فرزندان  آتیه  کامل طرح  اجرای  ـ  پدر7  به  فرزند  تولد 
سال  به عنوان   1389 سال  ریالی  ارزش  گرفتن  قرار  مبنا 
پایه.8ـ  پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه 

سنوات  افزایش  ـ  آزادی9  بهار 
تحصیلی دانشجویان مادر

نظام  متناسب سازی  ـ   10
مالحظات  با  کشور  آموزشی 
سیاست های  و  جنسیتی 
و  محتوا  ساختار،  در  جمعیتی 
گفته  به  تحصیل.  مدت  طول 
و  آمار  دفتر  مدیرکل  محزون 
سازمان  جمعیتی  اطالعات 
ساالنه  رشد  کشور  ثبت احوال 
باروری در سال 91، 2.9 درصد 
به  این رقم در سال 92  که  بود 
3.5 درصد رسید و در سال 93 با رشدی تقریبًا مناسب 
به 4.2 درصد رسید. به نحوی که امیدوار بودیم با حفظ 
سطح  به  کشور  در  باروری  نرخ  به زودی  رشد  روند  این 
در  گهان  نا باروری  رشد  متأسفانه  اما  برسد؛  جایگزینی 
و  یافت  کاهش  درصد   2.3 به  و  کرد  فروکش   94 سال 
کاهش داشت. این  نیز به همین منوال  سال های بعد 
افزایش  که  می دهد  مسئوالن  به  را  هشدار  این  اتفاق 
از  بعد  سال  دو  طی  باروری  نرخ  کوتاه مدت  و  گهانی  نا
بوده  متاهلی  افراد  فرزندآوری  از  ناشی  ابالغ سیاست ها 
و  تشویق ها  از  پذیری  تأثیر  با  و  فرزند داشته اند  که یک 
فرزند  داشتن  به  تصمیم  گرفته  صورت  روشنگری های 

دوم گرفته اند.
 عواقب کاهش رشد جمعیت در هرمزگان

مانند  شاخصی  المللی  بین  شناسان  جامعه  از  برخی 
این  به  نسبت  ابراشتات«  »نیکوالس  و  کوک«  »مایکل 
به  کرده اند،  نگرانی  ابراز  ایران  در  باروری  نرخ  سطوح 
کاهش نرخ باروری را بی سابقه  طوریکه »اوراشتات« این 
ایران  جمعیت  برای  را  تاریکی  آینده  »کوک«  و  دانسته 
متصور شده است.رشد جمعیت نیز در استان هرمزگان 
کاهشی دارد و در آینده قطعًا با جمعیت میانسال و  نرخ 
پیر روبرو خواهیم شد. بعد از انقالب تا اواخر دهه هشتاد 
نرخ رشد جمعیت رو به افزایش بوده اما پس از آن این 
کاهش بوده است.طبق آمارهای منتشر شده  نرخ رو به 
از طرف ثبت احوال استان هرمزگان: در سال 97 تعداد 
ثبت  هرمزگان  استان  در  والدت  واقعه   934 و  هزار   37
کاهش 7/1 درصدی  که نسبت به سال 96 با  شده است 
گذشته مسئله  بوده ایم.در سال های  روبرو  نرخ والدت 
رشد جمعیت در استان هایی چون هرمزگان و سیستان 
بلوچستان ناشی از فقر و مسائل فرهنگی بوده است اما 
کاهش رشد  امروز همان فقر و مشکالت اقتصادی باعث 
جمعیت شده است. برای مثال سیستان بلوچستان با 
مشکل امنیت غذایی و تأمین آب روبه روست. استان 
هرمزگان با خشک سالی و عدم توسعه نیافتگی دست و 
کامل اجتماعی و  پنجه نرم می کند. هنوز زنان از امنیت 

بهداشتی برخوردار نیستند .
سیستان  مرزهای  در  جمعیت  کاهش  و  مهاجرت 

گذاشته  بلوچستان، روی امنیت منطقه تاثییرات منفی 
موقعیت  دلیل  به  بلوچستان  و  سیستان  است.استان 
خاص جغرافیایی و مبادالت مرزی و پیوند بین دو مرز 
بوده  امنیتی  تهدیدات  متحمل  و  آسیب پذیر  همواره 
است ازاین رو خالی از سکنه شدن روستاها در پی خشک 
خاص  عواقب  شهرها  دیگر  به  مهاجرت  بحران  و  سالی 
خودش را خواهد داشت. اما پیر شدن جمعیت یا کاهش 
آن نیز به همین اندازه امینت سیستان و بلوچستان را به 
خطر خواهد انداخت. هرمزگان نیز با این دست بحران ها 

روبه روست.
جمعیت  رشد  کاهش  برابر  در  محروم  استان های 
از  ناشی  جمعیت  رشد  که  هرچند  آسیب پذیرترند. 
محیط  و  فرهنگی  اقتصادی،  فراوان  معضالت  نیز  فقر 
کاهش جمعیت به خاطر فقر  زیستی خواهد داشت اما 
استان  یک  است.هرمزگان  مخرب  اندازه  همان  به  نیز 
کشور است. مبادالت دریایی و خطوط  استراتژیک برای 
کشور در این استان صورت می گیرد حال  اصلی تجارت 
کار جوان در این  که تا دو دهه دیگر نیروی  کنید  تصور 
مجبور  که  ازاین روست  شود  روبه رو  بحران  با  استان 
است دست به دامان نیروی های بیشتر غیربومی شود 
که این مسئله خود ابعاد فرهنگی در پی دارد همچنین 
کشور  اقتصاد  به  درنتیجه  شد  خواهد  گسترده تر  فقر 
گر بحث مقایسه  کرد.ا آسیب های جدی تری وارد خواهد 
کشور فقیری چون هند با ایران شود این نکته را باید در 
گر هند امروز رشد اقتصادی عالی داشته است  نظر گرفت ا
که  اقتصادی اش بوده است  باز  به سبب سیاست های 
کشورهای  کار جوان، به دسته  توانسته به مدد نیروی 
ثروتمند جهان ملحق شود و بخش اعظمی از جمعیتش 
که ایران با تحریم های  ج شوند.حال  را از فقر مطلق خار
در  سردرگم  نیز  دولت  و  روبه روست  اقتصادی  سخت 
ک خورده، جمعیت  جوان  کردن مصوبه های خا اجرایی 
دست  از  را  خود  افزایش  برای  فرصت  بهترین  نیز  ایران 
که به ازای هر فرزند تا  خواهد داد . شاید مقایسه ژاپنی 
دوسالگی 6 هزار دالر ماهانه به والدین می دهد با زنان 
نمی شوند،  باردار  شغلشان  دادن  از  ترس  از  که  ایرانی 

درست نباشد . 
کاهش رشد جمعیتی که در کشورهای توسعه یافته اتفاق 
جمعیتی  رشد  کاهش  و  بود  کار  و  رفاه  از  ناشی  افتاد، 
خشک  از  ناشی  می افتد  محروم  مناطق  و  ایران  در  که 
با  تواند  می  دولت  است  فقر  و  توسعه نیافتگی  سالی، 
کمبود های اقتصادی و با  بهبود شرایط اشتغال و رفع 
استفاده از مشوق های فرهنگی و اقتصادی، جوانان را 
به داشتن فرزند بیشتر و یا ازدواج در بهترین سن های 

کند . باروری  ترغیب 
گر حمایت ها و سیاست های دولتی در راستای   قطعا ا
رشد جمعیت افزایش یابد، ایران می تواند با استفاده از 
نیروی انسانی جوان، به یکی از اقتصادهای منطقه خود 

تبدیل شود .

رشد جمعیت هرمزگان درشیب سقوط

استان هایی چون هرمزگان و سیستان 
که تا چندی پیش به  و بلوچستان 

رشد جمعیت، ازدواج زودهنگام و چند 
فرزندی در زنان جوان شناخته می شد، 

امروزه مسیرش درشیب سقوط 
قرارگرفته است که شاید نیاز به یک 

کاوی اساسی در زمینه های  وا
 متعدد دارد

گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با رویکرد پیشگیرانه با جدیت بیشتر  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک 
گفت: از ابتدای سال  گزارش پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ،حامد احمدپور  در این شهرستان دنبال می شود.به 
گونه پرونده تصرفی در یگان حفاظت این اداره تشکیل نشده و با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت به استناد تبصره  کنون هیچ  98 تا 
کلیه موارد تخریب و تصرف در اراضی ملی در همان مرحله نخست پیشگیری شده و از ادامه  ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری 

تصرف و دست اندازی به منابع ملی ممانعت شده است.
کارشناسان این اداره ضمن توجه به  وی افزود: به منظور بهره برداری صحیح و اصولی از محصوالت فرعی مرتع در شهرستان بستک، 
گرفتن قوانین و مقررات  که از استانهای همجوار بدون در نظر  توانمندسازی جوامع محلی و تشکیل جلسات با مرتعداران با عده ای سودجو 
کیلوگرم آویشن کشف  اقدام به بهره برداری غیراصولی و بدون مجوز محصوالتی نظیر آویشن نموده بودند برخورد نموده و در این رابطه 184 

و ضبط و 4 نفر از این افراد بازداشت و 2 دستگاه خودرو توقیف شدند.
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 واتس اپ عمدا باینریهای اپش را از دید 
که  کند  دور نگه می دارد تا اطمینان حاصل 
هیچکس نتواند آن را به طور جامع مطالعه 

کند. حتی ممکن است واتس اپ و شرکت مادر 
آن فیسبوک ملزم به پیاده سازی منافذ شده 
باشند، از طریق فرایندهایی همچون دستور 

سکوت صادر شده از سوی FBI. اجرای یک 
کار آسانی نیست اپ ارتباطی امن از آمریکا 

مشخصات گوشی جدید شیائومی
گون ۴۳۹ و باتری قدرتمند  گوشی مجهز به پردازنده اسنپ درا کرده است. این  گوشی میان رده جدید خود رونمایی   شیائومی از 

۴۰۰۰ میلی آمپری است.
گوشی 6A Redmi محسوب می شود و دارای نمایشگر ۵.۴۵ اینچی با دقت ۷۲۰ در ۱۴۴۰  گوشی ۷A Redmi جایگزینی برای   

پیکسل و نسبت بصری ۱۸ به ۹ است.
یا ۳۲  گیگابایت رم و ۱6  یا ۳  که به ترتیب دارای ۲  گوشی یادشده در دو مدل متفاوت عرضه می شود  از مهر،  ایتنا  گزارش  به 
گیگابایت افزایش  کارت حافظه اس دی می توان این مقدار را به ۲۵6  گیگابایت حافظه داخلی خواهند بود. البته با استفاده از 
گوشی از سیستم عامل جدید اندروید  گوشی یادشده به ترتیب ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی هستند.در این  داد. دو دوربین پشتی و سلفی 

گوشی یادشده هنوز اعالم نشده است. ۹ استفاده شده و عرضه آن برای دو روز دیگر برنامه ریزی شده است. قیمت 
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    گروه فناوری//
خرید  آمار  کاهش  از  قطعیت  با  نتوان  اید  ش  
گوشی های آیفون پس از مشکالتی که اپل برای 
کرده خبر داد، اما  اپلیکیشن های ایرانی ایجاد 
که  هستند  کاربرانی  کارشناسان،  اعتقاد  به 
گوشی هایشان  جایگزینی  به  نیاز  صورت  در
از سرقت، خرابی و شکستگی، سیستم  پس 

کنند.  iOS عامل اندروید را جایگزین
که در ایران صدها برنامه نویس مستعد  در حالی 
بسیاری،  کسب وکارهای  و  دارد  وجود   iO S
اپلیکیشن های خود را در مارکت آنالین اپل قرار 
می دهند، متأسفانه کاربران همیشه با مشکالتی 
در استفاده از اپلیکیشن های بین المللی و حتی 

داخلی از طریق اپ استور روبه رو بودند.
از  یکی   ۱۰۰۹ خطای  ایسنا،  از  ایتنا  گزارش  به 
که  است  مشکالت  این  اخته شده ترین  شن
کاربران ایرانی بود و در حالی  مدت ها باعث آزار 
آمریکا،  تحریم های  و  محدودیت  ایجاد  با  که 
کانت های  بسیاری از شرکت ها سراغ استفاده از ا
کنون عمر همین  اینترپرایز )Enterprise( رفتند، ا
به  را  کسب وکارها  و  شده  محدود  هم  انت ها  ک ا
کرده است، هرچند  استفاده از نسخه وب ناچار 
همین  در  حوزه  این  برنامه نویسان  از  یاری  بس

کارشان را از دست داده اند. مدت 
البته محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- پس از حذف اپلیکیشن های 
ایرانی از گوشی های آیفون گفت: سال ۱۳۸۹ اپل 
گوشی  تقاضای  تنها  نه  اما  کرد  تحریم  را  ران  ای
کمتر نشد، بلکه بیش تر هم شد.  آیفون در ایران 

حالی  در  رگوالتوری،  آمار  طبق  حاضر  حال  در 
ارتباطی  شبکه  در  آیفون  گوشی  روزانه ۷۰۰۰  که 
کشور وارد و رجیستر می شد، اما پس از اتفاقاتی 
داخل  فعال  گوشی  هزار   ۷۰ روزانه  افتاد،  که 
شبکه نیز، خاموش شده است. خاموش شدن 
گوشی های این شرکت در شبکه، نشان از توسعه 
اپلیکیشن های ایرانی دارد و اپل در حال از دست 

دادن بازار خود در ایران است.
که در این مدت از اپراتورها  با وجود این، آماری 
کاهش  نشان دهنده ی  چندان  شده،  یافت  در
گوشی های آیفون و سیستم  کاربران از  استفاده  
کارشناسان معتقدند  گرچه  عامل iOS نیست. ا
آیفون  گوشی  و  شود  تحریم  ایران  در  آیفون  ر  گ ا
جدیدی رجیستر نشود، پس از سه سال تعداد 
کم  هستند،  آی اواس  روی  که  تگاه هایی  دس

هستند  زیادی  افراد  هم  هنوز  اما  می شود، 
و  تحریم  مانند  مشکالتی  وجود  علی رغم  که 
از  استفاده  به  اصرار  اپلیکیشن ها،  نکردن  ر  کا
گرچه اپل از همان  محصوالت شرکت اپل دارند. ا
کسب وکارهای  که به افراد و  کرده  ابتدا هم اعالم 

ایرانی سرویس نمی دهد.
گاه بودند، گوشی اپل  کاربران آ گر  ا

نمی خریدند
فناوری  -کارشناس  نوری  میالد  راستا  این  در 
کاربران  تغییرات  درباره ی  هم   - العات  اط
آی آواس در ایران در ماه های اخیر بیان می کند: 
گاهی  کم بوده، به دلیل عدم آ گر این تغییرات  ا
هنوز  روزها  این  که  هستند  افرادی  است.  ربر  کا
آیفون می خرند که خیلی اوقات نخستین گوشی 
گاه نیستند  آ افراد  این  که می خرند.  لی است  اپ

که برای استفاده از بسیاری از اپلیکیشن ها دچار 
بودند،  گاه  آ کاربران  این  گر  ا می شوند.  کل  مش

گوشی آیفون نمی خریدند. شاید خیلی از آن ها 
در این راستا امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری 
گوشی های  خاموشی  خبر  درباره ی  العات-  اط
ماهیانه  حالت،  بدترین  در  داد:  توضیح  فون  آی
حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه جابه جا می شود. یعنی 
دزدیده  که  دارد  وجود  دستگاه  هزار   ۲۰ زی  رو
می شود.  گم  یا  می شکند  می سوزد،  می شود، 
که فرد برای جایگزینی به  در چنین حالتی است 
گوشی آیفون، اندرویدی می خرد. بنابراین  جای 
به  شده،  حذف  آیفون   ۷۰۰۰ می گوئیم  تی  وق
گوشی هایشان را  که ۷۰۰۰ نفر  این معنی نیست 
کردند و دیگر استفاده نمی کنند، بلکه  خاموش 
که اتفاقات جایگزینی برایشان  گوشی هایی بوده 
بگیرند،  آیفون  گوشی  این که  جای  به  و  تاده  اف

اندروید گرفته اند.
بنابراین این که آیا پس از مشکالتی که شرکت اپل 
کرده، تمایل  ایجاد  ایرانی  اپلیکیشن های  برای 
کاهش  محصول  این  از  استفاده  به  ربران  کا
کوتاه مدت نتوان  یافته یا خیر، شاید به نظر در 
به آن پاسخ داد. زیرا با توجه به این که سالیانه 
دستگاه های  چرخه ی  از  دستگاه  میلیون   ۱۲
است  ممکن  گرچه  ا می شود،  ج  خار شمند  هو
در  آیفون  گوشی های  دارندگان  از  برخی  ی  حت
خود  گوشی های  گذاشتن  کنار  به  مدت  ن  ای
هم  هنوز  اما  باشند،  کرده  اقدام  دلیل  هر  به 
که ممکن است برای اولین بار  کاربرانی هستند 
موضوع  این  و  بگیرند  دست  آیفون  شی های  گو
چندان   iOS گوشی های  آمار  می شود  جب  مو

کاهش نیابد.

   گروه فناوری//
پژوهشگران  و  محققان  که  ت هاست  د م
پروتکل های  ضعیف  امنیت  از  یاری  س ب
مودم های اینترنت بی سیم وای فای می گویند 
کاربران وای فای هشدار می دهند  و همواره به 
یا  خانه  مودم های  در  سایبری  امنیت  به  ه  ک

محل کارشان اطمینان نکنند.
اعالم  و  دریافته  تازگی  به  امنیتی  رشناسان  ا ک
گ امنیتی در روترهای اینترنت  کرده اند که یک با
که  وای فای ساخت شرکت TP Link وجود دارد 
کاربران موردنظرشان را  نفوذ هکرها به اطالعات 

تسهیل می کند.
اخیرًا  آنکه  به  توجه  با  ایسنا،  از  ایتنا  گزارش  ه  ب
مسائل مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از 

کاربران اهمیت خاص و بسزایی  حریم خصوصی 
و  مالی  اطالعات  سرقت  دیگر  طرفی  از  و  فته  ا ی
کاربری افراد در  شخصی و نفوذ به حساب های 
محیط اینترنت و فضای مجازی نیز رو به افزایش 
گزارش هایی  و  اخبار  روزه  هر  و  شده  ارش  ز گ
به  سایبری  مجرمان  و  هکرها  نفوذ  بر  نی  ب م
افراد  شخصی  اطالعات  و  بانکی  اب های  س ح
کارشناسان  تازگی  به  حاال  می شود،  تشر  ن م

که یک آسیب  کرده اند  امنیتی دریافته و اعالم 
روترهای  و  مودم  در  امنیتی  گ  با و  یری  ذ پ
اینترنت وایرلس )وای فای ( توسعه داده شده 
 )TP-Link( توسط شرکت چینی تی پی لینک
که به هکرها و مجرمان سایبری این  وجود دارد 
کاربران موردنظر  امکان را می دهد به اطالعات 

کنند. خود دسترسی پیدا 
گواری برای  انتشار این خبر می تواند خبر بسیار نا
فای  وای  مودم های  از  که  کاربری  لیاردها  ی م
این شرکت معروف و بزرگ استفاده می کنند، به 
که به هکرها و مجرمان سایبری  شمار بیاید چرا
راه دور در  از  را  کامل روتر  کنترل  اجازه می دهد 
دست بگیرند و به اهداف و اطالعات موردنظر 

خود دست یابند.

که آسیب پذیری و ضعف های امنیتی  این روزها 
و  کشف  مختلفی  افزارهای  نرم  و  سیستم  ر  د
اعالم می شود، محققان امنیت سایبری سعی 
کاربران را از حمالت احتمالی  دارند بدین وسیله 
هکرها و دسترسی آنها به اطالعات شخصی خود 
کرده و جلوی خطر نقض حریم خصوصی  گاه  آ

کاربران را بگیرند.
شرکت های  گزارش ها  این  انتشار  با  چنین  م ه

انتشار  با  مربوطه  دهنده  سعه  و ت
نسخه  یک  هنگام  د  و ز

به روزرسانی شده به 
کردن  طرف  ر ب

آسیب پذیری 
و ضعف های 
نیتی  م ا

خواهند  بوطه  ر م
پرداخت.

وب  گزارش  اساس  ر  ب
 ،hackernews یت  ا س

و  محققان  گفته  ه  ب
فعال  وهشگران  ژ پ

امنیت  حوزه  ر  د

که  سایبری، این شرایط زمانی بحرانی می شود 
هکرها و مجرمان سایبری بتوانند از این آسیب 
گسترده ای  صورت  به  امنیتی  ضعف  و  یری  ذ پ
این  که  اینجاست  جالب  کنند.نکته  تفاده  س ا
حال  در  کنون  تا میالدی   ۲۰۱۳ سال  از  رها  ک ه
کسب اطالعات شخصی و محرمانه  استخراج و 
سایر  و  وای فای  های  روتر  طریق  از  ربران  ا ک
بوده  سیسکو  برند  الکترونیکی  تگاه های  س د

آمارهای  اساس  نشده اند.بر  هم  شناسایی  و 
سال  از  هک  و  سایبری  حمالت  شده،  تشر  ن م
توجه  با  و  رسیده  خود  اوج  به  میالدی   ۲ ۰ ۱۷
سوی  از  سایبری  حمالت  روزافزون  افزایش  ه  ب
بزرگ  و  کوچک  شرکت های  و  کشورها  رها،  ک ه
این گونه  هدف  جهان،  سراسر  در  یاری  س ب
خسارات  و  آسیب ها  و  گرفته  قرار  الت  م ح

جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

کاربران ایرانی کنش  تحریم های اپل و وا

     گروه فناوری//
برخالف تلگرام، واتس اپ منبع باز نیست، 

به همین خاطر هیچ راهی وجود ندارد که 
محققان به راحتی بتوانند چک کنند که 

کد آن وجود دارد یا نه. آیا منافذی در 
یک  در  دوروف  پاول  ایتنا،  گزارش  ه  ب

یادداشت جدید خود توضیحاتی را نوشته 
گزیده ای از آن از نظر شما می گذرد: که 

کنم. ولی چون  بر رقبا تمرکز  من دوست ندارم 
مدام از من درباره واتس اپ سوال می شود، این پست 

را نوشته ام. در اینجا نظرات من درباره آنها و همچنین خودمان 
که واتس اپ همه  کرده ام. به نظر می رسد دنیا از این خبر  را ذکر 
کرد شوکه شده باشد. هر آنچه  گوشیها را به جاسوس افزار تبدیل 
توسط  متنها(  و  ایمیلها  عکسها،  جمله  )از  باشد  شما  گوشی  ر  د
که شما  مهاجمان قابل دسترسی خواهد بود صرفا به این خاطر 
غیرمنتظره  من  برای  خبر  این  البته  کرده اید.  نصب  را  س اپ  ت ا و
که مشکلی  نبود. سال گذشته واتس اپ ناچار به اذعان به این شد 
بسیار به شبیه این داشته اند - فقط یک تماس ویدئویی از طریق 

برای  هکر  یک  که  بود  چیزی  آن  تمام  س اپ  ت ا و
نیاز  شما  گوشی  داده های  تمام  به  رسی  ت س د
که واتس اپ  که هر بار  داشت. به نظر می رسد 
اپش  در  بحرانی  آسیب پذیری  یک  به  ار  چ ا ن
می شود یک آسیب پذیری جدید جای آن را 
می گیرد. تمام مشکالت امنیتی آنها به راحتی 
زیادی  حدود  تا  کار  و  نگاه  جاسوسی،  ی  ا ر ب
برخالف  هستند.  نفوذ  مجراهای  حکم  ر  د
همین  به  نیست،  باز  منبع  واتس اپ  رام،  گ ل ت
که محققان به  خاطر هیچ راهی وجود ندارد 
کد آن وجود دارد یا  که آیا منافذی در  کنند  راحتی بتوانند چک 
کدش را منتشر نمی کند، بلکه دقیقا عکس  نه. نه تنها واتس اپ 
از دید دور  را  اپش  باینریهای  واتس اپ عمدا  را عمل می کند:  آن 
را  آن  نتواند  هیچکس  که  کند  حاصل  اطمینان  تا  می دارد  ه  گ ن
کند. حتی ممکن است واتس اپ و شرکت  به طور جامع مطالعه 
مادر آن فیسبوک ملزم به پیاده سازی منافذ شده باشند، از طریق 
 .FBI سوی  از  شده  صادر  سکوت  دستور  همچون  یندهایی  ا ر ف
کار آسانی نیست. تنها در یک  اجرای یک اپ ارتباطی امن از آمریکا 

گذراند متحمل سه تالش  که تیم ما در آمریکا در سال ۲۰۱6  هفته 
که ۱۰ سال در آن محیط  کنید  نفوذ از سوی FBI شد. حاال تصور 

چه اثری بر یک شرکت مستقر در آمریکا خواهد داشت.
کاشتن   آژانسهای امنیتی از تالشهای ضدتروریستی برای توجیه 
که چنین منافذی  منافذ استفاد می کنند. ولی مشکل اینجاست 
توسط تبه کاران و دولتهای اقتدارگرا نیز قابل استفاده است. جای 
فقدان  هستند:  واتس اپ  عاشق  دیکتاتورها  که  نیست  تی  ف گ ش
امنیت آن برایشان امکان جاسوسی از مردمشان را فراهم می آورد، 

که تلگرام در آنها ممنوع شده است... کشورهایی  مثال از 
کار بر روی تلگرام را به عنوان پاسخی  که من   واقعیت این است 
کردم. در آن  مستقیم به فشار شخصی از سوی مراجع روسی آغاز 
قالب متن  را در  پیامها  ان، در سال ۲۰۱۲، واتس اپ همچنان  زم
ساده انتقال می داد. این افتضاح بود. نه فقط دولتها یا هکرها، 
همه  به  هم  وایفای  ادمینهای  و  موبایل  ارائه دهندگان  که  ل ب

متنهای واتس اپ دسترسی داشتند...
 تلگرام در تقریبا 6 سال فعالیتش هیچ هیچ نشت داده ها یا نقایص 
بروز  خود  از  ماه  چند  هر  واتس اپ  که  نوعی  آن  از  مهمی  نیتی  م ا
به  ما  داده های  افشای  سال،   6 این  در  است.  نداشته  ی دهد  م
که فیسبوک/ طرفهای ثالث دقیقا صفر بایت بوده است، در حالی 
کار برای یک دولت را  که ادعای  کسی  واتساپ عمال هر آنچه هر 

گذاشته اند. ک  داشته را با او به اشترا

واتـس اپ هیچگــــــاه امن نخواهد بــــــود

ضعفامنیتــیخطـرنـــاکدرمــودمهــا

ی
ستن

دان

باسامانه»شاهکار«آشناشوید!
  گروه فناوری//

بین  واسطی  شاهکار  امانه  س  
مراجع  و  مخابراتی  راتورهای  پ ا
اپراتورها  و  است  هویت  بیق  ط ت
به  سرویس  ارائه  از  ش  ی پ
مشترکین، از طریق این سامانه، 
هویت مشترکین را از نظر حقیقی 
خارجی  یا  ایرانی  حقوقی،  ا  ی

بودن صحت سنجی می کند.
اطالع از تعداد سیم کارت های تلفن همراه، سرویس های مخابراتی شامل اینترنت 
از  از شماره های تلفن همراه به نام مشترکین  پرسرعت ثابت، تلفن ثابت و اطالع 
جمله سرویس های »شاهکار« است و در آینده امکان احراز هویت در نظام بانکی 
و پرداخت نیز از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.سامانه شاهکار )شبکه احراز 
کاربران ارتباطی( یک واسط بین اپراتورهای مخابراتی و مراجع تطبیق هویت  هویت 
است. اپراتورها پیش از ارائه سرویس به مشترکین خود، از طریق این سامانه، هویت 
مشترکین را از نظر حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی بودن صحت سنجی می کند و 
در صورت تأیید درستی اطالعات در سامانه، اپراتور اجازه ارائه سرویس به مشترکین 
را دارد.به گزارش ایتنا از ایسنا، این سامانه در پی مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
کاربران در فضای مجازی  کامل حریم خصوصی و امنیت اطالعات  به منظور تأمین 
و حقیقی در سال ۱۳۹۴ راه اندازی و به تدریج سرویس های مختلف به آن اضافه 
که  گذشته، شاهکار به نرم افزار دولت همراه متصل شد  شد. همچنین در ماه های 
این نرم افزار از سایت دولت همراه به آدرس MOB.GOV.IR و اپ مارکت های ایرانی 

قابل دانلود و نصب است.
شاهکار چه خدماتی ارائه می دهد؟

که  تطبیق شناسه سرویس و شناسه هویتی از قابلیت های سامانه شاهکار است 
هر  از  خدمات  سامانه،  این  در  ارتباطی  سرویس های  صاحبان  شدن  مشخص  ا  ب
سرویس ارتباطی به صاحب همان سرویس ارائه می شود. با ایجاد این امکان هیچ 
فردی حق استفاده از شماره همراه فرد دیگری برای ثبت نام در نرم افزار دولت همراه، 
گهی فروش، فروشگاه های آنالین  نرم افزارهای موبایل بانک، پرداخت آنالین، ثبت آ
و  امکان تقلب  یا  و  که حریم خصوصی در آن ها مطرح است  نرم افزارهایی  و سایر 

کالهبرداری در آن ها وجود دارد را نخواهد داشت.
از  دیگر  یکی  آن ها،  نام  به  ارتباطی  سرویس های  ثبت  درباره  مشترکین  به  طالع  ا
در  ارتباطی  سرویس  هرگونه  ثبت  درصورت  و  است  شاهکار  سامانه  رویس های  س
اپراتورهای مخابراتی با شناسه هویتی مشترکان، ثبت این سرویس در قالب پیامک با 
سرشماره cra.ir به تمامی خطوط تلفن همراه به نام مشترک اطالع رسانی می شود. 
همچنین اطالع از تعداد سیم کارت های تلفن همراه، سرویس های مخابراتی شامل 
از  اینترنت پرسرعت ثابت )ADSL، TD-LTE، وایرلیس و …(، تلفن ثابت، اطالع 

شماره های تلفن همراه به نام مشترکین نیز از سرویس های جانبی شاهکار است.
احراز هویت با شاهکار در نظام بانکی

اخیرًا حسین فالح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- 
گفته بود  درباره وضعیت بهره برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت 
وزارت  با  بانکی  شبکه  و  مرکزی  بانک  سوی  از  نشست هایی  اخیر  ماه  چند  در  ه  ک
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد 
تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت 
کند؛ در همین راستا باید  مشتریان با ویژگی های خاص و قیمت معقول استفاده 
که در  توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات منعقد می شد 

نهایت با پیگیری های انجام شده، توافقات انجام شده است.
که با توجه به  کرده بود  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین اظهار 
بانکی و پرداخت  از سامانه شاهکار در نظام  انجام شده به زودی استفاده  توافق 
کشور می تواند از داده های  عملیاتی می شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت 
کد ملی با  کند و عملیات مطابقت  سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده 
که می تواند احراز هویت را با سرعتی باال و با دقت به منظور  شماره تلفن انجام شود 

جلوگیری از فعالیت کالهبرداران انجام دهد.

  گروه فناوری//
که تا ۲۰ سال آینده ما می توانیم  متخصصان حوزه »هوش مصنوعی« معتقدند 

از »ایمپلنت های مغزی« استفاده کنیم.
گزارش ایسنا و به نقل از ردیت، استفاده از این »ایمپلنت های مغزی« در سر، به  به 
که همه چیز را یاد بگیریم.» Nikolas Kairinos« از متخصصان  ما اجازه خواهد داد 
کرد: با استفاده از ایمپلنت های مغزی نیازی به حفظ  حوزه هوش مصنوعی اظهار 
کردن چیزها ندارید.وی ادامه داد: با این ایمپلنت ها دیگر نیاز نیست که همه چیز را 

کنید؛ زیرا جواب دقیقًا در مغز شما خواهد بود. گوگل جست وجو  مداما از 
کلمه را به زبانی دیگر بدانید، جواب را  گر می خواهید معادل یک  به عنوان مثال ا
کافی  که در مغز شماست، خواهید دانست.تنها  از طریق ایمپلنت هوش مصنوعی 

که از مغز سوال بپرسید. است 
فناوری  ایمپلنت ها مانند  این  افزود، چشم انداز  این متخصص هوش مصنوعی 
که توسط »ایالن ماسک« بنیان  استارتاپ »نورالینک«) Neuralink( خواهد بود 
کاشت در  نهاده شده.این استارتاپ قصد دارد با ساخت تراشه های رایانه ای قابل 

کند. کم رنگ تر  داخل مغز انسان، مرز بین بشر و ماشین را 
پردازنده  این  می کند.  بازیابی  را  کاربران  المسه  حس  تراشه  این  می شود  فته  گ
شکل  انسان  مغز  داخل  در  که  می کند  رمزگشایی  را  پیچیده ای  یگنال های  س
تا بتواند این سیگنال ها را  را به رقم تبدیل می کند  گرفته اند؛ سپس تراشه آن ها 
گذاشته می شود،  کار  که این تراشه در مغز وی  کند.در نتیجه شخصی  پردازش 

کردن عملکرد عضالت بدن را پیدا می کند. کنترل  امکان 
که  مانند داشتن دستیار هوشمندی است  ایمپلنت ها در مغز دقیقًا  این  اربرد  ک
بسیار  پیشرفت  این  که  است  معتقد   »Kairinos«.می کند فکر  شما  مانند  قریبًا  ت

نزدیک است و تا ۵ سال آینده تغییرات بزرگی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

تا ۲۰ سال آینده؛
گوگلدرمغزشماخواهدبود


