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نماینده ولی فقیه در هرمزگان: فرماندار بندرعباس: فرماندار جاسک:

اشتغال بیشتر نیروهای بومی در صنایع فوالدی 
مستقر در منطقه ویژه

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان:

ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از آمبوالنس 

ویژه به کار گرفته شود

صفحه3 صفحه2

سال هجدهم 
  شماره 1014
8 صفحه 
 قیمت 1000 تومان

روزنامه 

صفحه7 صفحه8

راه اندازی و ارتقای 8 
ایستگاه جدید تلفن همراه 
در هرمزگان

ورود خیرین برای رفع توزیع 
نامتوازن عدالت آموزشی 

در هرمزگان

 کثیراالنتشار

باشگاه بدنسازی جوان )بانوان و آقایان (
 ساعت کار بانوان:  7:30 الی 11:30           ساعت کار آقایان: 12 الی 23

 09173593916 ) با مدیریت جهانگیر(      09175504538 )ساالری( 

نشانی: بندرعباس، چهارراه صاحب الزمان، روبروی بانک رسالت، نبش دبیرستان حقانی

 دعوت به همکاری 
یک  نگهبان برای مجتمع مسکونی به صورت 

شبانه روزی با سوئیت و تجهیزات و حقوق ثابت 
نیازمندیم.

شماره تماس 09175240413  قاسمي

 اصالحیه آگهی مناقصه واگذاری امورپشتیبانی، نگهبانی و خدماتی 
شهرداری منطقه دو مورخ 99/4/8

آگهی به شرح ذیل اصالح می گردد:
1ـ فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/4/28 تمدید می گردد.

2ـ تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 99/4/30 تمدید می  گردد.
3ـ پیشنهادات ساعت 13 روز سه شنبه 99/4/31 در کمیسیون عالی معامالت که درمحل شهرداری منطقه دو بازگشایی و اعالم 

نتیجه می گردد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

خانه انگلیسی بهار
 واگذاری کالس به مدرس مکالمه واجد شرایط.
 استخدام مدرس برای سطوح مختلف.

سیزده هکتاری، مقابل تارا مارکت

0917 579 5007

حرف آخر
استاندارهرمزگان : شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم 

بهداشتی در استان راه اندازی می شود.
صفحه 8

بسمه تعالی 

آگهی مزایده عمومی 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر داردبه استناد مصوبه هیئت مدیره 

تعدای از آهن آالت اوراقی خود را واقع در میدان تره بار قدیم از طریق فراخوان عمومی )مزایده حراج( به اشخاص حقیقی 

و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 

10روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

)فروش اسناد مزایده و بازدید از محل از تاریخ 99/4/23 الی 99/5/5(

 ـ هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری برعهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می 
گردد.

ـ متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به 
نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآور ده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند.

ـ مبلغ سپرده شرکت در مزایده )حراج ( آهن آالت اوراقی 60/000/000 ریال می باشد که برنده مزایده می بایست مبلغ 
واریزی را به شماره حساب سپرده 10/6802954/1 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 

های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید.
ـ چنانچه برندگان نفر اول، دوم، سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع 

سازمان ضبط خواهد گردید.
ـ آخرین مهلت خرید اسناد و واریز مبلغ سپرده ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 99/5/5 می باشد.

ـ متقاضیان می بایست با ارائه تصویر کارت ملی، شناسنامه، سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده ) حراج ( 
پیشنهاد خود را به صورت حضوری در جلسه کمیسیون معامالت حراج در ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 99/5/5 که در 
محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم 

گیری کمیسیون نخواهد بود.
ـ شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابالغی و اعالمی از سوی سازمان می باشد.

ـ کمیسیون معامالت سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
ـ سایر اطالعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء 

و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.
ـ این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد.

واحد روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس



در  هوانیروز  گفت:  ارتش  هوانیروز  فرمانده 
نقطه زن  موشک های  و  امنیتی  و  دفاعی  بحث 
و موشک های هشت ونیم کیلومتر دستاوردهای 
خوبی داشته و به زودی هم به موشک های ۲۰ و 

۱۰۰ کیلومتر دست پیدا خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان یوسف 
مراسم  همچنین  و  اشتر  مالک  جشنواره  در  قربانی 
هوانیروز  ستادی  و  پروازی  فنی،  خلبانان  از  تجلیل 
سلیمانی  شهید  سپهبد  رشادت های  به  اشاره  با 
به سعادت سپهبد شهید حــاج قاسم  گفت: خوش 
به  انسان ها  منفورترین  دست  به  که  سلیمــانی 

شهادت رسید.
وی با بیان اینکه عملیات مرصاد یک عملیات منحصر 
به فرد در تاریخ دفاع مقدس بود که اتفاقاً آقای پرویز 

اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  فعلی  رئیس  فتاح 
هم در آن حضور داشت، گفت: رژه روز ۱۹ تیر ۱۳۵۸ 
نیروهای  رژه  اولین  نیز  قم  در  هوانیروز  بالگردهای 
مسلح در محضر حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی بود که توسط بالگردهای مسلح 
در  مسلح  بالگردهای  رژه  آنقدر  و  شد  انجام  جنگی 
آن مراسم زیبا و تأثیرگذار بود که امام خمینی )ره( 
رژه  و  بیایند  دوباره  بالگردها  فرمودند  لحظه  همان 

بروند.
امیر قربانی با بیان اینکه هوانیروز ارتش امروز بازوی 
با  وقتی  آمریکایی ها  گفت:  است،  نظام  قدرتمند 
پیروزی انقالب از ایران رفتند، فکر کردند هوانیروز به 
سرعت زمین گیر می شود اما همه دیدند که هوانیروز 
رشادت هایی  چه  پاوه  و  گنبد  غائله های  جریان  در 

کشوری  پرواز شب شهید  اگر  داد.  نشان  از خود  را 
در ارتفاعات سر به فلک کشیده غرب انجام نمی شد، 

مشخص نبود پاوه چه سرنوشتی پیدا می کرد.
فرمانده هوانیروز ارتش ادامه داد: خیانت منافقین به 
و  است  نداده  انجام  کنون  تا  هیچکس  را  ما  کشور 
هوانیروز در عملیات مرصاد، کمر منافقین را شکست.
بحث  در  هوانیروز  امروز  اینکه  بیان  با  قربانی  امیر 
فورگت«  اند  »فایر  موشک های  و  امنیتی  و  دفاعی 
کیلومتر  نیم  و  هشت  موشک های  و  نقطه زن  و 
کرد:  عنوان  است  داشته  خوبی  بسیار  دستاوردهای 
ان شااهلل به زودی به موشک های ۲۰ کیلومتر و ۱۰۰ 

کیلومتر دست پیدا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه هوانیروز بزرگترین رزمایش شبانه را 
در تاریکی مطلق به مدت ۶ ساعت انجام داد، گفت: 

رزمایش  این  در  مجروح  تخلیه  تا  رزمی  اقدامات  از 
انجام شد.

در  ما  امروز  اینکه  بیان  با  ارتش  هوانیروز  فرمانده 
تیراژ  هزار   ۶۰۰ تعداد  در  قطعه  نوع   ۴۳۵ هوانیروز 
ساخته ایم گفت: هوانیروز در ۴ نقطه کشور از برادران 
ارتش، سپاه و هنگ مرزی در مرزهای  عزیزمان در 

کشور پشتیبانی می کند.
تنها در طول  بالگردهای هوانیروز  اینکه  بیان  با  وی 
 ۵۰۰ کرمانشاه،  زلزله زده  مناطق  در  روز  یک شبانه 
در  هوانیروز  کرد:  اظهار  دادند  انجام  پرواز  سورتی 
جریان آتش سوزی های زاگرس ۲ هزار نفر نیرو جابجا 

کرد.
امیر قربانی گفت: هوانیروز امروز به ۱۸ استان کشور 

خدمات اورژانس هوایی ارائه می دهد.

حجت االسالم انصاری راد با تاکید بر تالش 
بیشتر حوزه علمیه در ترویج فرهنگ عفاف 
جامعه  در  بدحجابی  درد  گفت:  حجاب،  و 
درمان نشده و تا رسیدن به نقطه اصل راه 

طوالنی در پیش داریم.
حجت االسالم علی اکبر انصاری راد در جلسه 
ستاد صیانت از حقوق شهروندی عفاف و حجاب 
شورای   ۸۲۰ مصوبه  پیگیری  ویژه  کارگروه  و 
عالی انقالب فرهنگی، با اشاره به اهمیت عفاف و 
حجاب در قرآن اظهار کرد: آیات و روایات فراوانی 
درخصوص عفاف و حجاب در  قرآن کریم و از 
ائمه معصومین نقل شده که طبق این آیات و 

احادیث، زن نباید زینت خود را  مگر در دو مورد 
ظاهر سازد. وی با تاکید بر اینکه پوشش بانوان در 
اسالم، یک اصل تعبدی نیست، بلکه مصلحت ها 
و حکمت هایی دارد، افزود: نگاه انقالب اسالمی 
نیز بر رعایت و حفظ عفاف و حجاب به معنای 

واقعی است.
ارزش  به  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
کرد  اشاره  )ره(  امام خمینی  دیدگاه  از  حجاب 
اسالمی  راحل؛ حجاب  امام  فرموده  به  و گفت: 
ساخته  شخصیت،  حجاب  وقار،  حجاب  یعنی 
من فقیه نیست؛ این نص صریح قرآن است. آن 
قدری که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می توانیم 
از آن حدود )محدوده( خارج شویم و نه زنانی که 

معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند.
حجت االسالم انصاری راد با بیان اینکه تا رسیدن 
راه طوالنی در  نقطه اصلی عفاف و حجاب،  به 
در  بدحجابی  مظاهر  داشت:  ابراز  داریم،  پیش 
و  ادارات  برخی  در  است،  مشهود  کامال  جامعه 
شرکت ها نیز حجاب به خوبی رعایت نمی شود 
که با توجه به این موضوع نمی توان گفت فرهنگ 

عفاف و حجاب به معنای واقعی در جامعه نهادینه 
نشده است.

وی با تاکید بر لزوم تالش بیشتر حوزه علمیه 
و  عفاف  فرهنگ  ترویج  راستای  در  خواهران 
حجاب در جامعه گفت: متاسفانه بدحجابی در 
جامعه دردی است که تاکنون درمان نشده است 
و حوزه علمیه خواهران با توجه به نقش خطیر 
خود در این زمینه باید بیشتر تالش کند. مدیرکل 
تبلیغات اسالمی هرمزگان همچنین با تاکید بر 
اینکه فعالیت های حوزه عفاف و حجاب یابد بومی 
سازی شود، اضافه کرد: مبلغات باید پاسخگوی 
سؤواالت جوانان در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب 

باشند.
حجت االسالم انصاری راد با تاکید بر بومی سازی 
فعالیت های حوزه عفاف و حجاب گفت: باید از 
تمامی ظرفیت های زیرمجموعه سازمان تبلیغات 
اسالمی اعم از جمعیت بانوان فرهیخته، هیئات 
مذهبی، کانون مداحان و ... در راستای ترویج و 
نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب نهایت بهره 

را برد.

عزیزاله کناری در بازدید از فرآیند حمل، تغسیل و تدفین 
بندرعباس،  آرامستان  در  کرونا  بیماری  از  حاصل  اموات 
و  روستاها  در  تجمعات  از  جلوگیری  برای  کرد:  اظهار 
اموات  تمامی  نماز  تا  گیرد  برنامه ریزی صورت  نقاط  سایر 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 

در مکان آرامستان بندرعباس انجام شود.
در  متوفی  پذیرش  متوفی،  حمل  اعزام  مرکز  از  بازدید  در  وی 
ساختمان اداری، ساختمان غسالخانه، محل برگزاری نماز اموات 
و همچنین محل دفن اموات مبتال به بیماری کرونا در آرامستان 
در  بهتر  چه  هر  رسانی  خدمات  راستای  در  گفت:  بندرعباس، 
شرایط کنونی، بعضی از روزها که شاهد افزایش آمار فوتی ها در 
شهرستان هستیم، با وجود مرکز اعزام حمل متوفی که به صورت 
پروتکل های  رعایت  با  نیاز  صورت  در  است،  فعال  ساعته   ۲۴
آمبوالنس  از  استفاده  برای  خصوصی  بخش  ظرفیت  بهداشتی، 

ویژه، به کار گرفته شود.
پزشکی  و  آرامستان  میان  اختالفاتی  افزود:  بندرعباس  فرماندار 
قانونی وجود دارد که مقرر شد در جلسه ای با محوریت فرمانداری 

و با حضور مدیران ذی ربط، موضوع را بررسی و رفع کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

همکاری های اقتصادی ایران و چین 
برای آمریکا گران تمام می شود

اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
رابطه  درباره  پردازی ها  دروغ  و  گمانه زنی ها 
ایران و چین ریشه خارجی دارد، گفت: همکاری 
تمام  گران  آمریکا  برای  چین  با  ما  اقتصادی 

می شود.
موسوی  عباس  سید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
ما  رابطه  اینکه  بیان  با  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
با چین منافع محور است، گفت: نگاه کوتاه مدت به 
کشورها بخصوص کشورهای مهم و آینده دار همچون 
راهبردی  و  ما جامع  رابطه  براین اساس  نداریم  چین 

تعریف شده است.
وی افزود: سند همکاری ایران و چین نیز که چشم انداز 
۲۵ ساله دارد بیانگر آن است که نگاه ما به دوستان 
مراحل  هنوز  البته  است،  راهبردی  و  دراز مدت  خود 
باید این پیش نویس از سوی طرف  آن طی نشده و 
نهایت  در  و  شود  امضاء  سپس  و  بررسی  هم  مقابل 
باید به تایید نمایندگان مجلس برسد و در آن صورت 
تبدیل به قانون می شود و اجرا خواهد شد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه اضافه کرد: از این رو وقتی فرآیند 
آن نهایی شد، همه سند می تواند منتشر شود. موسوی 
درباره  پردازی ها  دروغ  و  زنی ها  گمانه  اینکه  بیان  با 
ایران و چین ریشه خارجی دارد، تصریح کرد:  رابطه 
این گونه همکاری ها بویژه در حوزه های اقتصادی برای 
آمریکایی ها گران تمام می شود به خاطر همین دنبال 
جوسازی و دروغ پراکنی درباره این همکاری ها هستند.

فرمانده کل ارتش:

 ابعاد زیادی از ۸ سال دفاع مقدس 
هنوز روشن نشده است

ناگفته های  ایرنا- فرمانده کل ارتش تاکید کرد: 
البته  و  مقدس  دفاع  سال   ۸ دوران  از  زیادی 
آن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  نقش 
زبان  با  دارد که الزم است  حماسه عظیم وجود 
و قلم بزرگانی که خود در جبهه های دفاع مقدس 

حضور داشتند، تشریح و تبیین شود.
به گزارش روابط عمومی ارتش، نشست صمیمی امیر 
سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، به مناسبت چهلمین سالگرد 
دفاع  راویان  و  پیشکسوتان  از  با جمعی  مقدس  دفاع 
مقدس ارتش از نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی 

و دریایی در ستاد ارتش برگزار شد.
از دیدار  ابراز خوشحالی  این دیدار ضمن  موسوی در 
پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس گنجینه 
بی مانند سال هایی است که طی آن رزمندگان پرشور 
خلق  ناشدنی  فراموش  حماسه ای  اسالمی مان  میهن 

کردند و عزت ایران عزیز را به نمایش گذاشتند.
وی با بیان اینکه ارتش در این کارزار بی مثال، کارنامه ای 
و  پایندگان  تا  گذاشت  یادگار  به  خود  از  ارزشمند 
آیندگان با استفاده از این تجارب راه مقاومت تا پبروزی 
کامل را ادامه دهند، اظهار داشت: اکنون که چهلمین 
ارزشمند  نقش  است،  تحمیلی  جنگ  آغاز  سالگرد 
راویان دفاع مقدس در انتقال مفاهیم این گنج بی بدیل 
و حدیث این دالورمردی ها به نسل های آینده، ضرورت 

بیشتری یافته است.

نماینده مردم غرب هرمزگان:خبــر

تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان برخورد با قاچاق سازمان یافته کانتینری به جای توقف کاالی ملوانی
در مجلس کلید خورد

گفت:  مجلس  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
صندوق  در  تخلفات  وقوع  بر  دال  گزارشاتی 
ذخیره فرهنگیان به دست نمایندگان رسیده که 
بر اساس این مستندات، تحقیق و تفحص درباره 

این صندوق را کلید زده ایم.
سخنگوی  فالحی  حسین  احمد  حجت االسالم 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از 
کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان در مجلس خبر داد و گفت: در شرایط فعلی 
بحث اول بر سر تعیین تکلیف پول هایی است که از این 
صندوق در گذشته برداشت شده و بازنگشته است و 
موضوع دوم پرداخت نشدن حق دولت به این صندوق 

است.
وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۳۶ 
شرکت زیر مجموعه دارد، ادامه داد: یکی از محورهای 
تحقیق و تفحص نیز همین شرکت ها هستند که باید 
میزان  و چه  داشته  درآمد  میزان  مشخص شود چه 

هزینه کرد دارند. 
نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه طبق قانون 
صندوق فرهنگیان باید حق السهم ۵ درصدی پرداخت 
کند،افزود:  واریز  نیز سهم ۵ درصدی  دولت  و  کنند 
متاسفانه دولت بیشتر تعهدات خود به صندوق ذخیره 

فرهنگیان را اجرایی نکرده است.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
تصریح کرد: گزارشاتی دال بر وقوع تخلفات در صندوق 
است  رسیده  نمایندگان  دست  به  فرهنگیان  ذخیره 
که بر اساس این مستندات تحقیق و تفحص را کلید 

زده ایم.

سفیر و نماینده دائم کشور:

ترور شهید سلیمانی مصداق بارز 
تروریسم دولتی است

سفیر و نماینده دائم کشورمان در جلسه هفته 
مجازی تروریسم، ترور وحشیانه شهید سلیمانی، 
قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه را مصداق 

بارز تروریسم دولتی دانست.
دائم  نماینده  و  سفیر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورمان در جلسه هفته مجازی تروریسم، تنها مسیر 
مبارزه با تروریسم را تقویت چند جانبه گرایی از طریق 
افزایش همکاری بین المللی و پاسخ دسته جمعی به 

تروریسم دانست.
مرکز  توسط  که  این جلسه  در  روانچی  تخت  مجید 
شد،  برگزار  متحد  ملل  سازمان  تروریسم  با  مبارزه 
رهیافت های یکجانبه گرایانه را مهمترین چالش برخورد 
با تروریسم بین المللی بر شمرد و افزود: به عنوان مثال، 
اقدامات یکجانبه قهر آمیز مانع دسترسی به ابزارهای 
ضروری برای پاسخی جمعی به تروریسم می شود و 
تالش های بین المللی در این زمینه را تضعیف می کند.

را  کشورمان  علیه  آمریکا  آمیز  قهر  اقدامات  روانچی 
خشونت ساختاری در نقض حقوق بشر، حق توسعه 
و حق حیات مردم ایران و مصداق بارز تروریسم و در 
ابعاد بزرگ تر تروریسم اقتصادی دانست که به صورت 
موجبات  و  داده  قرار  هدف  را  عادی  مردم  عامدانه 

صدمات بسیاری شده است.
سفیر کشورمان ترور وحشیانه شهید سلیمانی، قهرمان 
به هنگام سفر رسمی  در منطقه  تروریسم  با  مبارزه 
درعراق را مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض فاحش 
اصول اساسی حقوق بین الملل دانست که مسئولیت 
کیفری مرتکبین این جنایت را در بر خواهد داشت. وی 
همچنین سرکوب وحشیانه مردم فلسطین را بدترین 
نوع تروریسم معرفی کرد که باید توسط جامعه جهانی 

محکوم شود.
نماینده  اتهامات  به  نماینده دائم کشورمان در پاسخ 
آمریکا علیه کشورمان گفت که ایران از همان ابتدا در 
خط مقدم مبارزه با تروریسم در منطقه در مقابله با 
گروه هایی مانند داعش و القاعده بوده است و در مقابل، 
سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه عامل 
اصلی اشاعه تروریسم در منطقه و سراسر جهان است. 
بعالوه، آمریکا حامی اصلی گروهک منافقین، یکی از 
بدنام ترین ترین گروه های تروریستی است که بیش از 
۱۲۰۰۰ ایرانی و تعداد زیادی از مردم عراق را به قتل 

رسانده است.
روانچی همچنین آمریکا را به دلیل تأمین سالح های 
ادامه فجایع و  به یمن، مسئول  مرگبار جهت تجاوز 

کشتار مردم بی گناه این کشور دانست.

ایرانیان مقیم بالروس به کشور 
بازگشتند

مقیم  ایرانیان  و  دانشجویان  از  گروه  دومین 
بالروس به کشور بازگشتند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، با پیگیری های 
دومین  بالروس،  در  ایران  اسالمی  سفارت جمهوری 
گروه از دانشجویان و ایرانیان مقیم بالروس با پرواز فوق 
العاده هواپیمایی جمهوری اسالمی به کشور بازگشتنـد.

خبـــــر

2
سیاست

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا سخنگوی شورای نگهبان در خصوص قرارداد ایران و چین 
گفت: همه موافقت نامه های بین المللی طبق قانون اساسی باید به مجلس و شورای نگهبان 

ارجاع داده شوند. دولت در این مورد اطالع رسانی صحیحی داشته است و تا االن قراردادی 
منعقد نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان:
تا این لحظه قراردادی میان ایران و 
چین منعقد نشده است
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گفت:  مجلس  در  هرمزگان  مردم غرب  نماینده 
باعث  که  ملوانان  ناچیز  کاالی  توقف  به جای 
مناطق مرزی  به  نفس بخشیدن  و  حداقل جان 
سازمان یافته  قاچاق های  با  است  ساحلی  و 
کانتینری برخورد کنید که اقتصاد و تولید کشور 

را نشانه گرفته است.
در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جباری  احمد 
بندرلنگه اظهار داشت: متأسفانه طی چند مدت اخیر، 
بار  ورود  و  ترخیص  روی  پیش   موانعی  و  مشکالت 
ملوانی که همان بار ته لنجی است در گمرکات جنوب 
کشور و از جمله غرب استان هرمزگان وجود داشت و 

از ترخیص این کاالها خودداری می شد.
بندرکنگ،  بندرلنگه،  ملوانان  از  جمعی  افزود:  وی 
بندرلنگه  امام جمعه شهرستان  پارسیان و همچنین 
و مرزنشینان مطرح  ملوانان  از جانب  را  نگرانی خود 

و  ملوانان  از  جمعی  امضای  به  هم  نامه ای  و  کردند 
ارسال  تهران  در  اینجانب  دفتر  به  بندرلنگه  بازاریان 
شد که بنده بالفاصله بعد از اطالع از این موضوع از 
طریق ریاست جمهوری، گمرک ایران و ستاد مبارزه 
را  موضوع  امنیتی  نهادهای  و  ارز  و  قاچاق  کاالی  با 

پیگیری کردم.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس 
فرمانداری  طریق  از  موضوع  این  داد:  ادامه  یازدهم 
در  و  اعالم  نیز  هرمزگان  استانداری  و  بندرلنگه 
مصوباتی  نیز  آن  حل  برای  و  مطرح  تأمین  شورای 
با  با فشارها و پیگیری هایی که  را به دنبال داشته و 
حضور در مراجع یاد شده به عمل آمد خوشبختانه به 
بنده اطمینان دادند که کاالهای ملوانی وارد شده را 

ترخیص خواهند کرد.
جباری گفت: بنده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان 

هرمزگان تقاضای نشست مجمع نمایندگان استان با 
معاون اول رئیس جمهور برای حل کامل این مشکل 
نموده ام که به زودی این نشست انجام خواهد پذیرفت.
وی افزود: این حق مردم و مرزنشینان و ساحل نشینان 
است که از آنان در راستای واردات و تجارت حمایت 
گردد و  امتیازاتی داده شود. اینکه عده ای با تصمیمات 
خلق الساعه ضرر و زیانی جبران ناپذیر را به مرزنشینان 

وارد می کنند بسیار نگران کننده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: ما 
در فراکسیون گمرک مجلس، ساز و کار مناسبی در 
در  ملوانی  کاالهای  و  مرزنشینان  از  راستای حمایت 

نظر خواهیم گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان استان خطاب به دولت بیان 
کرد: به جای توقف کاالی ناچیز ملوانان که از دیرایام 
و  می شده  نامبرد  سوغات  یا  و  هدیه  به عنوان  آن  از 

باعث حداقل جان و نفس بخشیدن به مناطق مرزی 
کانتینری  قاچاق های سازمان یافته  با  و ساحلی است 
برخورد کنید که اقتصاد و تولید کشور را نشانه گرفته 

است.

هوانیروز به زودی به موشک های 20 و 100 کیلومتر دست پیدا خواهد کرد

لزوم تالش بیشتر حوزه علمیه خواهران برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
فرماندار بندرعباس:

ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از 
آمبوالنس ویژه به کار گرفته شود

امیر قربانی خبر داد؛

مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان تاکید کرد؛

99/206 م الف

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 6 به مساحت یکصد و بیست و پنج متر و پنجاه 
و شش دسیمتر مربع )125/56 متر مربع( به انضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت 
اصلی  دو  از  فرعی  پنج  و  و سی  پانصد  و  هزار  دو  ثبتی  پالک  دارای  مربع  متر   9/66
)2/2535 - اصلی( مفروز و مجزی شده از دو هزار و پانصد و پنج فرعی از اصلی مذکور 
که به قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین 
نامه اجرایی سهیم  می باشد واقع در بندرعباس رسالت شمالی کوچه رسالت یک بخش 
دو بندرعباس بنام ساناز احمد غالمی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود 
به حدود زیر است : شماال در سه قسمت که قسمتهای اول و سوم آن غربی است اول 
دیواریست بطول پنج متر و شصت سانتیمتر به قطعه 72 تفکیکی دوم نیم دیوار جلوی 
بالکن بطول یک و نود سانتیمتر به  نورگیر سوم دیوار و پنجره است بطول شش متر و 
هفتاد سانتیمتر به نورگیر شرقا در پنج قسمت که قسمتهای اول و سوم و پنجم آن شمالی 
است اول دیواریست بطول چهارمتر و پنج سانتیمتر به درز انقطا مورد تفکیک که ماوراء 
آن قطعه 44 تفکیکی قرار دارد دوم دیواریست بطول دو متر به آسانسور سوم دیواریست 
بطول یک متر و هفتاد سانتیمتر به اسانسور چهارم دیواریست بطول هفتاد سانتیمتر به راه 
پله مشاعی پنجم درب و دیواریست بطول پنج متر به راه پله مشاعی جنوبا در دو قسمت 
که قسمتهای اول و دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره است بطول شش متر و هفتاد 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول دو متر و نود سانتیمتر 
به فضای حیاط مشاعی غربا دیواریست بطول دوازده متر و شصت و پنج سانتیمتر به درز 
انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن قطعه 42 تفکیکی قرار دارد حدود اربعه پارکینگ 
قطعه یک شماال خط فرضی به محوطه مشاعی بطول چهار متر و بیست سانتیمتر شرقا 
خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول دو متر و سی سانتیمتر جنوبا خط فرضی به 
محوطه مشاعی است بطول چهار متر و بیست سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی 
است بطول دو متر و سی سانتیمتر سپس به موجب سند رهنی شماره 272016 مورخ 
بندرعباس در رهن  تنظیمی دفترخانه 10  94/12/26 و 244220 مورخ 92/7/17 
بانک صادرات هرمزگان قرار گرفته به دلیل عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه 
سهامی  کارآفرین  گستران  خانه  شرکت  علیه   9700902 اجرایی  پرونده  تشکیل  و 

گزارش  برابر  و  فوق   ملک  ارزیابی  بر  مبنی  بستانکار  تقاضای  به  بنا  گردیده  خاص 
کارشناس تجدید نظر دادگستری آپارتمان مورد نظر در مجموعه ساختمانی آپارتمانی 
با آسانسور است که دارای نمای سنگ می باشد کف واحد سرامیک است و دارای 3 
خواب مجزاست و دارای کابینت ام دی اف در محل آشپزخانه می باشد پنجره ها از 
جنس یو پی سی و بدنه دیوارها گچ کاری و نورپردازی داخلی شده است و همچنین 
دارای پارکینگ مجزاست با توجه به جمیع جهات وضعیت کنونی آپارتمان و وقوع در 
ساختمان با تعداد واحدهای مستقر در کل ساختمان ارزش کل ساختمان کل آپارتمان 
برابر 9/992/560/000 ریال ) نه میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون و پانصد و شصت 
هزار ریال ارزیابی گردید و پالک مورد رهن در روز شنبه مورخ 99/05/04 در اداره 
اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از طریق مزایده حضوری 
از مبلغ فوق به فروش می رسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش 
کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده 
مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای 
اسناد رسمی بندرعباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد . الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده در روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار : 99/04/23

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس - مریم چمنی 

99/210 م الفآگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

استناد  به  علی  فرزند  فرشیدی  حسن  اینکه  به  نظر 
مورخ   2/7997 شماره  بوارده  محلی  استشهادیه 
1399/3/24 در خصوص پالک 1790 فرعی از21 
دزک  روستای  بندرعباس  دو  بخش  در  واقع  اصلی 
مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه در دفتر 657 صفحه 248 ذیل ثبت 114299 
تحت شماره چاپی 339934ـ  د91 به نام مالک فوق 
ثبت و سند صادر گردیده که سند مالکیت به علت 
تقاضای صدور  نامبرده  و  مفقود گردیده  جابه جایی 
سندمالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 
آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم 
می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک 
می  خود  نزد  در  مالکیت  سند  اصل  وجود  و  مذکور 
ده  آگهی ظرف مدت  انتشار  تاریخ  از  بایستی  باشد 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این 
اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای 
مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سندمالکیت 

المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:99/4/23

اسمعیل ربیعی نژاد ـ رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک بندرعباس منطقه2

آگهی المثنی سندمالکیت 
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سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از تسهیل و تسریع شرایط واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی خبر داد.  علی اصغر خلیلی اظهار 
کرد: براساس ابالغ معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، شرایط  مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی تسهیل و تسریع 
می شود. وی همچنین افزود:این تصمیم در راستای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار مبنی بر تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی گرفته شده است.

شرایط  تسریع  و  تسهیل 
واگذاری زمین و تغییر کاربری 

اراضی

ستاره خلیج فارس نماد خودکفایی و 
تبلور اقتصاد مقاومتی

استاندار هرمزگان پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
مقاومتی  اقتصاد  تبلور  و  خودکفایی  نماد  را 
خواند و گفت: با ذهن توانای مهندسان، جوانان، 
این  تصمیم گیران  و  مدیران  دانشمندان، 
مملکت، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها به 
یک موزه متروکه تحریمی مبدل نشد، بلکه به 
بزرگترین پاالیشگاه میعانات جهان تبدیل شد.

 فریدون همتی ضمن بازدید از انبار نفت بندر شهید 
رجایی و شهید باهنر بندرعباس که وی را تنی چند 
استان همراهی  نفتی  ارشد  از مدیران کل و مدیران 
کننده ی  وارد  از کشور  امروز  ایران  گفت:  می کردند، 
نیازهای داخلی  تامین  توانمند در  به کشوری  بنزین 
این  تمام  و  است  شده  تبدیل  بزرگ  صادرکننده  و 
اقتصاد  اهداف  به  رسیدن  در  بزرگ  اقدامی  اتفاقات 
ابزارهای  از  یکی  داشت:  بیان  وی  است.  مقاومتی 
تحریمی دشمن موضوع بنزین بود که خوشبختانه به 

خودکفایی رسیدیم و دشمن شکست خورد.
که  بود  شده  مقرر  کرد:  عنوان  هرمزگان  استاندار 
شرکت های خارجی برای ما پاالیشگاه بسازند و آن ها 
تصور می کردند در دور اول تحریم ها با ترک پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس یک مشت آهن آالت به عنوان موزه 

برای یادگار دوران تحریم ها باقی خواهد ماند.
وی گفت: خارجی ها در پی این بودند که ستاره خلیج 
تبدیل  تحریمی  گردشگر  برای  جذاب  مکانی  فارس 
شود تا بیایند، نگاه کنند و بگویند یک مجموعه عظیم 
را شرکت های خارجی با تحریم رها کردند و مجموعه 

نیمه کاره ماند.
جوانان،  مهندسان،  توانای  ذهن  با  افزود:  همتی 
مملکت،  این  تصمیم گیران  و  مدیران  دانشمندان، 
موزه  یک  به  تنها  نه  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 
پاالیشگاه  بزرگترین  به  بلکه  نشد  تبدیل  متروکه 

میعانات جهان تبدیل شد.
و  مدبرانه  شجاعانه،  اقدام  پی  در  داشت:  بیان  وی 
توسط  پنج کشتی  ایران  اسالمی  مقتدرانه جمهوری 
شما و همکاران تان بارگیری شد و شما این مسیر دور 
و دراز سه ماهه را از بیخ گوش دشمنان عبور کردید 
و در سایه لطف خداوند و مقام معظم رهبری انقالب 
سالم برگشتید و کسی نتوانست مانع شود یا تعرضی 

برای ما ایجاد کند.
و  خلیج فارس  ستاره  راه اندازی  به  اشاره  با  همتی 
کیفی سازی و ارتقاء کیفیت پاالیشگاه نفت بندرعباس 
اقدام  این  داشت:  اظهار  چهار،  و  پنج  یورو  تولید  و 
به حوزه محیط زیست کمک کرد و اکنون از طریق 
به  آلودگی محیط زیستی  برای کشور  تولید سوخت 
اتفاقــات  از برکات این  ایــن هم  وجود نمی آید که 

بوده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد

برخورد با متخلفان در اجرای قانون 
ماسک اجباری

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تنها 
راهکار ادامه پروازهای مسافری تشدید اقدامات 
و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  پیشگیرانه، 
اجرای قانون استفاده از ماسک در همه جاست. 
بنابراین اگر شرکت های هواپیمایی، فرودگاه ها یا 
هر یک از زیرمجموعه های بخش هوایی در اجرای 

این قانون تعلل کنند با آنها برخورد می کنیم.
به گزارش ایسنا با وجود اینکه رئیس جمهور در ابتدای 
این هفته  در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: 
استفاده از ماسک در محیط های عمومی و شلوغ باید 
اجباری باشد و چنانچه کسی بدون ماسک به دستگاه، 
نهاد و یا ارگانی برای دریافت خدمت مراجعه کرد، باید 
از او بخواهند ماسک داشته باشد و حتی باید از حضور 
کارمندان و کارکنان در ادارات و دستگاه ها در صورت 
عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و استفاده نکردن 
از ماسک جلوگیری شود، برخی تصاویر منتشر شده در 
فضای مجازی نشان می دهد که مردم بدون ماسک در 
سالن های پرواز فرودگاه های کشور تجمع کرده اند و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند.
رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در 
این باره به ایسنا گفت: افرادی که ماسک نداشته باشند 
نمی توانند وارد فرودگاه ها شوند و هیچ سرویسی از 

سوی ایرالین ها به آنهــا داده نمی شود.
البته این مسئله تنها منحصر به مسافران نیست و همه 
کسانی که برای بدرقه یا استقبال از مسافرین آمده اند 
نیز باید در محیط فرودگاه ها این توصیه را جدی بگیرند.

وی افزود: تنها راهکار ادامه پروازهای مسافری تشدید 
اقدامات پیشگیرانه، رعایت کردن پروتکل های اجتماعی 
و استفاده از ماسک در تمامی اماکن و محل های مرتبط 

با فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در چندین 
مرحله از سوی فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی بر 
استفاده اجباری مسافران از ماسک نظارت می شود که 
می توان به ورودی فرودگاه ها تا کانترهای پرواز، گیت 
خروجی شرکت های هندلینگ و داخل هواپیماها اشاره 
کرد. همچنین از همه مردم می خواهیم از یکدیگر در 
این اماکن فاصله بگیــرند و پروتکل های بهداشتــی 
جدی  را  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  زمینه  در 

بگیــرند.

خبــر

فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در 
اخیر  دستاوردهای  تشریح  ضمن  هرمزگان 
از  گفت:  اقتصادی  عظیم  منطقه  این  اقتصادی 
نیز  خویش  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل 

غافل نشده ایم.
و  االسالم  حجت  با  دیدار  در  طهرانی  خلج  حسن   
فقیه در  ولی  نماینده  زاده  المسلمین محمد عبادی 
هرمزگان و امام جمعه بندرعباس به تشریح اقدامات 
صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
۱۲هزار  اشتغال زایی  به  اشاره  ضمن  وی  پرداخت. 
این  با  گفت:  اقتصادی،  عظیم  منطقه  این  در  نفری 
و  نیستیم  اقتصادی-تولیدی  بنگاهی  صرفا  ما  حال 
نیز  اجتماعی  های  مسئولیت  حوزه  در  داریم  تالش 
منافع ذی نفعان اصلی خود یعنی مردم منطقه را نیز 

مد نظر قرار دهیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس افزوده: 

به عنوان مثال در چالش اخیر درگیر شدن هرمزگان 
با ویروس مهلک کرونا بیش از ۳۰ میلیارد ریال را به 
حوزه سالمت اختصاص دادیم تا وضعیت بهداشتی و 

درمانی هم استانی های گران قدرمان ارتقا یابد.
وی سپس به تشریح طرح اقتصادی-اجتماعی انتقال 

خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  بندرعباس  پساب 
مطالبه  طرح  این  اجرای  با  گفت:  و  پرداخت  فارس 
به  بر عدم ورود پساب  به حق مردم هرمزگان مبنی 
آب دریا محقق می شود و زیرساخت های منطقه ویژه 
تامین آب  به  فرآیند  این  تقویت خواهد شد که  نیز 

پایدار برای صنایع، جذب بیشتر سرمایه گذار در حوزه 
صنعت و ایجاد جهش تولید کمک می کند.

از  زاده  عبادی  حجت االسالم  دیدار  این  ادامه  در 
اشتعال زایی گسترده و جذب نفرات بومی در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس تقدیر کرد و افزود: با این 
حال توقع می رود با توجه به شرایط خاص جغرافیایی 
بیشتر  اشتغال  به  نسبت  هرمزگان  اجتماعی  و 
نیروهای بومی در صنایع فوالدی مستقر در منطقه 

ویژه تالش صورت گیرد.
انتقال  طرح  اجرای  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده 
خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  بندرعباس  پساب 
این  گفت:  و  خواند  تقدیر  قابل  اقدامی  را  فارس 
و  بهداشت  زیست،  محیط  سطح  ارتقا  به  موضوع 

زندگی عمومی مردم استان منجر خواهد شد. 
جبهه  عرصه  تالشگران  زحمات  از  پایان  در  وی 
اقدامات جهادی در  اقتصادی تقدیر کرد و خواستار 

سال رونق تولید شد.

سازمان  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون   
امسال  گفت:  هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
برداری معادن در  بهره  و  اکتشافی  ۲۲ محدوده 
استان به شرکت های دارای صالحیت فنی ومالی 

واگذار می شود.
ابراهیم سعدینی افزود: این محدوده های معدنی شامل 
سه معدن پروانه بهره برداری بالمعارض، ۱۰ محدوده 

پروانه اکتشاف بالمعارض و ۹ محدوده مجوز برداشت 
متقاضیان  به  مزایده  طریق  از  آن  واگذاری  که  است 
واجد شرایط و دارای توان الزم برای اکتشاف و بهره 
معادن  این  داشت:  بیان  می گیرد.وی  صورت  برداری 
بندرخمیر،  بندرلنگه،  بندرعباس،  شهرستان های  در 
جاسک، سیریک، پارسیان، رودان، میناب، حاجی آباد 
و بستک قراردارند.معاون امور معادن سازمان صنعت، 
معدنی  مواد  اظهارداشت:  هرمزگان  وتجارت  معدن 
این معادن شامل سنگ نمک، دولومیت، سنگ گچ، 
سنگ  صنعتی،  خاک  آهک،  سنگ  کوهی،  مخلوط 

الشه و شن و ماسه رودخانه ای است.
سعدینی ابرازداشت: متقاضیان می توانند جهت کسب 
به  مزایده  موضوع  لیست  و  اسناد  دریافت  اطالعات، 
به  ایران(  )ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
از  وپس  مراجعه   https://www.setadiran.ir آدرس 

دریافت اسناد مزایده، حداکثر تا تاریخ  ۱۵ مردادماه 
جهت  و  نمایند  ارائه  را  خود  قیمت  پیشنهاد  امسال 
مردادماه  تاریخ ۲۲  در  بودن  برنده  از وضعیت  اطالع 
براساس  نمایند.  مراجعه  یادشده  سامانه  به   ۹۹
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  منتشره  اطالعات 
پروانه  دارای  معدنی  محدوده   ۱۱۲ تعداد  هرمزگان، 
 ۲۲۶ و  کشف  گواهینامه  دارای  معدن   ۲۵ اکتشاف، 
با  استان  این  در  برداری  بهره  پروانه  دارای  معدن 
مجموع ذخایر افزون بر یک و نیم میلیارد تن وجود 
دارد و حدود ۳ هزار نفر به طور مستقیم در این معادن 

فعالیت می کنند.
معدنی  ماده  نوع   ۲۰ برای  می توان  هرمزگان  در 
شامل  استان  این  پایه  معادن  و  داد  انجام  اکتشاف 
نمک، سنگ کرومیت  آهن، سنگ  سنگ گچ، سنگ 

و خاک سرخ است.

 نخستین پاالیشگاه ۳۵ هزار بشکه ای قشم در 
شهریورماه سال جاری و همزمان با هفته دولت به 

بهره برداری می رسد.
رییس  دیدار  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دانشگاه هرمزگان با وی گفت: در حوزه نفت و انرژی 
ظرفیت  پتروشیمی،  هاب  به  قشم  تبدیل شدن  برای 
بسیار باالیی از نیروی انسانی متخصص، کارگر ماهر و 

نیمه ماهر نیاز است.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  مومنی  حمیدرضا 

برای  هرمزگان  دانشگاه  با  همکاری  گسترش  آماده ی 
پرورش و جذب نیروهای متخصص، ماهر و نیمه ماهر 

است.
استفاده از نیروی های متخصص فاصله صنعت و 

دانشگاه را کاهش می دهد
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت دانشگاه برای پرورش 
نیاز جزیره قشم،  نیروهای متخصص در صنایع مورد 
راهی برای کاهش فاصله صنعت از نیروهای دانشگاهی 
را  است که ورود تکنولوژی در عرصه صنایع مختلف 

سرعت می دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: وجود 
به توسعه  فارس می تواند  این دانشگاه در کنار خلیج 
جمله  از  دریا  با  مرتبط  حوزه های  در  پایدار  درآمد  و 
حمل ونقل، شیالت و انرژی به ویژه در حوزه تولید برق 

کمک کند.
وی افزود: مدیر شیالت سازمان منطقه آزاد قشم در حال 
حاضر یک فرد دانشگاهی و با تحصیالت عالی است که 
این امر بستر مناسبی برای توسعه همکاری های دوجانبه 

بین دانشگاه هرمزگان و این سازمان در حوزه صنایع 
شیالتی را فراهم کرده است.

از  در گذار  تصریح کرد: صنایع شیالتی قشم  مومنی 
شیوه سنتی به شیوه مدرن که تولید در واحد سطح را 
افزایش می دهد، به نیروهای متخصص با پشتوانه علمی 
نیاز دارد. وی با اشاره به هدفگذاری تولید ۸۰ هزار تُن 
ماهی و ۲۰ هزار تُن میگو در جزیره، افزود: تا کنون 
شیالتی  فعالیت های  به  زمین  هکتار  هزار  سه  حدود 
در  ماهی  پرورش  بخش   ۲ که  است  یافته  اختصاص  

قفس و پرورش میگو را شامل می شود.
توسعه رشته های دانشگاهی برمبنای نیاز استان 

است
رییس دانشگاه هرمزگان نیز در این دیدار با اشاره به 
در  قشم  آزاد  منطقه  با  دانشگاه  همکاری  زمینه های 
حوزه های صنایع نفت، گاز و انرژی و شیالت، گفت: این 
دانشگاه در حال گسترش ظرفیت های علمی، پژوهشی، 
تحقیقاتی و فناوری برای تامین نیروی انسانی موردنیاز 

استان است.

علی اکبر شیخی فینی افزود: این دانشگاه برای همکاری 
و  استخدامی تخصصی  آزمون های  برگزاری  در زمینه 
انتخاب نیروی انسانی متناسب با نیاز هر صنعت آمادگی 

دارد.
وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی علمی از صنایع موجود در 
استان و منطقه با پرورش سرمایه های انسانی متخصص 
دانشگاه  که  داشت  خواهد  همراه  به  را  توسعه  حول 
هرمزگان می تواند پشتوانه مناسبی برای صنعتکاران در 

این استان باشد.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در 
سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش 
ویژه  منطقه  و  کیلومتر  مساحت ۳۰۰  با  آزاد  منطقه 
اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی 
پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه های خارجی، تربیت 
و  افزایش صادرات  و  و متخصص  ماهر  انسانی  نیروی 
کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف های ایجاد منطقه 

آزاد قشم است.

رئیس اداره توسعه آبزیان آبهای داخلی و سایر 
گرمابی  ماهاین  پرورش  اینکه  بیان  با  آبزیان 
ازذخایر  بهینه  استفاده  برای  مناسب  راهکاری 
مهم  این  گفت:  است  سدها  و  کشاورزی  آب 
بهره  اقتصاد، مدیریت  بر رونق اشتغال و  عالوه 
وری آب مصرفی و پیشگیری ازاتالف آب را نیز 

به همراه  دارد.
هوایی  و  آب  شرایط  به  اشاره  با  برازنده  سیروس   
استان  در  آب  کمبود  همچنین  و  هرمزگان  استان 
آبهای  در  گرمابی  ماهیان  پرورش  گفت:  هرمزگان 
در  مهم  اقدام  یک  استان  سحل  از  دور  و  داخلی 
راستای اقتصاد مقاومتی بوده است که عالوه بر صرفه 
جویی و استفاده بهینه از آب با استفاده دومنظور از 
این آبها باعث تقویت آب کشاورزی از نظر مواد مغذی 

نیز می شود.

وی تصریح کرد در سال گذشته با بهره برداری از ۱۵ 
سد یا سازه آبخیز داری توانستیم حدود 4۶۰ تن انواع 
بندرعباس،حاجی  شهرستانهای  در  را  ماهاین  کپور 
حدود  همچنین  و  رودان  و  سیریک  میناب،  آباد، 
تولید  آب کشاورزی  استخرهای ذخیره  در  تن   ۱4۵
داشتیم.برازنده با بیان اینکه پرورش ماهیان خاویاری 
زایی،تحقق  تولید،اشتغال  رونق  باهدف  هرمزگان  در 
اقتصاد  های   برنامه  کردن  عملی  و  شیالت  اهداف 
داخلی  آبهای  در  پروری  آبزی  توسعه   ، مقاومتی 
آب  ذخیره  استخرهای  ظرفیت  از  بهینه  ،استفاده 
استان  در  برداری  بهره  حال  در  و  موجود  کشاورزی 

هرمزگان توانسته گام های خوبی برداریم.
گفت:در سال گذشته شهرستانهای بندرعباس،رودان 
پرورش  مزرعه   ۱۵ فعالیت  با  آباد  حاجی  و  ،میناب 
ماهی  تن   ۱۵ بر  بالغ  توانستند  خاویاری  ماهی 

تجربه  از  اینکه  به  باتوجه  که  کنند  تولید  خاویاری 
های اول استان در پروش ماهی خاویاری است رقم 

قابل توجهی بوده است.
سایر  و  داخلی  آبهای  آبزیان  توسعه  اداره  رئیس 
در  مجموع  در  کرد  اظهار  هرمزگان  شیالت  آبزیان 
سال گذشته بالغ بر ۶۲۰تن ماهی گرمابی در استان 
ماهی  تن   ۶۶۰ تولید  بینی  پیش  با  وی  شد.  تولید 
از  استان هرمزگان در سال جاری گفت:  گرمابی در 
را  مابقی  و  کپور  ماهی  تن   ۶4۰ حدود  میزان  این 

ماهیان خاویاری تشکیل میدهد.
بر  حاکم  شرایط  شک  بدون  کردک  تصریح  برازنده 
تولیدات  این  بر  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  جهان 
با تالش های صورت  امید است  تاثیر گذار است که 
گرفته بتوانیم امسال شهاد جهش تولید در این حوزه 

نیز باشیم.

پاالیشگاه 3۵ هزار بشکه ای قشم امسال به بهره برداری می رسد

پرورش ماهیان گرمابی راهکاری مناسب برای استفاده بهینه ازذخایر آب کشاورزی و سدها

22 محدوده معدنی درهرمزگان آماده واگذاری است

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد:

از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد؛اشتغال بیشتر نیروهای بومی در صنایع فوالدی مستقر در منطقه ویژه 

اعالم شرایط دریافت وام ودیعه 
مستاجران

متراژ  حداکثر  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر   
برای  تهرانی  مستاجران  مسکونی  واحد 
تهران  در  ودیعه  تسهیالت  از  برخورداری 
در  مترمربع  شهرها۹۰  سایر  در  و  متر   ۷۵

نظرگرفته شده است.
شهرسازی  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
تسهیالت  از  جزییاتی  بیان  به  اسالمی«   »محمد 
قرار  افزود:  و  پرداخت  مسکن  ودیعه  کمک هزینه 
مبارزه  ملی  ستاد  منابع  تامین  کمیته  است،  شده 
الزم  اقدامات  مرکزی،  بانک  محوریت  با  کرونا  با 
از  بخشی  و  دهد  قرار  مدنظر  را  خصوص  این  در 
با  مبارزه  برای  که  میلیاردتومانی  هزار   ۷۵ منابع 
به  کمک  برای  را  است  شده  داده  تخصیص  کرونا 

مستاجران نیازمند در نظر گیرند.
برای  انجام شده  تصمیم گیری های  مطابق  افزود:  او 
در  که  مسکونی  واحد  تسهیالت،  این  پرداخت 
الگوی  با  مطابق  باید  دارد  قرار  مستاجران  اختیار 
واحد  متراژ  حداکثر  که  معنا  بدین  باشد؛  مسکن 
از  برخورداری  برای  تهرانی  مستاجران  مسکونی 
 ۹۰ کشور  شهرهای  سایر  در  و   ۷۵ تسهیالت  این 

مترمربع در نظرگرفته شده است.
این  پرداخت  برای  دیگر  مهم  نکته  اسالمی 
میان  اجاره،  رسمی  قرارداد  وجود  را  تسهیالت 
موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیالت پس 
از نهایی شدن به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن از 
طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می گیرد 
پرداخت  را  تسهیالت  کارمزد  صرفا  مستاجران  و 

می کنند.

خبـــــر

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

رئیس اداره توسعه آبزیان آبهای داخلی و سایر آبزیان:

فنــــــاوری 

سامسونگ احتماال همانند اپل به دنبال حذف شارژر از بسته بندی گوشی های خود است

به دنبال طرح شایعاتی پیرامون تصمیم اپل برای حذف 
از  از بسته بندی آی فون ۱۲ بسیاری  ایرپادز  شارژر و 
کاربران چنین اقدامی را به رویکرد منحصربه فرد اپل 
نسبت داده و به نوعی خود را قانع کردند. اما اکنون 
نیز  اندرویدی  تولیدکنندگان  که  می رسد  به نظر 
به دنبال پیاده سازی راهبرد مشابهی هستند. بر اساس 
اظهارات وبسایت کره ای ETNews )به نقل از سایت 
SamMobile( سامسونگ تصمیم گرفته تا از اوایل سال 

آینده اسمارت فون های خود را بدون ارائه شارژر در بسته بندی آن ها به فروش برساند.
اگرچه تولیدکننده کره ای این خبر را تائید نکرده است؛ اما پایین نگه داشتن هزینه ها یکی از دالیل 
احتمالی اتخاذ چنین تصمیمی به شمار می رود. با توجه به رشد فزآینده قیمت سخت افزارها طی ۱ دهه 
 S20 گذشته قیمت گوشی های هوشمند به سرعت افزایش یافته است. به عنوان مثال اسمارت فون گلکسی
اولترا با برچسب قیمتی ۱4۹۹ دالری عرضه شد و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر نیز با عرضه پرچم داران 
جدید خود رکورد قیمت گذاری ۱۰۰۰ دالری را شکستند. همچنین کمپانی هایی نظیر اپل و سامسونگ 
می توانند به بهانه هایی نظیر دسترسی کاربران به آداپتورهای شارژر گوشی های پیش تر خریداری شده 
متوسل شوند. این پدیده احتماال در خصوص برخی عالقه مندان به برندهای مذکور صادق خواهد بود؛ اما 

متقاضیان جدید خرید اسمارت فون احتماال نظر متفاوتی خواهند داشت.
در این میان برخی کاربران استدالل می کنند که حذف شارژر از جعبه گوشی ها صرفا با هدف درآمدزایی 
بیش تر برای کمپانی انجام می شود. تصمیم پیشین سامسونگ مبنی بر عرضه گلکسی S20 اولترا به همراه 
این  تا  با قیمت گذاری ۵۰ دالری موجب شد  شارژر ۲۵ واتی و فروش فست شارژر 4۵ واتی مجزا 
تولیدکننده کره ای با موج گسترده ای از انتقادات مواجه شود. حذف شارژر می تواند به عادی سازی هرچه 
بیش تر افزایش قیمت ابزارهای جانبی ضروری منجر شود. با این حال چنین اقدامی احتماال بر کاهش 
چشمگیر قیمت هندست ها تاثیر چندانی نداشته و صرفا موجب افزایش قیمت آداپتورهای شارژ خواهد 

شد.
طی یک نظرسنجی انجام شده در اوایل ماه جاری حدودا ۷۷ درصد شرکت کنندگان از تصمیم احتمالی 
اپل بابت حذف شارژر از بسته بندی آی فون ۱۲ عصبانی بودند. به طور مشابه انتظار می رود که اتخاذ 
چنین تصمیمی از سوی سامسونگ نیز موجی از نارضایتی را به دنبال داشته باشد. شما در خصوص حذف 

احتمالی شارژر از بسته بندی گوشی های آینده سامسونگ چه عقیده ای دارید؟

برای حل چالشهای غیر ممکن؛
بزرگترین تراشه کوانتومی به وسیله اتم های مصنوعی ساخته شد

محققان دانشگاه ام آی تی با تولید اتم های مصنوعی، روشی هیبریدی برای تولید بزرگترین تراشه 
کوانتومی در نوع خود ابداع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام آی تی نیوز، محققان دانشگاه ام آی تی روشی برای تولید و 
یکپارچه سازی اتم های مصنوعی ابداع کرده اند. اتم های مصنوعی با استفاده از مدار فوتونی روی 
الیه ای بسیار نازک از الماس ساخته شده اند و بزرگترین تراشه کوانتومی در نوع خود را به وجود 
الکترونیک و علوم رایانشی دانشگاه ام آی تی  اند. دیرک انگالند استادیار بخش مهندسی  آورده 
می گوید: این دستاورد نقطه عطفی در حوزه پردازشگرهای کوانتومی است. برای تولید یک رایانه 
کوانتومی به میلیون ها پردازشگر کوانتومی نیاز است. در همین راستا تحقیق جدید نیز روشی نوین 

برای ارتقای تولید پردازشگر را نشان می دهد.
در رایانه های معمولی پردازش و ذخیره اطالعات با استفاده از صفر و یک انجام می شود. اما در 
رایانه های کوانتومی این عملیات با استفاده از بیت های کوانتومی یا کیوبیت انجام می شود که 

همزمان نشان دهنده صفر، یک یا هر دو آنها هستند.
این ویژگی عجیب به رایانه های کوانتومی اجازه می دهد همزمان چند محاسبه را انجام دهند و 

چالش هایی را حل کنند که با رایانه های معمولی ممکن نیست.

SMS
09395811629

در انتظار پیام های شما هستیم
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فرهنگ و هنر

دکتر مهدی دسینه از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم انتخاب شد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم، پس از دانشگاه آزاد بندرعباس با داشتن بیش از ۵ هزار دانشجو شامل ۴ مجموعه دانشگاه بین الملل 
قشم، واحد پزشکی، واحد قشم و واحد سما قشم و بیش از ۷۰ عضو هیئت علمی و ۱۵۰ رشته تحصیلی که اکثراً در مقاطع دکتری و 

کارشناسی ارشد است، بزرگ ترین واحد دانشگاهی استان محسوب می شود.

دکتر مهدی دسینه رئیس 
دانشگاه آزاداسالمی واحد 
قشم شد

دوشنبه 23 تیرماه 1399       21 ذی القعده1441  
13جوالی 2020                     شماره 1014

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

مرا مثل زبان عربی
از راست به چپ نخوان

مرا مثل زبان التین
از چپ به راست نخوان

مرا مثل چینی
از باال به پایین نخوان
مرا خیلی ساده بخوان
همچنان که خورشید

سبزهها را
و گنجشگ

کتاب گل را میخواند!
تو اولین روشن فکری هستی 

که عشق را مسئله ای قومی نمی دانی
و از تخت خواب

تربیونی برای سخنرانی نساخته ای! 
خوب میدانم که من اولین زن زندگی توأم
اما شیطانی که هر روز با ما قهوه می نوشد

همواره مرا  تشویق می کند
تا از تو بپرسم

دومی چه کسی است؟
سعاد الصباح 

برنامه های غنی سازی  حجت االسالم پهلوانی گفت: 
اوقات فراغت تابستان ۹۹ با عنوان طرح ملی»تابستانه 
فهما« از ۱۰ تیرماه تا ۵ شهریورماه همزمان با سراسر 
رعایت  و  کنونی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  و  کشور 
پروتکل های بهداشتی در کانون های مساجد هرمزگان 

اجرا می شود.
حجت االسالم  احمد پهلوانی  در جلسه مجازی ستاد 
اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
هرمزگان، اظهار کرد: همه ساله طرح غنی سازی اوقات 
فراغت در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد در 
حال اجرا بوده است اما امسال به جهت شیوع ویروس 
کرونا و ضرورت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
این طرح در هر استان با توجه به وضعیت آن استان 
اجرا می شود که در هرمزگان با توجه به قرمز بودن 

وضعیت اکثر برنامه ها به صورت مجازی برگزار خواهد 
کانون  اعضای  بالقوه  استعدادهای  پرورش  وی،  شد. 
در  ایثار  و  همدلی  ایمان،  بنیه  تقویت  مساجد،  های 
محیط مسجد، خانواده و محله و استفاده از ظرفیت 
های خودجوش و داوطلبانه مردمی با محوریت کانون 
 « ملی  اجرای طرح  اهداف  از جمله  را  مساجد  های 

تابستانه فهما « ذکر کرد.
هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رئیس 
فهما  تابستانه  طرح  اینکه  بیان  با  هرمزگان  مساجد 
»شبستان  فرهنگ«،  »شبستان  کلی  محور  سه  در 
عنوان  شود،  می  اجرا  نوآوری«  »شبستان  و  هنر« 
نور،  های  رواق)بخش(  فرهنگ«  »شبستان  در  کرد: 
هنر«  »شبستان  در  دانش،  و  همدلی  رسانه،  کتاب، 
رواق)بخش( های سرود، نمایش، فیلم، قلم و ترنج و 

برای »شبستان نوآوری« رواق)بخش( های کارآفرینی 
و فناوری برای بچه های مسجد اجرا می شود.

پهلوانی تصریح کرد: کالس، کارگاه و مسابقه، زمینه 
سازی برای تولید اثر و ارائه طرح، نمایشگاه، فروشگاه، 
بازدید و اردو، نشست و حلقه معرفت و ... ازجمله قالب 
هایی است که در این طرح پیش بینی شده اما اجرای 
این برنامه ها به وضعیت هر استان در رابطه با شیوع 
کرونا بر می گردد که در هرمزگان قابلیت اجرایی شدن 

ندارد.
 وی با اشاره به وجود هزار و ۵۴ باب کانون فرهنگی 
هنری در مساجد هرمزگان و عضویت ۱3۷ هزار نفر از 
نوجوانان و جوانان استان در سامانه بچه های مسجد، 
گفت: با اجرای طرح ملی فهما و راه اندازی سامانه بچه 
های مسجد، هم اکنون بانک اطالعاتی اعضا در اختیار 

کانون هاست و فعالیت در سامانه مسجد نیز موجب 
شده تا اعضای کانون ها با فعالیت در فضای مجازی 
بیش از پیش آشنا شوند و این می تواند در روند اجرای 

طرح ملی » تابستانه فهما « موثر واقع شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فهما در هرمزگان خبرداد:

هرمزگان مهیای اجرای طرح ملی »تابستانه فهما« در مساجد است
فرهنگ جامع هرمزگان

کور
رودخانه. )رودبار(

کور
از جانوران دریایی که گوشت اطراف صدف را می خورد و 

باعث خرابی آن می گردد.
کورا

فرق کردن موی سر ـ باز کردن راه آب و جوی در مزرعه .
کور

درخت کهور.
کور بودن 

کور شده است ـ خاموش شده است.
کورستن 

کهورستان ـ منطقه ای است در راه الر و بندرعباس که 
قلمرو  بین  مرز  زمانی  و  می شود  دیده  فراوانی  به  کهور 
حکومت پادشاهان الر و منطقه نفوذ پادشاهان جزیره هرمز 

بوده است.
کورش

کوروش ـ نامی برای مردان.
کورک 

پنیر نخلـ  کچکی. )قشم(
کورکال 

مرغ سلیمانی ـ شانه سر ـ پرنده ای سبز رنگ ـ هدهد. 
کورنگ 

کهنه بچه. )میناب(
کوروک 

قفس مرغ که از نخل خرما می بافند. )حاجی آباد(
کوریدن 

خاراندن. )میناب(
کوز

کوزه ـ سبو.
کوزغو

نوعی ملخ صحرایی.
ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 
نماز و خانواده 

کسی که ادعای مسلمانی دارد نه نظافت و بهداشت 
خود را رعایت می کند، نه اهل کار و تالش است 
در  کردن  عمل  بد  گاه  دارد.  خوشی  اخالق  نه  و 
دعوت به نماز و آموزه های دینی است. پدری که با 
خشونت و با استفاده از کلمات توهی آمیز فرزندش 
را به نماز فرا می خواند، معلمی که با روش های 
خواند،  می  فرا  نماز  به  را  آموزان  دانش  ناصحیح 
مدیری که خود در نماز جماعت حاضر نمی شود؛ 
از دانش آموزان می خواهد در نماز جماعت  ولی 
شرکت کنند، همگی نمونه هایی از بدعمل کردن 
در مقام دعوت به نماز و دیگر آموزه های اسالمی 

است.
از  بیشتر  بسیار  کردن  بدعمل  دوم  نوع  منفی  اثر 
نوع اول است. همچنین تاثیر منفی بدعمل کردن 
برخی صنف ها مانند روحانیان و معلمان دینی و 
همه کسانی که نسبت بیشتری با دین و آموزه های 

دینی دارند، بسیار بیشتر از دیگران است.
است  این  اول  مرحله  در  مانع  این  با  مبارزه  راه 
پایبند  خود  حدتوان  در  جامعه  اعضای  همه  که 
توصیه  این  به  و  باشند  اسالمی  های  آموزه  به 
امیرالمومنین)ع( عمل کنند که "من نصب نفسه 
للناس اماما فعلیه ان یبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم 
بلسانه؛  تادیبه  قبل  بسیرته  تادیبه  لیکن  و  غیره 
کسی که خود را پیشوای مردم قرار می دهد باید 
پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خود بپردازد و پیش 
از تربیت با سخن و زبان به تربیت با عمل بپردازد.

از آنجا که این امر به این صورت محقق نمی شود، 
باید به فرزندان این آگاهی را داد که اگر عیب و 
نقصی هست در مسلمانی ماست نه از اسالم؛ این 
مطلب را باید در حد درک و فهم فرزند به او منقل 
کرد. می توان برای نمونه برخی آموزه های مترقی 
اسالم را برای آنان تبیین و تشریح کرد و برای آنان 
در  و  در جامعه  ها  آموزه  این  اگر  که  کرد  روشن 
تحول  چه  شود  پیاده  اجتماعی  و  فردی  زندگی 

بزرگی اتفاق خواهد افتاد.
پایان

دکتر محمد داوودی 

گیاه هُوم درفارغانات

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

این  نگاهبان  ایزد  نام  گیاه،  نام  بجز  هوم 
گیاه نیز به حساب می آید. در واقع بخشهای 
عمده مطالبی که در اوستا درخصوص هوم 
باستانی  دین  با  هوم  ایزد  گفتگوی  آمده 
است. ایزد هوم دارای اندیشه نیک، گفتار 
نیک، کردار نیک، فرمانبرداری و پیوستگی 
با اشه است. در شاهنامه نیز به هوم اشاره 

شده است،

در اینترنت وصحبت دکتر رئیس پور  با نام »گیاه 
هوم«  نظرم را جلب کرد. از کتاب فروش پرسیدم 
عکسی از گیاه هوم داری  وقتی کتاب را گرفتم و به 
صفحات ان  دیدم خوشهال شدم  تا حدی  دانستم 
درفارغانات  که  هست  ی  درختچه  همان  این  ایا 
»اندار« هست  مسیر  گیاه  همان  از    گویی  میروید  
درست همانگونه که من دیده بودم. و اینجا بود که 
من  گمشده  هوم،  همان  اندار    مسیر  گیاه  دانستم 

سالیان همین هست
اگرچه عمده معمای چندین ساله ذهنم را حل شده 
بین  رابطه ای  مانده   آن  از  بخشی  هنوز  اما  دیدم، 
شوَمه و هوم چیست احتماال چون ما در تاریخ کهن 
وضعیت های کم و بیش مشابه آن را هم داشته ایم. 
حفظ  برای  دیرین  ایرانیان  شگردهای  از  یکی  این 
مقدسات خود در مقابل هجوم بود. پاییزی روستا، 
به دست همراه  راهی ورودی بخوان کنار  دوربین 
یا »شوَمه« در  آنجا  درخت »سوَمه«  اسیاب شدم 
اسطوره ای  درخت  همان  نمیدانم  فارغانی  گویش  
»هوم« است. زیرا این درخت   همان بود که در راه 
کتاب  در  نیز  را  آن  و عکس  بودم  کرده  پیدا  اندار 

»گیاه هوم« دیده بودم.
من  از  بیشتر  توسلی  اهلل  رحمت  خدابیامرز  آقای 
میدانست نمیدانستم با این سرعت از میان ما میرود  
که  سرسبز  همیشه  درختچه ایست  هوم  میگفت 
گیاهان  رد  و  سرور  عنوان  به  ایرانی  باورهای  در 
از افشره آن نوشیدنی ای فراهم  شناخته می شده و 
اهل  کامیون  راننده  یک  قول  از  این  می ساختند 
مرمت  میشود  که  بخوان  اتشگده  واز  بوده  تبریز 
تمامی  در  گیاه  این  بشود  گردشگری  ومیراث  کرد 
چهار فصل سال و حتی در میان برف و یخبندان، 
ساقه های  می کند.  حفظ  را  خود  طراوت  و  سبزی 
درختچه هوم تنها به هنگامی خشک می شوند که 
صورت،  این  در  باشند.  رسیده  پایان  به  آن ها  سن 
در  که  می آیند  در  درخشانی  زرد  رنگ  به  ساقه ها 
اوستا هوم زرین نامیده شده اند. رنگ زرین ساقه ها 

تنها هنگامی ایجاد می شود که ساقه ها بدون چیده 
حتی  هوم  ساقه های  باشند.  شده  خشک  شدن، 
دست  از  را  خود  سبز  رنگ  شدن،  چیده  از  پس 

نمی دهند.«
هوم بجز نام گیاه، نام ایزد نگاهبان این گیاه نیز به 
حساب می آید. در واقع بخشهای عمده مطالبی که 
در اوستا درخصوص هوم آمده گفتگوی ایزد هوم با 
نیک،  اندیشه  دارای  هوم  ایزد  است.  باستانی  دین 
پیوستگی  و  فرمانبرداری  نیک،  کردار  نیک،  گفتار 
شده  اشاره  هوم  به  نیز  شاهنامه  در  است.  اشه  با 

است، اما:
است  دادخواه  و  پرهیزگار  مردی  هوم  شاهنامه  در 
گرفتن  در  و  می کند  زندگی  کوهستان  در  که 
نیز  نام  این  می رساند؛  یاری  کیخسرو  به  افراسیاب 
بی گمان اشاره به گیاه هوم است که در طول زمان 
دچار تغییرات مصداقی شده است. به این نکته نیز 
»ناقوس  و  آتشکده«  اشاره کرد که »زنگ  می توان 
کلیسا« هر دو از هاون و دسته هاونی که هوم را در 

آن می کوبیده اند و بعد ها به شکل آیینی در نیایش ها 
در آمده بوده است، اقتباس شده است.

مناطقی  و  زمان ها  در  نشان می دهند  اسناد  بعضی 
ایزد  و  پرهیزگار  مرد  گیاه،  یک  حد  از  هوم  مقام 
فرا تر رفته و مورد پرستش مردم بوده است. پرستش 
هوم و مراسم نوشیدن نوشابه سکرآور هوم مربوط به 
آیین های قبل از ظهور زرتشت بوده و همین موضوع 

سبب مخالفت زرتشت با این موضوع ها بوده است:
 به نظر می آید که منظور از »سکاهای هوم نوش« 
)در فارسی باستان: »َسـَکـه َهـئـوَمـه َورَگه«( که در 
از  یکی  نامیدن  برای  هخامنشی  سنگ نبشته های 
سرزمین های تابع شاهنشاهی هخامنشی بکار رفته 
است، سکاهایی هوم پرست بوده باشند که هوم را 

خدای بزرگ می دانسته اند.
اب  کنند  تحقیق  گیاه  درمورد  بیشتر  پژوهشگران 
وهوای  ومنطقه فارغانات  و رویش گیاهان خاصی 
نیاز به کاوش هست که میتواند به علم گیاه دارویی 

کمک کند.

از  بندرعباس  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
استان  مجازی  فرهنگسرای  نخستین  اندازی  راه 
آموزشی،  های  برنامه  تولید  جهت  در  هرمزگان 
و  هدفمند  و  سرگرمی  های  برنامه  فرهنگسازی، 

ایجاد رویدادهای متنوع به صورت مجازی خبرداد.
سازی  فعال  الزام  افزود:  نژاد  موحدی  اسماعیل 
فرهنگسرای مجازی فرصتی برای تبدیل تهدید به 
فرصت است، چراکه برای جایگزینی محتواهایی که 
با ارزش ها و فرهنگ و هویت ما همراه نیست حذف 

دنیای مجازی راهکار درستی نیست.
بندرعباس  شهردار  دستور  به  اینکه  بیان  با  وی 
استان  مجازی  فرهنگسرای  نخستین  تالشیم  در 
از  پس  کرد:  اظهار  کنیم،  اندازی  راه  را  هرمزگان 
مجازی  فرهنگسرای  فعالیت  کرونا  ویروس  شیوع 
با نگاهی بلند مدت در سازمان فرهنگی، اجتماعی 

ورزشی شهرداری بندرعباس تشکیل خواهد شد.
اینکه به علت حساسیت  با اشاره به  موحدی نژاد 
موضوع و شرایط دوران شیوع ویروس کرونا، الزام 
در  محتوا  تولید  برای  فرهنگسرایی  فعال سازی  به 
کرد:  خاطرنشان  می شد،  احساس  مجازی  فضای 
ارائه  راهکاری  بمانیم"  خانه  "در  شعار  برای  باید 
فضای  بمانند.  خانه  در  بتوانند  مردم  تا  می دادیم 
مجازی به عنوان تهدید در کشور مطرح می شود و 
این نقطه ضعف است، زیرا هیچ وقت راهکاری برای 
جایگزینی محتوای هماهنگ با ارزش ها، فرهنگ و 

هویت ما در فضای مجازی پیشنهاد نشده است.
وی ادامه داد: به همین علت تمرکز ویژه بر تولیدات 
مجازی مناسب گذاشتیم و امیدواریم فرهنگسرای 

مجازی بتوانید مخاطبین خود را بیابد و با کمک 
متخصصین و صاحب نظران و نهادهای غیر دولتی و 
مدنی برای مشارکت در تولید محتوای مجازی برای 

شهروندان بتوانیم گام های موثری بردایم.
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس تصریح 
کرد: ایجاد فرهنگسرای مجازی اولین تجربه در این 
زمینه در استان هرمزگان خواهد بود و باید نقاط 
قوت و ضعف آن شناسایی شود. نقاط ضعف باید 
بررسی و رفع و بر نقاط قوت نیز باید تاکید و تقویت 
شود تا این فرهنگسرا در فرهنگ، هنر و ادب تأثیر 

گذار باشد.
وی در پایان با اشاره به همکاری سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری بندرعباس، سازمان فاوا، شرکت 
سریع سیستم جنوب و مجله آنالین فرهنگی هنری 
خاطرنشان  مجازی،  فرهنگسرای  این  در  شرجی 
با برنامه ریزی جهت تولید برنامه  کرد: امیدواریم 
های آموزشی، فرهنگسازی، برنامه های سرگرمی 
این  بتوانیم  متنوع  رویدادهای  ایجاد  و  و هدفمند 
فرهنگساری مجازی را در بین جامعه نهادینه کنیم.

 مدیرکل میراث و گردشگری هرمزگان:

تعطیلی موزه های استان یک هفته 
دیگر تمدید شد

به  اشاره  با  هرمزگان  استان  گردشگری  و  میراث  مدیرکل 
آنکه موزه های استان یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود، 
گفت: فعالیت محوطه های گردشگری در صورتی که جنبه 

انفرادی داشته باشد، بالمانع است.
 رضا برومند با اشاره به مصوبه اخیر استانداری هرمزگان 
مبنی بر تمدید یک هفته ای تعطیالت بخش های مختلف 
هفته  یک  استان  موزه های  تعطیلی  گفت:  استان  این 
دیگر ادامه خواهد داشت و بازگشایی مجدد آن منوط به 

تصمیمات  ستاد استانی کرونا است.
استان  گردشگری  تاسیسات  وضعیت   خصوص  در  او   
و  کرونا  ویروس  شیوع  شاهد  که  شرایطی  در  هرمزگان 
تعطیلی بسیاری از بخش ها در این استان هستیم، گفت: 
فعالیت بخش هایی که  تجمع در آنها اتفاق نمی افتد مشکلی 
ایجاد نمی کند. در واقع فعالیت هایی که مستلزم تجمع است 
امکان  اما  باز هستند  تعطیل شده اند. به طورمثال هتل ها 
همان  از  نیز  تاالرها  ندارند.  را  همایش  و  مراسم  برگزاری 
نشده اند.  بازگشایی  تاکنون  و  تعطیل  ماه  اسفند  ابتدای 

هرآنچه که مصداق تجمع را داشته باشد، تعطیل است.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس:

نخستین فرهنگسرای مجازی استان راه اندازی می شود

 تقدیم به شهید زاگرس، محمدجواد مختاری:

 تنها و بی پناه و ِسَترَون، بلوط پیر
 بر قله ای نشسته به شیون بلوط پیر

 افتاده روی خاک ترک خورده برگ برگ
 اشکی که ریخته ست به دامن، بلوط پیر

 با شانه های سوخته و چشم های خیس
 رو می کند به جنگل آهن بلوط پیر

 آیا به رنج پنجره ها فکر می کند
 یا طعنه های تلخ تبرزن، بلوط پیر

 گویی به انتظار نشسته که در بهار
 این جامه را درآورد از تن بلوط پیر

 ای روح سبز ایل که با هیبتی اصیل
 رسته ست ریشه های تو در من بلوط پیر!

 حاال که سوختیم پریشان به پای هم
 دست مرا بگیر به گردن بلوط پیر!

 گفتی بسوز تا که بدانی چه می کشم
 حاال شده ست حرف تو روشن بلوط پیر!

عبدالحسین انصاری
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اجتماعی 

بیش از 17 میلیارد ریال ارزش 
ریالی پرونده های متخلف در 

بندرعباس

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان، ارزش ریالی پرونده های متخلف 
در بندرعباس را بیش از 17 میلیارد ریال عنوان کرد. عبدالرضا پیروی منش گفت: در سه ماهه سال 
جاری در مجموع51 هزار و718مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح شهر بندرعباس صورت 
گرفته است.

طالع بینی

متولد چه ماهی هستی؟
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امروز شک و تردید به سراغ تان آمده و به 
همین خاطر به سختی می توانید مثبت 
اندیش باشید. اگه همه چیز مطابق میل 
تان پیش نرود ممکن است اذیت شوید. خبر 
خوب این است که می توانید با کسانی که اهداف شان 
با شما کاماًل متفاوت است نیز رابطه ی نزدیک داشته 

باشید . 
دهید  می  خرج  به  امروز  که  ی  احتیاط
که  زمانی  باید  زیرا  است،  همیدن  ف قابل 
افکارتان را فاش می کنید پیام خود را به 

ا درستی منتقل کنید. اما باید شک و تردید  ر
کنار بگذارید، زیرا ممکن است فرصتی را که پیش آمده 
تا بر دیگران تأثیر بگذارید از دست بدهید. بدانید که 
هر چه زودتر دست به کار شوید نتیجه ی بهتری هم 

خواهید دید.
سعی کنید انتظارات تان را زیاد باال نبرید 
های  قدم  از  یکی  نشوید.  امید  نا  بعداً  تا 
هوشمندانه ای که امروز می توانید بردارید 
این است که به دوستان تان نه نگویید. امروز 
می توانید موضوعاتی ر اکه ناراحت تان می کنند به 
راحتی به حاشیه برانید. وقتی می خواهید وارد بحث 
شوید موضوع خود را با دقت انتخاب کنید و قبل از هر 

چیز همه ی پیامدهای آن را از نظر بگذرانید.

امروز روابط تان به نقطه ی حساسی وارد 
شده اند. متأسفانه احساسات تان آن قدرها 
منطق  پایه ی  بر  کنید  می  فکر  که  هم 

نیستند. یادتان باشد تا زمانی که از جزییات 
یک چیز باخبر نشده اید قضاوت نکنید و فکر نکنید 
که مخالفت با شما مشکل ساز است. بدانید که رضایت 

اکنون شما به واکنش های دیگران بستگی ندارد. 

کارهای زیادی هستند که باید انجام شان 
کار  به  دست  زودتر  چه  هر  پس  دهید. 
شوید, بهتر است، زیرا وظایف تان سریع 
به  اکنون  رسید.  خواهند  سرانجام  به  تر 
بر  شما توصیه می شود که به جای چیزهای کلی 
از همه به کارهای نیمه  جزییات تمرکز کنید. اول 
تمام برسید، آن وقت با راحتی بیشتری می توانید 

به امور دلخواه تان بپردازید.

که  است  طوری  های  ریزی  برنامه 
تان  خالقیت  توانید  می  سختی  به 
این  البته  بیاندازید.  کار  به  آن  در  را 

است  شلوغ  سرتان  شدت  به  اکنون  که 
وقتی  دیگر  صورت  این  در  زیرا  شماست،  نفع  به 
برای تان باقی نمی ماند تا به فکر و خیال بپردازید 
یافت. خیلی جدی  افزایش خواهد  تان  کارآمدی  و 
انجام  از  تا  بگیرید  تر  را راحت  نباشید، کمی کارها 

آن ها لذت ببرید.
امروز تصمیم دارید به عمق یک قضیه ی 
هایتان  ترس  با  باید  وارد شوید.  پیچیده 
که  دید  خواهید  وقت  آن  شوید،  روبرو 
همه چیز به نفع شما تغییر می کند، پس 
با ترس های تان مقابله کنید.  با آگاهی  بهتر است 
عجله کنید، حتی یک گفتگو می تواند در رویکرد و 

طرز فکرتان تغییرات مثبت ایجاد کند.

می دانید که احساسات تان چگونه بر واقعیت 
خودتان  گذارند.  می  تأثیر  شما  نگری 
فکر می کنید که همه ی حقایق را می 

و دانید، اما ممکن است گرفتار توهم شده باشید 
واقعیت ها هنوز از چشم تان پنهان باشند. بهتر است 
با دیگران صحبت کنید و به آن ها بگویید که چه می 
خواهید. اما حواس تان باشد که بحث را به موضوعات 

پوچ و بی معنی نکشانید.

امروز باید حواس تان به خرج هایی که می 
کنید باشد. ممکن است هر چیزی را که 
ببنیدید و بخواهید  بینید به آن دل  می 
که آن را داشته باشید. به نظر می رسد که 
خریدهای امروز شما بیشتر از روی هوس هستند تا 
منطق. پس بهتر است قبل از خریدن چیزی که واقعاً به 

آن نیاز ندارید چند روزی صبر کنید. 

شوید  ماجرایی  درگیر  است  ممکن  امروز 
می  اجتناب  آن  از  عادی  مواقع  در  که 
که  دارید  تمایل  شدت  به  امروز  کردید. 

که  دانید  نمی  دقیقاً  هنوز  اما  شوید،  به موفق 
دنبال چه چیزی هستید. تا زمانی که به خواسته های 
حقیقی خود پی نبرده اید از دیگران چیزی نخواهید. 
به احساسات تان رجوع کنید و ببینید که می خواهید 

به کجا بروید.
کاماًل  و  تان هستید  رویاهای  درگیر  هنوز 
بیدار نشده اید. هر کاری می کنید نمی 
توانید از دست رویاهای تان خالص شوید، 
می  رویاها  این  که  ببینید  است  بهتر  پس 
خواهند چه پیامی را از ناخودآگاه تان به شما منتقل 
کنند. تصاویر را چندین بار در ذهن تان مرور کنید تا 

آن ها را متوجه شوید. 

همیشه  که  دارید  دوستانی  که  این  از 
حمایت تان می کنند خوشحال اید و می 
خواهید که از آن ها قدردانی کنید. امروز 

فکر می  با کسانی که مثل شما  دارید  تمایل 
کنند ارتباط برقرار کنید، اما آن قدر چیزهای مختلفی 
در ذهن تان می گذرد که دوست دارید با افکارتان تنها 
باشید. حتی اگر خیلی سرتان شلوغ است، باز هم سعی 
کنید یک جای خالی پیدا کنید و مدتی را در خلوت و 

سکوت بگذرانید.
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 فرمانده انتظامی استان از شناسایی و انهدام یک باند 
قاچاق مواد مخدر و کشف 400 کیلو تریاک طی یک 

عملیات ضربتی در شهرستان" حاجی آباد" خبر داد.
گفت:  خبر  این  تشریح  در  جعفری  غالمرضا  سردار 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حاجی 
آباد در راستای مقابله بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر 
و سوداگران مرگ، با انجام کارهای اطالعاتی و بهره 
گیری از شیوه های پلیسی و رصد و کنترل لحظه ای 
محورهای مواصالتی فرعی و اصلی شهرستان یک باند 

قاچاق مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران حین گشت زنی های هدفمند در 
یکی از محورهای فرعی ورودی شهرستان حاجی آباد 
به یک دستگاه خودرو مشکوک ودستور توقف دادند 
دستور  به  توجه  بدون  خودرو  سرنشین  و  راننده  که 
پلیس ، عالئم هشدار دهنده و بازدارنده اقدام به فرار 
کردند که پس از تعقیب و گریز طوالنی در یک اقدام 
ضربتی خودرو توقیف و دو متهم در این زمینه دستگیر 

شدند.
این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه  در بازرسی 
از خودرو 400 کیلو گرم تریاک و یک دستگاه بی سیم 

کشف شد،  تصریح کرد: در این عملیات دو دستگاه 
می  اسکورت  را  مواد  حامل  خودرو  که  دیگر  خودرو 
کردند نیز توقیف و 3 نفر از سوداگران دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان مسیر تردد این باند 
به سمت  رودان  از شهرستان  را   مخدر  مواد  قاچاق 
اظهار  و  کرده  عنوان  آباد"  "حاجی  احمدی  بخش 
داشت : 5 قاچاقچی دستگیر شده با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و 
تالش ماموران برای شناسایی ودستگیری دیگر اعضای 

احتمالی این باند ادامه دارد.

خبــــر

شناسایی و احضار متهم انتشار مطالب 
کذب در فضای مجازی

استان  فتا  پلیس  کارشناسان  تالش  و  هوشیاری  با 
نحوه  پیرامون  کذب  مطالب  انتشار  عامل  هرمزگان 
شناسایی  مجازی  فضای  در  پلیس،  ماموریت  اجرای 

و احضار شد.
گفت:  انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  سرپرست 
انحرافی  و  کذب  مطلب  مورد  یک  انتشار  پی  در 
یک  منزل  از  بازرسی  در  انتظامی  ماموران  پیرامون 
مالخر موتورسیکلت های سرقتی در فضای مجازی 
یا  متهم  شناسایی  موضوع  اجتماعی،  های  شبکه  و 
متهمان انتشار این مطالب بصورت ویژه در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود:عامل انتشار که برادر متهم پرونده سرقت 
بوده شناسایی و با هماهنگی های قضایی به پلیس 
فتا احضار و در بازجویی تخصصی بعمل آمده جرم 
ارتکابی و انتشار مطالب کذب به انگیزه فریب همسایه 
یک  عنوان  به  شهرستان  آپی  واتس  گروه  در  ها 
انتظامی  مسئول  این  شد.  معترف  ناشناس  شهروند 
استان اظهار کرد: متهم ضمن اظهار پشیمانی،اقدام 
به ثبت عذرخواهی و بیان حقیقت در گروه واتس آپی 
شهرستان مربوطه کرده و در نهایت با تشکیل پرونده 

برای تصمیم نهایی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرگرد احسان بهمنی با اشاره به اینکه کارشناسان 
پلیس فتا به تجربیات و پیشرفت های ارزنده ای برای 
رسان های خارجی  پیام  بستر  در  متهمان  شناسایی 
بستری  مجازی  فضای   : کرد  نشان  رسیده اند،خاطر 
پنهان برای نشر اکاذیب و تخریب دیگران نیست و هر 
کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان 
عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم بوده و برابر 

قانون با آنان رفتار می شود.
استان  انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  سرپرست 
هرمزگان از عموم شهروندان و کاربران فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی خواست: در صورت مواجهه 
با هرگونه موارد مشکوک در فضای مجازی از طریق 
 www.cyberpolice.ir سایت پلیس فتا به آدرس
بخش خدمات الکترونیکی، لینک ثبت گزارش های 
زمان  کمترین  در  تا  دهند  اطالع  پلیس  به  مردمی 
ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان 

اقدام شود.

کشف ۱۴۴ کیلوگرم مواد مخدر در 
میناب

طالب  میناب  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
در  مخدر  مواد  کیلوگرم   ۱44 گفت  نیا  احمدی 

شهرستان میناب کشف و ضبط شد .
سرهنگ دوم پاسدار طالب احمدی نیا فرمانده ناحیه 
سپاه میناب اظهار داشت: برخورد با سوداگران مرگ و 
باندهای کالن قاچاق مواد مخدر که امنیت و سالمت 
جامعه را به مخاطره می اندازند در دستور کار ویژه 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی این شهرستان قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت :طی رصد اطالعاتی 
و  سجاد)ع(  امام  سپاه  اطالعات  سازمان  توسط 
ضابطین اطالعات ناحیه مقاومت بسیج سپاه میناب 
و با هماهنکی دادستان محترم شهرستان و همکاری 
ضابطین اطالعاتی بعد از دو روز رصد اطالعاتی تعداد 
۱44 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش در منطقه 
بیابانی بخش بنذرک کشف و ضبط شد، و در ادامه به 

دنبال دستگیری عاملین مواد مخدر هستیم.

خبــــر

کشف 25 هزار لیتر سوخت قاچاق 
طی یک عملیات پلیسی در جاسک

لیتر  هزار   25 کشف  از  جاسک،  انتظامی  فرماندهی 
سوخت و فرآورده های نفتی قاچاق در این شهرستان 

خبر داد.
ماموران   : داشت  اظهار  قاسمی   عباس  سرهنگ 
راستای  در  جاسک  شهرستان  امداد  یگان  انتظامی 
مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی غیرمجاز 
و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی 
با انجام کار اطالعاتی و گشت زنی های هدفمند در 
حوزه استحفاظی یک انبار و محل دپو سوخت را در 
یکی از مناطق جنگلی شناسایی و موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
قضائی  مقام  با  هماهنگی  ضمن  ماموران  افزود:  وی 
در  و  اعزام  محل  به  عملیاتی  اکیپ  چند  تشکیل  با 
بازرسی انجام شده 25 هزار و 200 هزار لیتر گازوئیل 

قاچاق دپو شده و بصورت بالصاحب کشف کردند.
این  انتظامی شهرستان جاسک ارزش ریالی  فرمانده 
محموله سوختی کشف شده را بنا به نظر کارشناسان 
عنوان  ریال  میلیون   760 و  میلیارد  یک  مربوطه 
به  شده  کشف  قاچاق  های  : سوخت  کرد  تصریح  و 
تحویل  نفتی شهرستان  های  فرآورده  پخش  شرکت 
برای شناسایی و دستگیری عوامل  و تالش ماموران 

قاچاق این محموله سوختی ادامه دارد.

پلیس قشم پرده از راز جنازه مرد 
مجهول الهویه برداشت

فرمانده انتظامی قشم از عامل فوت فردی که جسدش 
پرده  بود  شده  پیدا  شهرستان  سطح  خیابان  در 

برداشت.
پلیس  فنی  تحقیقات  گفت:با  الهی  حسین  سرهنگ 
آگاهی قشم علت اولیه فوت سارق سابقه دار که در 
وی  شد.  اعالم  موادمخدر  به  شد،اعتیاد  پیدا  خیابان 
فرد  که  شد  مشخص  جسد،  هویت  احراز  با  افزود:  
متوفی سارق سابقه دار  و غیر بومی با تعداد ۱0فقره 
به مصرف مواد مخدر  از فوت  قبل  تا  و  بوده  سرقت 

گرایش داشت.

کشف سیگار قاچاق در بندرلنگه

از کشف 637  بندرلنگه  انتظامی شهرستان  فرمانده 
هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 100 میلیون 

ریال خبر داد.
ادامه  در   : داشت  اظهار  کاظمی  محراب  سرهنگ    
طرح های ویژه مقابله با قاچاق کاال و ارز و در راستای 
دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، مأموران انتظامی 
در  زنی  گشت  حین  لنگه  شهرستان  مهران  پاسگاه 
حوزه استحفاظی در یکی از محورهای فرعی، اعضای 
با استفاده از االغ در قاچاق  باند قاچاق کاال که  یک 

سیگار فعالیت داشتند را شناسایی کردند.
قضائی  مقام  با  هماهنگی  ضمن  ماموران  افزود:  وی 
های  بیابان  در  آنها  تردد  محل  به  اکیپی  تشکیل  با 
به محض  قاچاقچیان  اعزام که  دور دست شهرستان 
مشاهده آنان با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه 
و با رها کردن محموله هایشان از محل متواری شدند.
در  عملیات  این  در  داشت:  اظهار  انتظامی  مقام  این 
بازرسی از محل، جمعا 3۱ هزار و 850 پاکت شامل 

637 هزار نخ  انواع سیگار قاچاق کشف شد.

 انهدام باند قاچاق مواد مخدر با کشف 400 کیلو تریاک

زن جوان که مدتی قبل از اتهام معاونت در 
قتل شوهرش تبرئه شده بود با نظر دادگاه 

دوباره محاکمه خواهد شد.
به گزارش مشرق، رسیدگی به این پرونده از 
۱۹ دی سال ۹5 آغاز شد؛ زمانی که پلیس 
شهریار جسد مردی میانسال را داخل گونی 
در اطراف شهر پیدا کرد. با شناسایی هویت 
مقتول بالفاصله خانواده وی در جریان قرار 
گرفتند. همسر 45 ساله وی به  نام مژگان 
قانونی رفت و جسد  پزشکی  به سردخانه 
این زن گفت:  را شناسایی کرد.  شوهرش 
با  او  من و همسرم زندگی خوبی داشتیم 
کسی هم مشکل و اختالف نداشت.نمی دانم 
چه کسی ابراهیم را کشته است، در حالی 
این جنایت  راز  افشای  برای  که تحقیقات 
آغاز شده بود پلیس به رابطه پنهانی مژگان 
با یکی از دوستان صمیمی شوهرش به  نام 

رضا پی برد.
تحت  جوان  زن  دیگر  بار  ترتیب  این  به   
بازجویی قرار گرفت اما وی که نمی توانست 
دیگر پنهانکاری کند، گفت: من و شوهرم با 
هم اختالف داشتیم اما از وقتی که دوست 
شوهرم پا به خانه ما گذاشت این اختالف 
بیشتر شد.  رضا هم با همسرش اختالف 
کم  کم  او  شود  می خواست جدا  و  داشت 
به من ابراز عالقه کرد و گفت حاضر است 
ابراهیم را بکشد.  به خاطر رسیدن به من 
اما من هرگز راضی به مرگ شوهرم نبودم.

یا  گفت  می  رضا  اما  بود  فرزندانم  پدر  او 
ابراهیم  طالق بگیر و با من ازدواج کن یا 
قتل  پیشنهاد  بار  چند  او  می کشم.  را 
شوهرم را مطرح کرد اما من نپذیرفتم اما 
باالخره ابراهیم را کشت. مژگان ادامه داد: 
آن روز من به همراه پسرم در خانه یکی 
دخترم  و  بودیم  تاکستان  در  اقوام مان  از 
با من تماس  بود که رضا  هم در دانشگاه 
گرفت و پرسید ابراهیم کجاست به او گفتم 
روز  همان  تنهاست.عصر  خانه  در  شوهرم 
برگشت  خانه  به  دانشگاه  از  وقتی دخترم 
گفت پدرش ناپدید شده است. ما آن روز 
را دنبال شوهرم گشتیم تا اینکه آخرشب 
رضا با من تماس گرفت و گفت ابراهیم را 
کشته است. من هم از ترسم سکوت کردم و 
حرفی به پلیس نزدم. به دنبال اظهارات این 
اعتراف  بازداشت شد و  به قتل  زن، متهم 
کرد. اما در ادامه تحقیقات روشن شد متهم 
مدتی قبل سند چند خانه و زمین را به نام 

مژگان کرده است. این مرد در این باره به 
مأموران پلیس گفت: من و همسرم با هم 
اختالف داشتیم و می خواستیم از هم جدا 
اموالم را  شویم، چون می ترسیدم همسرم 
توقیف کند خانه و زمین ها را به  نام مژگان 
سند زدم. من عاشق او بودم و قرار گذاشته 
بودیم مدتی بعد از کشته شدن ابراهیم با 
در  شدیم.  بازداشت  که  کنیم  ازدواج  هم 
همسرم  قتل  از  بعد  گفت:  مژگان  ادامه 
می خواستم واقعیت را به پلیس بگویم اما 
حق  به عنوان  را  زمین هایش  و  خانه  رضا 

السکوت به  نام من سند زده بود.
من هیچ وقت راضی به قتل شوهرم نبودم و 
در این ماجرا دست نداشتم.اختالف های من 
و شوهرم به خاطر اعتیاد او بود. سرانجام 
این زن و مرد در شعبه ۱7 دادگاه شهریار 
پای میز محاکمه ایستادند و قضات دادگاه؛ 
رضا را به قصاص محکوم کردند، اما مژگان 
از اتهام معاونت در قتل شوهرش تبرئه شد. 
پس از صدور حکم دادگاه، پدر ابراهیم به 
ترتیب  این  به  کرد.  اعتراض  صادره  حکم 
کشور  عالی  دیوان   26 شعبه  در  پرونده 
اعدام  حکم  و  گرفت  قرار  رسیدگی  تحت 
قاتل تأیید شد اما قضات دیوان عالی کشور 
در  معاونت  اتهام  از  تبرئه زن جوان  حکم 
قتل شوهرش را نقض کردند و پرونده را به 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستادند تا 
وی باردیگر در این اتهام از خود دفاع کند.

حق السکوت برای مخفی کردن راز قتل شوهر

 پیرمرد ۱0۹ ساله کرمانشاهی پس از یک هفته بر کرونا پیروز شد و با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شد.
دکتر زمانیان متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی با اعالم این خبر، اظهار داشت:این بیمار ۱0۹ ساله با تست PCR مثبت و عالئم تب و سرفه و 
تنگی نفس و سچوریش )اشباع اکسیژن خون شریانی( 80 ، یک هفته پیش در بخش کرونا 3 بیمارستان گلستان بستری شد. وی افزود: در سی تی 
اسکن ریه این بیمار نیز درگیری به نفع کووید ۱۹ مشاهده شد و خوشبختانه با تالش کادر درمان، جمعه 20 تیر ماه با حال عمومی خوب مرخص شد.

مرد 109 ساله حریف 
کرونا شد

99/207 م الف

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یازده به مساحت نود و هفت متر و چهار دسیمترمربع)97/04مترمربع( به انضمام انباری به مساحت چهارمتر و شصت و سه دسیمترمربع دارای 
پالک ثبتی دو هزار ششصد و بیست و یک فرعی از یکصد و شش اصلی )106/2621ـ اصلی( مفروز و مجزی شده از دوهزار و ششصد و هشت فرعی از اصلی مذکور که بقدرالسهم 
از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی سهیم می باشد واقع در بندرعباس آزادگان ،نبش آزادگان 27طبقه چهارم بخش یک بندرعباس به نام 
سمیه بهمنی ثبت و سندمالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیراست: شماال در یازده قسمت که قسمت های چهارم و پنجم و دهم آن شرقی قسمتهای دوم و هفتم و هشتم آن 
غربی است اول دیواریست مشترک بطول پنج متر و دوازده سانتیمتر به آپارتمان قطعه ده دوم دیواریست مشترک بطول یک متر و دوازده سانتیمتر به آپارتمان قطعه ده سوم دیواریست 
مشترک بطول دومتر و دوازده سانتیمتر به آپارتمان قطعه ده چهار درب و دیوار است بطول دومتر و سه سانتیمتر به راه پله مشاعی پنجم دیواریست بطول یک متر و شصت سانتیمتر به 
آسانسور ششم دیواریست بطول یک متر و شصت و چهار سانتیمتر به آسانسور هفتم دیواریست بطول یک متر و شصت سانتیمتر به آسانسور هشتم دیواریست بطول شصت و یک سانتیمتر 
به راه پله مشاعی نهم دیواریست بطول یک متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به راه پله مشاعی دهم دیوار و پنجره است بطول هفتاد و پنج سانتیمتر به داکت یازدهم دیوار و پنجره است بطول 
دومتر و یازده سانتیمتر به داکت شرقا دیواریست بطول هفت متر و هشت سانتیمتر به قطعه 152 تفکیکی جنوبا در سه قسمت اول دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول پنج متر و بیست و 
نه سانتیمتر به فضای باالی رمپ دوم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول پنج متر و نود سانتیمتر به فضای تراس قطعه یک سوم دیوار و لبه بالکن قوس بیرونی بطول یک متر و شصت و نه 
سانتیمتر به فضای تراس قطعه یک غربا دیوار و پنجره است بطول هفت متر و هجده سانتیمتر به خیابان حدود اربعه انباری: شماال  دیواریست بطول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای 
عرصه شرقا دیواریست بطول دو متر و پنجاه و هفت سانتیمتر به قطعه 152تفکیکی جنوبا دیواریست بطول یک متر و هشتاد سانتیمتر به راه پله مشاعی غربا درب و دیوار است بطول دو 
متر و پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای عرصه سپس به موجب سند رهنی شماره 61881 مورخ 94/12/10 تنظیمی دفترخانه 29 بندرعباس در رهن بانک صادرات هرمزگان قرار گرفته 
به دلیل عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی 9800062 علیه محمدزاهدی  گردیده بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و برابر گزارش 
کارشناس رسمی دادگستری آپارتمان موردنظر در طبقه چهارم یک آپارتمان 5 طبقه روی همکف )پیلوت و تجاری( و زیرزمین از نوع سازه اسکلت بتنی سقف تیرچه و یونولیت نمای 
سنگ دارای دو خواب کف سرامیک درب ضدسرقت پنجره های پی وی سی دیوار گچ و رنگ آمیزی شده کابینت هایگالس دارای انباری و آسانسور اشتراک آب مشاع و اشتراک برق 
سه فاز می باشد ارزش ملک با توجه به قدمت بنا و مصالح مصرفی و نحو ساخت و کاربری با احتساب عرصه و اعیانی انباری و انشعابات منصوبه جمعا به مبلغ 6/546/500/000 ریال 
)شش میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی گردید و پالک مورد رهن در روز یکشنبه مورخ 99/05/05 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت 9 
صبح الی 12ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ فوق به فروش می رسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسنادرسمی بندرعباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد، الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدیهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 

محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 99/04/23

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس ـ مریم چمنی 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسنادرهنی(

بندرکنگ  اسکله  در  صیادی  لنج  فروند  یک  
تعاونی  آتش نشانی  بالفاصله  که  طعمه حریق شد 
صیادی مستقر در این اسکله به اتفاق آتش نشانان 
و  دریانوردی  و  بنادر  اداره  و  بندرکنگ  شهرداری 
محل  در  حادثه  کنترل  جهت  دریابانی  نیروهای 

حاضر شدند و اقدام به مهار حریق کردند.
بندرکنگ  اسکله  در  صیادی  لنج  فروند  یک  
طعمه حریق شد که بالفاصله آتش نشانی تعاونی 
صیادی مستقر در این اسکله به اتفاق آتش نشانان 
و  دریانوردی  و  بنادر  اداره  و  بندرکنگ  شهرداری 
محل  در  حادثه  کنترل  جهت  دریابانی  نیروهای 

حاضر شدند و اقدام به مهار حریق کردند.
بندرکنگ  صیادی  تعاونی  مدیرعامل  پژمان  غالم 
در محل این حادثه اظهار کرد: این حادثه  شب 
گذشته برای یک  فروند لنج صیادی اتفاق افتاد که 
چندمدت پیش نیز به همراه تعدای دیگر از شناورها 

دچار حریق شده بود.
بالفاصله  آتش سوزی  اعالم  از  پس  افزود:  وی 
و  اسکله  در  مستقر  صیادی  تعاونی  آتش نشانی 
اداره  بندرکنگ و  همچنین آتش نشانی شهرداری 

بنادر و دریانوردی در محل حاضر شدند و در مدت 
زمانی کوتاه، آتش را مهار کردند و خوشبختانه این 

حادثه هیچ گونه خسارات جانی نداشته است.
مشخص  هنوز  حادثه  اصلی  علت  گفت:  پژمان 

نیست و در دست بررسی قرار دارد و به زودی این 
لنج به محلی خارج از حوضچه این اسکله هدایت 

خواهد شد.
به  اشاره  با  بندرکنگ  صیادی  تعاونی  مدیرعامل 
امین خسروی فرماندهی  حضور به موقع سرهنگ 
و  نیروهای دریابانی بندرلنگه که به  سرعت کنترل 
صحنه حادثه را به دست گرفت و از هرگونه تجمع 
زارعی شهردار  ایوب  کرد:  اضافه  نمود،  جلوگیری 
بندرکنگ و قاسم عسکری نسب رئیس اداره بنادر 
و دریانوردی نیز در محل حضور یافتند و عملیات 
مهار آتش را مدیریت کردند که الزم است از این 
عزیزان و پرسنل آتش نشانی و همکاری مردم نیز 

تقدیر شود.
در اواخر خردادماه امسال نیز 8 لنج صیادی و 7 
دچار  بندرکنگ  صیادی  اسکله  در  موتوری  قایق 

حریق گسترده ای شدند.

آتش سوزی یک  فروند لنج صیادی در بندرکنگ 

حکم دادگاه زوج نوزاد فروش تهرانی صادر شد.
نوزاد فروشی/ قاضی دادگاه کیفری استان تهران برای 
زوج جوانی که اقدام به خرید یک نوزاد کرده بودند 
و دو کارمند کلینیک نازایی که واسطه این خرید و 

فروش بودند مجازات جایگزین حبس صادر کرد.
به گزارش رکنا،  ۱4 خرداد سال گذشته زن جوانی با 
لباس پرستاری وارد یک بیمارستان در شهریار شد و 

نوزاد پسر یک روزه ای را از کنار مادرش دزدید.
با شکایت پدر و مادر این نوزاد بالفاصله مأموران پلیس 
شهریار وارد عمل شده و تحقیقات را آغاز کردند. در 
فضای  در  نوزاد  ربودن  خبر  اینکه  به  توجه  با  ادامه 
مجازی منتشر شده بود چند روز بعد کارآگاهان پلیس 
بودند  خریده  نوزاد  یک  به تازگی  که  را  جوانی  زوج 
شناسایی و دستگیر کردند اما زوج شاکی پرونده بعد از 
دیدن نوزاد دریافتند او پسر گمشده آنها نیست. با این 
حال در ادامه بررسی ها، نوزاد ربوده شده از بیمارستان 

شهریار پیدا و به خانواده اش برگردانده شد.
حکم جایگزین حبس برای خرید نوزاد

در حالی که پرونده نوزاد ربایی از بیمارستان با پیدا 
تیم  اما  بود  رسیدگی  دست  در  کوچولو  پسر  شدن 
که  پرداختند  جوانی  زوج  پرونده  بررسی  به  تحقیق 
مدعی شده بودند نوزادی را خریده اند. این زوج نابارور 

حتی شناسنامه نیز برای این بچه گرفته بودند.
و  می دیدند  پلیس  دام  در  را  خود  که  جوان  زوج 

دستشان رو شده بود، راز فرزندشان را برمال کردند. 
بهنوش؛ زن جوان در تحقیقات گفت: سال ۹2 ازدواج 
کردم و خیلی طول نکشید که متوجه شدیم بچه دار 
شدن  بچه دار  برای  اما  نکنید  باور  شاید  نمی شویم. 
کلی هزینه کردیم، اما دوا و درمان ها بی نتیجه ماند. 
فرزندی  بهزیستی  از  که  گرفتیم  تصمیم  نهایت  در 
را  فرزند خواندگی  مراحل  داشتیم  وقتی  اما  بیاوریم. 
طی می کردیم از ماجرایی با خبر شدیم که باعث شد 
از تصمیمان منصرف شویم. ما متوجه شدیم که داخل 
بدین  و  خوانده«  »فرزند  می شود  نوشته  شناسنامه 
ترتیب همه با خبر می شوند که ما بچه را از بهزیستی 
گرفته ایم. در صورتی که ما تصمیم داشتیم برای اینکه 
کسی از این ماجرا با خبر نشود، چند ماهی را دور از 
فامیل باشیم و به دروغ به آنها بگوییم که باردارم و بعد 
از گرفتن فرزند، به دوست و آشنا بگوییم که صاحب 
فرزند شده ایم. وقتی از این کار منصرف شدیم به یک 

کلینیک باروری رفتیم.
فروش خودرو برای خرید نوزاد

گفت  ما  به  کارکنان  از  یکی  آنجا  در  گفت:  بهنوش 
زنی که وضع مالی بدی دارد و باردار است قصد دارد 
بچه اش را سقط کند. می گفت شوهر این زن او را رها 
کرده و رفته و خبری از او نیست. او گفت حاضر است 
که بچه را از زن جوان با مبلغی بگیرد و به ما تحویل 
دهد. سال ۹7 بود که چنین پیشنهادی به ما داده شد 

و ما هم قبول کردیم. با به دنیا آمدن پرهام در سال 
۹8، خودرویمان را به مبلغ 30 میلیون تومان فروختیم 
و به دو کارمند کلینیک دادیم و پرهام را گرفتیم. البته 
آنها قول داده بودند که شناسنامه ای هم به نام پرهام 
داخل  والدین  به عنوان  همسرم  و  من  اسم  و  بگیرند 
شناسنامه باشد که این اتفاق هم افتاد. بدین ترتیب 
تیم تحقیق به سراغ دو کارمند کلینیک رفته و دو زن 

جوان بازداشت شدند.
آنها اظهار داشتند با رضایت خانواده هایی که بچه دار 
نمی شدند و خانواده هایی که فرزندشان را نمی خواستند 
بین آنها ارتباط برقرار کرده و واسطه گری می کردند. 
االن هم نمی دانیم پدر و مادر واقعی پرهام کجا هستند.
با اعترافات دو زن جوان و زوج خریدار نوزاد، پرونده 
آنها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد. از آنجایی 
که دو زن جوان از کاری که کرده بودند به شدت ابراز 
ندامت کردند قاضی دادگاه حکم جایگزین حبس برای 
که  جوان  زن  دو  دادگاه  طبق حکم  کرد.  صادر  آنها 

در کلینیک کار می کردند به مدت یک سال باید در 
یک منطقه محروم به اهالی منطقه اقدامات درمانی و 

کارهای پزشکی آموزش دهند.
را خریداری کرده  نوزاد  نیز که  همچنین زوج جوان 
بودند، محکوم به تدریس در یکی از مدارس مناطق 
محروم اطراف تهران به افراد بیسواد به مدت دو روز در 
هفته شدند. قرار است این زوج از مهر امسال آموزش 
خود را آغاز کنند. از آنجایی که حکم صادره از سوی 
برای  پرونده  نبود،  همراه  متهمان  اعتراض  با  دادگاه 

اجرای حکم به دادسرای جنایی پایتخت ارسال شد.
با توجه به حسن نیت زوج جوان، وضع مالی خوب 
که  آنجایی  از  و  کودک  با  خوش رفتاری شان  و  آنها 
شناسایی  است  ماهه   ۱4 اکنون  که  پرهام  خانواده 
زوج  می ماند.  جدیدش  خانواده  نزد  نوزاد  نشده اند، 
تا  آغاز کرده  را  او  برای دریافت حضانت  اقدام  جوان 
بتوانند به صورت کامل و قانونی حضانت پرهام را به 

عهده بگیرند

 پرهام کوچولو 3 زن را نزد قاضی تنبیه کرد 



پایان عملیات اصالح و بازسازی شبکه 
توزیع و انتقال آب روستای دیول 

جاسک

مدیر امور آب و فاضالب جاسک گفت: عملیات 
اصالح و بازسازي شبكه توزیع و انتقال آبشرب 

روستاي دیول این شهرستان به پایان رسید.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک  علی زارعی افزود: 
در اجرای این عملیات، شبکه توزیع و انتقال آب روستا 

اصالح و بازسازی شد.
آبرسانی  شبکه  بازسازی  و  اصالح  اینکه  بیان  با  وی 
روستای دیول باعث افزایش فشار آب می شود، تصریح 
کرد: برای تکمیل این عملیات سه کیلومتر خط انتقال 
و دو کیلومتر شبکه توزیع اصالح و بازسازی شد.مدیر 
امور آب و فاضالب جاسک همچنین از استانداردسازی 
90 فقره انشعاب روستای دیول خبر داد و گفت: اهالي 
این روستاها سالها بدلیل فرسودگي شبکه با مشکل 
آب مواجه بودند و برای رفع نیازها، آبرسانی بوسیله 
تانکر صورت می گرفت که با انجام اصالح و بازسازی 
شبکه، این مشکل مرتفع و جلوی هدر رفت آب گرفته 
شد.زارعی، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را 

10 میلیارد ریال عنوان کرد.

۴۰ انشعاب غیرمجاز برق در قشم 
جمع آوری شد

امسال  بهار  گفت:  قشم  شهرستان  برق  مدیر   
شهرستان  این  در  برق  غیرمجاز  انشعاب   ۴۰

جمع آوری شد.
شناسایی  برای  تالش ها  افزود:  درسخوان  سلمان 
سطح  در  غیرمجاز  برق  انشعاب های  جمع آوری  و 

شهرستان همچنان ادامه داد.
مجاز  غیر  انشعاب   ۲00 جمع آوری  به  اشاره  با  وی 
در سال گذشته، ادامه داد: از مردم قشم درخواست 
می شود در صورت اطالع از وجود این موردها، مراتب 

را اطالع رسانی کنند.
قشم ۸۰ هزار مشترک دارد

مدیر برق شهرستان قشم تصریح کرد: تعداد مشترکان 
است که  یافته  افزایش  به  ۸0 هزار  برق شهرستان 

بیش از ۶0 درصد آن مشترکان خانگی هستند.
قشم  برق  مشترکان  از  درصد  حدود 19  افزود:  وی 
یک    ، عمومی  بخش  درصد   1۵ تجاری،  بخش  را 
درصد بخش کشاورزی و ۵ درصد نیز سایر بخش ها 
تشکیل می دهد.مردم در ساعات پیک، مصرف خود را 
کاهش دهنددرسخوان در خصوص طرح پیک سایی 
تصریح کرد: با توجه به گرمای فصل تابستان، مصرف 
برق در کشور به ویژه در استان های جنوبی افزایش 

چشمگیری دارد.
وی افزود: از این رو شرکت توانیر ساعت های 1۳ تا 
1۷ را به عنوان طرحی برای کاهش مصرف در نظر 

گرفته است.
مدیر برق شهرستان قشم ادامه داد: در صورت کاهش 
مصرف برق نسبت به ماه قبل و یا تولید بخشی برق 
مصرف توسط خود مشترکان، پاداش پیک سایی به 

آنان پرداخت می شود.
وی ضمن درخواست از مردم برای کاهش مصرف در 
کولرهای  خاموشی  با  کرد:  اظهار  مصر،  اوج  ساعات 
اضافه و سایر وسایل برقی پر مصرف و ادامه این روند 
تا پایان مردادماه، شاهد پایداری برق در قشم اعمال 

نشدن خاموشی خواهیم بود.
امضای ۸۷۰ توافق نامه با مجتمع های پر مصرف 

قشم
وی اظهار کرد: امسال ۸۷0 توافق نامه با مجتمع های پر 
مصرف قشم به ویژه پاساژهای  تجاری ایجاد شد تا از 

مقدار مشابه مصرف سال گذشته عبور نکنند.
درسخوان  در خصوص آغاز به کار نیروگاه جدید برق 
قشم نیز اذعان کرد:  با توجه به اینکه تا کنون تامین 
برق از سرزمین اصلی انجام شده است برخی مشکالت 

ناشی از مسافت زیاد اجتنابناپذیر بود.
وی  افزود: با افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی، به دلیل 
مسافت کمتر انتقال برق و بهتر شدن پروفیل ولتاژ، 
کیفیت برق مشترکان افزایش می یابد و  با تولید بیش 

از نیاز، جزیره با خاموشی خداحافظی می کند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خمیر:

کشف محموله 8میلیاردی لوازم 
یدکی خودرو خارجی در خمیر

جانشین فرمانده انتظامی خمیر گفت:با هوشیاری 
و تالش مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمیر 
یک محموله لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش 

۸ میلیارد ریال شناسایی و کشف شد.
 سرهنگ سید غالمرضا حسینی گفت : مأموران پلیس 
آگاهی این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کاال 
و ارز با انجام کار اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های 
پلیسی و گشت زنی های هدفمند در یکی از مناطق 
حاشیه ای شهرستان یک انبار نگهداری کاالی قاچاق 

را شناسایی کردند.
با مقام قضائی  : ماموران ضمن هماهنگی  وی افزود 
با تشکیل اکیپی به محل اعزام و در بازرسی دقیق از 
انبار مورد نظر 190 قطعه لوازم یدکی خودرو خارجی 

قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند.

  

خبـــــر

معاون آموزش و پرورش رودان خبرداد:

پیش بینی ثبت نام بیش از دو هزار و 
8۵۰ کالس اولی در رودان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش رودان 
گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از دوهزار 
و ۸۵۰ دانش آموز پایه اول در مدارس شهرستان 
رودان ثبت نام کنند که نسبت به سال گذشته 

افزایش خواهد داشت.
محمد محسنی با اشاره به برنامه های آموزش و پرورش 
برای جذب حداکثری دانش آموزان مقطع ابتدایی اظهار 
کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از دوهزار و ۸۵0 
هزار دانش آموز پایه اول درمدارس رودان ثبت نام کنند 

که نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش رودان افزود: 
ثبت نام نوآموزان دوره پیش دبستانی نیز شروع شده که 
پیش بینی می شود دوهزار و ۳00 نوآموز درمراکزپیش 
داد:  ادامه  کنند.محسنی  نویسی  نام  رودان  دبستانی 
امسال هم مانند پارسال جذب حداکثری دانش آموزان 
را در برنامه داریم و پارسال در مقطع پیش دبستانی 
بیش از دوهزار و 100نوآموز و بیش از دوهزار و ۷00 
پایه اولی جذب داشتیم.وی با تأکید بر ضرورت استفاده 
از ماسک، دستکش و خودکار شخصی هنگام حضور در 
مدرسه، خاطرنشان کرد: تمام کارکنان مدرسه نیز باید 
این مؤلفه های بهداشتی را مراعات کنند و مدارس نیز 
از قبل ضدعفونی شده است و شهروندان جهت ثبت نام 
فرزندان خود از این جهت نگرانی نداشته باشند و زمان 
حضور به آنان اعالم می شود تا از ازدحام جمعیت در 

مدرسه جلوگیری شود.

کشف ۷ تن ماهی از دو لنج غیرمجاز 

صیادی در جزیره کیش

 فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، از 
توقیف دو لنج صیادی در آب های کیش خبر داد 
و گفت: از این لنج ها ۵/۷ تن از انواع ماهی به 

ارزش ۶ میلیارد ریال کشف شد.
 سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر 
افزود: خدمه این لنج های توقیف شده اقدام به صید 
گونه های مختلف ماهی کرده بودند که در این ارتباط 
۷ نفر دستگیر شدند.وی ادامه داد: لنج های صیادی 
به همراه ناخدا و ملوانان جهت سیر مراحل قانونی به 
اسکله صفین ارجاع داده شدند که در بررسی از لنج 
عالوه بر گونه های مختلف ماهی، بیش از 11 هزار لیتر 

سوخت قاچاق نیز کشف و ضبط شد.
 جمالی هدف اصلی این اقدام را مقابله و پیشگیری از 
صید غیرمجاز و قاچاق سوخت دانست و اظهار داشت 
: این افراد پس از جمع آوری به صورت شبانه با حضور 
در نقطه صفر مرزی و حتی ورود به آب های مرزی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام به فروش سوخت 
و ماهی ها به شناورهای خارجی می کنند که با اقدام 

قاطع دریابانی کیش مواجه می شوند.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تخریب 
های  گونه  انواع  به  رسانی  آسیب  و  زیست  محیط 
جانوری دریایی و انتقال سرمایه های ملی از کشور را 
خط قرمز دریابان دریادل نیروی انتظامی عنوان کرد 
و گفت: بیشتر لنج ها اقدام به صید غیرمجاز ماهی 
های صید ممنوع می کنند که طبق قوانین جمهوری 
اسالمی ایران صید آنها غیر مجاز بوده و عالوه بر آن 
تولید  داخل کشور  در  فراوان  با زحمت  که  سوختی 
می شود را با هدف درآمد نامشروع و سودجویی به آن 

سوی مرزهای آبی قاچاق می کنند.

رئیس شورای بخش سیریک عنوان کرد؛

توزیع ۱۰ هزار ماسک رایگان میان 
مردم سیریک

طاهری گفت: ۱۰ هزار عدد ماسک رایگان خیری 
در شهرستان سیریک توزیع شد.

رئیس شورای بخش بمانی شهرستان سیریک گفت: 
شهرستان  در  خیری  رایگان  ماسک  عدد  هزار   10

سیریک توزیع شد.
شهرستان  بمانی  بخش  شورای  رئیس  طاهری  علی 
بهداشت  خانه  بین  ها  ماسک  این  افزود:  سیریک 
های روستایی، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان 
شلوغ   و  پرتردد  نهادهای  و  ادارات  برخی  سیریک، 
از  پیشگیری  و  مردم  به  کمک  هدف  با  شهرستان 

گسترش بیماری کرونا است.
وی گفت:  هزینه خرید همه ماسک های  توزیع شده 
منظور  به  مالحی  ابراهیم  کوهستکی،  خیر  توسط 
بیماری کرونا و  از شیوه  کمک به مردم ، جلوگیری 
ارتقای فرهنگ استفاده از ماسک در سطح شهرستان 
برشمرد.رئیس شورای بخش بمانی افزود: نقش خیرین 
و نیکوکاران در کاهش آالم مردم در زمان بحران بسیار 
ساخت  در  آنان  که حضور  همانگونه  و  است  حیاتی 
و  افراد  به  و کمک  درمانی  مراکز   ، مساجد  مدارس، 
خانوادهای  بی بضاعت در جامعه مهم است امروز نیز 
به بعلت گسترش بیماری کرونا تهیه و توزیع رایگان 
برخی اقالم بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی 
برای کمک به حفظ سالمتی مردم بسیار ارزشمند و 

بی بدیل برشمرد.

خبـــــر

افزایش  از  خرسندي  ابراز  با  جاسک  فرماندار 
چشمگیر مشارکت خیرین در امر مدرسه سازي 
شهرستان، از آغاز احداث و کلنگ زني ۸ مدرسه 
کمک  با  کرد  امیدواري  ابراز  و  خبرداد  جدید 

خیران مدرسه ساز این آمار بیشتر شود.
به گزارش خبرنگارما از بندرجاسک؛ محرومیت واژهاي 
در دل نشسته براي بسیاري از مناطق ایران است که 
البته استان هرمزگان از مرکز تا حاشیه هایش با این 
واژه آشنایي دارد و همیشه کوشیده است تا براي رفع 
آن تالش کند؛ البته محرومیت را میتوان پیشانیبند نوار 
جنوبي ایران دانست چرا که از خوزستان تا سیستان با 
وجود داراییهاي فراوان و توجهاتي که مرکزنشینان به 
آنها داشته اند اما نتوانسته اند به خوبي سهم خود از 

دارایي هایشان را نقد کنند.

کشور  جنوبي  نیمه  و  هرمزگان  که  مسائلي  از  یکي 
جنوب  تا  هرمزگان  شرق  از  شرق،  جنوب  مخصوصا 
کرمان و استان سیستان بلوچستان از آن رنج میبرد 
عدم وجود عدالت آموزشي بود؛ به طوري که دانشآموزان 
نیازهاي  رفع  ابزار  ابتداییترین  از  حتي  مناطق  این 
آموزشي که طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 
دولت و وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد به صورت 
یکسان و رایگان آن را در اختیار همه قرار دهد و براي 

همه فراهم کند هم محروم بودند.
ایران  شرق  جنوب  معضالت  از  یکي  کپري  مدارس 
جایي  تا  است  روشن  همه  براي  روز  مانند  که  است 
کشور  اقتصادي  پایتخت  که  هرمزگان  استان  در  که 
تا سال 9۷  اقتصاد کشور در آن میتپد  است و نبض 
، طبق اعالم مدیرکل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس 
این  و کانکسي  هرمزگان مجموع مدرسه هاي کپري 
استان 1۵1 مدرسه بوده که مجموعا ۲ هزار دانش آموز 

ناچار به تحصیل در آن بودند.
توزیع  از  ناشي  که  محرومیتها  این  تمام  وجود  با  اما 
نامتوازن ثروت در جامعه است اما خوشبختانه راه افتادن 
جریاني طیبه و مبارک تحت عنوان خیرین مدرسه ساز 
موجب تالشهاي بسیاري براي رفع محرومیت در بحث 
آموزش شده است و خوشبختانه استان هرمزگان هم 
کانون توجهات خیرین مدرسه ساز بوده است و هم یکي 

استانهاي خیر ساز در این زمینه است تا جایي که در 
سال1۳91 و در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه 
ساز، خیرین استان هرمزگان با به ثمر رساندن بیش 
از 410 میلیارد ریال تعهد رکورد کشوري را در بحث 
مشارکت مدرسه سازي را شکستند  و اسطوره مدرسه 
سازي هرمزگاني کلنگ نود و یکمین مدرسه خود را به 

زمین زد، خود به تنهایي سندي بر این مدعي است.
یکي  که  جاسک   شهرستان  مورد  در  رادمهر  محمد 
از مناطق محروم در هرمزگان به شمار میرود نیز این 

موضوع را به صراحت بیان کرده است.
فرماندار جاسک در گفتگو با خبرنگار ماازبندر جاسک 
در  مدارس  سازهاي  و  ساخت  تعداد  داشت:  اظهار 
مدرسه  خیرین  تعداد  همچنین  و  جاسک  شهرستان 
ساز و میزان مشارکت آنها در ساخت مدرسه افزایش 
اخیر  سالهاي  طي  خیر  امر  این  که  طوري  به  یافته؛ 
سیر صعودي و چشمگیري داشته است.وي افزود: در 
خوب  ظرفیتهاي  استاني  اعتبارات  ضمن  حاضر  حال 
مدرسهسازي در میان خیرین وجود دارد که پرداختن 
به آنها میتواند وضعیت آموزشي را براي دانش آموزان در 
شهرستان مناسبتر کند. وي با بیان اینکه مدرسه سازي 
ذخیره آخرت است، گفت: مشارکت در کارهاي خیر 
معامله با خداست و هیچ وقت آثار آن از بین نمیرود، 
مدرسهسازي به رشد علم و فرهنگ در کشور کمک 

میکند.
رادمهر از ساخت و کلنگ زني هشت مدرسه با 1۶ کالس 
در شهرستان جاسک خبر داد و گفت: ساخت مدرسه 
سه کالسه ابوذر کروچ، دبیرستان سه کالسه متوسطه 
البناء گنگان، یک  بیاهي، آموزشگاه دو کالسه حسن 
کالسه امید نریگي، یک کالسه امیرالمؤمنین گزرک، دو 
کالسه مصدق لیردف، مدرسه سه کالسه فردوسي گتي 
و یک کالسه ضامن آهو که در حال ساخت هستند از 

جمله این پروژه ها میباشند.
محمد رادمهر همچنین از کلنگزني و ساخت مدرسه 
یک کالسه شهداي بانک سپه روستاي نامکن، مدرسه 
دو کالسه روستاي محمد آباد و نیز مدرسه دو کالسه 

روستاي حاجیآباد بخش گابریک خبر داد.
وي در ادامه به ساخت دبیرستان شش کالسه دخترانه 
اعتبارات  با  کرد:  تصریح  و  اشاره  پیوشک  خیرالنسا 
استاني و کمک خیرین مدرسه ساز قریب به یقین ۲۳0 
شد  خواهند  مند  بهره  آموزشي  فضاي  از  آموز  دانش 
که روند اجراي این ساخت و سازها طبق استاندارهاي 
ساز،  مدرسه  خیرین  شد:  یادآور  وي  است.  آموزشي 
سازنده بلندترین برجهاي عاطفه و امید و هستي هستند 
و یادگارهایي از خود باقي میگذارند که نه تنها هیچ وقت 
فراموش نمیشود، بلکه، سینه به سینه و نسل به نسل به 

دیگران نیز منتقل میشود.
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7 افزایش چهار برابری صادرات کاال 
از قشم

صادرات کاال از قشم از ابتدای امسال تاکنون چهار برابر افزایش داشته است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این مدت ۳4 میلیون و ۵49 هزار دالر 
محصوالت تولیدی به خارج از کشور صادر شده است. محمد مهدی برنجی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 
میلیون و 4۳۷ هزار دالر کاال به منطقه آزاد قشم وارد شده که ۸۳ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

فرماندار جاسک؛ ورود خیرین برای رفع توزیع نامتوازن عدالت آموزشی در هرمزگان

به  امر  ستاد  اجتماعی  و  گری  مطالبه  معاونت 
 : گفت  هرمزگان  استان  منكر  از  نهی  و  معروف 
اولین جلسه حجاب و عفاف به میزبانی ستاد امر 
به معروف و نهی از منكر جزیره قشم برگزار شد .
و  مطالبه گری  معاونت  گلزاری  االسالم  حر   حجت 
اجتماعی هرمزگان در جلسه  با موضوع حجاب و عفاف 
اظهار داشت :  علیرغم توجه فراوان اسالم به مسئله 
بر  خان  رضا  توسط  حجاب  کشف  متاسفانه  حجاب 
اتفاق  ایران  در  فرهنگ غرب  از   پذیری  تاثیر  اساس 
به  و  شد  مواجهه  مردمی  های  مقاومت  با  که  افتاد 

سرانجام نرسید .
وی افزود : جامعه ایمانی  که حجاب را براساس تعالیم 

اسالمی یکی از تکالیف خود می داند ، باعث شده است 
نوع  به  باید  اما  یابد  رواج  پوشش  و  حیا  فرهنگ  که 

پوشش ها در جامعه ایرانی نیز توجه شود .
معاونت مطالبه گری و اجتماعی تصریح کرد : استان 
هرمزگان به علت  شرایط اقتصادی ویژه . ...  میزبان 
اقشار مختلف نقاط ایران بوده و  به این دلیل باعث شده 
که  فرهنگ های مختلف بر  پوشش بومی  هرمزگان 
تاثیر گذار باشد . گلزاری ادامه داد: برای هویت بخشی 
طرق  همه  از  باید  می  بومی   پوشش  فرهنگ   به   
مختلف فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  صورت پذیرد  
و یکی ازاین راه ها ؛ در بستر فضای مجازی است ، که 
بهترین فضا برای تبلیغ بوده که تا آیندگان ما نیز به 

این سمت سوق پیدا کنند .
وی در پایان خاطرنشان کرد:  نشست های آگاه سازی 
و معرفتی بانوان با محوریت عفاف و حجاب  در فضای 

و  اسالمی  غنی  فرهنگ  تا   ، شود  اندازی  راه  مجازی 
پوشش  بومی استان   در سطح جامعه به شکل صحیح 

آموزش داده شود .

فرماندار   قتالی  حسینی  الدین  سیدشمس 
اظهار  خصوص  این  در  بستک  شهرستان 
شیوع  به  توجه  با  حاضر  حال  در  داشت: 
شهرستان  قرمز  وضعیت  و  کرونا  ویروس 
به حال دارو و  تا  اینكه  به  با توجه  و  بستک 
واکسن خاصی برای درمان و پیشگیری از این 
بیماری در سراسر دنیا شناخته نشده، بنابراین 

تاکیدها بر تغییر رفتار افراد بر مصون ماندن از این بیماری است.
با کرونا  مبارزه  از خواسته های ستاد  افزود: یکی  فرماندار شهرستان بستک   
شهرستان به منظور جلوگیری از درگیر شدن مردم شهرستان به این بیماری 
خطرناک، لغو کلیه مراسمات و تجمعات از جمله مراسم عروسی است که تحقق 

این خواسته نیازمند درک و فرهنگ باالی شهروندان است.
نماینده عالی دولت در شهرستان بستک بیان داشت: در شهرستان بستک ۳۵ 
زوج از شهرها و روستاهای تابعه شهرستان با درک شرایط موجود و در جهت 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا مراسم ازدواج خود را لغو نمودند که امیدواریم 

این عزیزان الگویی برای دیگر جوانان شهرستان بوده باشند.
گفتنی است فرماندار و رییس ستاد مبارزه با کرونا شهرستان بستک با همراهی 
امام جمعه، فرماندهان انتظامی و سپاه پاسداران، بخشداران، نماینده بنیاد شهید، 
بانوان خیراندیش و انجمن خیریه شهرستان ضمن تقدیر و تشکــر از اقدام ۳۵ 
زوج بستکی در لغو مراسم ازدواج خود، با حضور در درب منازل این عروس و  

دامادها، ازدواج آنان را تبریک گفتند.

 مدیر آموزش و پرورش بندرخمیر در جلسه مدیران مدارس 
زنده  صورت  به  که  شهرستان  این  تحصیلی  مقاطع  تمام 
برگزار شد، گفت: دغدغه  پیام رسان شاد  بستر  "الیو" در 
برای شروع سال  مناسب  ریزی  برنامه  مدیریت  این  اصلی 
مستلزم  مهم  این  که  میباشد  ماه  مهر  در  جدید  تحصیلی 

انجام پروژه مهر به نحو احسن است.
و  اهتمام  زحمات،  از  قدردانی  با  سخنانی  در  فوالدی  محمد   
دوران  در  آموزش  جریان  تداوم  در  معلمان  و  مدیران  ابتکارات 
کرونا گفت: گرچه ویروس کرونا مدارس را به تعطیلی کشاند اما 
با جدیت، پیگیری و اهتمام مدیران و معلمان در مدارس، جریان 
آموزش با بهره گیری از فضای مجازی و تعامل خوب دانش آموزان 
و اولیاء آنان به خوبی پیش رفت. مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
خمیر با بیان این نکته که شبکه شاد بخشی از آموزش در سال 
تحصیلی جدید خواهد بود از مدیران مدارس خواست تا در زمان 
ثبت نام وضعیت دانش آموزان را در شبکه شاد بررسی نموده و 

راهکارهای الزم را ارائه نمایند.
 فوالدی در ادامه از بازگشایی مدارس گفت: احتماال از 1۵شهریور 
استارت بازگشایی مدارس را خواهیم زد و سه روش برای بازگشایی 
مدارس پیش بینی شده است که ما باید آمادگی الزم برای هر سه 

روش را داشته باشیم.
بازگشایی مدارس در شرایط پر خطر:در  1- روش غیر حضوری، 
با  و  بوده  غیر حضوری  آموزش  کنونی  شرایط  مانند  شرایط  این 

استفاده از امکانات شبکه اجتماعی دانش آموزان شاد به آموزش 
دانش آموزان می پردازیم.

۲- روش نیمه حضوری، بازگشایی مدارس در شرایط کم خطر:در 
این شرایط حضور دانش آموزان در مدارس به صورت زوج و فرد 
شبکه  ظرفیت های  امکانات  از  پنجشنبه  روزهای  در  و  میباشد 

اجتماعی دانش آموزان هم استفاده می شود.
۳- روش حضوری، بازگشایی مدارس در شرایط بی خطر:در این 
شرایط مدارس به حالت عادی برگشته و روال کار عادی مدارس 
آغاز می شود. اما از امکانات شبکه اجتماعی شاد در جهت برگزاری 

کالس های مکمل و آموزش های جبرانی استفاده می شود.  
وی در ادامه با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: امسال 
پروژه مهر متفاوت است و با توجه به وضعیت خاص کرونایی باید 

برای هر سناریوی آماده باشیم. 
محمد فوالدی با اشاره به اجرای پروژه مهر در مدارس گفت: مهم 
ترین هدف پروژه مهر بازگشایی مطلوب مدارس بدون دغدغه است 
و هرچقدر این کار بدون نقص انجام شود، مدارس آمادگی بیشتری 

برای بازگشایی دارند. 
را  مهر  پروژه  پرورش شهرستان خمیر همچنین  و  آموزش  مدیر 
بستر و زمینه ای مهیا برای پویایی اندیشه و رشد خالقیت دانست 
و بر اجرای هدفمند و جهت دار آن با بهره گیری از ظرفیت های 
متنوع و تالش برای رسیدن به فضایی سالم، سازنده و بانشاط در 

هنگام بازگشایی مدارس تاکید نمود.

دومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
به ریاست مهندس رضاپور  پارسیان  شهرستان 
ادارات  مسئولین  حضور  با  و  پارسیان  فرماندار 
از سرمایه گذاران در محل فرمانداری  و جمعی 

شهرستان پارسیان برگزار گردید.
ابتدایی  در  پارسیان  فرماندار  رضاپور  مهندس 
های  در طرح  گذاری  : سرمایه  نمودند  تاکید  جلسه 
است  گذارانی  سرمایه  با  بیشتری  اولویت  گردشگری 
که میزان نقدینیگی و آورده شخصی بیشتری داشته 

باشند.
داخلی  اعتبارات  منابع  از  استفاده  بر  تاکید  با  ایشان 
بایست  می  مدیران  تمام  داشت:  ابراز  دستگاهها 
داخلی  منابع  از  مندی  بهره  نهایت  جاری  سال  در 
طرح های  اجرای  سمت  به  را  منابع  داشته،  را  خود 
سرمایه گذاری و اشتغال زا در شهرستان هدایت نمایند
ادامه موضوع سرمایه گذاری در طرح های  در  ایشان   
اشتغالزایی شهرستان در سال جاری را مدنظر قرار داد 
و خاطرنشان کرد : در سال جاری با برنامه ریزی شده 
بالغ بر یک هزار و 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
اشتغال زا در حوزه های کشاورزی صنعت گردشگری 
و خدمات با اشتغال ای بالغ بر هزار و چهارصد نفر به 

طور مستقیم صورت گیرد 
ایشان اجرای برنامه های سند توسعه اشتغال را راهی 
با   : نمود  تاکید  و  کرد  قلمداد  بیکاری  جهت کاهش 
بهره گیری از سند توسعه اشتغال می توان به فرصت 
این  به  رسیدن  و  رسید  آینده  در  خوبی  بسیار  های 

هدف تالش همه مدیران را می طلبد 
فرماندار پارسیان در ادامه با بیان اینکه یکی از دالیلی 
که نتوانستیم سرمایه گذار جذب کنیم، گفت : برخی 

از مدیران دستگاه های اجرایی خیلی ساده از برخی 
مسائل عبور کرده و با نداشتن ایده و برنامه باعث عدم 

پیشرفت شهرستان میشوند. 
  فرماندار پارسیان در ادامه با بیان اینکه سند توسعه 
اشتغال نقشه راه و تکلیفی برای همه دستگاه ها است 
اشتغال مردم است،  به معیشت و  اولویت ما توجه  و 
و  شناخته  ظرفیت های شهرستان  باید  کردند:  تاکید 
دسته بندی و همه ظرفیت های به صورت بخشی و به 

تفکیک مشخص شودتا در همایشات سرمایه گذاری 
به سمع و نظر سرمایه گذاران رسانیده شود تا سرمایه 
گذاران از ظرفیت پتانسیل های پارسیان آگاه شودند و 
بتوانند به راحتی در هر زمینه ای که بخواهند سرمایه 

گذاری کنند.
مهندس رضاپور اظهار داشت : در سال 1۳9۸ سرمایه 
گذاری بالغ بر ۷۲0 میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون 
ریال با اشتغال ای بالغ بر ۵۸9 نفر به طور مستقیم در 
شهرستان پارسیان صورت گرفته و قریب ۲۲۲ میلیارد 
با  گذاری  این حجم سرمایه  از  ریال  میلیون  و ۲۳0 
پرداخت تسهیالت کم بهره دولتی از محل اعتبارات 
اشتغال پایدار روستایی تبصره ماده 1۸ مشاغل خانگی 
و سایر اعتبارات داخلی دستگاهها تامین گردیده است.
اجرایی و  از دستگاه های  پایان  پارسیان در  فرماندار 
مدیران بانک های پارسیان برتر که در راستای جذب 
لوح  اهدای  با  نمودند  تالش  گذار  سرمایه  و  بودجه 

سپاس از عملکرد خوبشان تقدیر و تشکر نمودند 
الزم بذکر است از سرمایه گذاران واحد های تولیدی 
پرورش وتکثیر الرو میگو ،طرح تولید زغال فشرده و 
طرح گردشگری و پالژ بانوان در ساحل جهت دفاعیه 

طرح خود در این جلسه دعوت شده بودند

جلسه عفاف و حجاب در جزیره قشم برگزار شد

تقدیر فرماندار بستک از اقدام پیشگیرانه 3۵ 
زوج بستکی در لغو مراسم ازدواج

برنامه ریزی مناسب برای شروع سال تحصیلی جدید الزم و ضروری است

فرصت یک ماهه به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان جهت ارائه سند توسعه و اشتغال
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خبــــر

افتتاح دو دفتر جدید خدمات 
الکترونیک قضایی در بندرعباس

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: دو دفتر 
جدید خدمات الکترونیک قضایی در شهر بندرعباس 

افتتاح و راه اندازی شد.
قضایی  الکترونیک  خدمات  جدید  دفتر  دو  افتتاح 
دفتر  دو  اندازی   راه  از  صالحی  علی  بندرعباس  در 
جدید خدمات الکترونیک قضایی در شهر بندرعباس 

خبرداد.
وی گفت: در اجرای سیاست های قوه قضاییه مبنی 
حرکت  و  قضایی  دستگاه  سازی  هوشمند  لزوم  بر 
این موضوع در دستور  الکترونیک،  در مسیر عدالت 
و  گرفته  قرار  هرمزگان  استان  دادگستری  ویژه  کار 
به کار دو دفتر  افتتاح و شروع  این راستا شاهد  در 
شهر  سطح  در  قضایی  الکترونیک  خدمات  جدید 
تکریم  کرد:  بندرعباس هستیم. صالحی خاطرنشان 
ارباب رجوع، شفاف سازی در روند رسیدگی به پرونده 
ها، پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی، صرفه جویی 
در وقت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در بهره 
مهترین  از  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  مندی 

مزایای راه اندازی این دفاتر است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: 
تاکنون ۶ دفتر خدمات الکترونیک در شهر بندرعباس 
افتتاح و راه اندازی شده است و در مجموع ۲۶ دفتر 
از این نوع در مناطق مختلف استان هرمزگان فعال 

هستند.

آزمون شهرشناسی رانندگان تاکسی 
بندرعباس برگزار شد

معاون برنامه ریزی و نظارت، سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، از برگزاری 
در  تاکسی  رانندگان  شهرشناسی  آزمون  هفتگی 

بندرعباس خبر داد.
عباس رئیسی، افزود: در راستای اجرای دستور العمل 
اتحادیه تاکسیرانی کل کشور رانندگان تاکسی قبل از 
ورود و بعنوان تاکسیران و فعالیت، همچنین دریافت 
مجوزات مربوطه، الزم است  شرایط و مراحل خاصی 
را گذرانده که یکی از آن مراحل امتحان شهرشناسی 
این  نماند  ناگفته  البته  کرد:  خاطرنشان  وی  است. 
آزمون شهرشناسی با مشارکت پلیس راهور شهرستان  
برگزار می شود. رئیسی خاطرنشان کرد: پس از تایید 
و قبولی متقاضیان در این مرحله، طبق دستور العمل 
رانندگان صادر  برای  پروانه فعالیت ۲ ساله  مجوز و 
می شود. معاون برنامه ریزی و نظارت در پایان اظهار 
تسلط  آزمون سنجش  این  برگزاری  از  هدف  کرد:  
رانندگان بر مکان یابی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر 

به همشهریان است.

برگزاری وبینار ارائه گزارش عملکرد 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

هرمزگان  جهادکشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر 
هماهنگی  مدیریت  عملکرد  گزارش  ارائه  وبینار  در 
پروژه های مهم سالجاری  بیان  به  ترویج کشاورزی 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی پرداخت و گفت: 
تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، توانمندسازی مرجین 
پهنه، جذب شرکت های مشاوره ای، حضور محققین 
معین وبازدید مددکاران ترویجی از اهم برنامه های 

سالجاری می باشد.
الله بشیرزاده در وبینار ارائه گزارش عملکرد مدیریت 
کرد:  اظهار  سالجاری  کشاورزی   ترویج  هماهنگی 
از  حمایت  خرد،صندوق  اعتبارات  صندوق  توسعه 
توسعه فعالیتهای کشاورزی  زنان روستایی محصول 
سالم و گواهی شده، زنجیره ارزش گیاهان دارویی،  
توسعه فرآورده های زنبور عسل، آموزش تسهیلگران، 
آموزش زنان روستایی وتوسعه کسب و کارهای زنان 
در  تسهیلگر  اطالعات  ثبت  عشایری،  و  روستایی 
سامانه و صدور کارت، بهبود تغذیه و ایجاد باغچه های 
سالمت و سازمان ملل از پروژه های مهم سالجاری 

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی می باشد.
سالجاری  های  برنامه  مهم  اهداف  خصوص  در  وی 
افزود:  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیریت 
سطح  اشتغال،کاهش  روستایی،ایجاد  توسعه 
شهر،آینده  به  روستا  مهاجرت  بیکاری،جلوگیری 
باقی مانده سموم  ، استاندارد سازی  شغلی فرزندان 
،آموزش  صادرات  موانع  شیمیایی،رفع  وکودهای 
محصول  تولیدوتغذیه  جهت  روستایی  زنان  به 
و  روستایی  زنان  معشیتی  سطح  افزایش  سالم، 
عشایری،توسعه  اشتغال پایدار در   مناطق محروم، 
اشتغال زایی زنان روستایی، مشارکت های گروهی، 
سازی  کوچک،توانمند  خانگی  های  مشاغل  ایجاد 
تغذیه  غذایی،  امنیت  به  دستیابی  روستایی،  زنان 
بهتر وترویج کشاورزی پایدار،ترویج مصرف سبزیجات 
سالم خانگی با توجه به نقش آنها، حمایت از مشاغل 
کوچک  کارهای  و  وکسب  خانوار  سرپرست  زنان 
آسیب دیده از شیوع  بیماری کوید 19 از مهم ترین 
اهداف برنامه های سالجاری مدیریت هماهنگی ترویج 
کشاورزی جهاد کشاورزی استان هرمزگان می باشد.

خبــــر

 بستری شدن ۸ نفر از کادر درمان 
هرمزگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: متوسط 
سن جان باختگان در استان هرمزگان بر اثر کرونا از 

۵۹ سال به ۶۴ سال افزایش یافته است.
 حسین فرشیدی اظهار کرد: اکنون ۵9۲ بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان های استان بستری اند که از این 
شمار 91 نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( 

بستری هستند و حال ۳۸ نفر وخیم است.
اینکه  بیان  با  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
استان  بیمارستان های  نفر در  در هفته گذشته ۶۸9 
یافته  از این شمار ۶۴۳ نفر بهبود  بستری بودند که 
و مرخص شده اند، تصریح کرد: در این مدت ۷۷ نفر 
از آن، ۳۵  با هفته قبل  باختند که در مقایسه  جان 

درصد افزایش داشت.
فرشیدی با اشاره به اینکه همه ما هدف ویروس کرونا 
اضافه  نمی کند،  فرقی  نژاد  و  جنس  سن،  و  هستیم 
کادر  و  درمانی  گروه های  از  نفر  هشت  اکنون  کرد: 
پزشکی هرمزگان نیز به بیماری کووید 19 مبتال و در 

بخش های مختلف بستری هستند.
داد:  ادامه  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
متوسط سن جان باختگان در استان از ۵9 سال به 

۶۴ سال افزایش یافته است.
کرد:  اظهار  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بدحال تر شدن بیماران نشان از سیر شدیدتر بیماری 

و یا مراجعه دیرهنگام بیماران به مراکز درمانی است.
فرشیدی از شهروندان خواست درصورت بروز هرگونه 
عالئم بالفاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند و اضافه 
کرد: درهفته گذشته استفاده از ماسک ۸۵ و رعایت 
فاصله فیزیکی زیر ۶۰ درصد بود که این اصال رضایت 

بخش نیست.
پایان  در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بمنظور  فیزیکی  فاصله  رعایت  کرد:  خاطرنشان 

پیشگیری و وظیفه تک تک ماست.

احراز صالحیت 50 درصد از 
داوطلبین پست مدیریت مدارس

دبیر کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس هرمزگان 
در  آقا  فرهنگی   201 و  زن  تعداد 1۶3فرهنگی  گفت: 
که  شدند  قبول  مصاحبه  و  علمی  آزمونهای  مجموع 

قریب به ۵0 درصد از داوطلبین را تشکیل می دهند.
حمزه ترکمانی با اعالم پایان مرحله مصاحبه حضوری 
متقاضیان پست مدیریت مدارس، گفت: ۳۶۴ نفر از 
فرهنگیان داوطلب استان برای پست مدیریت مدارس، 

نمرات قبولی را کسب کردند.
وی افزود: از این جمع تعداد 1۶۳فرهنگی زن و ۲۰1 
مصاحبه  و  علمی  آزمونهای  مجموع  در  آقا  فرهنگی 
قبول شدند که در آخرین مرحله قریب به ۵۰ درصد 

از داوطلبین را تشکیل می دهند.
نفر در  از ۷۵۰  بیش  داد: در مجموع  ادامه  ترکمانی 
استان  مدارس  مدیران  انتصاب  و  انتخاب  آزمون 

هرمزگان شرکت کرده بودند.
مدارس  مدیران  انتصاب  و  انتخاب  کمیته  دبیر 
خدمت  استمرار  به  توجه  با  کرد:  اضافه  هرمزگان 
فرهنگیان شاغل در پست مدیریت مدارس، از جمع 
۳۶۴ فرد قبول شده، تعداد ۲1۵ نفر در پست های 
مدیریت مدارس استان به خدمت گرفته می شوند و 
در  آنها،  قبولی  و  امتیاز  ماندن  با محفوظ  نیز  مابقی 
سال های آینده تحصیلی به کار مدیریت مدارس به 

کار گرفته می شوند.

صندوق مهر امام رضا)ع( در موسسه 
آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه)س( 

بندرعباس راه اندازی شد

)سالم  معصومه  فاطمه  عالی  آموزش  موسسه  مدیر 
امام رضا)علیه  مهر  اندازي صندوق  راه  از  اهلل علیها( 
السالم( در موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه)سالم 

اهلل علیها( بندرعباس خبر داد.
خانم مریم جعفری سراجی بیان کرد: پیروي فرمایش 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در راستای همدلی 
و  کمک مومنانه از یک طرف و متاسفانه شیوع بیماری 
و  کارها   و  برخی کسب  در  اقتصادی  رکود  و  کرونا 
بروز آسیب های اقتصادی و معیشتی از طرف دیگر، 
به کمک خداوند متعال و توسل به امام رئوف حضرت 
علی بن موسی الرضا)علیه السالم( صندوق مهر امام 

رضا)علیه السالم( در این موسسه راه اندازی شد.
وی ضمن اشاره به عدم محدودیت برای طالب، اساتید 
این عمل خداپسندانه  در  منظور عضویت  به  کادر  و 
این  ماهیانه  پرداختی  سهم  مقدار  کرد:  نشان  خاطر 
صندوق، حداقل، در نظر گرفته شده به گونه ای که 
و خدا  خیر  عمل  این  در  توانایی شرکت  اقشار  اکثر 

پسندانه را داشته باشند.
استاد حوزه و دانشگاه ضمن تقدیر از حمایت طالب از 
این صندوق اذعان کرد: پس از اینکه موجودی صندوق 
نیازمنداِن  و  طالب  رسید،  توجهی  قابل  سقف  به 
شناسایی شده از این صندوق بهره برده و این انفاق، 

سبب خیر و برکت برای نیازمندان خواهد شد.

ملیحه قاسمی

ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه مهم  داشت؛ اولین 
اجرایی کشور  بود که کلیه دستگاه  های  این  مصوبه 
را موظف  کرد که با کرونا زندگی کرده و تمام برنامه 
زندگی  و  وجود  با  را  عملیاتی  شان  های  پروژه   و   ها 
دیگر  مهم  مصوبه  کنند.  عملیاتی  و  اجرایی  کرونا  با 
تشدید کنترل  ها بر روی اجرای پروتکل  های بهداشتی 
و فاصله  گذاری اجتماعی و رعایت الزامات محیط و کار 

در فضای کسب و کار و صنعت بود.
به گزارش دریای اندیشه ؛وضعیت اجرای پروتکل  ها 
در کشور تا ۲۷ اردیبهشت ماه، در حد مطلوب بود و 
مردم و کسب و کارها تا میانگین ۷۰  درصد، پروتکل 
از  متاسفانه  اما  کردند  می   رعایت  را  بهداشتی   های 
1۵ خرداد ماه این میانگین در کل کشور رشد نزولی 
پیدا کرد و متاسفانه استان هرمزگان که گلوگاه اصلی 
مراودات و کسب و کار در کل کشور است، میانگین 
رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر ۲۰ درصد کاهش 
یافت که این موضوع زنگ خطری را برای ما به صدا 
درمی  آورد. باید توجه کرد که عمال زمانی می  توانیم 
بازگشایی  ها را ادامه دهیم و با کرونا همزیستی کرده 
و در صحت و سالمت، کار و فعالیت کنیم که پروتکل 

 های بهداشتی را رعایت کنیم. 
بازگشایی  کردند،  اعالم  جمهور  رییس  که  همانطور 
خاص ایران نیست و در همه جای دنیا این بازگشایی  

ها را انجام می  دهند. نکته مهم 
با  را  ها  بازگشایی  که  است  این 
و  یافته  تشدید  های  نظارت  
خدمت  و  دهیم  انجام  قانونی 
با هم  و خدمت دهنده،  گیرنده 
در این زمینه کمک کنند، ما هر 

دو شیوه را انتخاب کردیم.
های  پروتکل  رعایت  عدم 
بهداشتی از جمله  نزدن ماسک 
و رعایت نکردن فاصله اجتماعی 
که باعث انتقال بیماری به دیگر 
مستلزم  شود  می  شهروندان 

هرمزگان  در  خوشبختانه  که  است  قانونی  برخورد 
بصورت جدی از طرف استاندار پیگری شد.

استاندار هرمزگان گفت: با همکاری مجموعه دستگاه 
قضایی و دادگستری کل استان هرمزگان، شعبه ویژه 
های  پروتکل  نقص  جرایم  و  تخلفات  به  رسیدگی 
بهداشتی در راستای مقابله جدی با کرونا در هرمزگان، 

راه اندازی می شود.
استانی  ستاد  نشست  حاشیه  در  همتی  فریدون 
انتظامی،  نیروی  در  افزود:  کرونا،  بیماری  مدیریت 
بازرسان بهداشت و درمان، فرمانداری ها، بخشداری ها 
جمله  از  تخلفات  مشاهده  صورت  در  دهیاری ها  و 
تجمع  هرگونه  و  عزا  و  عروسی  مراسمات  برگزاری 
های  دستورالعمل  نقص  و  رعایت  عدم  همچنین  و 

بهداشتی، پرونده را به دستگاه 
این  و  می دهند  ارجاع  قضایی 
خارج  و  سرعت  به  ها  پرونده 
مطابق  و  رسیدگی  نوبت  از 
قانون با متخلفان برخورد قاطع 

خواهد شد.
در  مردم  کرد:  اظهار  وی 
تجمعات،  مشاهده  صورت 
برگزاری مراسم عروسی و عزا 
و نقص و عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی، نسبت به ارائه 
گزارش به نیروی انتظامی اقدام 
و نیروی انتظامی با تشکیل پرونده برای متخلفان آنان 

را به دستگاه قضا معرفی خواهد کرد.
همتی خاطرنشان کرد: آزمون های سراسری پیش رو 
کنکور  ارشد،  کارشناسی  دکتری،  آزمون  جمله  از 
سراسری و فنی و حرفه ای، با اتخاذ تدابیر مناسب در 

همه شهرستان های استان هرمزگان برگزار می شود.
شهرستان  هر  در  تجمع  کاهش  برای  داد:  ادامه  وی 
و  آماده  آزمون  برگزاری  برای  مکان  و  نقطه  چندین 
تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری باید به 
صورت دقیق در هنگام برگزاری این آزمون ها رعایت 

شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  بیان  هرمزگان  استاندار 
استان موظف است پاسخ تست مثبت افراد مبتال به 

کرونا را سریعاً به محل کار و خانواده آنها اعالم کند تا 
اصول قرنطینه و رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری 

در خصوص این افراد به شکل مناسب انجام شود.
وی با اشاره به اینکه مرخصی کارکنان صنایع، بنگاه ها، 
ادارات و سازمان ها با ارائه گزارش تست مثبت کرونا 
مورد  معتمد  پزشک  سوی  از  بالینی  عالئم  تایید  و 
تایید خواهد بود، تصریح کرد: در تمامی محیط های 
کار استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجباری 
یک  کارکنان  از  زیادی  تعداد  که  در صورتی  و  است 
بنگاه اقتصادی و تولیدی، دستگاه اجرایی و سازمان به 
کرونا مبتال شوند، مدیر آن مجموعه در این خصوص 

مسئولیت جدی دارد و باید پاسخگو باشد.
محل  ویژه  به  مکان ها  تمامی  در  کرد:  اضافه  همتی 
های ارائه خدمات عمومی، رعایت اصول فاصله گذاری، 
بهداشتی و استفاده از ماسک با نظارت دقیق و جدی 

بازرسین باید انجام شود.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات در مراکز شماره گذاری 
تا  انجام می شود  فرد  و  زوج  به صورت  پالک خودرو 
تجمع در این محل ها کاهش یابد، اظهار کرد: تمامی 
محدودیت های مقابله با کرونا که در هفته گذشته در 
استان اجرایی شد، مدت یک هفته دیگر نیز تمدید و 

اعمال می شود.
عنوان  پایان  در  هرمزگان  در  دولت  مقام  ترین  عالی 
کرد: فرهنگ استفاده از ماسک باید بسیار بیشتر در 

جامعه ترویج یابد و همه از ماسک استفاده کنند.

حرف آخر
استاندارهرمزگان : شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم 

بهداشتی در استان راه اندازی می شود

در  هرمزگان  استان  بهزیستی  اداری  شورای  نشست 
نخستین روز از هفته بهزیستی بصورت وب کنفرانس 

برگزار شد.
در این نشست ، غالمحسین رنجبر ضمن گرامیداشت 
شعار   ، بهزیستی  سازمان  تاسیس  سالگرد  چهلمین 
؛  دوم  درگام  بهزیستی   « را  امسال  بهزیستی  هفته 
اجتماعی  سالمت  ارتقا  و  خدمت  تحول  شفافیت، 
استان  بهزیستی   : افزود  و  کرد  عنوان  خانواده«   در 
جهت  در  فرصت  این  از  گیری  بهره  با  هرمزگان 
این  اهداف  و  تخصصی  های  ماموریت  شناساندن 
سازمان حمایتی برنامه هایی تدوین نموده که در طول 

هفته اجرایی خواهد شد.
مدیر کل بهزیستی هرمزگان عطرافشانی و غبا رروبی 
گلزار شهدا در نخستین روز از هفته بهزیستی ، افتتاح 
۳9 واحد مسکن مددجویان و سامانه دیده بان همزمان 
با سراسر کشور ، افتتاح سرپناه شبانه زنان و مردان ، 
راه   ، ها  شهرستان  و  استان  در  جمعه  ائمه  با  دیدار 
اندازی کارگاه تولید ماسک در شهرستان بندرعباس ، 

ارائه خدمات رایگان )توانبخشی و پیشگیری ( و  تهیه 
و توزیع رایگان اقالم بهداشتی بین جامعه هدف را از 
جمله برنامه های بهزیستی استان در طول این هفته 

عنوان کرد.
رنجبر در ادامه خواستار اهتمام ویژه در برگزاری هر 
چه باشکوهتر برنامه ها شد و گفت: با توجه به اینکه 
بسیاری از مناسبت ها به دلیل شیوع کرونا برگزار نمی 
شود الزم است از امکانات فضای مجازی بهره بیشتری 

بگیریم.
غالمحسین رنجبر همچنین به کمبود اعتبارات اشاره 
داشت و تصریح کرد : با توجه به ضرورت صرفه جویی 
در هزینه کردها باید با برنامه ریزی مناسب با وجود 
حداقل اعتبارات ، مناسب ترین خدمت را به جامعه 

هدف ارائه نمود.
وی ادامه داد : با توجه به وضعیت قرمز استان از نظر 
های  پروتکل  تمامی  رعایت  ضرورت   ، کرونا  شیوع 
بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا ضروری 
است اهتمام الزم در رعایت ضوابط بهداشتی در ادارات 

مدنظر قرار گیرد  .
رنجبر متذکرشد : نباید روند ارائه خدمات مختل شود 
 ، باید ضمن رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی  و 
خدمات مناسب از طریق حضوری ) ترجیحا در ورودی 
ضمن  تا  گردد  ارائه  تلفنی  و  غیرحضوری   ، اداره( 
ارتقاءکیفیت و کمیت خدمات شاخصه های تکریم و 

رضایت مندی ارباب رجوع افزایش یابد.

گفتنی است ضرورت نظارت آنالین بر عملکرد مراکز 
تحت نظارت و اهتمام در توسعه مراکز از دیگر تاکیدات 

مدیر کل بهزیستی هرمزگان در این نشست بود.
به  ستادی  مسئولین  و  معاونین  از  یک  هر  ادامه  در 
پرداخته  تخصصی  های  حوزه  با  مرتبط  مسائل  ارائه 
روسای  سوی  از  شده  مطرح  مشکالت  پاسخگوی  و 

ادارات بهزیستی شهرستانها بودند.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان:

ارتباط مجازی با شهرستان ها در نخستين روز از هفته بهزیستی 

بهره برداری از میدان جدید میوه و تره بار

مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 

کشاورزی  فرآورده های  و  شهری 
آغاز  از  بندرعباس  شهرداری 
بهره برداری میدان جدید میوه و تره بار 
با جابجایی 3۵ غرفه از میدان قدیم به 

این محل خبر داد.
در  خبرنگاران  جمع  در  عامری  علی 
پس  سرانجام  کرد:  اظهار  ارتباط  این 
از  بهره برداری  شاهد  تالش،  سالها  از 

میدان جدید میوه و تره بار شهر بندرعباس هستیم. وی با اشاره به اینکه 
این پروژه بزرگ آرزوی دیرینه شهروندان و فعالین این بخش است، افزود: 
این بازار در مجموع دارای 9۲ غرفه است که نیاز شهروندان در این زمینه 

را به کلی مرتفع می کند.
شهردار  کشاورزی  فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
بندرعباس خاطرنشان کرد: در محل میدان قدیم ۳۵ غرفه دایر بود که پس 
از جلسات متعدد، توافق نهایی با آنها صورت گرفته و این غرفه ها به محل 

میدان جدید منتقل شده اند. 
عامری گفت: با این اتفاق، شاهد پوشانیدن جامه عمل به یک وعده بزرگ 
دیگر از سوی شهرداری بندرعباس هستیم، چرا که بهره برداری از میدان 
جدید میوه و تره بار آرزوی همه شهروندان و خصوصا فعالین این بخش 
بوده است. این مقام مسئول در ادامه نیز اظهار کرد: این میدان با ۲۴ هکتار 
مساحت در شرق شهر بندرعباس و در نزدیکی میدان میوه و تره بار فعلی 
قرار دارد. اضافه می شود، در این میدان، محلی برای عمده و خرده فروشی 

میوه، خدمات بانکی، حمل ونقلی و تعمیرگاهی در نظر گرفته شده است.

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان گفت: در راستای 
 8 استان،  این  در  ارتباطی  خدمات  ارائه  ارتقای 
ماهه  یک  در طول  همراه  تلفن  ایستگاده جدید 
اخیر در مناطق عمدتا روستایی نصب و راه اندازی 

شد.
امنیت  ارتقای کیفیت و  اظهار کرد:  یگانه  امیر   
اهداف  تحقق  راستای  در  مشترکان  ارتباطات 
به طور مستمر مورد  مخابرات منطقه هرمزگان 
توجه  با  این زمینه  و در  تأکید است  و  پیگیری 
ارتقای  به  روستایی  مناطق  مردم  نیازهای  به 

کیفیت خدمات ارتباطی، سایت های جدید تلفن همراه در حال نصب 
باینوج شهرستان  افزود: راه اندازی سایت موبایل  ارتقاء است. وی  و 
حاجی آباد، جزیره الرک، گنبد نمکی جزیره قشم، نصب و راه اندازی 
تجهیزات قطب آباد، آبماه در مسیرجاده بندر عباس به حاجی آباد، 
و  سیاهک  الین  اندازی  راه  و  نصب  و  موبایل  سایت های  برگردان 

اقدامات  از  بخشی  آباد  حاجی  شهرستان  باغان 
افزایش  راستای  در  هرمزگان  منطقه  مخابرات 
پهنای باند، ارتقای کیفیت خدمات و در نتیجه 
افزایش بازدهی ارتباطات در حوزه های ثابت، دیتا 

و ارتباطات سیار این مناطق بوده است.
به  اشاره  با  هرمزگان  منطقه  مخابرات  مدیر 
تلفن  شبکه  از  مردم  استفاده  میزان  افزایش 
دریافت  منظور  به  هرمزگان  استان  در  همراه 
کرونا،  بیماری  شیوع  بدلیل  خدمات  از  پاره ای 
عنوان کرد: در بسیاری از مناطق روستایی استان 
اکنون سایت های تلفن همراه راه اندازی و برای پاره ای دیگر از آنها 
نیز در حال انجام شبکه و انتقال تجهیزات هستیم و ایجاد پوشش 
بهتر خدمات ارتباطی در هرمزگان بخصوص در مناطق روستایی و 
کمتربرخوردار استان به عنوان یک رویه مستمر در حال پیگیری و 

اقدام است.

راه اندازی و ارتقای 8 ایستگاه جدید تلفن همراه در هرمزگان
مدیر مخابرات منطقه هرمزگان:

از ابتدای امسال تاکنون 2 هزار 302 مورد بازرسی ار نانوایی های استان 
هرمزگان صورت گرفته است.

 عبدالرضا پیروی منش، معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 1۰۶ 
پرونده تخلف برای نانوایی های سطح استان هرمزگان تشکیل شده 

است و واحد های متخلف در مجموع ۲۵۴ میلیون ریال جریمه شدند.
پیروی منش با بیان اینکه در این مدت ۲ هزار ۳۰۲ مورد بازرسی ار 
نانوایی های استان هرمزگان صورت گرفته است، افزود: گران فروشی، 
کم فروشی، نصب نکردن نرخنامه و رعایت نکردن نکات بهداشتی 

مهمترین تخلف نانوایی های استان بوده است.

جریمه 2۵4 ميليون ریالی نانوایی های متخلف در هرمزگان

مشاهده  صورت  در  مردم 
مراسم  برگزاری  تجمعات، 
و  نقص  و  عزا  و  عروسی 
های  پروتکل  رعایت  عدم 
ارائه  به  نسبت  بهداشتی، 
انتظامی  نیروی  به  گزارش 
با  انتظامی  نیروی  و  اقدام 
تشکیل پرونده برای متخلفان 
آنان را به دستگاه قضا معرفی 

خواهد کرد.


