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کشف زمین خواری 20میلیارد 
در هرمزگان

پنج شهرستان هرمزگان در 
وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

 کثیراالنتشار

با توجه  مدیر شهرداری منطقه سه بندرعباس گفت: 
به افزایش زیبایی بصری، اجرای نقاشی و رنگ آمیزی 
محدوده شهرداری  دیوارهای سطح  از  برخی  روی  بر 

منطقه سه بندرعباس در دستور کار است.
مهدی رنجبری، اظهار کرد: به منظور زیباسازی منظر 
شهری دو پروژه نقاشی بر روی دیوارهای مکان عمومی 
پرتردد سطح این منطقه در نظر گرفته شده که یکی 
از آن ها به انجام رسیده و یک پروژه دیگر نیز در حال 

انجام است.
وی با در نظر گرفتن مفهوم آثار هنری و فرهنگ سازی 
از این طریق گفت: در طراحی و اجرای نقاشی دیواری 
می توان عالوه بر توجه به جنبه زیبایی و بصری، نقش 
فرهنگ سازی عمومی نیز مورد توجه قرار داشته باشد.

اینکه  بیان  با  بندرعباس  منطقه سه  مدیر شهرداری 
نقاشی دیواری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تأثیر 

خود را در جوامع بشری ثابت کرده است، افزود: ایجاد 
بر روی دیوارهای محیط شهری و دیدن  آثار هنری 
برای  محدوده  سطح  کردن  زیباتر  هدف  با  رنگ ها 
بر روی  نقاشی  است که در همین جهت  شهروندان 
از کادر  با مضمون تکریم  پست برق سه راه سازمان 
درمانی استان در خصوص مقابله با ویروس منحوس 
با  مربع  متر   ۱۸۰ در  زمین  ناجیان  عنوان  با  کرونا 

اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیون ریال به اتمام رسید.
وی عنوان کرد: در بلوار امام سجاد )ع( نیز با طرحی 
ساحلی،  فضای  و  محیط  متناسب  و  بومی  کاماًل 
از  روز کاری  با مضمون یک  نقاشی ها  از  مجموعه ای 
طلوع تا غروب زندگی روزمره صیادان و ساحل نشینان 
در ۲۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیون ریال 

در دست اقدام است.
وی عنوان کرد: این نقاشی ها با رنگ روغن کار شده که 

این تکنیک ماندگاری و دوام باالیی دارد.
سطح  المان های  از  تعدادی  کرد:  تصریح  رنجبری 
این منطقه مانند المان دلفین و ماهی واقع در بلوار 
جمهوری اسالمی، اسب آبی واقع در میدان الرک و 
لنگر واقع در سه راه هتل هما نیز رنگ آمیزی شده 

است.

 مدیر شهرداری منطقه سه بندرعباس خبر داد:

آغاز عملیات رنگ آمیزی دیوارهای بندرعباس در راستای زیبایی بصری شهر

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس:

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس گفت: اگر 
افراد در صورت  داشتن  عالئم در کمترین زمان ممکن 
به مراکز تشخیصی  بیماری کووید مراجعه کنندهم در 
بهبودی  و  روند درمان  و هم در  انتقال  زنجیره  قطع 

بسیار مهم خواهد بود.
افزایش  به  آماررو  به  اشاره  با  میرزاده،  یحیی  دکتر 
بیماری کرونا دربندرعباس در هفته های اخیر، گفت: 
رعایت  و  دست ها  شستشوی  ماسک،  زدن  همچنان 
فاصله گذاری اجتماعی را توصیه می کنیم تا بتوانیم 

روزهای کم خطری از نظر بروز بیماری داشته باشیم.
فردی  بهداشت  رعایت  و  توجه  اینکه  بیان  با  وی 
می تواند یکی از مهمترین راهکارهای مهم و پیشگیرانه 
از بروز بیماری کووید ۱۹ باشد، تصریح کرد: درخواست 
شهرستان  فهیم  مردم  از  بندرعباس  بهداشت  مرکز 
از  جلوگیری  و  بهداشتی  نکات  رعایت  بندرعباس 

برگزاری هرگونه مراسم جشن، شادی، دورهمی و... در 
این زمان است تا بتوانیم این پیک را به خوبی پشت 

سربگذاریم.
 وی زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی در اماکن 
شلوغ همچون بازارها، سازمان ها، دفاتر ارایه خدمت، 
حمل و نقل عمومی و... ضروری دانست و عنوان کرد: 
شهروندان از ترددهای غیرضروری به بازارها، فضاهای 
زیرا همین  روستاها خودداری کنند  و حتی  عمومی 
ترددهای غیر ضروروی می تواند موجب انتقال ویروس 

از نقاط آلوده به نقاط سالم شهر یا روستا باشد.
دارند  فعالیت  مجوز  که  اصنافی  کرد:  بیان  میرزاده 
و  کنند  رعایت  را  ها  پروتکل  و  بهداشتی  نکات  باید 
درصورت عدم رعایت پروتکل ها بدون در نظرگرفتن 
تعارف با آنها برخورد شدیدی می شود و اصناف باید به 
کسانی که در هنگام خرید و دریافت خدمات از ماسک 

استفاده نمی کنند آموزش و تذکر الزم را ارائه کنند.
رئیس مرکزبهداشت شهرستان بندرعباس خاطرنشان 
کرد: نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 
موادخوراکی شهرستان بیشتر شده است و با اصنافی 
که موارد بهداشتی و پروتکل ها را رعایت نمی کنند 

طبق قانون برخورد خواهد شد.

مراجعه زود هنگام افراد مشکوک به مراکز تشخیص کرونا ضروری است

آگهی مزایده 
) نوبت دوم ( 

شهرداری بندرلنگه در نظردارد به استناد مجوز شماره 123134/ش مورخ 1399/07/21 شورای محترم اسالمی 
شهر بندرلنگه دو قطعه زمین به مساحتهای 299/15 و 306/15 مترمربع با کاربری مسکونی را با مشخصات ذیل به 

قیمت کارشناسی بصورت فروش نقدی به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

سایر شرایط:
1ـ هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد.

2ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: واحد حقوقی شهرداری به آدرس بلوار انقالب ساختمان شهرداری، از روز دوشنبه مورخ 

1399/08/12 لغایت روز سه شنبه 1399/08/27

3ـ آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری: پایان وقت اداری روز شنبه 1399/09/01

4ـ تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه 1399/09/02 در محل شهرداری بندرلنگه 

5ـ پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه معتبربانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.

6ـ برندگان اول دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی خود بصورت نقدی نشوند سپرده آنان به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7ـ به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.

8ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

   شهرداری بندرلنگه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده  مبلغ پایه کارشناسیآدرس

بندرلنگهـ  
کوی بشاری

قطعه 36 با مساحت 299/15 مترمربع 
ارزش هر مترمربع 13/000/000 ریال 
قطعه 28 با مساحت 306/15 مترمربع 
ارزش هر مترمربع 10/000/000ریال 

سپرده شرکت در مزایده برای زمین 299/15 مترمربع به 
مبلغ 200/000/000 ریال

سپرده شرکت در مزایده برای زمین به مساحت 306/15 
مترمربع به مبلغ 155/000/000 ریال 

عکس: آرشیو

محدودیت ها جدی تر 
اعمال شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان : با افزایش پیک جدیدی از شیوع کرونا  ، ستاد 
ملی مبارزه با این ویروس محدودیت های سنگین تری را اعمال کرد ؛ هموطنان عالوه بر رعایت پروتکل 

های بهداشتی نباید در شهرهای هرمزگان که احتمال شیوع بیشتری در آن وجود دارد ، تردد نمایند.

صفحه8

# فعالیت های غیرضروری در 

بندرعباس و شهرهای پرخطر 

از ساعت ۶ عصر تعطیل شود
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سازمان اطالعات هرمزگان خبر 

احتکار اقالم غذایی را تکذیب کرد

چند روزی است که در فضای مجازی خبری مبنی بر 
احتکار اقالم توسط اطالعات سپاه گزارش شده است 
که سازمان اطالعات سپاه هرمزگان آن را تکذیب کرد.

 چند روزی است که در فضای مجازی خبری مبنی بر 
احتکار اقالم توسط اطالعات سپاه گزارش شده است 
و از مردم خواسته شده است که جهت گزارش هرگونه 
احتکار اقالم مواد غذایی سپاه را در جریان آن خبر 

قرار دهند.
انقالب  پاسداران  سپاه  آرم  با  که  اطالعیه  این  در 
اسالمی منتشر شده است شماره تماس ۱۱۴ و سامانه 
پیام کوتاه ۶۶۰۰۰۱۳۶۲۱ را جهت هرگونه گزارش 
احتکار اقالم مواد غذایی در اختیار مردم گذاشته اند تا 

از این طریق با سپاه پاسداران در ارتباط باشند.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان 
هرمزگان در گفت و گو با هرمز این خبر و اطالعیه را 

تکذیب کرد و پیامک آن را جعلی عنوان کرده است.

هفته وحدت؛ تجلی اتحاد و 
همبستگی مسلمانان

 امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: هفته وحدت 
و  پيمان ها  کننده  استوار  ميثاق ها،  کننده  تحکيم 
وحدت  هفته  واقع  در  و  هاست  توطئه   خنثي کننده 
نقاط  اقصي  در  مسلمانان  همبستگي  و  اتحاد  تجلي 

کره خاکي است.
سرهنگ  با  دیدار  در  فهیمی  صدیق  محمد  مولوي 
"ابوالفضل فقیهی" فرمانده یگان ویژه استان هرمزگان، 
معنادار  و  ارجمند  بسیار  فرصتی  را  وحدت  هفته 
از  دانست تا شیعیان و اهل سنت در فضایي آکنده 
صمیمیت و همدلي در جهت تحقق بسترهاي تقویت 
و تعمیق وحدت، گام هاي پر برکتي بردارند و اظهار 
کرد: حضرت امام خمینی )ره( با درکي صحیح از این 
اعتقاد  و  اسالم  جهان  در  افکنی  تفرقه  جدي  آفت 
دیدگاه ها  قرابت  و  نزدیکي  که  مسئله  این  به  راسخ 
تشیع  مذهب  ویژه  به  اسالم  مختلف  فرق  نظرات  و 
و تسنن؛ به عزت، اعتال و سربلندي بیشتر مسلمانان 
جهان منجر خواهد شد، توطئه هاي دشمنان را نقش 
بر آب خواهد کرد، روزهاي دوازدهم تا هفدهم ربیع 
االول را با عنوان هفته وحدت نامگذاري کردند و یکي 
جامعه  میان  وحدت  ایجاد  کارهاي  راه  مهم ترین  از 

مسلمانان را به یادگار گذاشتند.
وی در ادامه، در میدان بودن همه جانبه ملت برای 
دفاع از وحدت و امنیت جامعه را نشانه بلوغ سیاسی 
و ارتقای سطح آگاهی فرهنگی و اجتماعی مردم ایران 
توصیه  مبارک  روند  این  به حفظ  و  دانست  اسالمی 
کرد و افزود: این وحدت رویه از برکات فرهنگ ریشه 
دار وحدت و اخوت اسالمی در میان ملت است که 
و  زنی  اتهام  از  توطئه دشمن  تشخیص  با  نحوی  به 
ایجاد شکاف قومی و مذهبی پرهیز می کنند و مردم 
ایران اسالمی به خصوص مرزنشین های شیعه و سنی 
همدلي  و  وحدت  با  فارس  خلیج  نیلگون  این خطه 
و مشارکت با پلیس در تامین نظم و امنیت خود را 

مسئول مي دانند.
اینکه  به  اشاره  با  بندرعباس  سنت  اهل  جمعه  امام 
و  اتحاد  با  را  خود  منافع  که  عواملي  و  دشمن 
تمام  مي بینند،  رفته  دست  از  مسلمانان  همبستگي 
تفرقه  و  اختالف  ایجاد  براي  را  خود  تالش  و  سعي 
افکني میان مسلمانان، به کار بسته  و از هیچ اقدامي 
فروگذار نیستند، تصریح کرد: آنچه که امروز باید در 
بین مسلمانان شیعه و سني مورد تاکید و توجه قرار 
گیرد، وحدت کلمه و اصل قرار دادن آن در راستاي 
استکبار  چراکه  است  اسالمي  واحده  امت  تشکیل 
جهاني در جنگ نرم علیه مسلمانان از شگرد تفرقه 
و تضادآفریني گسترده اي استفاده مي کند و با کمک 
عّمال خود و سرکرده هاي گروه هاي جاهل و افراطي 

بر آتش مکتب هاي فکري تکفیري مي دمد.
کننده  تحکیم  را  وحدت  هفته  مسئول  مقام  این 
میثاق ها، استوار کننده پیمان ها و خنثي کننده توطئه  
ها عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هفته وحدت 
تجلي اتحاد و همبستگي مسلمانان در سرتاسر عالم و 
نمایش همدلي و یک رنگي مسلمانان در اقصي نقاط 

کره خاکي است.
مولوی "فهیمی" در ادامه خاطرنشان کرد: وحدت، رمز 
پیروزي، عزت مسلمانان و وجهي از نصرت الهي است 
که از مسیر پیوند محبت و الفت قلب ها و تاکید بر 
متجلي  را  اعجاز  بارقه  دیني،  بنیادین  های  اشتراک 
مي سازد تا مسلمانان به شکرانه اعتقادي مبادي کالن 
دین اسالم فراتر از حدود جغرافیایي و تبعیض ها و 

تعصب های قومي، اتحاد را رقم زنند.
همچنین فرمانده یگان ویژه استان هرمزگان در پایان 
با اشاره به آیه شریفه "واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و 
و  شیعه  چه  جهان  مسلمانان  کرد:  بیان  تفرقوا"،  ال 
چه سني با درک عمیق از موقعیت مسلمانان و در 
هفته  مبارک  پیامدهاي  از  آگاهي  با  کنوني  شرایط 
و  تقویت  در جهت  رو  پیش  هاي  فرصت  از  وحدت 
انسجام اسالمی استفاده کرده و با پیروي از منویات 
مقام معظم رهبري امام خامنه اي )مدظله العالی(، در 
راستاي پیوند شیعه و سني قدم هاي مستحکم تری 
بر می دارند که ان شاءاهلل مورد توجه و عنایت خداوند 

متعال قرار خواهند گرفت.

خبــــر

سیاست

تعرض به حریم دانشگاه قابل پذیرش 

نیست 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اساتيد  بسيج  رئيس 
بندرلنگه گفت: دانشگاه محل کسب علم و ترویج و 
تبادل فرهنگ است و تعرض به حریم دانشگاه هرگز 

قابل پذیرش نيست.
تروریستی  حمله  به  توجه  با  صباحی زاده  محمود 
از  شماری  زخمی شدن  و  کشته  و  کابل  دانشگاه  به 
دانشجویان افغانستانی با محکوم کردن این عملیات 
و  افغانستان  مردم  با  همدردی  ابراز  و  تروریستی 
دنیا  جای  همه  در  کرد:  اظهار  دانشجویان  خانواده  
دانشگاه دارای جایگاه ویژه ای است؛ زیرا دانشگاه محل 
کسب علم و ترویج و تبادل فرهنگ بوده و تعرض به 

حریم دانشگاه هرگز قابل پذیرش نیست.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اساتید  بسیج  رئیس 
بندرلنگه در جمع دانشگاهیان بیان کرد: پروژه ایجاد 
هراس توسط داعش در منطقه ریشه در سیاست های 
غربگرایانه دارد؛ زیرا آنان توسط عوامل خود سعی در 
به وجود آوردن اغتشاش و بی نظمی در منطقه دارند 
تا خود را به عنوان ناجی ملت ها معرفی کرده و زمینه 
حضور خود  برای غارت سرمایه های کشورهای منطقه  

را به وجود آورند.
تأکید  بندرلنگه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
کرد: ملت ایران به ویژه جامعه دانشگاهی همیشه در 
برادر  و  دوست  کشور  به عنوان  افغانستان  ملت  کنار 
خواهد بود و  آماده تبادل هرگونه اطالعات و تجربه 
در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی و دانشگاهی 

میان دو کشور دوست و برادر هستیم.

مسلمانان با داشتن سعه صدر موجب 

نورانی کردن خود و دیگران شوند

معصومه)سالم  فاطمه  عالی  آموزش  موسسه  مدیر 
اهلل عليها( بندرعباس گفت: مسلمان با داشتن سعه 
صدر و اخالق نيکو عالوه بر نورانی کردن درون خود، 

دیگران را نيز از این نور بهره مند می کند.
خانم مریم جعفری بیان کرد: طبق آنچه در حدیث 
کسا آمده، هر چه در آسمان و زمین است به جهت 
وجود مبارک رسول مکرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله( 

و اهل بیت ایشان است.
وی با اشاره به آیه»و لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه«، 
و  نیکو خواند  الگویی  را  آله(  و  علیه  پیامبر)صلی اهلل 
و  ها  خوبی  تمام  مشاهده  برای  انسان  کرد:  تصریح 
بهره جستن از یک الگوی نیکو باید به وجود مقدس 
همه  که  چرا  ببرد؛  پناه  آله(  و  علیه  پیامبر)صلی اهلل 

فضایل در وجود ایشان جمع شده است.
و  علیه  پیامبر)صلی اهلل  کردار  و  رفتار  حوزه،  استاد 
افزود: رسول  برترین رفتار و کردار دانست و  آله( را 
مکرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله( برترین رفتار را در 
هر موقعیتی داشته و هیچ گاه دیده نشده که کسی 
در فضایل به طور مثال سالم کردن، محبت کردن، 
احترام کردن و غیره از ایشان  پیشی بگیرد؛ چرا که 
آله( کامل ترین و زیباترین  پیامبر)صلی اهلل علیه و 

شکل را ارائه دادند.
استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم الگوپذیری مسلمانان 
از پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( گفت: کسی که ادعای 
مسلمانی دارد و رسول مکرم اسالم)صلی اهلل علیه و 
آله( را پیامبر و الگوی خود می داند، باید به همان 
مسیر و روش حرکت کند؛ چرا که چنانچه غیر از این 
دلیل زحمات  به  و شرمندگی  تأسف  بر  باشد عالوه 

فراوان حضرت، باید حساب نیز پس دهد. 
کارشناس دینی ۲ ویژگی سعه صدر و خوش اخالقی 
را از امتیازهای ویژه خداوند به پیامبر خواند و بیان 
کرد: خداوند به جهت این ۲ ویژگی به پیامبر تذکر 
داده و این را ابراز کرده که آن چیزهایی که موجب 
پذیرش، احترام و حرمت مردم نسبت به تو شده، این 

۲ ویژگی است.

تشکیل امت واحده مستلزم نمونه 

برداری از سیره نبوی است

رودان  نرجسيه)س(  علميه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
اهلل  پيامبر)صلی  بارز  ویژگی  محبت،  و  احترام  گفت: 
و  بوده  کنونی  جامعه  الگوپذیری  برای  آله(  و  عليه 
حضرت با گفتار و کردارشان بهترین آداب زندگی را 

به همه جهانيان آموختند.
پیامبر  ویژگی  برترین  کرد:  بیان  صالحی  زهرا  خانم 
تحول  سبب  که  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  اکرم)صل 
جامعه شده، اخالق ایشان است.  وی ضمن تاکید بر 
اینکه حضرت محمد)صل اهلل علیه و آله و سلم( اسوه 
اخالق حسنه و الگوی ادب است، افزود: برجسته ترین 
ویژگی شخصیتی پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، محبت 
حضرت  ان  نظری  بلند  و  بزرگواری  گذشت،  ورزی، 
است که ایشان در همه جوانب در نهایت کمال  بوده 
به گونه ای که هیچ شخص یا فردی در این زمینه 
برتر از ایشان نمی توان یافت.  معاون فرهنگی مدرسه 
علمیه خواهران نرجسیه)سالم اهلل علیها( رودان بیان 
کرد: وجود مقدس پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله( 
برای جهانیان پیوند دهنده قلب ها بوده و همه دنیا 
می دانند کلید رسیدن به سعادت دنیا و آخرت در 

اطاعت از سیره پاک نبوی است.

خبـــر

حجت االسالم میثم تارم در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان قشم اظهار داشت: حمالت موفقیت آمیز سایبری به دو شبکه آب و 
برق اسرائیل که سرتاسر این رژیم اشغالگر را خاموشی و وحشت فرو برد پیروزی دیگری برای جبهه مقاومت است. وی افزود: امروزه رژیم 
کودک کش صهیونیستی نه تنها در برابر موشک بلکه به لحاظ سایبری نیز در موضع ضعف قرار دارد. امام جمعه شهرستان قشم تصریح کرد: 

دستگیری سرکرده اصلی گروهک تروریستی و نژادپرستی االهوازیه توسط اطالعات سپاه درس عبرتی برای تمام گروهک ها است.

ضعف اسرائیل در برابر 
حمالت موشکی و سایبری
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و  عالی  مشاور  عنوان  به  ارجمند  غالمعلی  والمسلمين  االسالم  حجت 
مسئول نظارت و رسيدگی بر امور نهادهای مرتبط با نماینده ولی فقيه در 

استان هرمزگان منصوب شد.
در  فقیه  ولی  نماینده  زاده،  عبادی  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
االسالم  حجت  حکمی  در  بندرعباس  جمعه  امام  و  هرمزگان  استان 
والمسلمین "غالمعلی ارجمند" را به عنوان مسئول نظارت و رسیدگی 
بر امور نهادهای مرتبط با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان منصوب 

کرد.
"به  است:  آمده  هرمزگان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حکم  متن  در 
مسئول  و  اینجانب  عالی  مشاور  عنوان  به  جنبعالی  ابالغ  این  موجب 

نظارت و رسیدگی بر امور نهادهای تحت اشراف نماینده ولی فقیه در 
مرکز  البالغه،  نهج  بنیاد  مهدویت،  بنیاد  غدیر،  )بنیاد  هرمزگان  استان 
اهل سنت،  امور  فقیه در  نماینده ولی  امور مساجد، دفتر  به  رسیدگی 
فرهنگ  منکر، شورای  از  نهی  و  معروف  به  امر  نماز، ستاد  اقامه  ستاد 
اینجانب  از  نمایندگی  به  و مذهبی  فرهنگی  نهادهای  و سایر  عمومی( 
منصوب می گردید. امید است در پرتو عنایت حضرت ولی عصر)عج( در 

امور محوله موفق باشید."
شورای  ریاست  ارجمند"  "غالمعلی  والمسلمین  االسالم  حجت 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  دبیر  و  هرمزگان  جمعه  ائمه  سیاستگذاری 

اسالمی استان هرمزگان را در سابقه فعالیت خود دارد.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه:

امام جمعه شهرستان بندرلنگه گفت: براساس محاسبات 
دقیق و آماری که از شهرستان ها و استان های اطراف 
گرفتیم انصاف در قیمت گذاری خیلی از اجناس رعایت 
نمی شود و به مردم ظلم می شود و به طور متوسط هر 
کیلو میوه حدود 5 هزارتومان بیش از قیمت معمول به 

مردم فروخته می شود.
بندرلنگه،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
این  خطبه های  در  اسماعیل نیا  جواد  حجت االسالم 
مبارکه  ۲۱سوره  آیه  تفسیر  به  جمعه  نماز  هفته 
األحزاب پرداخت و اظهار کرد: اطالق این آیه می رساند 
که پیغمبر در همه زمینه ها از مسایل دنیوی، اخروی 
گرفته تا اخالقی و رفتاری در احواالتش در افعالش در 
اقوالش از همه جهت برای ما مسلمانان الگو است و اگر 
ما الگویی مثل پیغمبر را بدرستی می شناختیم دنبال 
فرمایشات  از  بخشی  نمی رفتیم  دیگر  ناقص  الگوهای 
پیغمبر اختصاص دارد به نگرانی های ایشان نسبت به 

امت.
وی افزود: می خواهیم نقاط آسیب زای جامعه مسلمین 
آسیب  که   گفتند  پیغمبر)ص(  که   بشناسیم  را 
مسلمانان از کجاهاست و سعی کنیم آن نقاط آسیب زا 
برای  پیغمبر  نگرانی های  از  برخی  کنیم  برطرف  را 
امتش را بشماریم و اولین آن ها پول پرستی و رسیدن 
برای  است  ابزاری  دنیا  نامشروع،  درآمدهای  با  پول 
رسیدن به آخرت اما اگر خودش هدف شد انسان از آن 
سیر نمی شود به هر قیمتی می خواهد آن را به دست 

بیاورد لذا مجبورم می شود همه ارزش های انسانی را 
مثل  انصاف ، حق وعدالت و.. را زیر پا می گذارد.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه ادامه داد: انسان از راه 
دنیا  به  می کند  سعی  آن  مانند  و  رشوه  احتکار،  ربا، 
برسد و همین گرایش مسلمانان به این مسائل برای 
جامعه  اخالقی  انحطاط  و  اسالمی  جامعه  اضمحالل 
کافی است لذا پیغمبر نگران بود برای امتش و از این 

مسئله نگران بود.
نگرانی  دومین  گفـت:  اسماعیل نیا  حجت االسالم 
تا روزی که امت من  بود و می فرمود  تفرقه  پیغمبر، 
باشند  یکدل  و  باشند  نداشته  کینه ای  هم  به  نسبت 
پیروزی های پی در پی نصیب آن ها می شود و ایشان 
و  بود  آنها  بین  تفرقه  و  مسلمان ها  تجزیه  نگران 
می فرمود بعد از این تفرقه ها ست که شکسته خواهند.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: سومین نگرانی 
خداپرستی  جای  به  پرستی  هوا  امت،  برای  پیغمبر 
بود جایی که شهوات نفسانی، شهوات شکم، شهوات 
جنسی، شهوات مقام و پست اگر بر مسلمانان چیره 
شد جنگ احدها و شکست در جنگ احد و شکست 
مسلمانان  در حکومت اندلس تکرار خواهد شد و هرجا 

خدا پرست ماندند پیروز خواهند شد.
نگرانی پیغمبر)ص(، گفت:  به چهارمین  اشاره  با  وی 
استحاله  و  ارزش ها  شدن  کمرنگ  ایشان  نگرانی 
فرهنگی است هر گاه هالل الهی حرام شود و حرام های 
الهی عادی شود در جامعه، ذلت و نابودی حتمی ا ست 

و این را پیامبر تذکر داده است.
پنجم  نگرانی  شد:  یادآور  عسلویه  اسبق  جمعه  امام 
از منکر بود چراکه  امر به معروف ونهی  پیامبر ترک 
و  خواه  خیر  کنندگان  نقد  به  جامعه  رشد  و  پویایی 
دیده بانانی است که از چارچوب جامعه پاسبانی کنند 
امر معروف و نهی از منکر یعنی همین یعنی نظارت 
همگانی مردم بر رشد جامعه خودشان، رشد معنوی، 
اخالقی، اقتصادی، علمی و اجتماعی جامعه در گروه 
ترویج این فرهنگ است این فرهنگ را باید در خانواده 
ها، تفریحگاه ها، ادارات و بازار و همه جا  ترویج دهیم 

اگر دنبال رشد جامعه هستیم.
نظارت همگانی را تقویت کنيد

افزود: ستاد امر به معروف  حجت االسالم اسماعیل نیا 
جلسات  بزودی  و  است  شده  فعال  اخیرا  شهرستان 
سخنان  از  فرازهایی  به  وی  شد.  خواهد  برگزار  آن 
اشاره  اکرم)ص(  نبی  میالد  در  رهبری  معظم  مقام 
رنج  این  از  اکرم  نبی  مطهر  روح  امروز  افزود:  و  کرد 
او مثل  بشر آزرده است و مشتاق سعادت بشر است 
یک پدر مهربان به دنبال این است تا بشر خوشبخت 
به  فرانسه  اهانت مسؤوالن  ایشان در ماجرای  شود و 
اسالم  امت  اعتراض  و  فرمودند، خشم  اسالم  پیغمبر 
این  بودن جوامع اسالمی است که  نشان دهند زنده 
خود جای خرسندی است و فرانسه ای که خشن ترین 
و   منافقان  یعنی  داده  جای  خود  در  را  تروریست ها 
گرگ خونخواری مثل صدام که بیشترین کمک را به او 

کرد، امروز ادعای آزادی وحقوق بشر را دارد این یعنی 
جاهلیت مدرن.

بندرلنگه  شهرستان  عموی  فرهنگ  شورای  رئیس 
انحطاط  دچار  شدت  به  آمریکا  رژیم  کرد:  تصریح 
اخالقی، سیاسی ومدنی است و در این باره محققانشان 
بسیار کتاب ها نوشته اند  و کار رژیم که به اینجا کشید 

زیاد عمر طوالنی نخواهد کردو منهدم خواهد شد.
رونمایی  به  اشاره  با  بندرلنگه  شهرستان  جمعه  امام 
پرتاب  هوشمند  و  خودکار  سامانه  از  مقتدار  سپاه 
خاطرنشان  دوربرد،  بالستیک  های  موشک  متوالی 
کرد: این سامانه به دست توانای جوانان برومند والیی 
افتخارات  این  بهره برداری رسیده،  به  سپاه طراحی و 
تبریک  عزیز  پاسداران  و  شریف  ملت  به  را  کم نظیر 

عرض می کنم .

مشاغل  ساماندهی  سازمان  نظارت  و  بازرسی  طرح 
فرماندار  حضور  با  کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری 
بندرعباس ، رئيس و معاون سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری و فرآورده های کشاورزی اجرا گردید.
سازمان  بازرسی  تیم  اندیشه؛  دریای  گزارش  به 
کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
و  بندرعباس  فرماندار  با حضور  بندرعباس  شهرداری 
رئیس و معاون این سازمان از بازار جدید ماهی فروشان 

و بازارچه ۲۲ بهمن بازدید کردند.
فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
های کشاورزی شهرداری بندرعباس احمد احمد مالئی 
نسب اظهار داشت : این تیم ۱5 نفره به منظور بازرسی 
و نظارت بر اجرای مطلوب پروتکل های بهداشتی در 
بازارها و غرفه های تحت نظارت این سازمان تشکیل 
شده و با نظارت و بازدید مستمر از غرفه ها و بازارها، 
رعایت فاصله اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک 

در بازارها به کسبه یادآور و از طریق بلندگوهای نصب 
پروتکل های  رعایت  به  را  ، همه  اماکن  آن  در  شده 
بهداشتی تشویق می کنند. مالئی نسب عنوان کرد:از 
دیگر اقدامات تیم بازرسی و نظارت صدور اخطاریه به 

متصدیان غرفه هایی که اصول بهداشتی را رعایت نمی 
و  داده میشود  فاقد ماسک خدمات  افراد  به  یا  کنند 
کسبه های که اخطاریه دریافت نموده اند در صورت 
مشاهده مجدد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از 

فعالیت مجدد آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
تعداد ۱5۰۰   ، این طرح  اجرای  وی تصریح کرد: در 
ماسک بین غرفه داران و مشتریان فاقد ماسک توزیع 
گردید و این اقدام در روزهای دیگر نیز ادامه خواهد 
یافت. وی بیان داشت: حضور و فعالیت همکاران در 
خارج از ساعت اداری به صورت داوطلبانه و با هدف 

کمک به سالمت جامعه می باشد.
فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
ورود  کرد:  ابراز  بندرعباس  کشاورزی شهرداری  های 
افراد بدون ماسک به اماکن و بازارچه های تحت نظارت 
این سازمان )بازار ماهی فروشان ، بازارچه حسین آباد 
و ۲۲ بهمن ، میدان میوه و تره بار ، غرفه و کانکس ها 

و ...( ممنوع است.
مالئی نسب در انتها نیز از شهروندان و کسبه ای که 
با رعایت اصول بهداشتی در پیشگیری از انتشار بیشتر 

بیماری کرونا سهیم هستند، قدردانی کرد.

روحانی شهرک پيامبر اعظم )ص( گفت: مسؤوالن از جمله اعضای شورای شهر و شهرداری بجای رفع مشکالت شهرک، 
عمدتا با وعده هایی مردم را سر کار می گذارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حجت االسالم مرتضی احمدیان اظهار کرد: مشکالت شهرک پیامبر اعظم )ص( 
در بسیاری از جهات بخصوص در حوزه خدمات شهری و خدمات زیرساختی پابرجاست و نوع نگاه و پیگیری مسؤوالن 

شهری در این زمینه نشان می دهد که قدم مشخصی در این راستا بر نمی دارند.
وی افزود: همین چند هفته پیش آقایان دانش و امیری از اعضای شورای شهر و آقای رنجبری شهردار منطقه ۳ و کریمی 
شهردار ناحیه ویژه با حضور در جمع مردم ساکن در این شهرک، قول دادند تا بحث روشنایی پارک جنب مسجد شهرک 
پیامبر اعظم را که پاتوق معتادان و محلی برای معضالت اخالقی شده را با نصب چند پروژکتور حل کنند که پس از آن 

دیگر جواب تلفن ما را هم نمی دهند.
روحانی شهرک پیامبر اعظم )ص( ادامه داد: شهرک پیامبر اعظم با 85 هزار نفر جمعیت یک زمین ورزشی چمن 
مصنوعی ندارد و ۲ سال است که زیرسازی یک زمین چمن مصنوعی در پارک شهرک آماده است و بارها در این دو سال 

آقای امینی زاده قول دادند که چمن مصنوعی آن را انجام دهند اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.
حجت االسالم احمدیان عنوان کرد: در جلسه ای که آقای رنجبری شهردار منطقه ۳ به همراه آقایان امیری و دانش با 
ما داشتند، شهردار منطقه قول داد که ظرف یک ماه کار انجام چمن مصنوعی شهرک را انجام می دهند اما همان هم 

درحد حرف باقی مانده است.
وی همچنین اضافه کرد: در جمع ورزشکاران و نوجوانان شهرک قول دادند که مقداری لباس ورزشی و دیگر اقالم 
ورزشی در میان آنان توزیع شود و قول دادند که فردا فردی برای تحویل آنها مراجعه کند اما هنوز به همین وعده خود 

هم عمل نکردند.
این روحانی شهرک پیامبر اعظم )ص( گفت: مسؤوالن فکری برای مشکالت شهرک پیامبر اعظم کنند و اال همین 
مشکالت کوچک در سایه بی توجهی مسؤوالن به معضالت بزرگی تبدیل می شود که دیگر با قول و وعده نمی توان آن ها 

را برای مدتی مهار کرد.
حجت االسالم احمدیان همچنین با گالیه از عدم جمع آوری به موقع زباله در شهرک، بیان کرد: طی ۴ روز اخیر زباله های 
شهرک هم جمع آوری نشده و وضعیت بغرنجی در شهرک بوجود آمده است به طوری که بوی بسیار بدی در همه جای 

شهرک ناشی از عدم جمع آوری زباله ها را گرفته است.

روحانی شهرک پیامبر اعظم )ص( :

مسؤوالن بجای رفع مشکالت شهرک پیامبر اعظم فقط وعده می دهند!

انتقاد امام جمعه از گرانی بیش از حد در شهرستان بندرلنگه

حجت االسالم مهدی دری امام جمعه رودان در 
خطبه های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به 
خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  اخیر  سخنان 
حقوق بشر و آزادی بیان در غرب اشاره و اظهار 
گروهک  بشر  حقوق  نوع  این  بارز  نمونه  کرد: 
به خون هزاران جوان  منافقین اند که دستشان 
غرب  خود  پرورده  که دست  است  آلوده  ایرانی 
اند، در نقطه مقابل فرانسه ایی سخن از حقوق 
به  نظامی  تسلیحات  فروش  با  که  میزند   بشر 
سعودی ها دستش به  خون مردم مظلوم یمن 

آلوده است.
آمریکا  انتخابات  به  اشاره  با  رودان  جمعه  امام 
افزود: تغییر رئیس جمهور آمریکا هیچ تاثیری در 
برنامه های انقالب ندارد و همه بدانند مستکبران 
با یکدیگر ندارند و امید  آمریکایی هیچ تفاوتی 
بستن به تغییرات حاصل از انتخابات در آمریکا 
یک امید واهی و عبث است.حجت االسالم دری 
ادامه داد: بنا به فرموده رهبر معظم انقالب، بین 
وحدتی  هیچ  عربی  بویژه  اسالمی  کشورهای 
اسرائیل  با  روابط  سازی  عادی  و  ندارد  وجود 
مصداق بارز آن است و غربی ها به واسطه دشمنی 
با انقالب دستشان به خون هزاران جوانان و زن 
امروز شاهد  و  است  آلوده  اسالمی  ایران  مرد  و 
آنیم که همین خون، گریبان خودشان با هرج و 

مرگ و کشتار مردم شان گرفته است.وی با اشاره 
به حوادث قطع شدن برق بخش گسترده ای از 
اسراییل  کرد:  عنوان  اشتغال،  سرزمین های 
غاصب بداند جوانان ما امروز قادر اند دست به 
دستاوردهای  و  بزنند  باشکوه  و  عظیم  کارهای 
نظامی و موشکی جمهوری اسالمی نشان از عزت 
دارد.خطیب  اسالمی  ایران  جوانان  توانمندی  و 
جمعه رودان گفت: مردم کشورهای غربی و عربی 
بویژه عربستان ببینند که حاکمان شان حتی به 
توهین ها به ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( هم 
بی تفاوت بودند و آنها بدانند که حکامشان برای 

اسالم هیچ اهمیتی قائل نیستند.
تمامی  بر  اسالمی  انقالب  رهبر  آگاهی  بر  وی 
قطعا  کرد:  بیان  و  کرد  تاکید  جامعه  مسائل 
کشور  در  فرمودند  انقالب  رهبر  که  همانطور 
همه چیز برای آسایش مردم فراهم است، باید با 

مدیریت صحیح نیازهای مردم تامین شود.
حجت االسالم دری خاطر نشان کرد: پروتکل های 
مراسم های  ازدیاد  و  کنید  رعایت  را  بهداشتی 
عروسی طی روزهای اخیر در شهرستان مشاهده 
می شود، قطعا رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
تضمین کننده سالمت جامعه است و باید مردم 
همراهی و همگانی کاملی را در این راه داشته و 

حتما از ماسک استفاده کنند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان منصوب شد

تشکیل تیم داوطلبانه بازرسی بهداشت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندرعباس جهت نظارت  دراماکن 

امام جمعه رودان عنوان کرد:

تغییر رئیس جمهور آمریکا تاثیری در برنامه های انقالب ندارد

با حضور فرماندار بندرعباس:
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بیمه کردن کارگران از روز 
اول آغاز به کار الزامی است

عباس اکبری اظهار کرد: کارفرمایان باید طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران از همان اولین روز آغاز به کار اقدام 
کنند. وی تصریح کرد: در این قانون مقرر شده که کارفرما مکلف است تا پایان آخرین روز ماه بعد، فهرست و حق بیمه کارکنان را به 
3سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

رسیدگی تخصصی به اختالفات 
حمل و نقل دریایی در هرمزگان

بازرگانی  اتاق  داوری  مرکز  بین  همکاری  تفاهم نامه 
بندرعباس و انجمن کارفرمایی مالکان کشتی استان 
هرمزگان منعقدی و به امضا رسید. این تفاهم نامه با 
هدف تقویت همکاری مشترک و به منظور بهره مندی 
حل  همچنین  و  علمی  توان  و  موجود  ظرفیت  از 
مالکان  کارفرمایی  انجمن  اعضای  احتمالی  اختالفات 
کشتی از طریق مرکز داوری با هدف تسریع در امور 

منعقد شد.
بازرگانی  اتاق  داوری  مرکز  رئیس  کناری زاده، 
یاد  تفاهم نامه  امضای  در حاشیه نشست  بندرعباس 
اتاق  داوری  مرکز  متقابل  کرد: همکاری  اظهار  شده 
کشتی  مالکان  کارفرمایی  انجمن  و  ایران  بازرگانی 
تخصصی  رسیدگی  به  می تواند  هرمزگان  استان 
حمل ونقل  حوزه  در  اختالفات  نظام مند  و  دقیق  و 
کمک  استان  کشتی سازی  و  کشتیرانی  و  دریایی 
کند و جایگاه داوری و میانجیگری را در حل وفصل 
این قبیل اختالفات تقویت کند. کناری زاده با تقدیر 
کشتی  مالکان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  تعامل  از 
استان هرمزگان اظهار کرد: مرکز داوری با حمایت و 
پشتیبانی مستقیم اتاق بازرگانی جایگاه ویژه ای برای 
تجار به حساب می آید که می توانند با کمترین زمان 
و کمترین هزینه مشکالت حقوقی خود را حل وفصل 
انجمن  هیات مدیره  رئیس  کبابی،  عمادالدین  کنند. 
هرمزگان  استان  کشتی  مالکان  کارفرمایی  صنفی 
تفاهم نامه می تواند گام  این  انعقاد  اینکه  بیان  با  نیز 
از اعضا  انجمن و حمایت  موثری در پیشبرد اهداف 
انعقاد چنین  با  اظهار کرد: در تالشیم  باشد،  داشته 
گسترش  را  اعضا  از  حمایتی  چتر  تفاهم نامه هایی 
مسیر  در  باید  حتم  به طور  داد:  ادامه  وی  دهیم. 
کارفرمایی  صنفی  انجمن  اعضای  از  قانونی  حمایت 
مالکان کشتی استان هرمزگان گام برداریم و در این 
از هیچ تالشی  اعضای هیات مدیره  با حمایت  مسیر 
فروگذار نمی کنیم.  انعقاد این تفاهم نامه موجبات درج 
شرط داوری در قراردادهای تجاری اعضای انجمن و 
تخفیف در هزینه ها و استفاده از کارشناسان انجمن در 
فرآیند رسیدگی داوری و سایر مزایا را برای متقاضیان 

داوری فراهم می کند.

خبــــر

فنــــــاوری 

اپل در تولید آیفون 12 با کمبود قطعه روبرو شد

شرکت اپل در تولید آیفون با کمبود تراشه هایی 
که مصرف برق در آیفون و و دستگاههای دیگر را 

مدیریت می کنند، روبرو شده است.
به گزارش ایسنا، معلوم نیست کمبود این تراشه 
ها تا چه حد عرضه گوشیهای آیفون در سه ماهه 
جاری را که پرتقاضاترین فصل اپل به شمار می 

رود، محدود خواهد کرد.
 منابع آگاه اظهار کردند با وجود این کمبود، تامین 
کنندگان احتماال اپل و تولید مدل جدید آیفون 
۱۲ را نسبت به سفارشهای سایر مشتریانشان در 

اولویت قرار خواهند داد.
مجموعه  تولید  در  برای سیلیکون  تقاضا  افزایش 
به  تامین  زنجیره  اختالالت  و  محصوالت  از  ای 
این  اصلی  دلیل   ۱۹ کووید  گیری  همه  دلیل 
کمبود هستند. شرکت تایوانی TSMC در اکتبر 
اعالم کرده بود که تلفنهای هوشمند 5G به ۳۰ 
به  نسبت  بیشتری  تراشه  محتوای  درصد   ۴۰ تا 

گوشیهای ۴G نیاز دارند. 
گیری  همه  روند  به  نسبت  ابهامات  و  مورد  این 
ترس  از  را  قطعات  مشتریان  است  شده  باعث 
که  این  از  پس  خصوص  به  کنند  پنهان  کمبود 
برای  سپتامبر  مهلت  آستانه  در  هواوی  شرکت 
به  شرکت،  این  علیه  آمریکا  تحریمهای  اجرای 

انبارسازی عظیم قطعات مورد نیازش پرداخت.
صنعت  در  موجود  مشکالت  به  انبارسازی  این 
پیامدهای  با  همچنان  که  جهانی  الکترونیک 
قرنطینه قبلی و مختل شدن تولید دست و پنجه 

نرم می کند، اضافه کرد. 
انتظار می رود اختالالت در شش ماه آینده ادامه 
با   ۱۲ آیفون  در  برق  مصرف  مدیریت  کند.  پیدا 
توجه به قابلیتهای دوربین و 5G اهمیت بیشتری 
نسبت به مدلهای قبلی دارد و نیاز اپل برای این 

قطعات را افزایش می دهد.
و  کرده  عرضه  را   5G مدلهای  اخیرا  اپل   
تحلیلگران تقاضای قوی برای این گوشیها را پیش 

بینی می کنند. 
کنفرانس  در  اخیر  اپل  مدیرعامل  کوک،  تیم 
اخیری که با تحلیلگران داشت درباره محدودیت 
عرضه آیفون ۱۲، مک، آی پد و برخی از مدلهای 

اپل واچ هشدار داد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، وی گفته بود مسائل 
تولید برای آیفون تعجب آور نخواهد بود زیرا اپل 
بینی  پیش  و  کرده  شروع  را  تولید  افزایش  تازه 

درباره استمرار محدودیتهای عرضه دشوار خواهد 
بود.

مسدود شدن راه های سوءاستفاده

متناقض،  هویت  با  سیم کارهای  ساماندهی  برای 
سرویس های  به  مربوط  خدمات  استعالم  سامانه 
مخابراتی ثبت شده به نام مشترکان راه اندازی شده 
که راه های سوءاستفاده از طریق سیم کارت و سایر 

خدمات ارتباطی را مسدود می کند.
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  ایسنا،  گزارش  به 
سامانه  هوشمند«،  »ایران  ویدئوی  در  اطالعات 
استعالم خدمات مربوط به سرویس های مخابراتی 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  سوی  از  که 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  رادیویی 

راه اندازی شده را مورد بررسی قرار داده است.
تمامی  تعداد  می توانید  شما  سامانه  این  در 
ثبت شده  شما  نام  به  که  مخابراتی  سرویس های 
است را استعالم کنید. نتیجه این استعالم به خط 
تلفن همراه اعالم شده توسط شما پیامک می شود. 
در  شما  سیم کارت های  تعداد  طرح،  اول  فاز  در 
تعداد  بعد،  فازهای  در  و  همراه  تلفن  اپراتورهای 
سایر سرویس های مخابراتی نظیر ADSL، تلفن 

ثابت، TD-LTE، وایمکس و... اعالم می شود.
به  است  کافی  سامانه  این  به  مراجعه  برای 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  سایت 
بخش  و   www.cra.ir نشانی  به  رادیویی 
کرده  مراجعه  مشترکین  سرویس های  استعالم 
حاوی  پیامک  خود،  هویتی  اطالعات  ثبت  با  و 
خدمات  سایر  و  ثبت شده  سیم کارت های  تعداد 
طریق  از  را  نامتان  به  مخابراتی  سرویس های 
پیامک دریافت کنید. همچنین می توانید از تعداد 
با  است  ثبت شده  نامتان  به  که  سیم کارت هایی 
سرشماره  به  ملی  شماره  حاوی  پیامک  ارسال 

۳۰۰۰۱5۰ مطلع شوید.

برخورد با گران فروشان و متخلفان 
در شهرستان بندرلنگه

رئیس اداره صمت شهرستان بندرلنگه گفت: صورت 
مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی احتکار 
سامانه  با  تخلفات  سایر  یا  صورتحساب  ارایه  عدم 

١٢۴یا تلفن ١٢۴ گزارش نمایند
زرهی  پایش  و  نظارت  تشدید  طرح  راستای  در   
معاون اقتصادی فرماندا، به هراه آشوری رییس اداره 
واحدهای صنفی عرضه کننده  از  بازرسان  و  صمت 
اقالم تنظیم بازار و واحدهای میوه فروشی در سطح 
شهرستان بندرلنگه  بازدید و نظارت بعمل آوردند و 
برخی واحدهای متخلف نیز فرم تخلف تکمیل و به 

تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

جلسه مشترک پارک علم و فناوری 
هرمزگان با پژوهشکده اکولوژی 

در راستای توسعه همکاری های پژوهشکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس با پارک علم 

و فناوری هرمزگان جلسه مشترکی برگزار شد
با  پژوهشکده  های  همکاری  توسعه  راستای  در 
با حضور  ای  جلسه  هرمزگان  فناوری  و  علم  پارک 
رئیس، معاون پارک علم و فناوری، مدیر مرکز رشد، 
و  تخصصی  های  بخش  روسای  ،معاونین  مدیران 
اعضای هیات علمی پژوهشکده برگزار گردید. دکتر 
به  جلسه  ابتدای  در  پژوهشکده  رئیس  مرتضوی، 
زمینه های مشترک همکاری اشاره و اعالم آمادگی 
کردند در ارتباط با تجاری سازی یافته های پژوهشی 
افزودند  ایشان  گردد.  شروع  جدیدی  های  فعالیت 
می  پژوهشکده  آزمایشگاهی  و  کارگاهی  امکانات 
اختیار شرکت  در  فیمابین  همکاری  قالب  در  تواند 
های مرتبط قرار گرفته تا خدمات مورد نیاز را ارایه 
جلسه  برگزاری  از  تشکر  ضمن  فتی  دکتر  دهند. 
اعالم آمادگی پارک جهت توسعه همکاری های همه 
مرتبط  های  پرسش  به  ادامه  در  داشتند.  را  جانبه 
های  شرکت  تاسیس  و  پارک  با  همکاری  نحوه  با 
آزمایشگاهی  فضاهای  شد.  داده  پاسخ  بنیان  دانش 
و کارگاهی پژوهشکده نیز مورد بازدید دکتر فتی و 

هیات همراه قرار گرفت.

بانک ها سند هواپیما را برای 
پرداخت تسهیالت قبول نمی کنند

برای  اندازی  سنگ  حال  در  بانک ها  گفت:  سامانی 
پرداخت تسهیالت شرکت های هواپیمایی هستند.

سند هواپیما را هم بانک ها برای پرداخت تسهیالت 
صورت  به  هواپیما  سوخت  مبالغ  کنند/  نمی  قبول 
سامانی  اسعدی  شودمقصود  می  پرداخت  نقدی 
گفت وگو  در  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
باشگاه  اقتصادی  گروه  شهرسازی  و  راه  خبرنگار  با 
از  بسیاری  اینکه   بیان  با  جوان،  خبرنگاران 
زیادی در حوزه  با مشکالت  شرکت های هواپیمایی 
دریافت تسهیالت روبه رو هستند، گفت: شرکت های 
هواپیمایی تنها برای بقا فعالیت می کنند و  خدمات 

پایدار ارائه می دهند.
به گفته این مقام مسئول بقای این شرکت ها بستگی 
به  رسیدگی  و  توجه  عدم  که  چرا  دارد،  شرایط  به 

مشکالت، باعث کاهش ایمنی پرواز ها می شود.
شرکت های  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  سامانی 
به  مربوط  تسهیالت  نتوانسته اند  هنوز  هواپیمایی 
کرونا را دریافت کنند، افزود: در این رابطه بسیاری از 
شرکت های هواپیمایی با موانع بانکی زیادی روبه رو 
درخواست های  بانک ها،  روز  هر  که  چرا  شده اند، 

متنوعی را از شرکت ها طلب می کنند.
او تاکید کرد: بسیاری از بانک ها حتی سند هواپیما  را 
هم قبول ندارند و اعالم می کنند که این اسناد باید 
در محضر به صورت قانونی در اختیارشان قرار بگیرد 
بسیاری  کرد:  بیان  هواپیمایی  شرکت  انجمن  .دبیر 
درخواست  را  سنگینی  وثیقه های  حتی  بانک ها  از 
خارج  هواپیمایی  شرکت های  توان  از  که  کرده اند 
از  برخی  تا  باعث شده  موضوع  و همین  است  بوده 

شرکت ها تسهیالت را دریافت نکنند.
سامانی با اشاره به اینکه شرکت های هواپیمایی حق 
و  شده  تعیین  نرخ های  از  باالتر  نرخی  هیچ  ندارند 
در  گفت:  بفروشند  مسافران  به  بلیت  سقف  و  کف 
هفته های گذشته با توجه به تعطیالت رسمی برخی 
حق  شرکتی  هیچ  عمال  اما  کرد،  تغییر  نرخ ها  از 

گران فروشی را نداشته است.
او با بیان اینکه اگر تخلف و یا گران فروشی در این 
زمینه صورت گرفته مربوط به چارتر کنندگان و یا 
سایت های خرید و فروش اینترنتی بلیت بوده است، 
در مسیر های  دارند  تنها حق  گفت: چارترکنندگان 
کیش، قشم و مناطق نفت خیز اقدام به فروش بلیت 
چارتر کنند.سامانی بیان کرد: با توجه به رقابتی که 
چارتر کنندگان ایجاد کرده اند، بازار  بلیت هواپیما به 
هم ریخته است، اختالف زیادی در این زمینه ایجاد 
شده و بنابراین به دستور رئیس سازمان هواپیمایی 
کشور باید تمامی پرواز های چارتری به جز مناطقی 

که اعالم شده لغو )کنسل( شوند.

خبــر

 به همت کارکنان تالشگر مجموعه معاونت عملیات خطوط لوله؛

استاندار هرمزگان در نشست کارگروه تسهیل و رفع 
شرکت  بندرعباس  کارخانه  محل  در  که  تولید  موانع 
مجموعه  از  قدردانی  برگزار شد ضمن  پاسارگاد  نفت 
افزایش  این مجموعه در جهت  فعالیت های مدیریت 
بر  استان،  اقتصاد  شکوفایی  و  رشد  و  اشتغالزایی 
طریق  از  ملی  منافع  حفظ  و  ارزآوری  افزایش  لزوم 
مظروف سازی و استفاده از استانداردهای روز دنیا در 
این کارخانه در  جهت بسته بندی کیفی قیر تولیدی 
قالب بشکه و جامبوبگ و شیوه های نوین بسته بندی 

تاکید کرد.
فریدون همتی در حاشیه این بازدید افزود: این واحد 
ای  فله  از صدور  تولید خود  برنامه  با اصالح  تولیدی 
محصوالت خودداری کرده و مطابق نیاز و تقاضای بازار 
نسبت به بسته بندی فرآورده های تولیدی اقدام کند.

وی تصریح کرد: سازمان صنعت معدن و تجارت نیز 
باید تولید سایر واحدها را بررسی کرد و برای دستیابی 
به اشتغال و ارز آوری بیشتر همه واحدهای مشابه به 

سوی بسته بندی محصوالت صادراتی هدایت شوند.

استاندار هرمزگان در این نشست که با حضور ابراهیم 
امینی پوری، مشاور اقتصادی استاندار هرمزگان، خلیل 
قاسمی، رییس سازمان صمت استان، حسین نیکخواه، 
نفت  مدیره  هیئت  رییس  دانا،  علی  و  مدیرعامل 
بررسی  مورد  و مشکالت  موانع  برگزار شد،  پاسارگاد 
قرار گرفت و دستور الزم را به سازمان صمت با تشکیل 

کمیته ای صادر کرد.
راستای  در  همکاری  جهت  حمایت  اعالم  با  همتی 
تحقق شعار سال جهش تولید و منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( دستور داد: با تشکیل کمیته 
ای جهت تامین  ملزومات  نفت پاسارگاد برای تولید 
بشکه های فلزی این موضوع از طریق سازمان صمت 

پیگیری ،مرتفع و نتیجه اعالم شود.
بر  عالوه  قیر  صنعت  کرد:  بیان  هرمزگان  استاندار 
حل  موجب  دارد  کشور  برای  که  ارزآوری  افزایش 
سخت  دوره  در  ایران  اقتصادی  مشکالت  از  بخشی 
تحریم ها شده است و برهمین اساس مقتضی است 
که در جهت رشد و پویایی فعالیت های آن به نحو 

احسن وارد عمل شد.
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد نیز، از حمایت های 
جهت  در  هرمزگان  استان  مقامات  دیگر  و  استاندار 
تسریع در  فعالیت های کارخانه این مجموعه تشکر 
کرد و گفت: ما در حال حاضر نیازمند پشتیبانی بیشتر 
مقامات استانی در جهت تامین ملزومات تولید بشکه 

های مورد نیازمان هستیم.
حسین نیکخواه افزود: همانطور که استحضار دارید در 
مقوله صادرات، محصوالتی نظیر قیر از اهمیت فراوانی 
برخوردار هستند، به ویژه در برهه حساس فعلی که 
کشور نیازمند استفاده از تمامی پتانسیل های صادراتی 

برای بهبود فعالیت های اقتصادی ایران است.
وی عنوان کرد: مجموعه نفت پاسارگاد نیز تمایلی به 
ارزش  دلیل  به  و  ندارد  خود  محصوالت  فروشی  فله 
افزوده بسیار زیاد تالش می کند به سمت فروش قیر 

بسته بندی شده در قالب بشکه حرکت کند.
نیکخواهافزود: با تامین ورق سرد به میزان مورد نیاز 
غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغالزایی  نسبت  می توانیم 

یک هزار نفر از جوانان این استان در مجموعه کارخانه 
بندرعباس و صنایع وابسته اقدام کنیم.

سال  در  پاسارگاد  نفت  شرکت  بندرعباس  کارخانه 
۱۳۸۲با سرمایه گذاری ۱۲میلیارد تومان و ۱۳۰نیرو 
فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با ظرفیت 
تولید ساالنه بیش از ۷5۰هزار تن قیر و اشتغال ۲5۰ 
با حضور  فعالیت است، همتی همچنین  نفر مشغول 
در محل خط تولید کارخانه نفت پاسارگاد از فرایند 

بشکه سازی، بشکه پرکنی و حمل قیر بازدید کرد.

استاندار هرمزگان:

استفاده از استانداردهای روز دنیا در بسته بندی نیاز مبرم واحدهای تولیدی است

 باهدف تحقق صنعت دریایی و همچنین ابعاد شرایط 
حوزه،  این  زیرساخت های  توسعه  برای  مناسب 
کشتی سازی  مجتمع  بین  مدیرعامل  تفاهم نامه ای 
توسعه  مرکز  رئیس  و  ایران  فراساحل  صنایع  و 

فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی  فناوری های 
 رئیس جمهور منعقد شد .  به گزارش دریای اندیشه به 
نقل از حوزه ارتباطات و امور بین الملل مجتمع کشتی 
سازی و صنایع فرا ساحل ایران، با هدف تحقق صنعت 

دریایی و همچنین ابعاد شرایط مناسب برای توسعه 
ایمنی،  ابعاد  خصوص  به  حوزه  این  های  زیرساخت 
رسوب دانش، بومی سازی دانش، بهره وری و هوشمند 
سازی و قطع وابستگی به شرکت های خارجی و صدور 
نامه ای فی ما بین  تفاهم  خدمات فنی و مهندسی، 
حمید رضاییان اصل مدیرعامل مجتمع کشتی سازی 
و صنایع فراساحل ایران و اسماعیل قادری فر رئیس 
راهبردی معاونت علمی و  فناوری های  مرکز توسعه 
در  همکاری  این  شد.  منعقد  جمهور  رئیس  فناوری 
راستای توسعه زیست زیست بوم نوآوری حوزه صنعت 
دریایی و صنایع وابسته و حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و کسب و کارهای نوپا با به کارگیری حداکثر 
ظرفیت ها و توانمندی های موجود در کشور و نفوذ 
صورت  صنایع  این  در  نوین  های  فناوری  و  نوآوری 
پذیرفت. همکاری در ایجاد و راه اندازی مراکز نوآوری 

حوزه صنایع دریایی در ایزوایکو، همکاری در حمایت از 
کسب و کارهای نوپا و شتاب دهنده های حوزه صنعت 
نیازهای فناورانه در بخش  دریایی، معرفی و احصای 
صنعت کشتی سازی و فراساحل، همکاری در راستای 
بومی سازی تجهیزات، نرم افزارها، سخت افزارها و فکر 
افزارهای مرتبط با صنایع دریایی و اقتصاد دریا پایه 
مجتمع  است.  تفاهم نامه  این  های  محوریت  دیگر  از 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( یک 
منطقه صنعتی اقتصادی معتبر و شناخته شده است 
با  که مجموعه های صنعتی و مدرن به ویژه مرتبط 
کشتی سازی و صنایع وابسته به آن را در خود جای 
 ،۱۴۰۴ افق  در  کند  می  تالش  ایزوایکو  است.  داده 
سازی،  کشتی  صنایع  در  الگو  و  سرآمد  مجتمعی 
منطقه  در  معدنی  و  نفتی  های  ترمینال  سکوسازی، 

خلیج فارس باشد.

باهدف توسعه زیرساخت های صنعت دریایی انجام شد؛

امضای تفاهم نامه همکاری بین کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران و معاونت علمی رئیس جمهور
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و شماره گذاری دارد و در پارکینگ گامبرن متوقف بوده است و به مبلغ 800/000/000 ریال )هشتاد میلیون تومان(ارزیابی و قطعی گردیده،پس 
از جری تشریفات قانونی از ساعت 9 الی 12 در روز شنبه مورخ 99/09/01 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می 
رسد .مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشد ، 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 )به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه 
مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس(و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه 
التفات 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 ،جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شد و مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشد و کلیه هزینه های قانونی اعام ار انتقال سند به عهده برنده 

مزایده است ،ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربرگزار خواهد شد
تاریخ انتشار :99/8/19

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس_ مریم چمنی

آگهی مزایده اتومبیل

به ١۴ مرحله  با اشاره  سرپرست منطقه شش عملیات 
عملیات و توقف گاز، گفت: تمامی برنامه های پیش بینی 
شده در 6 ماهه نخست سال ١399با وجود شرایط خاص 
معاونت  مجموعه  تالشگر  کارکنان  همت  به  کرونایی 

عملیات خطوط لوله انجام شده است.
 علیرضا عربلو, سرپرست منطقه شش عملیات انتقال 
گاز، گفت: با تالش و همت کارکنان عملیات خطوط 
تعمیرات  از جمله  گاز  توقف  مرحله  منطقه، ۱۴  لوله 

خط لوله ۲۰ اینچ سوزا در جزیره قشم و اینترکانکشن 
های خط لوله ۱۲ اینچ انار به ۳۰ اینچ  و  ۳۰ اینچ فوالد 
بوتیا به خط لوله ۲۰ اینچ دوم کرمان انجام شده است. 
عربلو ضمن اعالم حوزه فعالیت معاونت عملیات خطوط 
لوله در 6 مرکز بهره برداری، شیرهای خودکار، تعمیرات 
برق و کنترل خوردگی، عملیات ساختمانی و حمل و 
لوله  خطوط  پراکندگی  و  گستردگی  بر  تاکید  و  نقل 
تعمیرات  متر   ۴۱۱ به  کشور  استان  چهار  در  منطقه 
و تعویض خطوط لوله در اندازه های مختلف عملیات 
جایگزینی خط لوله ۳۰ اینچ به جای خط لوله 56 اینچ 

در 6 ماهه نخست سال اشاره کرد.
وی افزود: ۲۴ هزار و ۷۱5 متر تعویض پوشش خطوط 
و ۹۷  کننده  تمیز  پیگرانی  کیلومتر  و ۹۳5  گاز  لوله 
 HOT TAB کیلومتر پیگرانی هوشمند، ۲ عملیات
و ۴ عملیات تزریق گاز، تعویض ۷ عدد شیر در مسیر 
خطوط لوله از جمله شیرهای ۴، ۱۰، ۱۲، ۱6 و ۳۰ 
شهرک   CGS ورودی   Ig نصب  مورد  یک  اینچ، 

سرچشمه و همچنین 6۰۰ مورد تعمیر و کالیبراسیون 
کالیبراسیون  و  تعمیر  مورد   ۲۳ و  فشار  های  گیج 
 LBV شیرهای اطمینان و ۹۸ مورد روانکاری شیرهای
و GOV و همچنین ۳ عملیات تبدیل شیر گیربکسی 
به LBV از دیگر اقدامات و برنامه های تعمیراتی بوده 
که با تالش کارکنان مجموعه معاونت عملیات خطوط 

لوله صورت پذیرفته است.
عربلو به ثبت تمامی تقاطع ها در نیمه نخست سال 
داشت:  بیان  و  پرداخت   GIS سیستم  در  جاری 
دستورالعمل و نظارت بر تقاطع های خطوط لوله گاز 
بر پروژه  از نظارت  نیز تهیه و تنظیم شده است. وی 
و حصار  بتنی  دیوار  احداث  و  فنی  ابنیه  احداث  های 
فلزی و همچنین نظارت بر پروژه تعویض پوشش خط 
۱۲ اینچ قشم / نیروگاه توسط واحد عملیات ساختمانی 
اشاره کرد و از آماده بکار بودن و حضور به موقع تمامی 
ماشین آالت سبک و سنگین در عملیات ها و تعمیرات 

مختلف در سطح منطقه خبر داد.

اجرای کامل برنامه های تعمیراتی خطوط لوله منطقه شش عملیات انتقال گاز

   sms            09395811629        در انتظار پیام های شما هستیم



فراخوان استانی مهرواره 
معرفی کتاب خالق مجازی در 
هرمزگان منتشر شد

  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: این مهرواره استانی با عنوان برموج دانایی و با شعارخوب زندگی کردن 
تمرین می خواهد برگزار می شود. پروین پشتکوهی  افزود: در این فرآیند مخاطبان یک کتاب از کتاب های مورد عالقه خود را انتخاب و با 
مطالعه و درک درست از محتوای کتاب به انتخاب و طراحی شیوه ها و ابزارهای متفاوت برای معرفی آن می پردازند و در نهایت کتاب را به 

شیوه نو و خالق در قالب فیلم، کلیپ یا پادکست به مخاطبان معرفی می کنند.

فرهنگ جامع هرمزگان

لل
جوجه پرنده و دیگر جانوران که کامال رشد نکرده 

باشند
لم

غذایی است برای گاو،از مخلوط کردن هسته خرما 
می  آب  در  که  گا[  ]ماهی  گاو  مخصوص  ماهی  و 
جوشانند تا غلیظ شود،هنگامی که مشغول دوشیدن 
می  جلویش  را  غذا  هستنداین  گاو  پستان  از  شیر 

گذارن تا بخورد
لم

 _ پا  با  پا زدن  _ پشت  راه و روش کار   _ فن کار 
شگرد با پا پای کسی را پیچاندن و کسی را زمین 

انداختن
لم

وضعیت جفت گیری سگ_قفل شدن
لما

او  مقابل زده  پای طرف  پا پشت  با  بازی که  نوعی 
را به زمین می زنند _ نوعی کشتی که پاها در آن 

دخیل است
لمات

غلط زدن االغ
لماسک

نوعی ماهی است
لمبر

کفل _ باسن
لمبر یک

شماره یک _ اعال
لمبندن

لقمه را بلعید _ با حرص و ولع غذا خردن _ دو لپی
لمبو

لیمو ترش )رودان(
لمبوتورگو

از گیاهان دارویی )رودان(
لمبور 

لیمو ترش

خلیج فارس

منصورنعیمی 

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

معرفی انواع آسیاب  فارغانات یک  همگی  کشاورزی  ابرازآالت 
که  است  عجیب  ولی  دارد  کاربرد 
با  ابزار  این  نوع  ایران  نقطه  به  نقطه 
هم فرق دارد ، مسکن و سرپناه همگی 
هر  ولی  دارد  واحدی  حکم  و  کاربرد 
نقطه از ایران خانه ها به شکل معماری 

بومی آن منطقه ساخته شده است ،

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

سنگهای صاف و صیقلی ))ُمشُتک و مازو  (( تا هاون 
از  دیگری  انواع  معرفی  فارغانی،  چوبی  جوغن  یا 
ابزارآالت خانگی مورد استفاده در فارغانات در گذشته 
از  که  فارغانی  چوبی  جوغن  میان  بود  تفاوت  بسیار 
کنده درخت چنار وحشی )) اوورس (( ساخته میشد 
و دسته آن نیز از چوب مقاوم درخت ارژن ))ارچن(( 
با  که  چوبی  جوغن  تا  دیدند   می  تدارک  گردو   یا 
چوب کهور یا کنار در نواحی گرمسیر  می ساختند 
بدون شک هیچ بومی نگار و نویسنده ای مجاز نیست 
برای یک ناحیه جغرافیایی مانند ایران  با وجود تنوع 
سنن   و  رسوم  و  آداب   ، فرهنگی  و  زیستی  گسترده 
تمام  فرهنگ  زیرا  نماید  تعریف  مستقلی  و  مجزا 
تنها  و  به هم متصل هستند  وار  زنجیر  ایران  نواحی 
روش  و  ها  شیوه  شد  قائل  میشود  که  تفاوتی  وجه 
های فرهنگ آئینی است ، همچنان که در خصوص 
گذشته  در  استفاده  مورد  سنتی  ادوات  و  آالت  ابزار 
نیز نمی توان اختراع آن را به قوم خاصی نسبت داد 
، ولی همین ادوات قدیمی به لحاظ کیفیت و نوع و 
حتی جنس و مقاومت در سراسر ایران با هم متفاوتند 
منتها  در عمل همه آنها به یک بهره بردادی مشترک 
میرسند شاید این مثال برای تمامی ابعاد دیگر زندگی 
ایران   اینکه در  باوجود   ، ما هم صدق کند  اجتماعی 
همگی بعد از مرگ به خاک سپرده میشوند  در جای 
 ، است  متفاوت  با هم  اموات  دفن  جای کشور شیوه 
ولی  دارد  کاربرد  یک  همگی  کشاورزی  ابرازآالت 
عجیب است که نقطه به نقطه ایران نوع این ابزار با 

هم فرق دارد ، مسکن و سرپناه همگی کاربرد و حکم 
واحدی دارد ولی هر نقطه از ایران خانه ها به شکل 
معماری بومی آن منطقه ساخته شده است ، عجیب 
آن است که خداوند ذات گیاهان و جانوران و نخیالت 
و مرکبات و حیوانات را در سراسر گیتی متفاوت خلق 
یا  مانند جوغن  ابزارآالتی  در خصوص   ، است  نموده 
مشتک و مازو که تقریبا کار همان آسیاب های برقی 
را در گذشته  انجام می داده و هنوز هم کاربرد آن 
در سراسر فارغانات کم و بیش  پابرجاست باید اذعان 
کنیم که این ادوات از لحاظ شکل هندسی و استحکام 
و مقاومت در برابر فشار ،به علت برخورداری از سنگها 
، آهن آالت  و چوب های مرغوب که مواد اولیه ساخت 
سبک  در  تفاوت  دلیل  به  و  دهد  می  تشکیل  را  آن 
سایر  با  کهن   برزن  این  هنرمندان  ذوق  و  سلیقه  و 
، درفارغانات هاون  بسیار متفاوت است  ایران  نواحی 
یا جوغن چوبی را از کنته چنار وحشی یا ))هوروس 
(( و دسته آن را از چوب درختان ارژن )) ارچن(( که 
در  ولی  میدیدند  تدارک  است  محکم  بسیار  درختی 
برخی نواحی دیگر همین وسایل با چوب کنار  )سدر( 
میساختند  کهور  نهایت  یا   ) وحشی)کورک  کرت  یا 
بود  فرق  بسیار  مقاومت  و  فشار  تحمل  لحاظ  از  که 
 !!!، گرمسیری  جوغن  و  فارغانی  چوبی  جوغن  میان 
پیکر تراشان سنگ ، برای ساختن ))مشتک و مازو ((
در فارغانات بخاطر دسترسی به انواع و اقسام معادن 
سنگ که عمدتا از ارتفاعات  رشته کوه استوار فارغان 
را  صیقل  مازوهای سنگی  نوع  بهترین  میشد  آورده 

میدادند  در هر صورت باید گفت که هم ))ُمشُتک و 
مازو(( و هم ُجوَغن )هاون( در زمره ابزار آالت مهمی 
می  استفاده  آنها   از  بشر  تاکنون  دیرباز  از  که  بوده 
نموده است  ، و در واقع  این ابزار نوعی آسیاب دستی 

مورد استفاده در تمام خانواده های قدیم بوده .
منتهی به اشکال و کاربرد های ساده تری   

))ُمشُتک ومازو(( برای خرد نمودن انواع حبوبات وبنه 
نرم  و   ) )بِلیک  تلخ  وبادام   ) وحشی  پسته   ( کوهی 
اناردونه  و  تلخ که خواص دارویی داشته   کردن مور 
و  میشد  استفاده  دیگر  موارد  بسیاری  و  )نارُدونه( 
امروزی  آشپزخانه  برقی  های  آسیاب  کار  واقع   در 
آسیاب  نوعی  که  نیز  ))جوَغن((  اما  میداد  انجام  را  
 ، گندم  کوبیدن  مثل  درمواردی  میشود   محسوب 
و  کنجد(  کاُکل  کردن  درست  )برای  کنجد  و  نخود 
استحصال ارده از کنجد و جدا سازی روغن از سایر 
گذشته  از  جات   ادویه  کوبیدن   ، روغنی  های  دانه 
های دور  بکار میرفته و اکنون هم این ابزارآالت کم 
و بیش پابرجاست  ،البته به تدریج جوغنهای مقاوم تر 
برنجی جای خود را به جوغنهای چوبی داد که هنوز 
هم در آشپزخانه ها به وفور یافت میشود در واقع این 
وسائل در زندگی  مردم نقش بسزایی داشته و هنوز 
از  فارغانات  منطقه  عزیز  های  خانواده  بعضی  در  هم 
آنها استفاده میشود نام بردن از این نوع وسائل صرفا 
جهت یادآوری به نسل جوان امروزی ونسلهای آینده 
میباشد چون عده ای ممکن است از  این وسایل  که 

در زمره ضروریات زندگی گذشتگان بوده است.

از پنجره رو کن به دنیا گاهگاهی
رسم است بار عام دارد شاه گاهی

فرق است بین ماه من با ماه گردون
تو دائما پنهانی اما ماه گاهی

ناگاه می خندم سپس می گریم آرام
دیوانه ام گاهی و خاطرخواه گاهی

انگشتری در دست  تو یعنی نشان...نه
یک عده می سازند کوه از کاه گاهی

راه درست این است دوری از تو اما
بهتر که باشم اندکی گمراه گاهی

دیشب به عکس توی قابت سجده کردم
تو بت پرستم کرده ای واهلل گاهی

    #مسلم محبی

خبــــر

اجرای سرود"همدلی " به مناسبت 
هفته وحدت در هرمزگان

انوشیروان پیش دار رییس حوزه هنری استان اظهار 
و  اکرم )ص(  پیامبر  والدت  ایام  با  همزمان   : داشت 
فرهنگی  کانون  سرود  گروه   ، )ع(  صادق  جعفر  امام 
هنری منتظران ظهور با مشارکت حوزه هنری استان 
هرمزگان در مساجد مختلف استان به اجرای برنامه 

پرداختند.
وی افزود : این برنامه با هدف گرامیداشت مناسبتهای 
ملی مذهبی ، احیای سرود مردمی ، مسجدی و دانش 
آموزی ، ایجاد انگیزه مضاعف در بین نوجوانان برای 
ورود جدی تر به عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری، 
تقویت روحیه نشاط و شادابی در مخاطبان، معرفی 

ظرفیت های هنری نوجوانان و جوانان برگزار گردید .

ساخت ۲ مستند در مرکز خلیج فارس 
کلید خورد

مدیر روابط عمومی صداوسیمای مرکز خلیج فارس 
گفت: ساخت مستند کرانه های پارسی و نوروز صیاد به 
تهیه کنندگی سعید ماندگاری در مرکز خلیج فارس 

کلید خورد.
اسحاق رخش بهار درحاشیه ساخت این مستندهای 
تلویزیونی کرانه های پارسی  افزود: مستند  تلویزیونی 
نقش و اهمیت استراتژیک و قدمت تاریخی سه بندر 
و  خمیر  بندرعباس،  همچون  هرمزگان  استان  مهم 
قشم را روایت می کند. وی بیان داشت: همچنین این 
مستند به پیشرفت های ۴۰ ساله ای که این بنادر مهم 
در زمینه های اقتصادی و اجتماعی بدست آوره و اینکه 
انقالب اسالمی باعث چه پیشرفت هایی در این بنادر 
شده را به تصویر می کشد. این مسوول اظهارداشت: 
در  دقیقه ای   ۳۰ قسمت  سه  در  پارسی  کرانه های 

مرکزخلیج فارس در دست تهیه و تولید است.
نوروز صیاد  تلویزیونی  یادآورشد: مستند  بهار  رخش 
که  تاثیراتی  و  دریایی  ذخایر  معرفی  درخصوص  نیز 
دریا بر روی زندگی مردم منطقه جنوب دارد و نیز به 
تصویر کشیدن آداب و رسوم مردم منطقه سلخ قشم 

تهیه می شود.
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سوخت با شعله پاییز، بهاری از من
کم نکرد آبله ی دست تو باری از من

شب در آغوش خیال منی آرام ای ماه
روزها می شوی اما متواری از من

سیل دلتنگی تو کرد خطوطم را پاک
رد نشد پشت سرت هیچ قطاری از من

بس که اندوه تو از چشم من آویزان است
ساخته دوری تو چوبه ی داری از من

راه کج می کنی از دیدن گنجشک دلم
مانده ام باز چرا واهمه داری از من ؟

"بعد از این دست من و دامنت ای سرو بلند"
بر نمی آید از این فاصله کاری از من

بنشین تا بشوم خیره بچشمانت خوب
خنده های تو بگیرند سواری از من

پ. ن. :حافظ

#ایرج انصاری فرد

 گفتی کاری می کنم
 "آب در دلت تکان نخورد"

  پس چشمانم چه ؟!
 #محمدرضا رویین تن_اهل

#پایه_دهم

نخستین  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  کشور  یک  درجه  های  دانشگاه  روسای  نشست 
ارتقای  بر   IAUP عضو  های  دانشگاه  نمایندگان 

آموزش عالی در مناطق آزاد تاکید کرد.
روسای  که  نشست  این  در  مظفری،  غالمحسین 
حضور  آن  در  وبینار  صورت  به  خارجی  دانشگاه های 
امروزه کشورهای جهان سعی  اینکه  بیان  با  داشتند،  
در ایجاد ارتباط بین آموزش عالی و برنامه های توسعه 
ترین  ارزش  پر  از  یکی  دانشگاه ها،  گفت:  دارند  خود 

منابع در اختیار جوامع هستند.
نیروی  تنها  نه  دانشگاه  گسترش  با  افزود:  مظفری 
انسانی مورد نیاز بلکه زیرساخت های فکری و فرهنگی 
نو  فناوری های  و  روش ها  از  برخورداری  برای  جامعه 
نیز فراهم می شود. چرا که آموزش های عالی موثرترین 
با  وی  است.  انسانی  منابع  در  گذاری  سرمایه  روش 
تاکید بر نقش آموزش عالی در توسعه اقتصاد مبتنی بر 
فناوری های پیشرفته در کشورهای تازه صنعتی شده 
گفت: امروزه حرکت به سمت دانشگاه های بین المللی 
و گسترش روابط علمی و بین المللی دانشگاه، نه تنها 
امری غیر قابل انکار در پیشرفت های علمی وارتقای 
کیفیت آموزش عالی می باشد، همچنین منجر به مورد 
در  ملل  اجتماعی  رفتار  و  فرهنگ  گرفتن  قرار  اعتنا 

عرصه جهانی به عنوان کنشگران فعال و مثبت خواهد 
شد . مظفری عنوان کرد: بین المللی سازی آموزش 
عالی و توسعه این مهم در دستور کار و سیاست های 
قطعی این منطقه آزاد قرار گرفته و تالش و حمایت 
اساتید  ارتباطات  و  تردد  افزایش  برای  الزم  های 
دانشجویان و محققان در سطح منطقه متمرکز شده 
است . وی با بیان اینکه ارتقای آموزش عالی در مناطق 
آزاد با راه اندازی شعب بین المللی دانشگاه های مطرح 
داخلی و همچنین دانشگاه های خارجی ضمن ایجاد 
مناطق موجب  این  بومیان  بنیه علمی  تقویت  زمینه 

رشد و توسعه همه جانبه فعالیت ها می شود اظهار 
داشت: این روش راهکار موثری برای جذب دانشجویان 
خارجی و رونق فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  است.  مناطق 
های  همکاری  توسعه  و  خارجی  دانشجویان  جذب 
علمی و پژوهشی بین المللی، با محوریت کشورهای 
استفاده  و  جانبه  دو  همکاری  ساز  زمینه  را  آسیایی 
از  این مهم  از ظرفیت های موجود برشمرد و گفت: 
مباحث کلیدی و مورد توجه سازمان در سال های اخیر 
و  افزود: کشورهای همسایه  ادامه  بوده است. وی در 

و  جغرافیایی  نزدیکی  دلیل  به  فارس  خلیج  حوزه 
برقراری خطوط پروازی می توانند به راحتی از امکانات 
آموزش عالی دراین منطقه آزاد بهره مند شوند ضمن 
امکانات  از  اندک  وسعت  علیرغم  اینکه جزیره کیش 
بسیار مطلوب اقامتی، فرودگاهی و بندری، مراکز خرید 
متعدد و بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی برخوردار 
است که می تواند اقامت دانشجویی در این جزیره را 

برای عالقمندان به تحصیل درکیش دلپذیر کند.
شایان ذکر است در این وبینار که دیشب برگزار شد، 
دکتر کاخا شنگلیا رییس اتحادیه روسای دانشگاه های 
روسای  اتحادیه  کل  دبیر  رایزینگر  جرارد  جهان, 
دانشگاه های جهان، ساالرآملی قائم مقام محترم وزیر 
دانشگاه  معاونان  و  روسا  و  الملل  بین  امور  در  علوم 
های معتبر ایرانی و غیر ایرانی و روسای پردیس های 
دانشگاهی کیش حضور داشتند و روسای دانشگاه ها 
آموزشی   - علمی  اقدامات  دانشگاه،  پیشینه  بیان  به 
انجام شده، برگزاری کنفرانس ها و همایش ها تعداد 
دانشجویان مقاطع مختلف و رشته های ارائه شده در 
شده  فراهم  امکانات  همچنین  پرداختند.  مراکز  این 
برای دانشجویان داخلی و موضوع پذیرش دانشجویان 
خارجی، تعامالت بین المللی و همکاری بین دانشگاه ها 

از مسائل تشریح شده در این وبینار بود.

در نخستین نشست روسای دانشگاه های درجه یک کشور مطرح شد:

تاکید بر استفاده از ظرفیت های کیش در گسترش ارتباطات دانشگاهی بین المللی

قبولی  از  استان هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
75 دانش آموز در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و 
بیش از 70 دانش آموز در رشته های مهندسی بهترین 

دانشگاههای کشور خبر داد. 
، موسی دادی زاده سرخائی با اشاره به قبولی دانش 
آموزان مدارس استعدادهای درخشان استان هرمزگان 
آمار رسمی  آوری  اظهار داشت: جمع  در کنکور ٩٩ 
قبولی های کنکور نیاز به زمان دارد اما طبق آمار به 
دست رسیده تا کنون بیش از 2۰۰ نفر از ۳5۰ دانش 
آموزان پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان در 

رشته های پر طرفدار قبول شده اند.
از۳۳5  تعداد 15۳نفر  افزود: در کنکور سال ٩8  وی 
وارد  تیزهوشان  مدارس  دوازدهم  پایه  آموز  دانش 
با  آمار  این  جاری  سال  در  که  بودند  شده  دانشگاه 
آموز  دانش   2۰۰ از   بیش  به  چشمگیری  افزایش 

رسیده است.
دادی زاده با اشاره به قبولی ۴۳ دانش آموز مدارس 
و  دندانپزشکی  پزشکی،  های  رشته  در  تیزهوشان 
در  کرد:  تصریح  گذشته  سال  کنکور  در  داروسازی 
کنکور سال ٩٩ با افزایش 12 نفر، تعداد قبول شدگان 
های  رشته  در  هرمزگان  استان  تیزهوشان  مدارس 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به 55 نفر افزایش 

یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: در 
رشته های مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، معماری 
مدارس  آموزان  دانش  از  نفر  از7۰  بیش  وشهرسازی 
تیزهوشان استان  در بهترین دانشگاههای کشور نیز 

پذیرفته شده اند و تعداد 2۰ دانش آموز نیز در رشته 
های پیراپزشکی وارد دانشگاه شده اند.

دامپزشکی،  رشته  در  نفر  قبولی 5  افزود:  زاده  دادی 
همچنین  و  فرهنگیان  دانشگاه  در  نفر   1۳ از  بیش 
قبولی ۳۳ نفر در رشته های پر طرفدار همچون حقوق 
، روانشناسی، تغذیه و سایر رشته ها را در این مدارس 

داشته ایم.
این مسئول خاطر نشان ساخت: این قبولی ها نتیجه 
ی توانمندی دانش آموزان هرمزگانی، تالش معلمان 
هرمزگانی و همراهی والدین دانش آموزان این مدارس 
این  تاریخ  افتخاراتی هستند که در  از  بوده است که 

استان ثبت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان:

افزایش چشمگیر قبول شدگان رشته های پرطرفدار دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان هرمزگان
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اجتماعی 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به بازداشت شهردار رودان، گفت: در ادامه روند برخورد قاطع دستگاه قضایی استان هرمزگان با مفاسد 
اقتصادی و براساس گزارش های واصله و رصد اطالعاتی انجام شده توسط پاسداران گمنام امام زمان )عج(، شهردار رودان بازداشت شد.
وی با اعالم اینکه سیاست دستگاه قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی، بدون مماشات و مالحظه صورت می گیرد و 
تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده تا روشن شدن همه جوانب ادامه خواهد داشت که نتایج آن متعاقباً اطالع رسانی می شود.

شهردار رودان بازداشت شد
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طالع بینی

متولد چه ماهی هستی؟
اگر امروز همسر شما یا یکی از دوستانتان 
کنید  سعی  است  شده  پرخاشگر  خیلی 
سریع  کنید.  حفظ  را  خود  خونسردی 
واکنش نشان دادن باعث می شود طرف مقابلتان عقب 
نشینی کند و بنابراین شما می توانید برتری خود را 
ثابت کنید. اما این استراتژی قدیمی شده است، برای 
اینکه اگر کسی مجبور بشود به شکستش اعتراف کند.

امروز شما به سختی می توانید فکرتان را 
بر روی کارتان متمرکز کنید. ماه هماهنگ 
برج میزان هم اکنون در دهمین خانه شما 

قرار دارد که این خانه با مسائل کاری شما ارتباط دارد، 
ولی شما در حال حاضر می خواهید هم کار کنید و هم 
سرگرمی داشته باشید. ولی عاقالنه ترین کار این است 

که اول کارهای خود را انجام دهید.

امروز شاید در محل کارتان به خاطر انجام 
دادن کار درست بجنگید! شما می خواهید 
دلگرم  رفتار  از  اما  کنند،  درکتان  دیگران 
کننده که ممکن است مخالف سازندگی و فعال بودن 
و  وکند  مشکل  این  عمق  به  رفتن  می ترسید.  شود 
است.  کار سختی  برای شما  آن  مورد  در  کردن  کاو 
خوشبختانه نیاز شما برای داشتن یک داور و قضاوت 

نهایی بیشتر جنبه خیالی و توهم دارد تا واقعیت. 

اگرچه تنبل بودن و یک گوشه نشستن از 
خصوصیات ذاتی شما نیست، ولی وقتی که 
الزم باشد شما خیلی خوب این کار را انجام 

می دهید. با وجود این اکنون با دقت برنامه ریزی کردن 
برای امروز می تواند برایتان بسیار سودمندتر باشد. حتی 
اگر شما ترجیح می دهید که جزئیات چیزی را شرح 
دهید، اگر به برنامه های تقویمتان توجه نکنید به زودی 

فرصتهای زیادی را از دست خواهید داد.

شاید به آرامش رسیدن اول برایتان سخت 
باشد، اما خوشبختانه همین طور که روز 
می گذرد شما می توانید به زندگی عادی 
خود برگردید! شما کم کم دارید یاد می گیرید 
می  چگونه  و  است  خوب  برایتان  چیزاهایی  چه  که 

توانید از استعدادهایتان نهایت استفاده را ببرید. 

حوت  برج  آبی  جهان  به  ماه  حالیکه  در 
بازگشته است و مطمئناً راحت ترین مکان 
می توانید  شما  شماست  ماهی های  برای 

نفسی عمیق از روی راحتی بکشید. باالخره  فشارهای 
ذهنی پایان یافته و شما احساس می کنید که در خانه 
اینکه  خود هستید. به هر حال مواظب باشید، برای 
دورنمای احساسات شاید بهتر از آن چیزی که واقعاً 
هست به نظر برسد. شما اکنون به واسطه تغییرشکل 

آرزوهای خودتان به دیگران نگاه می کنید.

امروز رفتار شما به گونه ای است که دوست 
دارید بدانید دیگران چه احساسی دارند، 
بنابراین زمانی که آنها به شما می گویند 
شما  می شوید.  مأیوس  شما  می اندیشند  چه  به  که 
می خواهید بیشتر در رویاهایتان فرو بروید، اما خانواده 
و دوستان شما می خواهند که شما تعامالت اجتماعی 

داشته باشید. 

پنهان  و  نیمه مبهم  اوقات در  اغلب  شما 
ضمیر ناخودآگاه خود بسر می برید. بعضی 
این سفرهای درونی بسیار پیچیده  اوقات 

است وبه طوری شما را در خود فرو می برد که کامال 
شما را غرق می کند. به هر حال امروز می توانید در 
داخل و بیرون این سایه های تاریک گشت و گذار کنید 
چرا که ماه نشان شما از دوازدهمین خانه تصورات شما 

حرکت کرده است. آرام باشید.

امروز روبرو شدن با سیل اطالعاتی که به 
سویتان سرازیر می شود کارسختی است، 
چراکه شما ترجیح می دهید به منطق تکیه 
کنید نه تجربه مستقیم. شما واقعا نمی دانید با این 
اطالعات چه کار کنید. فراموش نکنید که سریع عمل 
کردن موجب پدید آمدن یک سری جدید از مشکالت 
می شود. شما اول باید روشی قابل اجرا برای خود طرح 

ریزی کنید.

دادن  قرار  را سرمشق خود  دیگران  امروز 
آنها  زیرا  نیست،  شما  برای  خوبی  روش 
کنند.  باز  سرشان  از  را  شما  می خواهند 

االن می توانیم بهتان توصیه کنیم که کاری را که فکر 
می کنید مهم تر است انجام دهید. وقتی برای تجزیه و 
تحلیل کردن و برنامه ریزی کردن باقی نمانده است. 
پس از بازی کردن دست بردارید و همین االن اقدام 

کنید. 

شما می خواهید تغییراتی در کار خود بدهید، 
اما باید بدانید که شانس همیشه به کمکتان 
نمی آید. اولین کاری که باید بکنید این است 
با روشی جدید انجام دهید،  که یکی از کارهایتان را 
چراکه شما همیشه در جستجوی راه حل و روش های 
مؤثر و مناسب هستید. اما اگر فقط به خاطر اینکه شما 
از روش های قبلی تان خسته شده اید، بخواهید این کار را 

با روشی متفاوت انجام دهید، اصالً کار خوبی نکرده اید.

دیگران  به  که  دارید  دوست  امروز  شما 
کمک کنید، اما ممکن است توانایی تأثیر 
گذاری الزم را نداشته باشید. شما به نقطه 

ای می رسید که خودتان رامدام در حال کمک کردن 
خواهید دید و آرزو می کنید که ای کاش قادر بودید از 
آن موقعیت خارج شوید. ولی خودتان را در موقعیتی قرار 
داده اید که دیگر امکانی برای عقب نشینی وجود ندارد. 
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در جریان مسابقه فوتبال محله ای در بندر کنگ یکی از بازیکنان تیم سایپا در حین برگزاری مسابقه فوت کرد. دکتر پزشک قانونی 
شهرستان بندر لنگه گفت: علت فوت این بازیکن ۳۵ ساله ایست قلبی بود

دکتر بهمن افزود: این فوتبالیست دارای عارضه قلبی بود.

فوت بازیکن فوتبال در 
بندرکنگ

نامزد ریاست بارسلونا: 

مسی در صورت تمدید باید 
دستمزدش را کاهش دهد

براساس اظهارات یکی از گزینه های جانشینی »جوزپ 
ماریا بارتومئو« در باشگاه بارسلونا، »لیونل مسی« در 
صورت تصمیم به تمدید باید با کاهش دستمزد خود 

موافقت کند.
به گزارش ایرنا، از زمان تصمیم مسی مبنی بر ترک 
نیوکمپ پس از شکست تحقیرآمیز هشت بر ۲ بارسا 
گذشته،  فصل  قهرمانان  لیگ  در  مونیخ  بایرن  برابر 
گمانه زنی ها در خصوص آینده مرد آرژانتینی افزایش 
پیدا کرده است. ۶بار برنده توپ طالی جهان متعاقبا 
منچسترسیتی  اینترمیالن،  همچون  باشگاه هایی  با 
بدنبال  همزمان  و  داده شد  ارتباط  پاری سن ژرمن  و 
بود؛  خود  قرارداد  در  مندرج  فسسخ  بند  از  استفاده 
رایگان  طور  به  می ساخت  قادر  را  وی  که  بندی 
اللیگا  و  بارسا  حال،  این  با  کند.  ترک  را  نیوکمپ 
حقوقی  دعوی  یک  تنها  که  کردند  اعالم  وضوح  به 
می تواند تکلیف این موضوع را روشن کند که آیا مسی 
می تواند برای جدایی به باشگاه فشار وارد کند یا خیر 
و در نتیجه این جدل، مرد آرژانتینی تصمیم گرفت تا 
باشگاه دوست داشتنی خود  را به دادگاه نکشانده و تا 

پایان فصل ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ در نیوکمپ بماند.
از  بیش  حاضر  حال  در  بارسلونا  گزارش ها،  براساس 
۷۰۰ میلیون پوند )۹۲۱ میلیون دالر( بدهکاری دارد 
و در نظر دارد تا به منظور کاهش یک میلیارد دالری 
بحبوحه  به پرسنل خود در  پرداختی  دستمزد کلی 

پاندمی کرونا، اقداماتی انجام دهد.
بارتومئو و هیات مدیره وی ماه گذشته به طور متفق 
القول استعفا کردند و انتخابات ریاست بارسا قرار است 

در آغاز سال ۲۰۲۱ انجام شود.
فریکسا یکی از نامزدهای بوده و اگرچه مشتاق است 
که  دارد  تاکید  باشد،  مسی  قرارداد  تمدید  شاهد  تا 
بارسا تنها تا پایان فصل جاری می تواند رقم دستمزد 
وی را پرداخت کند و فراتر از این زمان، چنین امکانی 
وجود ندارد. وی در این باره گفت: با مسی همراه با 
آرامش حرف می زنیم، رو در رو و با در نظر داشتن 
بهترین افق ها برای بارسلونا؛ برای او همچون سایرین 
به منظور تمدید قراردادی جدید ارائه خواهیم کرد که 
البته با قرارداد فعلی آنها متفاوت بوده و به آن برابری 

نخواهد کرد.

مطهری نامزد بهترین مهاجم لیگ 
قهرمانان آسیا 2020 در منطقه غرب 

شد
مهاجم  بهترین  جایزه  کسب  نامزد  استقالل  بازیکن 

لیگ قهرمانان آسیا 2020 در منطقه غرب شد.
کنفدراسیون  سایت  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
برای  خود  های  نظرسنجی  ادامه  در  آسیا  فوتبال 
در  آسیا ۲۰۲۰  قهرمانان  لیگ  منتخب  تیم  معرفی 
نامزدهای  جدید  نظرسنجی  یک  در  غرب  منطقه 
کرد.  معرفی  را  ها  رقابت  این  در  مهاجم  بهترین 
 8 میان  در  استقالل  مهاجم  مطهری،  امیرارسالن 
نامزد کسب عنوان بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا 

۲۰۲۰ در منطقه غرب قرار گرفت. 

هازارد و کاسمیرو به کرونا مبتال شدند

هافبک های رئال مادرید به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
دیدار برابر والنسیا را از دست دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، باشگاه رئال مادرید 
ادن هازارد که  و  اعالم کرد تست کرونای کاسمیرو 

جمعه گرفته شده بود مثبت است.
تمام بازیکنان، کادر فنی و کارکنان باشگاه که با این 
دو بازیکن در تماس بودند تست شان منفی بوده است. 
تنها  که  شد  گرفته  تست  همه  از  دوباره  هم چنین 

کاسمیرو و هازارد به کووید ۱۹ مبتال بودند.  
رئال مادرید در دیدار برابر والنسیا نمی تواند از این دو 
بازیکن بهره ببرد. هم چنین دنی کارواخال، اودریوسوال 
دیدگی حضور  آسیب  دلیل  به  بازی  این  در  ناچو  و 
نخواهند داشت. میلیتائو هم فعال در قرنطینه به سر 

می برد.

ایران و جهان

دو برد و یک شکست رهاورد 
بلندقامتان شهرداری بندرعباس از 

دیدارهای تدارکاتی

تیم بسکتبال شهرداری بندرعباس در آخرین دیدار 
دوستانه خود قبل از شروع لیگ برتر به پیروزی دست 

یافت.
سالن  در  بندرعباس  شهرداری  های  بسکتبالیست 
بسکتبال جهرم  تیم خانه  بر ۵۹  نتیجه 8۳  با  فجر 
را شکست داد. پیش از این تیم شهرداری بندرعباس 
پاس  سد  از  بوده  شده  موفق  دوستانه  دیدار  دو  در 
بندرلنگه عبور کند و مقابل نماینده سیرجان تن به 

شکست دهد.
بندرعباس  شهرداری  بسکتبال  تیم  است،  گفتنی 
برتر  سال گذشته در نخستین حضور خود در لیگ 

بسکتبال کشور در جایگاه هفتم قرار گرفت.
تیم  کشور  بسکتبال  برتر  لیگ  جدید  فصل  در 
قم«،  »شیمیدر  تیم های  با  بندرعباس  شهرداری 
»مهرام تهران«، »ذوب آهن اصفهان«، »صنعت مس 
تهران« و  کرمان«، »جوانان ۲۰۲۰«، »آینده سازان 
»نیروی زمینی ارتش« هم گروه شد و در دور رفت 
تیم شهرداری بندرعباس در ۲۱ آبانماه با کوچین آمل 
اصفهان در سالن  آهن  دیدار ذوب  به  روز ۲۲  در  و 

آزادی تهران بازی خواهد شد.

نمی خواهم از المپیک بدون مدال 

بازگردم

بوکسور ملی پوش کشورمان گفت: برنامه تمرینی کادر 
فنی در اردوی دو هفته ای کیش به بهترین شکل پیاده 

شد و برای ملی پوشان بسیار تاثیرگذار بود.
ورزشی  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  شه بخش  دانیال 
کیش  اردوی  پایان  خصوص  در  فارس  خبرگزاری 
از دوم  را  دو هفته ای  متنوع  تمرینات  داشت:  اظهار 
این  در  و  داشتیم  کیش  جزیره  در  ماه  آبان   ۱۶ تا 
آرمانی  شرایط  به  روحی  نظر  از  کرونایی،  روزهای 
رسیدیم. در این اردو برنامه تمرینی کادر فنی در کنار 
رعایت پروتکل های بهداشتی، به بهترین شکل پیاده 
شد و برای ملی پوشان بسیار تاثیرگذار بود. به بهترین 
اختیار  امکانات و تجهیزات ورزشی جزیره در  شکل 

اردونشینان قرار گرفته بود.
بوکسور تیم ملی کشورمان با اشاره به اینکه بعد از 
آماده  مسابقات  برای  باید  اردویی  تمرینات  برگزاری 
شویم، عنوان کرد: فرصت زیادی برای برگزاری اردو 
اردوهای  باید  برسد،  مسابقه  زمان  وقتی  ولی  داریم 
مشترک و مسابقات تدارکاتی داشته باشیم. به جهت 
بهترین های  با  بازی  به  نیاز  بازیکنان  زدن  محک 
باید  دهیم.  پوشش  را  خود  ضعف  نقاط  تا  دنیاست 
در  و  باشیم  داشته  برنامه ریزی  تدارکاتی  بازی   برای 

تورنمنت های خارجی شرکت کنیم.
و...  لهستان  ازبکستان،  هند،  کشورهای  افزود:  وی 
مسابقات داخلی و اردوهای مشترک برگزار کردند. در 
این شرایط کرونایی اگر اردو نداشته باشیم، از غافله 
دارد  اینکه سعی  مورد  در  می مانیم. شه بخش  عقب 
در المپیک توکیو مدال بگیرد، خاطرنشان کرد: آرزو 
داشتم در المپیک شرکت کنم و این آرزو برآورده شد. 
نمی خواهم در این بازی ها فقط یک المپین باشم و 
می خواهم مدال بگیرم. کار بسار سختی برای گرفتن 

مدال خواهم داشت. 

شروع نگران کننده داوری های لیگ 
بیستم

اشتباه   ۳ با  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  نخست  هفته 
بود که 2 اشتباه  بازی های مختلف همراه  داوری در 

در نتایج بازی های این هفته تاثیرگذار بود.
 ۷ با  بیستم  لیگ  نخست  هفته  ایسنا،  گزارش  به 
بازی پیگیری شد که ثمره آن، صدرنشینی نساجی 
و شهرخودرو و طلسم شکنی استقالل پس از ۴ فصل 
در  تراکتور  و  تهران  در  پرسپولیس  همچنین  بود. 

تبریز متوقف شدند و سپاهان هم شکست خورد.
اما هفته اول لیگ برتر با نکات نگران کننده ای همراه 
بود که مهم ترین آن، اشتباه های تاثیرگذار داوری در 
همین هفته اول بود. در دیدار روز جمعه ذوب آهن 
و فوالد در اصفهان، در حالی که بازی با نتیجه دو 
بر یک به سود میزبان همراه بود، داور در ثانیه های 
کارشناسان  زعم  به  اشتباه)  پنالتی  یک  پایانی 
داوری( به سود فوالد اعالم می کند که با گل شدن 
این پنالتی، سبب می شود اشتباه داور در این نتیجه 
دیدار  در  بعدی  تاثیرگذار  اشتباه  باشد.  تاثیرگذار 
تراکتور و نفت مسجدسلیمان رخ می دهد که داور 
خطا روی میثم تیموری، بازیکن تراکتور در محوطه 
این  و  نمی دهد  تشخیص  پنالتی  را  حریف  جریمه 
در حالی است که بسیاری از کارشناسان داوری از 
جمله نوید مظفری معتقدند داور باید یک پنالتی به 

سود تراکتور اعالم می کرد.
رفسنجان،  مس  و  استقالل  بازی  در  همچنین 
در  را  مس  مدافع  با  رضاوند  برخورد  عادل  رضا 
با  اما  نمی دهد  تشخیص  پنالتی  نخست  نیمه 
و  می شود  نبرد  این  پیروز  استقالل  خوش شانسی، 

اشتباه او در نتیجه تاثیری نمی گذارد.

خبــــر

مجمع  از  بود  قرار  که  حالی  در  ایسنا/هرمزگان 
و  برگزار  هرمزگان  استان  فوتبال  هیات  انتخاباتی 
رئیس آن انتخاب شد اما به یکباره این مجمع لغو و 

به زمانی دیگر موکول شد.
در حالی که بهاروند)سرپرست فدارسیون فوتبال( و 
فدراسیون  های  استان  امور  کمیته  طالقانی)مسئول 
فوتبال( در بندرعباس حضور داشتند و حتی شنیده 
استاندار  با  دیدار  و  استانداری  در  حضورشان  از  ها 
هرمزگان خبر می داد، به یکباره در ساعت ۱۰ صبح 
حراست  پیروان)مسئول  سوی  از  مجمع  لغو  خبر 

فیزیکی هیئت فوتبال استان هرمزگان( اعالم شد.
قرار است تاریخ بعدی متعاقبا پس از اخذ مجوزهای 
الزم اعالم شد این در حالی است که اعضای مجمع 
پس از شنیدن این موضوع نسبت به این بی برنامگی 

و اتفاق رخ داده اعتراض خود را اعالم کردند.
پیروان علت لغو این مجمع را مخالفت ستاد مدیریت 
همین  و  کرده  اعالم  آن  برگزاری  با  کرونا  بیماری 
مهدی  و  دبیده  عبدالمجید  اعتراض  سبب  موضوع 

دسینه داوطلبین این انتخابات شد.
انتخابات هیات فوتبال استان هرمزگان در  داوطلب 
تا ۱۰ صبح  از ساعت 8  افزود:  ایسنا،  با  گفت و گو 

حضور  مجمع  در  غرب  و  شرق  و  دور  های  راه  از 
مجمع  شود  می  اعالم  ساعت  دو  از  پس  و  داشتیم 

برگزار نمی شود.
با اشاره به اینکه در حالی که رئیس  مهدی دسینه 
دارند  حضور  هم  فوتبال  فدراسیون  های  نماینده  و 
ندارد،  جالبی  چهره  نشود،  برگزار  انتخابات  اینکه 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کرد:  تصریح 
هرمزگان اعالم می کند ۴8 ساعت گذشته مخالفت 
ستاد کرونا را با برگزاری این مجمع اعالم کرده ایم.

وی ادامه داد: چرا وقتی هیات فوتبال مجوز الزم را 
برای برگزاری مجمع نگرفته اکنون باید با اینچنین 

مجمع خجالت آوری رو به رو شویم.
دسینه با اشاره به اینکه بابت امروز تاسف می خورم، 
فوتبال  در  مشکل  و  درد  یک  این  کرد:  خاطرنشان 
استان هرمزگان است که باید در سایر زمینه ها هم 
اینجا  به  امروز  هرمزگان  فوتبال  که  کند  پیدا  بسط 

برسد.
استان  فوتبال  هیات  انتخابات  داوطلب  دیگر 
هرمزگان در گفت و گو با ایسنا، افزود: بنده هم به 
عنوان یک داوطلب حضور داشتم و از لغو این جلسه 

خبر نداشتم.

قاسم رنجبریان با اشاره به اینکه به هیچ وجه چنین 
حرکتی مورد تأیید هیچکس نیست، تصریح کرد: از 
بحث  و چه  اند  بوده  بسیاری دوستان  ساعت8صبح 
امیدوارم  اما  دانم  نمی  است  قضیه  این  پشت  هایی 

تمامی مباحث ورزشی باشد و بس.
مجمع  برگزاری  با  که  بود  قرار  اگر  داد:  ادامه  وی 
نه  می شد  اعالم  گذشته  روز  از  باید  نشود  موافقت 
مخالفت  آن  با  کرونا  ستاد  برگزاری  حین  در  آنکه 

کند.
رنجبریان با بیان اینکه تا روز گذشته نامه ای از اداره 
برگزاری  با  مخالفت  بر  مبنی  جوانان  و  ورزش  کل 
مجمع نیامده بود، خاطرنشان کرد: ظاهرأ امروز صبح 
نامه ای آمده است و اکنون باید مشاهده کرد علت 
لغو این مجمع چیست و تأسف می خورم برای این 
می  عذرخواهی  مجمع  اعضای  تمامی  از  و  رخداد 

کنم.

ستاد مدیریت کرونا با برگزاری انتخابات هیات فوتبال هرمزگان مخالفت کرد

به مناسبت هفته وحدت؛

ووشو  هیأت  بانوان  ورزشی  طبیعت گردی  طرح 
هرمزگان با عنوان »سالمت پایدار، طبیعت ماندگار« 
در کوهستان پارک پنجه علی بندرعباس در راستای 
افزایش سهم ورزش در اوقات فراغت بانوان و دختران 

به مناسبت هفته وحدت برگزار شد.
طرح  بندرعباس،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
هرمزگان  ووشو  هیأت  بانوان  ورزشی  طبیعت گردی 
در  ماندگار«  طبیعت  پایدار،  »سالمت  عنوان  با 
راستای  در  بندرعباس  علی  پنجه  پارک  کوهستان 
و  بانوان  فراغت  اوقات  در  ورزش  سهم  افزایش 
دختران با حضور فاطمه مرادی معاون توسعه ورزش 
بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان، مریم پاساالر 
از  بانوان هیات ووشو هرمزگان و جمعی  نائب رئیس 
مربیان و دختران این هیات به مناسبت هفته وحدت 

برگزار شد.
اداره کل  بانوان  ورزش  توسعه  معاون  مرادی  فاطمه 
اظهار  باره  این  استان هرمزگان در  ورزش و جوانان 
داشت: برای بهبود و افزایش روحیه نشاط و سالمت 
جسمی و روانی دختران و بانوان، طرح طبیعت گردی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و  ورزشی در استان 
فاصله گذاری اجتماعی در ایام کرونا انجام خواهد شد.

وی افزود: طرح طبیعت گردی ورزشی بانوان با عنوان 
»سالمت پایدار، طبیعت ماندگار« در استان هرمزگان 
فراغت  اوقات  در  ورزش  افزایش سهم  راستای  در  و 

بانوان اجرا می شود.
در ادامه مریم پاساالر نائب رئیس بانوان هیأت ووشو 

هرمزگان عنوان کرد: طرح طبیعت گردی با استفاده 
از شرایط اقلیمی، جغرافیایی و جاذبه های طبیعی در 
می شود  خنک  نسبی  بطور  هوا  که  سال  دوم  نیمه 
و  مادران  محوریت  با  و  خانواده ها  جذب  جهت  در 
برگزار  ماهانه  شهرستان ها  و  هیات  این  در  دختران 

خواهد شد.
انواع  به  توجه  با  ورزشی  طبیعت گردی  گفت:  وی 
برگزار  غیره  و  کوهستانی  ساحلی،  طبیعت گردی 
پارک  کوهستان  شرایط  به  توجه  با  که  می شود 
در  ساحلی  پارک های  و  گنو  کوه  و  علی  پنجه 
استان هرمزگان بصورت همایش پیاده روی و ورزش 

صبحگاهی اجرا خواهد شد.
بیان  با  هرمزگان  ووشو  هیأت  بانوان  نائب رئیس 
اینکه در اجرای این طرح، ایجاد نشاط و شادابی در 
الویت است خاطرنشان ساخت: ارتقای سطح سالمت 
افزایش  ووشوکار،  بانوان  و  دختران  روانی  و  جسمی 
سهم ورزش در اوقات فراغت بانوان، ارتقای ظرفیت 
حضور سالم و صمیمی خانواده ها در طبیعت و احترام 
و ارزش گذاری و آموزش عمومی در رابطه با اهمیت 
به محیط  زیست پاک و سالم از اهداف طبیعت گردی 

ورزشی است.
پاساالر افزود: این برنامه با همکاری دختران و بانوان 
ووشوکار با اجرای پروتکل های بهداشتی و با توجه به 
برگزاری در فضای باز که امکان اجرای فاصله گذاری 
اجتماعی با انجام ورزش صبحگاهی و پیاده روی اجرا 
شد و به صورت منظم تا پایان سال برگزار خواهد شد.

جزیره  ایران  فوتبال  مربیان  کانون  اعضای  و  رئیس 
جزیره  این  فوتبال  پیشکسوتان  و  مربیان  با  کیش 
دیدار کردند و با اهدای شاخه گل و یک لوح تقدیر از 

تالش های آنان تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کیش، رئیس و اعضای 
کانون مربیان فوتبال ایران جزیره کیش به مناسبت روز 

جهانی مربی با مربیان و پیشکسوتان فوتبال این جزیره 
دیدار کردند.

در این دیدار که به صورت حضوری در محل کار و یا 
منزل مربیان کیش صورت گرفت با اهدای شاخه گل 
و یک لوح تقدیر از تالش ها و زحمات مربیان جزیره 

تقدیر شد.

فوتبال  مربیان  کانون  رئیس  ابراهیمی  علیرضا 
ایران جزیره کیش به خبرنگار فارس گفت: مربی 
شخصیتی است که مدت ها با صبر و  عشق و انرژی 
برای انسان وقت می گذارد و  تا از او فردی قوی و 

خاص نسازد رهایش نمی کند.
وی افزود: این روز بهانه ای شد تا به منظور ارج نهادن 
به این قشر زحمتکش و اسطوره ساز، با حضور در 

محل کار و یا منزل شان از آنان تجلیل شود.رئیس 
کانون مربیان فوتبال کیش در پایان اظهار داشت: 
جزیره کیش دارای مربیان بسیاری است که همگی 
از تجربه و دانش باالیی برخوردارند که اگر به آنها 
توجه شود و میدان کافی در اختیارشان قرار گیرد 
از  یکی  به  را  کیش  می توان  مدون  برنامه ریزی  با 

قطب های فوتبال جنوب مبدل ساخت.

 طرح طبیعت گردی بانوان هیأت ووشو برگزار شد

احداث  پروژه  آغاز  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 
در  هکتار   11 از  بیش  مساحتی  با  فارس  خلیج  پردیس  ورزشی  پارک 

ساحل جنوبی جزیره قشم با اعتبار اولیه 100 میلیاردی خبر داد.
محرم بهاروند با اشاره به نیاز جزیره گردشگری قشم به داشتن فضایی 
برای تحرک و پویایی ساکنان به منظور افزایش سطح سالمت اجتماعی 
عنوان داشت: پس از تصویب طرح در کمیسیون ماده ۵، این زمین به 
کمپ  زیتون،  پارک  ساخت  ادامه  در  مترمربع   ۳۵ و  هزار   ۱۱8 متراژ 
پارک آفتاب یک و دو به عنوان پردیس خلیج فارس برای استفاده عموم 

ساکنان و گردشگران در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ساخت این پارک با اعتبار اولیه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد 
ریال توسط منطقه آزاد قشم به منظور کمک به ارتقا سالمت خانواده 
به عنوان  های قشمی و فرهنگ سازی در حوزه ورزش های همگانی 

یک مسوولیت اجتماعی در دست اجرا است.

به گفته بهاروند، ساحل جنوبی قشم مستعد ساخت تفرجگاه هایی برای 
خانواده هاست و رویکرد ورزشی این پارک نیز باتوجه به نیاز جزیره به 

داشتن فضایی تفریحی- ورزشی انتخاب شده است.
ورزشی  پارک  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون 

تنیس، ۴  برای ورزش  زمین تخصصی   ۶ فارس شامل؛  پردیس خلیج 
زمین والیبال و دو زمین بسکتبال، زمین اسکیت و اسکیت برد برای 
سواری  دوچرخه  پیست  هوازی،  عمومی  ورزش های  عمومی،  استفاده 

BMX و زمین پینت بال است.
کیلومتر   8 طول  به  عمومی  سواری  دوچرخه  مسیر  ساخت  از  وی 
پردیس،  این  در  گفت:  و  داد  خبر  بومی  های  خانواده  استفاده  برای 
مسیرهای پیاده روی عمومی متنوعی نیز برای عموم طراحی شده است 
که با داشتن منظره دایمی ساحل و دریا، بر شادابی و نشاط استفاده 

کنندگان خواهد افزود.
 بهاروند همچنین از اختصاص زمینی برای ارایه خدمات رفاهی در این 
پارک خبر داد و گفت: ساختمان های جانبی و خدماتی شامل سرویس 
های بهداشتی، دوش، رختکن و انبار برای لوازم و تجهیزات ورزش های 
تخصصی، همچنین کافه، سوپرمارکت نیز در این پارک دیده شده است.

 احداث پارک ورزشی 11 هکتاری پردیس خلیج فارس در جزیره قشم

ابراهیمی: فوتبال کیش مستلزم برنامه ریزی است

99/432 م الف

نظربه اینکه آقای فرح بخش ماندگاری فرزند سیاوش به استناد دوفقره استشهادیه محلی بوارده شماره 7180 مورخ 1399/07/21 در خصوص پالک 
257 و 258 فرعی از 4 اصلی واقع در بلوارامام حسین بعد از چهارراه نبوت بخش دو بندرعباس مدعی شده است که اسناد مالکیت هرکدام ششدانگ یک 
قطعه زمین با مشخصات ذیل ثبت و اسناد مالکیت به نام آقای فرح بخش ماندگاری صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابه جایی مفقود گردیده 
نامبرده تقاضای صدور اسناد مالکیت 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 مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اسناد 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 اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.
1ـ ششدانگ پالک ثبتی 4/257 اصلی ذیل ثبت 35231 دفتر 194 صفحه 2 ثبت و سندمالکیت به سریال 033917 الف 81 صادر گردید.

2ـ ششدانگ پالک ثبتی 4/258 اصلی ذیل ثبت 35232 دفتر 194 صفحه 5 ثبت و سندمالکیت به سریال 033918 الف 81 صادر گردید و به موجب 
سند رهنی 65300 مورخ 91/11/11 تنظیمی دفترخانه 18 بندرعباس در رهن تعاونی اعتبار کارسازان آینده بندرعباس در رهن قرار گرفت.

تاریخ انتشار: 99/8/19
اسمعیل ربیع نژاد ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه2

آگهی فقدان سندمالکیت
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شهرستان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان، از کشف 7 هزار متر مربع زمین خواری به ارزش 20 میلیارد ریال توسط پلیس آگاهی 
درشهرستان "بستک" خبر داد. سردار غالمرضا جعفری  گفت :مأموران پلیس آگاهی شهرستان "بستک" در راستای طرح عملیاتی 
مبارزه با جرایم اقتصادی و در پی خبری مبنی بر اینکه افرادی سود جو در روستای هرنگ بخش جناج شهرستان بستک اقدام به 
تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده اند، موضوع در دستورکار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت

کشف زمین خواری 20میلیارد 
در هرمزگان

دوشنبه 19 آبان ماه 1399               23ربیع االول 1442
9 نوامبر2020                             شماره 1094

خبــــر

حضور ۱۰ متخصص جدید در بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( قشم

 ۱۰ حضور  از  قشم  )ص(  اعظم  پیامبر  بیمارستان  رئیس 
متخصص جدید در بیمارستان قشم خبر داد.

با  افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  هروآبادی  مریم  دکتر   
و عروق،  قلب  افزایش متخصص در رشته های پزشکی 
داخلی، گوش و حلق و بینی، چشم، اعصاب و روان، مغز 
و اعصاب، پوست و مو، عفونی، اطفال و پاتولوژی که از 
نیازهای مبرم این مرکز درمانی بوده، نیاز شهرستان قشم 

به متخصص بر طرف شده است.
تعداد  جدید،  تخصص های  شدن  اضافه  با  افزود:  وی   
متخصصین بیمارستان قشم به ۳۹ نفر افزایش یافته که 
هر  رسانی  خدمات  راستای  در  بتوانیم  هستیم  امیدوار 
درمان  حوزه  در  را  قشم  فهیم  مردم  رضایت  بهتر،  چه 

به دست آوریم.
به  اشاره  با  قشم  اعظم )ص(  پیامبر  بیمارستان  رئیس   
حضور متخصصان در درمانگاه تخصصی خاطرنشان کرد: 
با توجه به بحران ویروس کرونا، قشموندان گرامی جهت 
دریافت نوبت می توانند با دو روش نوبت دهی تلفنی با 
مراجعه  با  اینترنتی  دهی  نوبت  و   ۱۸2۴ گیری  شماره 
به  مربوط   nobat.paqh.hums.ac.ir.: سایت  به 
بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم مراجعه کرده و نوبت 

پزشک متخصص مورد نظر خود را رزرو کنند.

پلمپ دو واحد صنفی در کیش

بی  دلیل  به  کیش  جزیره  در  متخلف  صنفی  واحد  دو 
سوی  از  شده  ابالغ  بهداشتی  ضوابط  اجرای  به  توجهی 

شورای سالمت کیش، پلمپ شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، محمدرضا رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت 
کیش از تشدید نظارت های حداکثری بازرسان بهداشت 
محیط به منظور اجرای ضوابط بهداشتی مقابله با کرونا 
دارد،  ادامه  تمام  جدیت  با  که  منطقه  این  مردم  میان 
خبر داد و اظهار داشت: دو واحد صنفی متخلف " اغذیه 

فروشی و ماهی فروشی" در جزیره کیش پملپ شدند.
های  آموزش  راستا  همین  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
آموزشی  بروشورهای  و  انجام  مختلف  صنوف  در  فردی 
و بهداشتی در خصوص آگاهی بخشی از خطرات ناشی 
نیز  جامعه  مختلف  اقشار  میان  کرونا  ویروس  شیوع  از 

توزیع شده است.
شایان ذکر است تا کنون در این مدت 2۱ مورد نمونه 
وجود  نظر  از  برداری  نمونه  مورد  آب،26  از  برداری 
مواد  از  برداری  نمونه  نان،۱6مورد  در  شیرین  جوش 
غذایی،22۳مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی،۸20 مورد 
،نمک(توسط  )دما،روغن  نظر  از  غذایی  مواد  سنجش 

تجهیزات پرتابلی مورد بررسی قرار گرفته است.
و گردشگران در صورت مشاهده  ساکنین جزیره کیش 
هر گونه تخلف بهداشتی می توانند از طریق سامانه ۱۹0 
توسعه سالمت  مرکز  به  تلفن ۴۴۴2۳۳۱۱  یا شماره  و 

کیش اطالع دهند.

برخورد قانونی با برگزار کنندگان 
مراسم عروسی در پارسیان

بوچیر  روستای  در  عروسی  مراسم  برگزارکنندگان  با 
شهرستان پارسیان برخورد قانونی شد.

در  عروسی  مراسم  کنندگان  برگزار  با  قانونی  برخورد 
بدنبال  گفت:  پارسیان  قضایی  حوزه  رئیس  پارسیانبه 
دریافت  و  کرونا  با  مقابله  ستاد  استانی  و  ملی  مصوبات 
از  یکی  در  غیرقانونی  عروسی  مراسم  برگزاری  گزارش 
روستا ها، داماد و صاحب مراسم عروسی به پاسگاه احضار 

و بازداشت شدند.
مجازات  قانون   6۸۸ ماده  مطابق  افزود:  عباسی  حسین 
تهدید  بهداشت  تشخیص  به  بنا  که  اقدامی  هر  اسالمی 
یک  و  بوده  جرم  شود  محسوب  عمومی  بهداشت  علیه 

سال حبس دارد.

از اراضی مورد اعتراض اشخاص در 
کمیسیون ماده واحده شهرستان بستك 

بازدید شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستك 
موضوع  اختالفی  اراضی  تكلیف  تعیین  منظور  به  گفت: 
ماده ٥٦ تعداد ۱۲ فقره پرونده در منطقه گوده با حضور 

اعضاء هیئت مورد بازدید قرار گرفت.
هکتار   ۳0۹ اراضی  این  مساحت  افزود:  احمدپور  حامد 
تعیین  کمیسیون  قاضی  توسط  رأی  صدور  با  که  بوده 

تکلیف خواهد شد.
جنگلدار بستک تصریح کرد: بازدید و بررسی زمین هایی 
کمیسیون  دبیرخانه  در   ۱2/6/۱۳۹0 مورخ  از  قبل  که 
تعیین تکلیف اراضی اختالفی شهرستان مطرح گردیده 
در دستور کار این اداره قرار دارد و بر اساس برنامه زمان 
تعیین  دادگاه  رأی  و  کارشناسان  نظر  اظهار  و  بندی 
تکلیف خواهد شد و متقاضیانی که بعد از این تاریخ اقدام 
شعبه  طریق  از  بایست  می  اند  نموده  اعتراض  طرح  به 

دهم دادگستری در مرکز استان پیگیری نمایند.

خبــــر

رفع تصرف ۳۳ هکتار از زمین های ملی 
در شهرستان جاسك

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسك 
گفت: ۳۳ هكتار از زمین های ملی در شهرستان جاسك 

رفع تصرف شد.
اسالم بهرامی افزود: این زمین ها در منطقه تار و حصار 
از توابع دهستان گابریک بخش  موسوم به دشت یکدار 

مرکزی شهرستان جاسک رفع تصرف شد.
بیشتر بخوانید :رفع تصرف ۱۹0 هکتار از زمین های ملی 

در جزیره قشم
وی افزود: مردم می توانند هرگونه اخبار مبنی بر تخریب 
و تصرف اراضی ملی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵0۴ به 
استان اطالع  آبخیزداری  و  یگان حفاظت منابع طبیعی 

دهند.

مشارکت باالی دانشجویان رودانی در 
اردوهای جهادی بسیج

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان گفت: دانشجویان 
شهرستان رودان در فعالیت های فرهنگی به ویژه اردوهای 

جهادی و مناسبت های معنوی مشارکت باالیی دارند.
 احسان کامرانی در دیدار با امام جمعه شهرستان رودان 
و  تأکید  دانشگاه  و  حوزه  نزدیک  ارتباط  ضرورت  بر 
دانشجویی  تشکل های  فرهنگی،  کانون های  کرد:  اظهار 
در  اساتید همگی  بسیج  و  دانشجویی  بسیج  استادی،  و 

راستای اهداف فرهنگی تعریف شده اند
کامل  به صورت  فرهنگی  امور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در   
به دانشجویان و استادان  واگذار شده دانشگاه فقط نقش 

حمایتی و نظارتی دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان و واحد بندرعباس 
افزود: دانشجویان شهرستان رودان و به ویژه دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد رودان در فعالیت های فرهنگی، به ویژه؛
 اردوهای جهادی و مناسبت های معنوی مشارکت باالیی 

دارند.

باند ۱۰ نفره سارقان اماکن با کشف 2۱ 
فقره سرقت در میناب منهدم شد

انهدام  و  از شناسایی  میناب  انتظامی شهرستان  فرمانده 
باند سارقان منازل و اماکن خصوصی ودولتی و کشف ۲۱ 
و گفت: موضوع  داد  این شهرستان خبر  در  فقره سرقت 
آگاهی  پلیس  کاراگاهان  کار  دستور  در  ویژه  بصورت 

شهرستان قرار گرفت.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  قاسمی  عباس  سرهنگ   
میناب، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل ، اماکن 
خصوصی و دولتی در سطح شهرستان میناب و متواری 
شدن سارق یا سارقان ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار 

کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. 
تیم  یک  تشکیل  با  آگاهی  پلیس  ماموران  افزود:  وی 
منسجم با بررسی شیوه و شگرد های مورد استفاده سارقان 
با بهره گیری از شیوه های نوین پلیسی و تالش شبانه 
روزی و گشت زنی های پنهان در حوزه در محالت مختلف 
شهرستان یکی از سارقان را شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند .
شده  دستگیر  متهم  داشت:  اظهار  انتظامی  مسئول  این 
و  منازل  از  سرقت  انجام  به  آمده  عمل  به  تحقیقات  در 
شد  معترف  دیگر  نفر  دو  همدستی  با  عمومی  اماکن 
اطالعاتی در یک  و  فنی  اقدامات  انجام یک سری  با  که 
عملیات برنامه ریزی شده دو سارق دیگر نیز دستگیر و در 
بازرسی مخفیگاه آنان یک کیف حاوی تعداد زیادی کلید 
و ابزاردست ساز جهت بازنمودن درب خودرو و دستکش و 
همچنین مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ قاسمی خاطر نشان کرد: با توجه به اقرار متهمان 
در خصوص فروش اموال مسروقه به 7 نفر مال خر دیگر 
به  جلب  پلیسی  عملیات  یک  طی  نیز  باند  این  اعضاء 
مقر پلیس آگاهی داللت و در بازرسی از منازل مالخران 
مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف که این اموال توسط 
و  دالیل  با  مواجهه  در  متهمان  و  شناسایی  مالباختگان 
انواع  به 2۱ فقره  بهاعتراف گشوده و  شواهد موجود لب 

سرقت اعتراف کردند.

آغاز برداشت خیار در توکهور و 
هشتبندی

برداشت خیار در ۲ هزار ٥۰۰ هكتار از زمین های کشاورزی 
بخش توکهور و هشتبندی آغاز شد.

هشتبندی  و  توکهور  کشاورزی  خدمات  مرکز  مسئول 
تن  هزار   7۵ از  بیش  امسال  پائیز  در  کرد  بینی  پیش 

خیار برداشت شود.
ماه  دی  پایان  تا  خیار  برداشت  افزود:  جعفری  اسحاق 

ادامه دارد.
و  دو  هشتبندی  امام،  مجتمع  روستا های  گفت:  وی 
توکهورو  بخش  در  خیار  کاشت  مناطق  از  غربال  چاه 

هشتبندی است.
خیار های برداشت شده عالوه بر مصرف استان به سایر 

نقاط کشور فرستاده می شود.

با هدف محرومیت زدایی؛

نیروی  شفای  درمان  و  بهداشت  جهادی  قرارگاه 
با  و  یافتند  حضور  کنخ  روستای  در  سپاه  دریایی 
همكاری بسیج جامعه پزشكی شهرستان بندرلنگه 
و  بهداشتی  رایگان  خدمات  منطقه  این  مردم  به 

درمانی ارائه نمودند.
بندرلنگه،  از   اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
هدف  با  شفا  درمان  و  بهداشت  جهادی  قرارگاه 
محرومیت زدایی و ارائه خدمات درمانی با محوریت 
بیمارستان شهید محمدی های نیروی دریایی سپاه و 
با همراهی و همکاری بهداری منطقه پنجم این نیرو، 
شبکه بهداشت و درمان و بسیج جامعه پزشکی و 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرلنگه اقدام 
به برپایی اردوی جهادی یک روزه در روستای کنخ 

بخش مهران نمودند.
مصطفی صالحی زاده مسؤول قراگاه جهادی بهداشت 
و درمان شفا بیمارستان شهید محمدی های ندسا 
در گفت وگو با خبرنگار دریای اندیشه در خصوص 
برپایی چهارمین اردوی جهادی درمانی وبهداشتی 
در روستای کنخ، اظهار کرد: بخش های خدمت رسان 
اطفال،  و  شامل پزشکان متخصص پوست، داخلی 

عمومی،  پزشک  دندانپزشکی،  زنان،  ارتوپدی، 
آزمایشگاه تحصیلی، روانشناسی، کارشناس تغذیه، 
مامایی و ایستگاه سنجش سالمت بود که در مجموع 
تعداد 2۴نفر از اعضای این قرارگاه جهادی در این 

اردوی یکروزه شرکت نمودند.
وی افزود: چهارمین اردوی جهادی بهداشت و درمان 
با هدف ارتقای سطح سالمت و بهبود وضعیت درمان 
و بی بضاعت در روستای کنخ بخش  اقشار محروم 

مهران شهرستان بندرلنگه برپا شد.
شفا  درمان  و  بهداشت  جهادی  قراگاه  مسؤول 
بیمارستان شهید محمدی های ندسا گفت: در این 
اردوی یکروزه جهادی بهداشت و درمان تعداد ۵۹۳ 
و  گاومیری  کوشک،  کنخ،  روستاهای  مردم  از  نفر 
قرارگاه  جهادی  متخصص  پزشکان  توسط  گنایی 
رایگان شدند و خدماتی چون  مردمی شفا ویزیت 
مشاوره  روانشناسی،  طبی،  تشخیص  آزمایشگاه 
تغذیه و سنجش و پایش سالمت نیز به ارائه خدمت 

پرداختند.
قرارگاه  به  مراجعین  آمار  به  اشاره  با  صالحی زاده 
افزود: تعداد کل مراجعین به قرارگاه  درمانی شفا، 

با  مراجعین  این  تمامی  که  بود  نفر   ۵۹۳ جهادی 
کنترل فشار خون، وزن، اکسیژن خونی، تب سنجی، 
باالی 60 سال ( مورد  افراد  قد و قند خون )ویژه 

پایش قرار گرفتند.
مدیر سالمت بیمارستان شهید محمدی ها بهداری 
دندانپزشکی  به  مراجعین  تعداد  شد:  یادآور  ندسا، 
نفر،   6۹ ارتوپد  متخصص  نفر،   ۸۳ عصر  نوبت  در 
متخصص پوست ۹0 نفر، متخصص داخلی ۴۸ نفر، 
متخصص اطفال ۵۹ نفر، پزشک عمومی۱۸6 نفر، 
روانشناسی 2۳ نفر، مشاوره تغذیه ۳2 نفر، مامایی 
۳2نفر و آزمایشگاه ۴۸ نفر تا پایان این اردو بود. وی 
قرارگاه  این  نیروهای جهادی  نفر  تعداد 2۸  گفت: 
بیمارستان  درمان  و  بهداشت  کادر  از  متشکل  که 
درمان  کادر  سپاه،  دریایی  نیروی  محمدیها  شهید 
بهداری منطقه پنجم ندسا، کادر بهداشتی و درمانی 
شبکه بهداشت  و بسیج جامعه پزشکی شهرستان 
بندرلنگه، خواهران و برادران داوطلب بسیجی دانش 
به  و  اردو شرکت  این  در  دار  وخانه  دانشجو  آموز، 

خدمت رسانی مشغول بودند.
مسؤول قرارگاه جهادی شفا بیمارستان محمدی های 

شورای  و  دهیاری  مجموعه  داشت:  بیان  ندسا، 
در  کنخ  روستای  خیریه  و  بسیج  روستا،  اسالمی 
امر میزبانی، تدارکات و اطالع رسانی در روستاهای 
اطراف این روستای نقش بسیار مهمی را در اجرای 

این اردو بر عهده داشتند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  تابش  علیرضا  ادامه  در 
مقاومت  حوزه  بسیجیان  کرد:  اظهار  فارس 
صاحب الزمان)عج( بندرکنگ و پایگاه مقاومت بسیج 
علی ابن ابی طالب کنخ دوشادوش بهداری نیروی 
شهرستان  پزشکی  جامعه  بسیج  و  سپاه  دریایی 
بندرلنگه در این اردوی یکروزه در قالب طرح تحول 
اهالی  به  رسانی  به خدمات  کنخ  روستای  محالت 

پرداختند.
شهرستان  سپاه  و  بسیج  مقاومت  ناحیه  جانشین 
در  ما  برنامه های  از  یکی  کرد:  تصریح  بندرلنگه 
محرومیت زدایی  محالت  تحول  طرح  قرارگاه 
وخدمات رسانی به محرومین است و با برنامه ریزی 
که صورت گرفته این اردو با همکاری بسیج جامعه 
دیگر  در  زودی  به  دستگاه های  دیگر  و  پزشکی 

روستاها بر ده خواهد شد

برپایی اردوی جهادی درمانی توسط نیروی دریایی سپاه در روستای کنخ

شرب  آب  خانه  تصفیه  پروژه  گفت:  سلحشور 
میلیارد   ۲۴ از  بیش  اعتبار  با  میناب  شهرستان 
تومان و با ۷۰درصد پیشرفت فیزیكی تا سه ماهه 

اول سال آینده به بهره برداری می رسد
مترمکعب  میلیون   2۵ میناب  مجموع شهرستان   
نیاز به آب شرب دارد که این از اولویت های مهم 
هکتار  هزار   ۱۱ است،   هرمزگان  منطقه ای  آب 
سد  زیرمجموعه  در  میناب  کشاورزی  اراضی  از 
استقالل قرار گرفته و نزدیک به ۳هزار حلقه چاه 
در این شهرستان برای تأمین آب موردنیاز اراضی 

باغی و زراعی حفر شده است.
منطقه ای  آب  مدیرکل  که  بود   ۹7 خرداد   ۹
هرمزگان اظهار کرد: در آینده ای نزدیک آب شرب 
میناب از منابع زیرزمینی با آب شیرین کن و منابع 
وجود  به  معضالت  و  می شود  جایگزین  سطحی 

آمده در دشت میناب اجازه برداشت بیش از این از 
منابع زیرزمینی این منطقه را نخواهد داد.

این در حالی است که سرپرست معاونت استانداری 
و فرمانداری ویژه شهرستان میناب از بهره برداری 
پروژه تصفیه خانه آب شرب شهرستان میناب در 

سه ماهه اول سال آینده خبر می دهد.
معاونت  سرپرست  سلحشور  رابطه  همین  در 
میناب  شهرستان  ویژه  فرمانداری  و  استانداری 
از پروژه تصفیه خانه آب شرب  بازدید  در حاشیه 
شهرستان میناب اظهار کرد: با بهره برداری از این 
تصفیه خانه در شهرستان میناب، مشکل آب شرب 
و حتی آب کشاورزی به حداقل خواهد رسید  که 
با بهره برداری از این پروژه باغات میناب نیز احیا 

می شود .
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  سرپرست 

بیش  اعتبار  با  پروژه  این  افزود:  میناب  شهرستان 
از 2۴ میلیارد تومان و در حال حاضر  با 70درصد 

پیشرفت فیزیکی است که  پیش بینی شده است 
تا سه ماهه اول سال آینده به بهره برداری برسد.

فرمانداری ویژه میناب:

24 میلیارد تومان اعتبار جهت تصفیه خانه آب شرب شهرستان میناب

این طرح ها شامل   افزود:  بندر گروگ  عبدالحمید سعدینی شهردار 
معابر  و  کوچه  آسفالت  و  بانوان  بوستان  ساحلی،  پارک  زنی  کلنگ 

شهر است.

وی گفت: پارک ساحلی در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع در 
سه فاز  ، بوستان بانوان در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و 6 

هزار متر مربع آسفالت کوچه و معابر است.

سعدینی افزود: فاز اول پارک ساحلی شامل آالچیق، زمین ورزشی 
، فضای سبز، کافی شاپ، مجموعه بازی های کودکان، نمازخانه و 
نیز  بانوان  بوستان  و  است  مردانه  و  زنان  بهداشتی  های  سیرویس 
شامل پیست دوچرخه سواری، پیاده رو، فضای سبز، زمین ورزشی 
های  سیرویس  و  نمازخانه   ، میز  روی  تنیس   ، والیبال  فوتسال، 

بهداشتی است  که تا پایان سال به بهره برداری می رسند.
وی اضافه کرد: برای احداث و تکمیل این طرح ها بالغ بر ۳ میلیارد 
شهرداری  داخلی  اعتبارات  محل  از  اعتبار  تومان  میلیون  پانصد  و 

هزینه خواهد شد.
شهر گروگ با جمعیت ۵ هزار نفری در فاصله 7 کیلومتری شمال  

شهر بندر سیریک قرار دارد.
شهرستان  فرماندار  جمالدینی  احمد  حضور  با  ها  طرح  این  آئین 
جمعه  امام  ساالری  محسن  المسلمین  و  االسالم  حجت   ، سیریک 
سیریک،  بندر  شهر  سنت  اهل  جمعه  امام  افراز  شیخ   ، شهرستان 
الدینی بخشدار مرکزی، عبدالحمید سعدینی شهردار  عباس جهان 
بندر  سنت  اهل  جمعه  امام  مالحی  عیسی  حاج  گروگ،شیخ  بندر 
گروگ، اعضای شورای اسالمی شهر بندر گروگ و تعدادی از مدیران 

ادارات و نهادهای شهرستان سیریک برگزار شد.

شهردار بندرگروگ: توسعه و عمران شهر بندر گروگ

  رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان قشم گفت: ۲ 
هزار و ۱۹۲ نیكوکار حمایت از ۷۴۰ کودک در قشم را بر عهده 

دارند.
غالمرضا غالمی افزود: از این تعداد، ۴6۳ کودک در طرح اکرام 
تعداد 277 کودک در  و  یتیم  و  بی سرپرست  شامل کودکان 
ناتوان،  دارای سرپرست  کودکان  قالب طرح محسنین شامل 

شناسایی شده و تحت پوشش قرار دارند.
وی ادامه داد: بیش از ۹7 درصد از فرزندان ایتام و محسنین در 

قشم بومی و بقیه غیربومی هستند.
رییس کمیته امداد قشم اظهار داشت: حامیان این شهرستان 
میلیون  و 2۹۳  میلیارد  بر ۱6  افزون  امسال  اول  ماهه  در 6 

ریال به حساب فرزندان معنوی واریز کردند. وی افزود: سرانه 
پرداختی برای مشارکت در این امر حداقل مبلغ ۵00 هزار ریال 
است که خیران و نیکوکاران می توانند با مشارکت در این طرح 

خداپسندانه از ثمره معنوی آن برخوردار شوند.
غالمی با بیان اینکه بستر مناسب و آسان الکترونیکی از طریق 
نرم افزار و سیستم بانکی برای پرداخت حامیان فراهم شده است، 
تأکید کرد: خیران کمک های خود را مستقیم به  حساب فرزند 

معنوی خود واریز می کنند.
امام  امداد  کمیته  به  مراجعه  با  می توانند  خیران  افزود:  وی 
خمینی )ره( و ثبت نام در سایت های اکرام ایتام و محسنین به 

یاری کودکان نیازمند بشتابند.
این  در  مشارکت  متقاضیان  گفت:  قشم  امداد  کمیته  رییس 
ekram.emdad. طرح می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی

ir در این طرح ثبت نام و یا با شماره 0۹۱7۱6۹6۹2۴ تماس 
بگیرند. طرح اکرام ایتام و محسنین از برنامه های موفق کمیته 
امداد امام خمینی )ره( است که در این راستا تامین نیازهای 
انجام  خیران  توسط  کودکان  درمانی  و  تحصیلی  معیشتی، 
می شود. هفت هزار و ۹27 نفر در قالب سه هزار و 7۸7 خانوار 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  امداد  کمیته  حمایتی  خدمات  از 

شهرستان قشم بهره مند هستند.

۷40 کودک در طرح اکرام و محسنین قشم مورد حمایت قرار گرفتند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری فراخوان عمومی با هدف دعوت 
از متخصصان تراز اول کشور در حوزه معماری شهری کیش خبر داد.

غالمحسین مظفری گفت: اعالم این این فراخوان در راستای انجام مطالعات و 
تحقیقات راهبردی و استخراج اطالعات مورد نیاز برای عملیات و اجرای طرح 
های معماری در یک چارچوب اصولی و کاربردی در دستور کار سازمان منطقه 

آزاد کیش قرار گرفته است.
و  است  ارائه شده  در جزیره  مناسبی  معماری  تا کنون طرح های  افزود:  وی 
ظرفیت های موجود از منظر شهری، زمینه انجام کارهای بزرگ و با کیفیت را 
در این منطقه فراهم کرده است. با این حال باید به هر میزانی که می توانیم 
توجه به معماری شهری و طراحی المان های دقیق و اصولی را در اولویت کاری 

خود قرار دهیم.
برنامه های شرکت  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رایس 
عمران، آب و خدمات در حوزه معماری شهری گفت:  برگزاری ۴ دوره "ساخت 
المان و مجسمه سازی" با هدف ایجاد جذابیت و جاذبه های منظر شهری در 

کیش، الگوی مناسبی در زمینه معماری شهری در کشور به حساب می آید.
مظفری بر تاکید بر استفاده از ظرفیت های فنی و هنری کشور تصریح کرد: 
برای بهره مندی از آثار بسیار ارزشمند هنرمندان تراز اول کشور و ظرفیت های 
موجود این منطقه می توانیم فعالیت های معماری شهری قابل توجهی را اجرا 

کنیم و شاهد بهترین های دنیا در این منطقه باشیم.

برگزاری فراخوان عمومی در حوزه معماری شهری کیش

رفی شدند.
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20سایت 3G همراه اول در 
روستاهای هرمزگان وارد مدار شد 

مهندس امیر یگانه مدیر منطقه با اعالم این خبر خاطر 
نشان کرد: ، با تالش متخصصین حوزه ارتباطات سیار 
منطقه هرمزگان و در راستای توسعه و ارتقاء شبکه 
ارتباطی در روستا ها و مناطق محروم استان، 20نقطه 
از مناطق روستایی استان تحت پوشش اینترنت نسل 

سوم )3G  ( قرار گرفتند .
مدیر مخابرات منطقه هرمزگان افزود : با ایجاد پهنای 
باند سایتهای تلفن همراه اول در بیورچ بشاگرد ، گوین 
بندر خمیر ، کناردان گاوبندی ، حمیران گاوبندی، 
عمانی گاوبندی، برکه دوکا گاوبندی ، چهواز گاوبندی 
، mc کوهستک ، پشته گیش رودان ، سرباران میناب 
بندرمعلم   ، ، درپهن میناب  ، پوم پیشانلکی میناب 
بندرلنگه ، حمیران بندرلنگه ، برکه سفلین بندرلنگه 
، نخل یوسف بندرلنگه ، مغویه بندرلنگه ، نخل میر 
بندرلنگه ، سرریگ اول بندرعباس و سایت دوم جالبی 
بندرعباس ، امکان  بهره مندی اهالی این روستاها از 

خدمات اینترنت نسل سوم همراه اول میسر شد .

ممنوعیت صید ترال به احیای 
ذخیره گاه آبزیان در خلیج فارس 

کمک می کند

امور صید شیالت هرمزگان گفت: صید  رییس گروه 
ممنوعیت  که  است  مخرب  های  روش  از  یکی  ترال 
آن از اول آذرماه به احیای ذخیره گاه آبزیان درخلیج 

فارس کمک می کند.
بهاره هرمزی افزود: صید ترال فصل ، زمان و مکان 
صید نمی شناسد و در همه فصول با انداختن تور به 
دریا آنچه از کف دریا بوده صید و روی عرشه شناور 
آورده می شود درصورتی که صید باید طبق قواعد و 

بررسی های مرکز تحقیقات باشد.
برخی  صید  برنامه  طبق  مثال  بطور  داد:  ادامه  وی 
آبزیان در آب های استان، صید هامور ماهیان از اول 
فروردین تا پایان اردیبهشت ماه وهمچنین صید ماهی 
حلوا سیاه و شوریده نیز از ابتدای اردیبهشت تا پایان 
ممنوع  استان  صیدگاه های  در  سالجاری  خردادماه 

است.
یادآور  امور صید شیالت هرمزگان وی  رییس گروه 
در  سفید  حلوا  ماهی  صید  ممنوعیت  زمان  شد: 
و  هوایی  و  آب  تغییرات  به  باتوجه  اخیر  سال های 
اقلیمی و اظهارنظرهای جامعه صیادی، به ۱۵فروردین 

تا پایان اردیبهشت  ماه سال جاری تغییر یافته است.
هرمزی اظهارداشت: صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد 
تا پایان شهریورماه سال آینده، روش مشتا هم از ۱۶ 
فروردین تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری و صید میگو 
پایان  تا  مهر  )اوایل  به جز فصل صید  درطول سال 

آبان ماه( ممنوع است.
ممنوعیت  به  باتوجه  همچنین  هرمزگان  شیالت 
به ۱۰۰  تنها مجوز صید  امسال  صید، در خردادماه 
فروند کشتی فانوس ماهیان آن هم در دریای عمان 
در صیدگاه مشخص و آب های فراسرزمینی با فاصله 
۱۲ مایل دریایی از خط مبدا ساحلی و درعمق ۲۰۰ 

متری مجوز به روش ترال میان آبی را داده بود.
محسوب  صیدها  مخرب ترین  از  یکی  ترال  صید 
می شود که نه تنها به اکوسیستم دریا و زیستگاه های 
نسل  انقراض  با  شاید  بلکه  می زند،  آسیب  آبزیان 
آبزیان، نسلی از انسان ها را هم از دیدن آبزیان محروم 

کند.
که  ترال  صید  رویه  وبی  اندازه  از  بیش  کشی  بهره 
دغدغه های  از  یکی  صیادان،  به  خسارت  بر  عالوه 
جدی کارشناسان و صاحب نظران استان هرمزگان نیز 
بوده، از سال های گذشته تاکنون آسیب های زیادی به 
ذخایر، صیدگاه ها و زیستگاه های آبزیان خلیج فارس 

وارد کرده است.

روزی که شکسپیر به رودان آمد« اثر 

نوجوان هرمزگان به چاپ رسید

دومین مجموعه داستان کوتاه نوجوان هرمزگانی بنام 
چاپ  به  آمد«  رودان  به  شکسپیر  که  »روزی  کتاب 

رسید.
 این کتاب دومین اثر داستانی یلدا جعفری نویسنده 

۱۴ ساله از شهرستان رودان استان هرمزگان است.
این کتاب در ۵۰۰ جلد و توسط نشر سمت روشن 
هفت  از  ای  مجموعه  که  شده  منتشرشده  آماده 

داستان در ۴۴ صفحه را شامل می شود.
مردم  آیین  و  فرهنگ  زمینه  در  کتاب  محتوای   
هرمزگان و بازنویسی از داستان های قدیمی به صورت 
در دست  ماه جاری  اوایل  از  و  نوشته شده  امروزی 
چاپ قرار گرفت. یلدا جعفری که دوره های داستان 
نویسی و نویسندگی را در کانون غدیر دانش آموزی 
نام  به  را  خود  کتاب  نخستین  گذرانده،  بندرعباس 
»جهله به لو« در ۲ هزار نسخه در سال ۹۷ توسط 

نشر رسول در تهران به چاپ رسانده بود.
» یلدا جعفری« ۱۴ ساله اهل شهرستان رودان در 

استان هرمزگان است. 

از شیوع کرونا در شهرهای  افزایش پیک جدیدی  با 
ویروس  این  با  مبارزه  ملی  ستاد  هرمزگان،  استان 
منحوس محدودیت های سنگین تری را در شهر اعمال 
کرد و هموطنان عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
نباید در شهرهای هرمزگان که احتمال شیوع بیشتری 

در آن وجود دارد تردد نمایند.  
از  نقل  به  و  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
خبرگزاری ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان گفت: با توجه به شیوع کرونا در 
جای  به  مردم  بیماری  این  سخت  شرایط  و  استان 
حضور در مراکز خرید، آن را از طریقه شبکه اینترنتی 

خرید کنند.
سعید ناجی در گفت وگوبا ایرنا افزود: درحال حاضر 
فروشگاههای  جمله  از  هرمزگان  خرید  مراکز  بیشتر 
بزرگ و داروخانه ها دارای شبکه اینترنت بوده و برای 
کاهش مراجعه حضور به این مراکز ، فروشندگان هم 
از این رویه استقبال می کنند تا دچار بیماری کووید 

۱۹ نشوند.
وی ادامه داد: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا همچنان 
تاکید داریم که مردم از حضور ادامه دار در فضای بسته 
نیز  اداری  سازمان های  مسووالن  و  کرده  خودداری 
موظف هستند نشست های خود را در مدت زمان اندک 

برگزار و به نتیجه برسانند.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 

هرمزگان اظهارداشت: البته شرایط کرونا و خطراتی که 
متوجه مردم این استان شده مسووالن را وادار کرده 
که محدودیت ها را بیشتر کنند و در روزهای پیش رو 
محدودیت ها در شهرهای پرخطر استان باید جدی تر 

اعمال شود.
بر  عالوه  کرد:  تصریح  ناجی 
اینکه مردم سایر استانها از سفر 
به این استان خودداری کنند، 
در داخل استان نیز مردم باید 
از رفت و آمدهای غیرضروری 
بپرهیزند براین اساس در ستاد 
از  یک ماه  مدت  به  کرونا  ملی 
فعالیت های  تمامی  آبان   ۲۰
و  بندرعباس  در  غیرضروری 
 ۶ ساعت  از  پرخطر  شهرهای 

عصر تعطیل می شود.
استاندار هرمزگان هم پیشتر گفته بود طرح »هرمزگان 
بدون کرونا« با تصویب محدودیت های جدید کرونایی 
برای پیشگیری و کنترل این ویروس در این استان از 

۱۰ آبان آغازشد.
ستاد،  این  جدید  تصمیم  به  اشاره  با  همتی  فریدون 
طرح  این  مصوب  کمیته های  وظیفه  اظهارداشت: 
درواقع نظارت بر اجرایی شدن مصوبه های ستاد ملی 
استانی، فضاسازی، آموزش واطالع رسانی درسطح  و 

و  سازی  فرهنگ  و  گذشته  با  متفاوت  و  وسیع تر 
بکارگیری ظرفیت های مساجد، امامان جمعه وجماعت 
و شورای فرهنگ عمومی استان با هدایت نماینده ولی 

فقیه درهرمزگان است.
وی، نقش خانواده به عنوان کانون 
با  ارتباط  در  اجتماعی  نخست 
را  کرونا  ویروس  از  پیشگیری 
داشت:  بیان  و  دانست  مهم 
نقش همه شهروندان هرمزگانی، 
قشرهای  و  گروه های سنی  همه 
طرح  این  تحقق  در  مختلف 

می تواند مهم و اثرگذار باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
تاکنون  و آموزش پزشکی گفت: 
۶۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر در کشور به 
طور قطعی به ویروس کرونا مبتال 
شده و با فوت ۴۲۳ نفر از بیماران مبتال به کرونا در ۲۴ 
ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 

۳۷ هزار و ۸۳۲ نفر رسیده است.
آمار  آخرین  درباره  شنبه  روز  الری  سادات  سیما 
مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از 
ابتال به کووید ۱۹ در کشور بیان کرد: از دیروز تا امروز 
۱۷ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۹ هزار و ۴۵۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

بستری  آنها  از  نفر  و ۷۰  هزار  شناسایی شد که سه 
در  کووید۱۹  بیماران  مجموع  حساب،  این  با  شدند. 

کشور به ۶۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسید.
ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته،  وی 
و  دادند  دست  از  را  خود  جان  کووید۱۹  بیمار   ۴۲۳
مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۷ هزار و ۸۳۲ 

نفر رسید.
 ۱۵۳ و  هزار   ۵۱۵ تاکنون  خوشبختانه  گفت:  الری 
نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۵۵۰۶ همچنین  شده اند. 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت افزود: تاکنون پنج میلیون و ۱۸۵ 
کشور  در  کووید۱۹  تشخیص  آزمایش   ۳۶۱ و  هزار 

انجام شده است.
وی بیان کرد: استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
لرستان،  قزوین،  سمنان،  جنوبی،  خراسان  شرقی، 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه،  خوزستان،  اردبیل، 
گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کردستان  و  یزد  همدان،  شمالی،  خراسان  کرمان، 
استان های  همچنین  دارند.  قرار  قرمز  وضعیت  در 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز 

در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

خبــــر محدودیت ها 
جدی تر اعمال 

شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان : با افزایش پیک 
جدیدی از شیوع کرونا  ، ستاد ملی مبارزه با این ویروس محدودیت 
های سنگین تری را اعمال کرد ؛ هموطنان عالوه بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی نباید در شهرهای هرمزگان که احتمال شیوع بیشتری در آن 

وجود دارد ، تردد نمایند.

گام های سپاه و دانشگاه برای حل 

مشکالت مردم

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان و واحد 
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  که  کرد  عنوان  بندرعباس 
و  امکانات  هم پوشانی  با  می توانند  پاسداران  سپاه 
مردم  مشکالت  حل  راستای  در  خود  ظرفیت های 

گام های اساسی بردارند.
ناحیه  سپاه  فرمانده  با  دیدار  در  کامرانی  احسان 
با دانشگاه  از تعامل نزدیک سپاه  با قدردانی  رودان 
آزاد  دانشگاه  گفت:  رودان  شهرستان  اسالمی  آزاد 
انقالب  مولود  دو  هر  پاسداران  سپاه  و  اسالمی 
مسئولیت  مشترک  ویژگی  این  و  هستند  اسالمی 
دو نهاد را در برابر مردم سنگین تر می کند؛ بنابراین 
با  پاسداران می توانند  و سپاه  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
راستای  در  و ظرفیت های خود  امکانات  هم پوشانی 

حل مشکالت مردم گام های اساسی بردارند.
هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت   دبیر 
دانشجویی  بسیج  و  اساتید  بسیج  کرد:  خاطرنشان 
هم  که  هستند  فعال  تشکل  دو  رودان   شهرستان 
در زمینه اردوهای جهادی و هم در زمینه خدمات 
عام المنفعه و فرهنگی کارنامه درخشانی در سال های 

گذشته داشته اند.
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کرد:  بیان  کامرانی 
هدایت  و  شده  تبدیل  مسئله  حل  دانشگاه  یک 
طرح های  و  دانشجویان  رساله های  و  پایان نامه ها 
تحقیقاتی به طرف حل مشکالت کلیدی کشور یکی 

از دغدغه های جدی مسئوالن فعلی دانشگاه است.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اینکه  به  توجه   با  کامرانی 
به دلیل گستردگی در کشور دارای بزرگ ترین شبکه 
علمی و آزمایشگاهی است، اضافه کرد: تنوع اقلیمی 
آزاد  دانشگاه  واحد های  پراکندگی  و  جغرافیایی  و 
که  کرده  ایجاد  را  بزرگی  فرصت  کشور  سراسر  در 
واحد های دانشگاه آزاد مأموریت گرا و هدفمند و در 
راستای حل مشکالت منطقه ای از تمام ظرفیت های 
این شبکه علمی استفاده کنند و متخصصان تولید 
بذر در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در کنار 
تولید  پروژه  رودان  اسالمی شهرستان  آزاد  دانشگاه 

بذر را آغاز کرده اند.

احتمال بارش پراکنده در جزایر 
خلیج فارس

گفت:  هرمزگان  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس 
استان  نقاط  برخی  در  ضعیف  بارشی  موج  تاثیر  با 
پیش  دریایی  و  جوی  وضعیت  ناپایداری  هرمزگان 

بینی می شود.
مرضیه سی سی پور، کارشناس اداره کل هواشناسی 
هرمزگان گفت: با تاثیر موج بارشی ضعیف در مناطق 
دریایی استان به ویژه در جزایر خلیج فارس، افزایش 
که  داشت  خواهیم  ابرناکی  و  شرقی  جنوب  باد 
از  دور  مناطق  این  در  باران  پراکنده  بارش  احتمال 

انتظار نخواهد بود.
دریا  بودن  متالطم  به  توجه  افزود:با  پور  سی  سی 
تردد های  در  سبک  شناور های  که  می شود  توصیه 

دریایی احتیاط کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به 
ماندگاری هوای نسبتا سرد در مناطق شمالی استان، 
گفت: بامداد امروز کمینه دما در شهر حاجی آباد به 

۵ درجه سانتی گراد باالی صفر رسید.
شهر  در  هوا  دمای  افزود:کمینه  پور  سی  سی 
بندرعباس نیز به ۱۹ درجه سانتی گراد باالی صفر 
موج  یک  نیز  جاری  هفته  اواخر  گفت:  وی  رسید. 
بارشی برخی مناطق استان را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد.

آخرین مهلت ثبت نام غیرحضوری 
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی 

دانشگاه هرمزگان 

در  هرمزگان  دانشگاه  آموزشی  امور  مدیریت 
آخرین  آبان ماه   ۱۸ امروز،  کرد:  اعالم  اطالعیه ای 
مقطع  پذیرفته شدگان  غیرحضوری  ثبت نام  مهلت 
دانشگاه  این   ۱3۹۹-۱۴00 تحصیلی  کارشناسی سال 

است.
مدیریت امور آموزشی دانشگاه هرمزگان در اطالعیه ای 
آخرین مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان 
این  مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 

دانشگاه را اعالم کرد.
اینترنتی  نام  این اطالعیه، آخرین مهلت ثبت  طبق 
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی این دانشگاه امروز، 
برای کسب  دانشجویان  و  تعیین شده  ماه  آبان   ۱۸
سایت  به  توانند  می  باره  این  در  بیشتر  اطالعات 
https://www.hormozgan. نشانی  به  دانشگاه 

ac.ir مراجعه کنند.
عدم انجام این مرحله از ثبت نام به منزله انصراف از 
تحصیل است و پس از انجام ثبت نام، بایستی مدارک 
تحصیلی پذیرفته شدگان از طریق پست پیشتاز به 

نشانی دانشگاه هرمزگان ارسال شود.

خبــــر

گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بندرلنگه،  پارسیان،  بندرعباس،  شهرستان های 

قرمز  وضعیت  در  اکنون  هم  آباد  حاجی  و  بندرخمیر 
کرونایی قرار دارند که باید دستورالعمل های بهداشتی 

را شدیدتر رعایت کنند.
دکتر حسین فرشیدی با اعالم این خبر افزود: تعداد 
مراجعه کنندگان به مراکز درمانی نیز هم اکنون ۱۱ 
درصد افزایش یافته که به طور قطع در ۲ هفته آینده 

شاهد افزایش در بیماران آی سی یو خواهیم بود.
وی بیان داشت: از شنبه هفته گذشته تا امروز هفدهم 
بیمار جدید در بخش های کووید  نیز، ۳۱۵  ماه  آبان 
هرمزگان بستری شدند که از این شمار ۴۱ بیمار جدید 

به بخش های ویژه و آی سی یو منتقل شدند.

اظهارداشت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
این  از  که  می شوند  بستری  کرونایی  بیمار   ۶ روزانه 
شمار ۲ بیمار به بخش آی سی یو منتقل می شود و از 

دستگاه های تنفسی استفاده می کند.
ادامه داد: در هفته گذشته ۱۴ مورد فوتی  فرشیدی 
کرونایی در هرمزگان ثبت شد که هفته ما قبل آن نیز 
۱۳ مورد بوده و به طور متوسط روزانه ۲ فوتی داشتیم.
وی گفت: در شبانه روز گذشته، ۳ بیمار کرونایی دیگر 
در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی ها به ۸۵۲ نفر 
افزایش یافت. بیماران دارای عالئم کرونایی زودهنگام 
علوم  دانشگاه  رییس  مراجعه کنند.  مراکز درمانی  به 

پیدا کردن عالئم  با  بیماران  پزشکی هرمزگان گفت: 
کرونایی، زود هنگام به مراکز درمانی مراجعه کنند تا 

راحت تر و سریع تر تحت درمان قرار گیرند.
همچون  عالئمی  که  کسانی  افزود:  فرشیدی  دکتر 
گلودرد، سردرد، تنگی نفس و کوفتگی داشتند، پس 
از مراجعه به پزشک خود و خانواده شان باید ۱۴ روز 

قرنطینه خانگی باشند.
وی از مردم خواست همچنان همانند گذشته همکاری 
شاهد  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با  تا  کنند 
کاهش آمار مبتالیان و موارد بدحال و مرگ و میر در 

هرمزگان باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛

پنج شهرستان هرمزگان در وضعيت قرمز کرونایی قرار دارند

اختصاص ۱0 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و 
نوسازی مخازن زباله در بندرعباس

نیاز  با توجه به  معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس گفت: 
به  پاسخ  و  شهری  جدید  منطقه  شدن  افزوده   ، بندرعباس  شهر 
درخواست های شهروندان ۱0 میلیارد ریال اعتبار برای خرید مخازن 

جدید زباله اختصاص یافت.
در  زباله  تن   ۴۰۰ روزانه  اکنون  افزود:  نژاد،  موحدی  اسماعیل 
بندرعباس تولید می شود که به نسبت جمعیت ، میزان آن باالست 
و به همین دلیل نوسازی و توسعه مخازن در الویت برنامه ها قرار 

گرفته است.
وی بیان کرد: جایگزینی و یا در مواردی تعمیر مخازن زباله یکی از 
ضروریت های امروز شهر بندرعباس محسوب می شود که در برخی 
نقاط نواقص آن موجب انباشت زباله تا زمان جمع آوری شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس اظهار کرد: جمع آوری 
به موقع زباله در شهر با استفاده از ماشین آالت ، نیروی انسانی و 
امکانات موجود در صدر برنامه های خدمات شهری ، شهرداری های 

مناطق و نواحی قرار دارد.
موحدی نژاد با تاکید بر اینکه اکنون خرید هر مخزن زباله بیش از 
شش میلیون تومان هزینه می برد افزود: نیاز است تا هم شهروندان 
و هم نیروهای تنظیف شهری در حفظ و نگهداری این مخازن بیش 

از گذشته کوشا باشند.
وی اضافه کرد: در برخی نقاط نیز مخازنی را که تنها چرخ های 
آن ها معیوب شده اند تعمیر و بازسازی می شوند تا مورد استفاده 

بهتری قرار گیرند.
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس همچنین از شهروندان 
درخواست کرد به منظور جلوگیری از انباشت زباله در محالت از 
قرار دادن زود هنگام زباله در مخازن پیش از ساعت ۲۱ خودداری 
کنند. موحدی نژاد در پایان یادآور شد: اگر شهروندان در هر نقطه 
شهرداری   ۱۳۷ سامانه  به  شدند  مواجه  زباله  انباشت  با  شهر  از 
بندرعباس اطالع دهند تا نسبت به جمع آوری آن ها در کمترین 

زمان ممکن اقدام شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان 
گفت: داوطلبان و جوانان در قالب ۱30 تیم در 
طرح »آمران سالمت« به بیش از 2۷ هزار نفر 

خدمات ارائه دادند.
هالل  جمعیت  مدیرعامل  سلحشور،  مختار 
با  سالمت«  »آمران  طرح  کرد:  اظهار  احمر  
هدف ترویج فرهنگ پیشگیری، جلب مشارکت 
اقشار  از  درمانی  و  بهداشتی  حمایت  و  مدنی 
آسیب پذیر جامعه در مواجهه با کرونا و توسعه 
آبان ماه   ۱۵ تا  پنجم  از  همگانی  آموزش های 
هرمزگان  استان  در  کشور  سراسر  با  هم زمان 

به اجرا در آمد.
وی با اشاره به فعالیت اعضای فعال جوانان و 

افزود:  طرح  این  اجرای  راستای  در  داوطلبان 
۳۹۰ نفر از اعضای جوانان و داوطلبان در قالب 

۱۳۰ تیم در آمران سالمت فعالیت داشتند.
به  هرمزگان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
گفت:  آمران سالمت  طرح  بهره وران  به  اشاره 
از ۵ لغایت ۱۵ آبان ماه بیش از ۲۷هزار و ۸۰۰ 
در  سالمت  آمران  طرح  خدمات  از  نفر  هزار 

استان هرمزگان بهره مند شده اند.
ثابت و سیار در  پایگاه  وی تصریح کرد: ۱۳۰ 
که  داشته  فعالیت  طرح  این  اجرای  راستای 
بیش از ۱۰هزار عدد ماسک نیز بین بهره وران 

توزیع شد.
مهار  ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  سلحشور 

این ویروس منحوس و شکسته شدن زنجیره 
همگانی  مشارکت  و  همدلی  نیازمند  انتقال، 
یاری  و  پروردگار  لطف  با  امیدوارم  که  است 

مردم، این مهم محقق یابد.

بهره مندی بيش از ۲۷ هزار نفر در هرمزگان از خدمات طرح آمران سالمت

هرمزگان  استان  خیریه  وامور  اوقاف  مدیرکل 
گفت:در چهل وسومین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم مرحله کشوری ۱ خواهر و ۴برادر در 
رشته های مختلف قرآنی از هرمزگان همزمان با 

سراسر کشور به رقابت خواهند پرداخت.
حجت االسالم حسین مهدیان  اظهار کرد: تاریخ 
برگزاری مسابقات خواهران در سراسر کشور از 
۱۸ آبان لغایت ۲۲ آبان خواهد بود که در این 
دوره از رقابت خواهران به صورت غیرحضوری و 
در فضای مجازی روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه جاری 
برگزار می شود. وی اظهار داشت: زمان برگزاری 
مسابقات بخش برادران نیز که به صورت ضبطی 

اجرا می شود، در محل صداوسیمای استان در 
تاریخ ۲۲ آبان خواهد بود که در آذر ماه از طریق 
شبکه قرآن با حضور داوران، این بخش داوری 

خواهد شد.
حجت االسالم مهدیان با بیان اینکه نمایندگان 
استان در این مسابقات۵ نفر هستند، خاطرنشان 
یوسف  آقایان  برادران  بخش  در  نفر   ۴ کرد: 
حفظ  شهابی  قرائت،داوود  رشته  جعفرزاده 
کل،عبدالرحمان نیکخواه ترتیل،صمدیان حفظ 
زینب  خواهران  بخش  در  نفر   ۱ و  جزء   ۲۰
عنوان  به  مسابقات  این  در  ترتیل  رشته  آسن 
که  داشت  خواهند  حضور  استان  نمایندگان 

،قرائت  حفظ  های  رشته  بخش  در  تعداد  این 
با توجه به  و ترتیل هستند. وی اظهار داشت: 
برنامه ریزی های به انجام رسیده مسابقات حفظ 
بین  و  کشوری  در سطح  کریم  قرآن  قرائت  و 
المللی از سوی سازمان مرکزی نیز با توجه به 
شرایط کرونایی به صورت غیر حضوری برگزار 
خواهد شد. وي جذب هرچه بیشتر جوانان را 
در مسابقات قرآني مؤثر خواند و گفت: مسابقات 
اینچنینی قطعاً اقشار بیشتري را جذب مي کند 
و ما شاهد رشد بیشتر قاریان و حافظان قرآن 
ایجاد  نقشي ویژه در  و  تاثیر  ونیز  بود  خواهیم 

انگیزه بین جوانان دارد.

رقابت ۵ قاری برتر هرمزگانی در مسابقات سراسری قرآن کریم

و  بزرگ  فروشگاههای 
شبکه  دارای  ها  داروخانه 
اینترنت بوده و برای کاهش 
مراجعه حضور به این مراکز ، 
فروشندگان هم از این رویه 
دچار  تا  کنند  می  استقبال 

بیماری کووید 1۹ نشوند


