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 بسیج در صدر اسالم 
ریشه دارد

غفلت از اقدامات فرهنگی در 
حوزه نوجوانان پیامدهای جدی 

دارد

 کثیراالنتشار

تعرفه  صادرات گوجه فرنگی و پیاز تعرفه  صادرات گوجه فرنگی و پیاز نفس کشاورزان را نفس کشاورزان را بریده استبریده است

رئیس اتاق اصناف کشاورزی هرمزگان مطرح کرد:

 فرزاد محمدی

خلف وعده مسئولین استان هرمزگان و شهرستان حاجی اباد در تحقق مطالبات 
به حق مردم در گذشته و کندی ملموس موتور محرک توسعه فارغانات خواب را 
از چشم منتقدین و دلسوزان واقعی این منطقه ربوده است تنها در همین چند 
ماه گذشته شاهد کشته و مجروح شدن چندین نفر از عزیزانمان در جاده مرگبار 
دورودی به شهر فارغان بوده ایم حال مسئولیت خون های به ناحق ریخته شده 
جوانان در این کوره راه حادثه خیز بر عهده کدام مرجع قانونی است خداوند عالم 

است.
انفعال و کم تحرکی در  سیستم اداری و اجرایی شهرستان حاجی آباد در دولتی که 
با رویکرد شعار انقالبی و جهادی بر سر کار آمده بیش از دولت قبلی مردم منطقه 

فارغانات را کالفه نموده است .
حقوق  مطالبه  جهت  کوششی  هیچ  از  فارغانات  منطقه  دلسوز  و  نجیب  مردم 
اجتماعی و شهروندی خود دریغ ننمایند چرا که در تمامی نواحی و اقصی نقاط 
استان هرمزگان آنجا که مسئولین با همفکری و همراهی مردم دلسوز آن نواحی 
پیگیر مطالبات به حق خود بوده اند نتایج ملموسی به دست آمده و به رغم بهانه 
قرار دادن کمبود بودجه از سوی مسئولین شهرستان حاجی آباد همه روزه شاهد 
کلنگ زنی و افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی فراوانی در سطح استان هستیم  
در حالی که منطقه فارغانات در زمره محدود مناطقی است که به خاطر غفلت 
های صورت گرفته از حقوق واقعی خود جا مانده و شدیدا دچار عقب گرد و توسعه 

معکوس شده است .
از  به خاطر خلف وعده های صورت گرفته در گذشته و عدم تحقق هیچ یک   
خواسته های مردم در راستای عمران و آبادی منطقه با حفظ حرمتی که به تمامی 
اعضای شوراهای اسالمی ، دهیاران عزیز و بخشدار محترم قائلیم  مرحله جدیدی از 
مطالبه گری با استفاده از ظرفیت تمامی نخبگان و فرهیختگان دلسوز با قوت تمام 

برنامه ریزی و ادامه خواهیم داد. 
  از اعتراضات مسالمت آمیز و نقد منصفانه خود به شکل کامال قانونی و منصفانه و 
فارغ از هر گونه جبهه گیری هیچ هراسی نداریم ، دردهایمان را مکررا جار میزنیم 

و  تا رسیدن به حقوق پایمال شده خود  دست از مطالبه گری نخواهیم کشید .
 چندین نیاز و ضرورت اساسی منطقه  شامل ترمیم و مرمت  جاده مرگبار و حادثه 
خیز محور دورودی به شهر فارغان و حذف نقاط حادثه خیز آن  ، شبانه روزی 
نمودن درمانگاه ،موضوع ایجاد وقفه و سنگ اندازی در عملیات گاز رسانی به منطقه 
، و بازگشایی محور رانیز به روستای گردشگری بخوان و توجه ویژه به زیرساخت 
های گردشگری و بوم گردی از جمله مباحث عام المنفعه و کالنی است که به شکل 
مکرر بار دیگر در فضای مجازی و خبرگزاری ها و نشریات  محلی با قوت تمام 

منعکس و از مسئولین مطالبه خواهیم نمود .
با وجود اینکه مردمان شریف ساکن در جغرافیای شمال هرمزگان و منطقه فارغانات 
زمستانی سرد و خشک را تحمل می نمایند این منطقه بنا به گفته رسمی خود 
مسئولین کشوری در زمره ۵ درصد از مجموع کل جمعیت کشور محسوب می شود 
که تاکنون فاقد گازرسانی بوده این در حالی است که ۹۵ درصد کل جمعیت کشور 
حتی بخش بزرگی از جامعه عشایری از نعمت گاز برخوردارند ، تعجب نکنید این 
قصه تلخ و پر غصه به همان ضعف تدبیر و بی تحرکی مسئولین این شهرستان بر 

می گردد به خود بیایند.

در هفتمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال؛

گزارش اختصاصی؛

با  سال  مدیر  عالی  نشان  سراسری  اجالس  هفتمین 
معرفی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلزی خلیج فارس به عنوان مدیر برتر برگزار شد.
به گزارش دریای اندیشه، هفتمین اجالس سراسری 
مدیران  از  تعدادی  باحضور  مدیرسال  عالی  نشان 
از  جمعی   ، مجلس  نمایندگان   ، دولتی  برجسته 
اقتصادی  بنگاه های  مدیران  و  علمی  های  شخصیت 
کشور در سالن همایش های صدا و سیما در تهران 

برگزار شد.
بر این اساس و با توجه به ارزیابی های صورت گرفته 
ویژه  منطقه  عامل  مدیر  طهرانی  خلج  حسن  از   ،

اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز با اهدا 
لوح سپاس و نشان عالی مدیر سال تقدیر به عمل آمد.
، کارآفرینی و حرکت در مسیر تجلی   اشتغال زایی 
اقتصاد مقاومتی از دالیل انتخاب خلج  طهرانی عنوان 
شده است.  گفتنی است ، منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
سایت   ۴ در  هکتار   ۵۰۰۰ تقریبی  وسعت  با  فارس 
جنوبی ، میانی ، شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی 
و  عملیاتی  آن  هکتار   ۲۰۰۰ که  است  شده  تقسیم 
شرکت های سرمایه گذار در حال اجرا یا بهره برداری 
طرح های مورد نظر هستند و ۳۰۰۰ هکتار دیگر از 
این منطقه نیز در حال آماده سازی زیرساخت ها است.

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ، مدیرعامل برتر اشتغال آفرین کشور 

منطقه فارغانات درشمال هرمزگان و  کندی ملموس موتور محرک
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گزارش
 اختصاصی:
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سیاستسیاست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رئیس مجلس گفت: نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی، تکیه بر مردم و باور به سنت های الهی بود و 
برهمین اساس است که تصریح می کنم تا این دو باور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبنای برنامه ریزی و اقدام قرار نگیرد، 
نخواهیم توانست چالش های این عرصه ها را حل کنیم لذا  تاکید می کنم  تنها راه برون رفت کشور  از مشکالت پیش رو مخصوصا در حوزه اقتصاد، 
نوسازی نظام حکمرانی با بازگشت به مردم و تاکید بر خداباوری بعنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه ما مسئوالن قرار گیرد.

 تنها راه برون رفت از 
مشکالت نوسازی نظام 
حکمرانی است 
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حاکمیت تفکر بسیجی در سازمان 
زمینه ساز حل موانع و مشکالت 

می شود

منطقه  سازمان  حمایت  و  پشتیبانی  میرزاده  محمد 
را  جزیره  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  از  کیش  آزاد 
اقتدار مسووالن و مدیران  از تفکر بسیجی و  نشان 

این سازمان عنوان کرد.
فرمانده  میرزاده  محمد  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش در همایش اقتدار 
بسیج که با حضور مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان 
در  محلی  مسووالن  از  برخی  و  کیش  آزاد  منطقه 
از  قدردانی  با  شد  برگزار  االنبیا)ص(  خاتم  مسجد 
سازمان، گفت: حمایت و پشتیبانی مسووالن سازمان 
منطقه آزاد کیش با تفکر بسیجی و جهادی در عرصه 
های مختلف سبب حل مشکالت در این منطقه شده 

است.
بسیج  شعار  با  بسیج  که  این  به  اشاره  با  میرزاده 
کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  ایران  ملت  خدمتگزار 
است  کرده  ثابت  همواره  بسیج  کرد:  است، تصریح 
نداشته  ایران  مردم  به  خدمتگزاری  جز  هدفی  که 
داشتی  چشم  هیچ  بدون  و  ایثارگرانه  و  خالصانه  و 
درعرصه های مختلف همچون جنگ سخت و نرم، 
اجتماعی،  مسائل  فرهنگی،  های  عرصه  سازندگی، 
موثر  و  فعاالنه  حضور  حوادث  و  ها  بحران  علمی، 

داشته است.
و  علمی  های  کارگروه  تشکیل  به  میرزاده  محمد 
تخصصی در بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج می تواند 
راستای حل  در  نخبگان  و  مردم  با مشارکت عموم 

مسائل و مشکالت نقش آفرینی کند.
انتظامی و  افزایی مجموعه  تعامل و هم  افزود:  وی، 
بسیج و سایر نهادها در جزیره کیش به گونه ای است 
که در سایر نقاط کشور نظیر آن کم دیده شده است.

محمد میرزاده تاکید کرد: دشمنان و طراحان فتنه 
باید بدانند ما هرگز از خون همسنگرانمان نخواهیم 
گذشت و هر زمان که نیاز و تدبیر برای انتقام خون 
شهدا باشد قاطعانه به آن ها پاسخ داده و اقتدار نظام 

بیشتر از گذشته نمایان خواهد شد.
میرزاده، افزود: مجموعه بسیج هرگز به دنبال بزرگ 
نمایی نبوده و با بصیرت دینی و جلب رضایت خداوند 
اساس  بر  حرکت  و  مقدس  اعمال  انجام  بر  همواره 
موازین دینی و شرعی تاکید داشته که این امر دلیلی 

بر مظلومیت بسیج در جامعه است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش با قدردانی 
مسووالن  اهل سنت،  کیش، خطیب  امام جمعه  از 
با  گفت:  انتظامی،  و  نظامی  فرماندهان  سازمان، 
انسجام خوبی که در مجموعه سازمان ها، نهادها و 
روز  هر  نیز  بسیج  دارد  وجود  مختلف  های  تشکل 

مقتدرتر از گذشته خواهد شد.

خبـــر

رئیس کل دادگستری هرمزگان؛

 آزادی ۱۴ زندانی مربوط به 
اغتشاشات در هرمزگان  

از آزادی ۱۴ زندانی  رئیس کل دادگستری هرمزگان 
اجرای  در  استان،  این  در  اغتشاشات  به  مربوط 
دستور رئیس قوه قضاییه و برای بهره مندی زندانیان 
فوتبال  ملی  تیم  پیروزی  پی  در  قانونی  ارفاقات  از 

کشورمان خبر داد.
به گزارش  دریای اندیشه، مجتبی قهرمانی رئیس کل 
این خصوص اظهار داشت:  دادگستری هرمزگان در 
برای  کشور  القضات  قاضی  دستور  از  پس  بالفاصله 
بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی در پی پیروزی 
تیم ملی فوتبال کشورمان، نسبت به بررسی پرونده ها 
اقدام شد و نسبت به تخفیف و تبدیل قرار تأمین آن 
دسته از متهمان که شرایط ارتکاب جرم آنها اجازه 

می داد اقدام شد.
به  اشاره  با  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
با  اخیر  اغتشاشات  زندانیان  از  نفر   14 تعداد  اینکه 
متهمان  کلیه  گفت:  شدند،  آزاد  تأمین  قرار  تودیع 
و  برخوردار هستند  تأمین  قرار  تحت  آزادی  از حق 
تاکنون نیز همه متهمانی که امکان تودیع تأمین را 
داشته اند آزاد شده اند، ولیکن در مورد متهمین اخیر 
امکان  قرار  تخفیف  و  قرار  تبدیل  با  ویژه  به صورت 

آزادی فراهم شده است.
از  قضائیه  قوه  رئیس  تصمیم  افزود:  ادامه  در  وی 
جنبه های مختلف حقوقی، قضایی، سیاست جنایی، 
جرم شناسی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است 
که از هر نگاهی این دستور کارکردهای مثبت خود 

را نشان می دهد.
سیاست های  موافق  هم  دستور  این  شد:  یادآور  وی 
کلی کاهش آسیب های زندان است و هم جهت باز 
خانواده  آغوش  به  متهم  بازگشت  و  اجتماعی شدن 
و جامعه بسیار مؤثر است و عالوه بر آن، از این نظر 
که دشمنان نظام و انقالب را در جذب فرزندان این 

کشور، ناکام می گذارد، مطلوب ارزیابی می شود.
این مقام قضایی اضافه کرد: قطعاً این دستور در ایجاد 
وحدت و نشاط اجتماعی و تقویت روحیه تیم ملی 
و اعتبار بخشیدن به کار با ارزش آنها هم تأثیرگذار 

است.
رئیس کل دادگستری استان، بیان داشت: هم اکنون 
تعداد کمی زندانی مربوط به اغتشاشات در زندان های 
استان هرمزگان وجود دارند که اکثراً مرتکب جرایم 
دست  در  نیز  آنها  پرونده  و  شده اند  و خاص  خشن 

بررسی است.
وی با اشاره به اینکه هیچ زندانی کمتر از 18 سال و 
دانشجو و دانش آموزی در زندانهای استان هرمزگان 
نیست، تأکید کرد: کماکان برخورد با متهمان خشن 
با توجه به جرم و شیوه ارتکاب جرم، قاطع و بازدارنده 

خواهد بود.

خبـــر

و  اقتدار  تجلی،  همایش  دریای،  روزنامه  گزارش  به 
و حضور  بسیجیان  اجتماع سراسری  با  بسیج  قاومت 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان و فرماندهان نظامی و 

انتظامی در مسجد جامع بندرعباس برگزار شد.
این  در  عبادی زاده  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
از  ایام   این  در  که  شعارهایی  اظهارداشت:  مراسم  
تالش  می شود  شنیده  نابخردان  و  اهالن  نا  حلقوم 
کنند  متهم  بودن  بی ریشه  به  را  ما  بسیج  می کنند  
در حالی که بسیج دارای ریشه های تنومندی است و 
از صدر اسالم غرس شده است و بنیان بسیج در سه 
محور بدریون، شرطه الخمیس و عاشورا  قابل جست 

و جو است. 
وی افزود: بدریون همان پیشکوتان جهاد هستند که 
با  ما  نیز  امروز  و  آفریدند   را  افتخاراتی  بدر  در جنگ 
لشکری از  فرزندان بدریون در مصاف با دشمنان اسالم 
چنان  حرم  حریم  از  دفاع  میادین  در  و  ایستاده ایم  

سیلی ای به دشمن زدیم که هنوز متحیر هستند. 

شرطه  الخمیس  عبادی زاده  والمسلمین  حجت االسالم 
را پیشگامان و رزمندگان صف اول جنگ ها در دفاع 
را  از اسالم معرفی کرد و گفت: بسیجیان جان خود 

در راه والیت قرار داده اند و در صف اول و قلب جبهه 
قرار داده است به همین جهت بسیج امروزه در مقام 

شرطه الخمیس است. 

امام جمعه بندرعباس تاکید کرد: بسیج ریشه در عاشورا 
دارد و  افرادی که در کربال جان خود را فدای حسین 
بن علی علیه السالم کردند بسیجی بودند و امروز نیز 
این قشر فهیم   جان و خون خود را در طبق اخالص 
قرار داده است و برای نظام اسالمی جان فشانی می کند. 
تاکید کرد:  هرمزگان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
هستند   بی ریشه  که  افرادی  هستیم  شاهد  امروز 
باید ریشه های آن ها را در تل آویو و پول های کثیف 
عربستان پیدا کنیم بسیج را مورد هجمه قرار می دهند 
که  می کنند  معرفی  بی ریشه  را  مقدس  نهاد  این  و 

ادعایی مضحک است. 
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده خاطرنشان کرد: 
بسیجیان آماده اند که در راه والیت و آرمان های انقالب 
اسالمی جان خود را فدا کنند و امروز روز بیعت بسیج 
برای  را  خود  آمادگی  و  است  انقالب  معظم  رهبر  با 
زمان  امام  به  انقالب  این  تحویل  و  انقالب  از  صیانت 

)عج( اعالم می کنیم.

نماینده ولی فقیه در  هرمزگان: بسیج در صدر اسالم ریشه دارد

آگهي مزایده عمومی
شهرداری هشت بندی در نظر دارد برابر مجوز شورای اسالمی شهر هشت بندی نسبت به فروش )مزایده عمومی( یک دستگاه مینی بوس 
و یک دستگاه مینی لودر با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره مزایده 1001092830000002 به شرح 
جدول ذیل به خریداران واجد شرایط واگذارنماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده به سامانه ستاد به نشانی 

اینترنتی)www.setadiran.ir ( مراجعه نمایند.

لذا تمامی مراحل از دریافت اسنادمزایده تاارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 
اینترنتی  www.setadiran.ir انجام خواهد شد ؛ الزم است متقاضیان درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه  4193-021  خانم باقری- بندرعباس 09900598005

تلفن   شماره  با  یا  و  مراجعه  بندی  هشت  شهرداری  بندی،  هشت  شهر  میناب،  شهرستان  هرمزگان،  استان  آدرس:  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
07642395133 - 09171665861 تماس حاصل فرمایید.

شرایط:
1- تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانتمامه اجرای تعهدات به نام شهرداری هشت بندی دارای شناسه ملی  14002794041بدون 
قید و شرط، قابل تمدید و دارای اعتبار حداقل 3 ماه و یا اینکه مبلغ اجرای تعهدات را به حساب سپرده926506367  نزد بانک کشاورزی به نام 
شهرداری هشت بندی، واریز و اصل فیش آن برای هر دستگاه جداگانه در پاکت )الف( گذاشته و تا ساعت14:00 مورخ1401/09/21به شهرداری 

هشت بندی واحد حقوقی ارائه نمایید.
2- تاریخ انتشار در سامانه ستاد 1401/09/07  ساعت 8:00 میباشد.

3- مهلت دریافت اسناد از مورخ 1401/09/07ساعت 9:00 لغایت 1401/09/14 ساعت 19/00
4-تاریخ بازدیدازدستگاهها از مورخ 1401/09/07ساعت 9:00 لغایت 1401/09/17 ساعت 12/00

5- مهلت ارائه پیشنهاد از مورخ 1401/09/07ساعت 9:00 لغایت 1401/09/26 ساعت 19/00
6-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت روز شنبه مورخ 1401/09/27 ساعت 10 درسالن جلسات شهرداری هشت 

بندی و اعالم برنده مورخ 1401/09/27 ساعت 11 میباشد.
7- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان تعیین برنده مزایده نزد شهرداری هشت بندی باقی خواهد ماند، نفرات اول تا سوم حق انصراف ندارند؛ در صورت 

انصراف سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- هزینه نقل و انتقال سند، مالیات دارایی و همچنین نصف هزینه درج آگهی در دو نوبت و همچنین هزینه کارشناسی قیمت دستگاه به مبلغ  16/000/000 

ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
9- سند مالکیت خودرو تنها به نام برنده مزایده تنظیم می گردد و شرکت کننده در مزایده جهت انتقال سند بنام خود نباید مشکل قانونی داشته باشد.

الزم به ذکر است تمامی هزینه های مربوط به نقل وانتقال سند و بیمه نامه شخص ثالث و بدنه برعهده برنده مزایده میباشد.
10- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر هشت بندی

نوع و سیستم وسیله ردیف
نقلیه

قیمت پایه شماره شاسیشماره موتورشماره انتظامیمدل
)ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

8۴379۱2009۴020593790۱7889۱۱8۴۱7/200/000/000360/000/000 ایران 5۱5 ع ۱38826مینی بوس هیوندا کروز۱

2LG312 فاقد پالک۱39۴مینی لودرFC2 3۴39S ۱50۴۱596/300/000/0003۱5/000/000

مدافع  شهدا  خون  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
حرم ها و مدافع امنیت است و اگر شهید نبود، جهاد 
و دفاع، شجاعت و هیچ پایگاه فرهنگی در کشور باقی 

نمی ماند.
در  صدیقی  کاظم  آیت اهلل  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
)ام الشهدای  فاطمه نیک  بزرگداشت شهیده  همایش 
جزیره هرمز( در این جزیره با اشاره به این جمله امام 
از درهای بهشت است که  علی)ع( که؛ »جهاد دری 
گشوده«،  خود  خاص  اولیای  روی  بر  را  آن  خداوند 
بیان کرد: پرچم جزیره  هرمز را یک بانوی باکرامت، 
عزت مند حقیقی و تربیت شهیدگونه در این جزیره به 
اهتزاز در آورده که به درستی به زنان و دختران این 

کشور معرفی نشده است.
امام جمعه موقت تهران در بیان جایگاه زنان تاریخ ساز 
بیان کرد: انسان در میان ناپاکان می تواند پاکی خود را 
حفظ و حجت شود بر همه عالمیان و آدمیان؛ این بانو 
در دستگاه فساد فرعون زندگی می کرد ولی ایمانش از 
کوه قوی تر بود، همانند حضرت آسیه سالم اهلل علیها 
که حجت خداست و همانطور که حضرت زهرا سالم 

اهلل علیها حج البالغه هستند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  صدیقی  آیت اهلل 
افزود: مرحوم احمدی میانجی در سخنرانی ای فرمود، 
دعا کنید برادرم شهید نشود، گفتند چرا چنین دعایی 
که  شد  حیف  می گویند  بعضی  چون  فرمود  داری؟! 
افتخار  این  نمی شود،  حیف  که  شهید  شد؛  شهید 
ام الشهداست،  که  نیک  فاطمه  همانند شهیده  است، 
این بانوی باعظمت حقش بوده که شهید شود؛ آنهم 
در بهترین مکان ها و در بهترین حاالت به مقام شهادت 

نایل آید.
مطالعه  به  توصیه  ضمن  عرفان  و  اخالق  استاد  این 

جریان شناسی دوران انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 
بیان داشت: انقالب پیروز شد، جنگ تحمیلی را راه 
اما هیچ کشوری ما را یاری نکرد؛ ما خدا  انداختند، 
داشتیم و خدا داریم، امام حسین علیه السالم، شهدا 
و مردم والیت مدار داریم، خداوند، خودش قول داده 
خداوند کسانیکه وقتی دولت تشکیل می دهند دنبال 

فرهنگ دینی هستند را یاری می دهد.
جهادی  و  مردمی  دولت  یک  سیزدهم؛  دولت 

است
وی با بیان اینکه این همه آبادانی و خدمت به برکت 
علیهم  بیت  اهل  مکتب  برکت  به  و  اسالمی  انقالب 
امروز  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  ما  نصیب  السالم 
دولت ما دولت غرب گرا، ترسو و دولت التقاطی نیست؛ 
و جهادی  مردمی  موحد،  دولت  دولت سیزدهم یک 

است که شب و روز ندارد.
آیت اهلل صدیقی ادامه داد: دشمن فتنه ها و شورش های 
جدید را به پا کرد زیرا می دانست اگر این شورش ها 
برطرف  را  اقتصادی  نباشد، دولت می تواند مشکالت 
و  کاردان  ولِی  ما  که  است  غافل  حالی که  در  کند 
حکیم داریم که خدا او را تایید و از خطرات بزرگی 

باسربلندی بیرون آمده است.
امام جمعه موقت تهران گفت: مردم با اینکه مشکالت 
با  والیت هستند، دشمن خواست  با  دارند  اقتصادی 
این شورش ها مردم را امتحان کند ولی مردم نشان 
دادند در هر شرایطی تا پای جان از شرف و عزت ایران 
اسالمی دفاع می کنند و با خون شهدای خود در این 

میدان نبرد کنار رهبری و ولی فقیه خود می مانند.
وی با بیان اینکه اگر شهدا نبودند بر روی زمین فساد 
می شد، اضافه کرد: در این فتنه نیز مردم وفادار شیعه 
و سنی به دشمن تو دهنی زدند و ثابت کردند اتحاد 
و برادری شیعه و سنی با این فتنه ها از هم گسیخته 

نخواهد شد.
نیازمند  و  پنهان  گنجی  نیک  فاطمه  شهیده 

معرفی بیش تر
دبیر  و  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

در  نیز  فاطمی  مادران  بین المللی  همایش  اجرایی 
عنوان  به  نیک  فاطمه  شهیده  از  مراسم  این  ابتدای 
ام الشهدای ایران و گنجی پنهان یاد کرد و افزود: زبان 
حال این شهیده همانند وقتی است که امام سجاد)ع( 
را تهدید به قتل کردند، اما فرمود:ما را از کشته شدن 
می ترسانید؟! کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت 

ماست.
این  معرفی  بر  اسماعیل نیا  جواد  حجت االسالم 
سوی  از  جوانان  و  نوجوانان  به  پنهان  گنجینه های 
رسانه های استانی و کشوری تاکید کرد و ادامه داد: 
در معرفی این الگوها کوتاهی کردیم، باید عهد ببندیم 

که جبران کنیم.
وی همچنین با اشاره به دریافت چند صد اثر پژوهشی 
اثر هنری رسانه ای فاخر در  علمِی فاخر و چند صد 
تربیت  فاطمی،  مادران  بین المللی  همایش  دبیرخانه 
تمامی  تالش های  از  اسالمی  نوین  تمدن  حسینی، 
نام  و  یاد  بزرگداشت  برپایی  بر  نهادها  و  سازمان ها 

شهیده فاطمه نیک قدردانی کرد.
عنوان  به  نیک؛  فاطمه  شهیده  بزرگداشت  مراسم 
بین المللی  همایش  پیش  برنامه  ویژه  اصلی ترین 
نوین  تمدن  حسینی،  تربیت  فاطمی،  »مادران 
اسالمی« با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان و 
جمعی از مسووالن محلی، استانی و کشوری در جزیره 

هرمز برگزار شد.
رونمایی از مقبره جدید شهیده و سردرب بندر چند 
بنادر  اداره  همت  به  نیک  فاطمه  شهیده  منظوره 
این  جانبی  برنامه های  از  باهنر  شهید  دریانوردی  و 
مراسم بود. »شهید فاطمه نیک« مشهور به ام الشهدا 
از  یکی  سال ۶۶ هجری خورشیدی(  مردادماه  )نهم 
شهدای جمعه خونین مکه است که به همراه همسر، 
همسر برادر شهیدش، خواهر و خواهرزاده جانبازش 
در کاروان خانواده شهدا به زیارت خانه خدا رفته بود 
و درحالی که ۶۶ سال از عمرش را سپری می کرد در 
حج ابراهیمی در جوار کعبه به دست وهابیون به درجه 

رفیع شهادت نائل شد"

در هفته های اخیر جریانات ضد انقالب با تالش فراوان 
تعطیلی  و  اعتصاب  به  وادار  را  بازاریان  داشتند  سعی 
کنند که با عدم همراهی از سوی جامعه بازاریان استان 

هرمزگان مواجه شدند.
با  انقالب  ضد  جریان های  اندیشه،  دریای  گزارش  به 

کمک بازوان رسانه ای شان طی هفته های گذشته تالش 
بسیاری را انجام دادند تا دامنه اغتشاشات را به اقشار 
دیگر سرایت دهند و نشان دهند که مردم همراه آنان 
هستند در حالی که این امر خیالی خام و باطل بود و 

نتیجه ای را به دنبال نداشت.
در شهر بندرعباس جریان های ضدانقالب و پیاده نظام 
استکبار جهانی تالش کرده تا با تهدید و ارعاب بازاریان 
پایین  را  کرکره ها  و  کنند  بازار  تعطیلی  به  را مجبور 
نقشه  این  بازاریان  و  کسبه  هوشیاری  با  اما  بکشانند 
شوم، نقش بر آب شد و بازاریان به فعالیت خود ادامه 
دادند. موضوعی که در همایشی با هدف بررسی موانع 

امام سجاد  کسب و کار به همت بسیج اصناف سپاه 
علیه السالم استان هرمزگان برگزار شد مورد تأکید قرار 

گرفته است.
جانشین  امیری  هدایت اهلل  پاسدار  دوم   سرتیپ 
فرماندهی سپاه امام سجاد علیه السالم در این همایش 
استان هرمزگان  اغتشاشات در  و  تاکید کرد: آشوب ها 
با بصیرت مردم به خوبی شناسایی و خنثی شد و ما 
شاهد بودیم علی  رغم تمام تالش هایی که دشمن به 

کار گرفت، باز هم توفیقات برای ملت ایران بود.
انقالبی  و  مکتبی  بازاریانی  ما،  بازاریان  افزود:  وی 
ارزش ها  و  آرمان ها  و  اسالم  گرو  در  دل  و  هستند 

دارند چرا که این بازاریان در دوران کرونا شاهد بودیم 
بسته های  هزاران  و  داشتند  خوبی  نقش آفرینی  که 

معیشتی را برای توزیع بین نیازمندان آماده کرد. 
از  نابه جایی  انتظار  دشمن  کرد:  تاکید   امیری  سردار 
بازاریان ما دارد، کسبه ای که در مناسبت های ملی و 
مذهبی مغاره خود را تعطیل می کند و برای حمایت 
پیدا  حضور  راهپیمایی ها  در  اسالمی  نظام  و  انقالب 
نمی شود  همراه  آشوبگر  و  آشوب  با  هیچ گاه  می کند، 

و بصیرت خود را در این مواقع به نمایش می گذارد.
همایش  این  در  نیز  بندرعباس  اصناف  اتاق  رئیس 

بازاریان را بسیجی و انقالبی خواند.

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد علیه السالم:

اغتشاشات در استان هرمزگان خنثی شد

آیت اهلل صدیقی در همایش بزرگداشت شهیده فاطمه نیک؛

 خون شهدا تضمین کننده امنیت است

سالروز  با  همزمان  بسیجیان  اقتدار  بزرگ  اجتماع   
تاریخی حضرت  فرمان  به  تشکیل بسیج مستضعفان 
امام خمینی )ره(  پنجم آذر ۱۴0۱ - در سالن نمایشگاه 

بین المللی قشم برگزار شد.
حجت  پاسدار  سرهنگ  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
بسیجیان  بزرگ در جمع  اجتماع  این  در  کیا  امیری 
در  وحدت  با  بسیج  امروز  داشت:  اظهار  قشم  جزیره 
این  و  کرده  پیدا  مختلف جامعه حضور  مسایل  تمام 
حضور را روز به روز بر مبنای وحدت تعمیق و توسعه 

بخشیده است.
وی ادامه داد: وحدت مهمترین مولفه مورد نیاز جامعه 
است چرا که اگر وحدت نباشد نمی توان به اصالح و 

پیشرفت جامعه چندان امیدوار بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم توضیح داد: 
مختلف  ابعاد  در  بسیج  تعالی  و  رشد  شاهد  ما  امروز 
جامعه هستیم که این توانمندی را می توان در تمام 
برهه ها و بحران های حساس جامعه به چشم مشاهده 

کرد.
سرهنگ امیری کیا اضافه کرد: امروز بسیج یک نیروی 
آماده و در وسط میدان است که هر کجا نیازی احساس 
کند با قاطعیت و قدرت در آنجا حاضر می شود و به 

مردم خدمت می کند.وی از حضور باشکوه خانواده های 
معظم شهدا، بسیجیان، جانبازان و مسووالن ادارات به 
در  قشم  شهرستان  تامین  شورای  اعضای  خصوص 

اجرای با شکوه برنامه های هفته بسیج قدردانی کرد.
ها  بزنگاه  در  انقالب  بزرگ شدگان سفره  از  ای  عده 

مطالبه دشمن را تکرار می کنند
در ادامه این اجتماع با شکوه حجت االسالم غالمرضا 
حاجبی امام جمعه قشم در جمع بسیجیان گفت: عده 

ای از افرادی که سر سفره نظام و انقالب ارتزاق، رشد و 
بزرگ شده اند در صحنه  ای که باید از انقالب حمایت 
کنند یا ُگم هستند یا مطالبه ای که از زبان دشمن 

بیرون می آید را دنبال و تکرار می کنند.
نیازمند  دشمن  ترکیبی  جنگ  در  اینکه  بیان  با  وی 
جهاد ترکیبی هستیم، تصریح کرد: این جنگ از ترقه 
بازی های خیابانی شروع می شود و گستره  ای تا جنگ 
رسانه  ای و نبرد علیه اصول و آرمان ها را در تمامی 
ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شامل می 

شود.
امام جمعه قشم بصیرت را مهمترین شاخصه شخص 
بسیجی دانست و افزود: سخنان رهبری چراغ راه بسیج 

است.

اجتماع بزرگ اقتدار بسیجیان در قشم برگزار شد
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ماموران گمرک شهید باهنر با همکاری اداره کل اطالعات استان هرمزگان موفق به کشف نیم تن زعفران شدند.
به گزارش دریای اندیشه، کارکنان این اداره کل با همکاری اداره کل اطالعات استان در حین کنترل کاالی صادراتی به مقصد کشور امارات 
به نحوه بارگیری و چیدمان کاالی یک کانتینر مشکوک و پس از بازرسی موفق به کشف حدود نیم تن زعفران در کنار مقادیری کاالی دیگر 
3جمعآ به ارزش حدود ۱۷۳ میلیارد ریال گردیدند. 

کشف نیم تن زعفران قاچاق 
توسط کارکنان گمرک شهید 

باهنر بندرعباس

خبـر

پیشرفت 90 درصدی عملیات اجرایی 
پروژه آبخیزداری حوزه شهری میناب

خسرو بهرامی نژاد رئیس اداره منابع و آبخیزداری میناب 
عملیات  پروژه  اجرایی  عملیات  درصدی   90 پیشرفت  از 
مکانیک آبخیزداری حوزه شهری  واقع در محله شیخ آباد  

شهرستان میناب خبر داد.
این  نژاد گفت:  بهرامی  اندیشه؛ خسرو  به گزارش دریای 
پروژه با هدف مهار سیل و رسوب ناشی از بارندگی های 
شدید و جلوگیری از بروز خسارات به اماکن مسکونی و 
تاسیسات زیر بنایی شهری شهرستان میناب در حال اجرا 
می باشد.وی با بیان اینکه به طور معمول در حوادثی مانند 
دست  پایین  به  ارتفاعات  از  رسوبات  از  حجمی  سیالب 
سرازیر می شود، افزود وجود سازه های آبخیزداری موجب 
می شود بخش عمده ای از رسوباتی که آب با خود حمل 
می کند، در پشت سازه ها مانده و به مناطق پایین دست 
آبخیزداری  های  سازه  واقع  به  افزود:  وی  نشود.  سرازیز 
داخل  به  رسوبات  وارده  میزان حجم  رسوبات،  کنترل  با 
سطح شهر را به مقدار قابل توجهی کاهش داده و از میزان 
خسارت و هزینه ای که برای جمع آوری رسوبات سطح 

شهر مورد نیاز می باشد، می کاهد.
بهرامی نژاد افزود: این سازه دارای 50 هکتار حوزه آبخیز و  
توان کنترل سیالب به حجم بیش از ۱20000 مترمکعب 
با اعتباری به مبلغ 8900 میلیون ریال در حال اجرا می 

باشد.

بررسی هوشمندسازی کنتورهای چاه 
آب کشاورزی در بندرلنگه

بندرلنگه  آب  منابع  از  دومین جلسه شورای حفاظت  در 
موضوع هوشمند سازی کنتورهای چاه های آب کشاورزی 

در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش دریای اندیشه، رئیس اداره منابع آب شهرستان 
بندرلنگه گفت : هوشمند سازی چاه های آب کشاورزی 
به کنترل مصرف آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی 
و احیاء و تعادل بخشی منابع موجود  کمک قابل توجهی 
خواهد کرد. محمد امین خضرائی ادامه داد : با توجه به 
این جلسه مقرر  اهمیت موضوع منابع آب زیرزمینی در 
شد شرکت آب منطقه ای هرمزگان و جهاد کشاورزی به 
منظور هوشمندسازی کنتورها اطالع رسانی های الزم به 

کشاورزان در بندرلنگه را انجام دهند.

مجید یوسفی 
کارشناس حوزه نفت و انرژی

یکی  سال هاست  آن  قیمت گذاری  و  بنزین  موضوع 
هر  به  تا  است  بوده  دولت ها  بزرگ  مصیبت های  از 
بهانه ای آن را دست کاری کرده تا درآمدهای خود را 
افزایش دهند. گرچه در سیاست های قیمت گذاری و 
موفقیت آن، مباحث بسیاری مطرح است اما تجربه 
نشان داده افزایش بهای این حامل انرژی، نتوانسته 

منجر به کاهش مصرف شود. 
اطالعیه گمرک جمهوری اسالمی ایران در اردیبهشت 
ماه امسال همه پرده ها را کنار زد و  حقایقی را مطرح 
نمود به گونه ای که : در فروردین سال جاری ۱۱۶ 
میلیون لیتر بنزین معادل ۳2 میلیون دالر صادر شده 
است. نگاهی به اعداد منتشر شده نشان می دهد هر 
یعنی  بوده  معادل 2۷.5سنت  صادراتی،  بنزین  لیتر 
این که دولت بنزین را حداقل 50 درصد قیمت فوب 
خلیج فارس صادر کرده است یعنی به اندازه کمتر از 
به  و  واقعی آن در فوب خلیج فارس  ارزش  از  نیمی 
قیمت 8 هزار تومان. در حال حاضر میانگین بهای 
بنزین هم در فوب خلیج فارس، حدود 50  لیتر  هر 
سنت برآورد می شود که با این قیمت، هر ایرانی باید 
حداقل ۱5 هزار تومان برای هر لیتر بنزین پرداخت 
پالتس  نشریه  که  بنزین  قیمت  به  نگاهی  کند. 
به عنوان مرجع قیمت گذاری نفت و فرآورده های نفتی 
منتشر می کند، نشان می دهد قیمت هر لیتر بنزین 
با شاخص فوب خلیج فارس در همان دوره معادل 80 

سنت بوده است.
۶۷ درصد این بنزین به امارات با قیمت 2۶ سنت، 
20 درصد آن به افغانستان با قیمت 28 سنت، ۱۱ 
دو درصد  و  قیمت 29 سنت  با  عراق  به  آن  درصد 
دیگر به ارمنستان صادر شده است با قیمت ۳5 سنت 

به ازای هر لیتر.
کی بود کی بود ما نبودیم !!!!

بیانیه ای  این گزارش، وزارت نفت در  انتشار  از  پس 
خصوصی  بخش  توسط  محموله ها  این  کرد  اعالم 
صادر شده است براساس اطالعیه وزارت نفت  درباره 
انتشار اخباری درخصوص صادرات بنزین در سه ماهه 
امور  بنزین  صادرات  متولی  کرد:  اعالم  امسال  بهار 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران است و وزارت نفت 

هیچ   انرژی  بورس  شرکت  صادراتی  رینگ  از  خارج 
محموله ای صادر نمی کند ، اخبار منتشر شده درباره 
منتشر  رسانه ها  برخی  در  که  بنزین  ارزان  صادرات 
در  که  است  غیراستانداردی  بنزین  به  مربوط  شده 
 )Mini Refineries(پاالیشگاه های کوچک مقیاس
خصوصی تولید شده اند و از آنجا که این پاالیشگاه ها 
منطقه  فوب  95درصد  قیمت  به  را  گازی  میعانات 
سوخت  این  می کنند،  تولید  سوخت  و  خریداری 
است،  کشور  در  استفاده  غیرقابل  و  غیراستاندارد 
بنابراین این نوع سوخت را به کشورهایی که موضوع 
استاندارد سوخت برای شان اهمیتی ندارد به قیمت 
ارزان تر از فوب منطقه صادر می کنند. این نوع سوخت 
به دلیل آنکه غیراستاندارد است به وزارت نفت تحویل 
این  نمی شود.  توزیع  نیز  داخل  در  و  نمی شود  داده 
توزیع است،  نیز غیرقابل  سوخت در مبادی رسمی 
بنابراین قیمت پایین تری دارند. در این باره باید اعالم 
همچون  سایت ها  از  بعضی  در  که  قیمت هایی  کرد 
قیمت های  شده،  درج   Global Petrol Prices
بلکه قیمت خرده فروشی است،  نبوده،  عمده فروشی 
مناسب و صحیحی  منبع  نمی تواند  دلیل  به همین 
باشد.  ما  کشور  صادراتی  بنزین  قیمت گذاری  برای 
آنجا  از  بنزین 2۷سنتی صادر نکرده و  وزارت نفت، 
که مصرف بنزین در کشور افزایش داشته در شرایط 
کنونی فقط دغدغه تأمین سوخت مورد نیاز کشور را 

دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین ندارد، بلکه تنها یک 
محموله آن هم در فروردین  امسال و با قیمت ۷0سنت 
صادر شده و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از 
طریق وزارت نفت متوقف شده است.«وزارت صمت 
اما در واکنش به این ادعا، صادرات بنزین را توسط 
بخش خصوصی تکذیب کرد و وزارت نفت را مسئول 
شرکت  با  فرآورده ها  صادرات  دانست:   موضوع  این 
ملی نفت و پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است. 
مطابق قانون وزارت صمت هیچ مجوزی برای صادرات 

فرآورده های نفتی صادر نکرده است.
و اما گزارشی دیگر

نشان  رسمی  گزارش های  و  اسناد  این که  وجود  با 
مقام  هیچ  اما  گرفته  صورت  بنزین  صادرات  می داد 
این موضوع را گردن نگرفت و ترجیح داد  مسئولی 
دستگاه های دیگر را مقصر این اتفاق عجیب معرفی 
جدید  گزارش  اما  موضوع  این  شدن  سرد  کند.با 
دست  بنزین  صادرات  روی  هم  باز  ایران  گمرک 
گذاشته و آمار جالبی را از صادرات این فرآورده نفتی 
طی هفت ماه اخیر ارائه داده است. بر اساس گزارش 
به  بنزین  لیتر  میلیون   ۴۶۳ ایران،  حدود  گمرک 
ارزش ۱۳۷ میلیون دالر به کشورهای امارات متحده 
عربی، افغانستان، عراق و ارمنستان صادر شده است.

یک ضرب و تقسیم ساده موید این واقعیت است که 
قیمت 29.5سنت صادر  به  را  بنزین  لیتر  دولت هر 

کرده در حالی که میانگین قیمتی آن با شاخص فوب 
خلیج فارس، حداقل ۶0 سنت بوده است. 

از  قلی زاده  همت  که  همانطوری  باره،  همین  در 
منطق  با  بود:  کرده  بیان  کشور  نفتی  کارشناسان 
اقتصاد بخش عمومی و با نگاه استراتژیک به کاالیی 
شرایط  سایر  و  تحریم  شرایط  در  و  بنزین  مانند 
قابل بحث، صادرات ۷.۴۶2میلیون لیتر بنزین کشور 
نیست.به  موجه  دالر  ۱۳۷میلیون  کسب  قبال   در 
گفته قلی زاده، اغلب تحلیل های اقتصاد انرژی کشور 
در مسیر نادرست قرار دارد که برای منافع ملی بهتر 
تا یک سوم  با یک دوم  را  بنزین  تصحیح شود.  است 
درحالی که  می کنیم  صادر  خلیج فارس  فوب  قیمت 
مبنای تصفیه برای اقتصاد داخل در بودجه صددرصد 

قیمت فوب لحاظ می شود.
جای دارد که به این مسأله فکر شود به گونه ای که 
به جای صادرات ارزان بنزین، اگر مدیریت صحیحی 
به اندازه  کشور  آیا  می گرفت،  صورت  داخل  در 
۴.۳همت منتفع نمی شد؟ در چنین شرایطی هنوز 
مشخص نیست چرا دولت دست به این ارزان فروشی 
زده و بیش از همه، اماراتی ها را از این امتیاز بزرگ 

خوشحال کرده است.
واردات بنزین چند صباحی است که چراغ خاموش 
امر  این  معنی  وارد کننده هستیم  وقتی  دارد  ادامه 

چیست؟؟؟
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که تراز تولید 
و مصرف بنزین در ایران به مشکل خورده و واردات 
ادامه  خاموش  چراغ  که  است  صباحی  چند  بنزین 
دارد. جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش همین چند هفته پیش در پاسخ به پرسشی 
تلویحی  به طور  ترکمنستان  از  بنزین  واردات  درباره 
همکاری  را  آن  نام  ولی  کرد  تایید  را  موضوع  این 
روزانه حدود  اکنون  گذاشت.هم  و سوآپ  منطقه ای 
۱05میلیون لیتر در کشور بنزین مصرف می شود که 
حدود پنج میلیون لیتر بیشتر از تولید است، هرچند 
این عدد در روزهایی کاهش یا افزایش دارد. وزارت 
ولی  نیافته  کاهش  بنزین  تولید  است  معتقد  نفت 
پتروشیمی  کمیسیون  رئیس  حیدرزاده،  محمدرضا 
اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با تایید 
ستاره  مثل  پاالیشگاهی  است:  گفته  تولید  کاهش 
خلیج فارس با توجه به فشارهای اقتصادی راه اندازی 
با ظرفیت  به مشکالت حال حاضر  توجه  با  اما  شد 
انباشته  کامل فعالیت نمی کند؛ چراکه دولت بدهی 
دارد و باید هر چه سریع تر آن را پرداخت کند، از این 

رو فرصت تفکرات کالن را ندارد.

 پذیرش تلفنی آگهی
   

32213321 ـ 076   

معاون امور صنایع سازمان صمت هرمزگان:

بازگشت ۱۵ واحد راکد صنعتی 
هرمزگان به چرخه تولید

معاون امور صنایع سازمان صمت هرمزگان گفت: ۱۵ 
واحد صنعتی با سرمایه بیش از ۳۴۶میلیارد ریال از 

ابتدای سال تاکنون به چرخه تولید بازگشتند.
به گزارش دریای اندیشه، ایوب رحیمی، افزود: یکی 
از مهم ترین برنامه های سازمان صمت استان، احیاء 
که تالش می شود  است  غیرفعال  و  راکد  واحدهای 
با استفاده از ظرفیت های موجود، این واحدهای راکد 

احیا و به چرخه تولید بازگردند.
سالیان  مذکور  تولیدی  کرد: واحدهای  اظهار  وی 
فرسودگی  نظیر  مشکالتی  دلیل  به  گذشته 
و  نقدینگی  کمبود  اولیه،  مواد  نبود  ماشین آالت، 
سرمایه در گردش و مشکالت فنی تولید و مدیریتی 

از چرخه تولید کنار رفته بودند.
داد:  استان ادامه  سازمان صمت  صنایع  امور  معاون 
مشکالت  عارضه یابی  و  واحدها  این  شناسایی  با 
این  و  انجام  این خصوص  در  آنها حمایت های الزم 
واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگشتند که در 
هرمزگان  استان  در  شغلی  فرصت   ۳۷۳ راستا  این 

احیا شد.
رحیمی بیان کرد: کمک به تامین مواد اولیه و تامین 
ارائه تسهیالت بانکی و جذب  با  سرمایه در گردش 
سرمایه گذاران جدید از جمله فعالیت هایی بوده که 
شده  تولید  چرخه  به  واحدها  این  بازگشت  موجب 

است.
هرمزگان  استان  صمت  صنایع سازمان  امور  معاون 
تامین  امور مالیاتی؛  بانک ها،اداره کل  یادآوری کرد: 
دستگاه های  سایر  و  استان  دادگستری  اجتماعی، 
خدمات رسان نقش مهمی در احیاء واحدهای تعطیل 

و راکد استان داشتند.

خبـــر

از  نمایندگی  به  پارسیان  بر  انرژی  بندر  اسکله  پست  سه  از  بهره برداری  مجوز 
معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  به  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 

ایران)ایمیدرو( اعطا شد.
ویژه  منطقه  مدیرعامل  با  نشستی  در  اندیشه،مرتضی ساالری  دریای  گزارش  به 
اقتصادی انرژی بر پارسیان، مجوز بهره برداری اسکله های شماره 5، ۷ و 8 بندر 
انرژی بر پارسیان به نمایندگی از سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( را به وی اعطا کرد.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارسیان نزدیک ترین منطقه به پایتخت انرژی ایران، پارس جنوبی به منظور قرار 

گرفتن صنایع انرژی بر اعم از فوالد و پتروشیمی است، بیان کرد: اعطای مجوز 
بهره برداری از این سه اسکله توسط سازمان بنادر و دریانوردی در راستای کمک 
به توسعه بنادر خصوصی در ایجاد اشتغال و توسعه صادرات و رونق بیشتر منطقه 
صورت گرفت که با توجه به اتمام الزامات فنی و ایمنی ساخت و بهره برداری توسط 

متقاضی می تواند نقش مهمی در منطقه غرب استان ایفا نماید. 
وی در بیان دیگر مزیت های این مجوز گفت: منطقه ویژه  انرژی بر پارسیان با وسعت 
در  بنیان  دانش  میزبان شرکت های  این مجوز می تواند  اعطای  با  ۱0هزار هکتار 
حوزه ی پتروشیمی و فوالد و صنایع پایین دست در جهت جلوگیری از خام فروشی 

و تحقق اهداف مدنظر اقتصاد دریا محور باشد.
ساالری با اشاره به افزایش صادرات در این منطقه اقتصادی ابراز امیدواری کرد: 
با بهره برداری از این سه پست اسکله و افزایش صادرات در این مجتمع اقتصادی، 
بحث آمایش سرزمینی و توزیع متناسب بنگاه های اقتصادی در این نوار ساحلی در 

هرمزگان رونق پیدا کند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان نیز در این نشست با اشاره به 
کسب مجوز بهره برداری از این سه پست اسکله، گفت: این بندر می تواند بر روند 
صادرات یا واردات تجهیزات پتروشیمی موثر و می تواند به صادرات غیر نفتی نیز در 

شرایط کنونی کمک شایانی نماید.
سیدعلی اصغر عالمه اضافه کرد: اسکله شماره ۳ منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
بهره  به  قانونی و اخذ مجوزات الزم  از طی مراحل  آینده پس  پارسیان در سال 
برداری می رسد که با ظرفیت ۳ میلیون تن زمینه اشتغال زایی مستقیم بیش از 

۱00 نفر را نیز فراهم می کند. 

آگهی گزار :شهرداری بندزرک                                                                                                          مهلت ارسال پاکات:1401/09/19
استان هرمزگان                                                                                                                               تاریخ بازگشائی :1401/09/20

تاریخ درج آگهی:  1401/08/30                                                                                                     شماره آگهی: 2001094829000003

آگهی مناقصه یک مرحله ای
عنوان آگهی: پروژه اجرای عملیات احداث کانال دفع آب های سطحی در خیابان گلزار حسینی-بلوار خلیج فارس- خیابان شفا-خیابان شهید 

ذاکری-و خیابان سپاه شهر بندزرک
آگهی مناقصه عمومی از بودجه عمرانی – دولتی از طریق سامانه ستاد

شهرداری بندزرک در نظر دارد بر اساس موافقتنامه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای مبلغ 16/000/000/000 ریال را 
از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

به سامانه  مناقصه  اسناد  تا ساعت 14 روز دوشنبه 1401/09/07 جهت خرید   ) اول  )چاپ  انتشار آگهی  تاریخ  از  توانند  متقاضیان می  لذا 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( مراجعه و اقدام نمایند.1-مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب 

0113277006005 نزد بانک ملی به نام شهرداری بندزرک از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس
www.setadiran.ir   واریز گردد.2- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل )صرفاً پاکت الف( اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی نقدی 
به شماره حساب 0360107606000 نزد بانک ملی به نام شهرداری بندزرک تا پایان وقت اداری ساعت 14 رو شنبه مورخ 1401/09/19 
به آدرس شهرستان میناب شهر بندزرک بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نبش کوچه 5 دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند و هم زمان پاکات 
الف ب ج در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ایران( بارگذاری نمایند 3-در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد 
، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود4-پیشنهادات رسیده در مورخ 1401/09/20 ساعت 10 صبح روز یکشنبه در کمیسیون عالی معامالت 
شهرداری بندزرک مطرح و پس از بررسی و کنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد5-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد6-جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره 07642351035 تماس حاصل فرمائید . بنابراین از  شرکت های واجد شرایط دارای رتبه بندی و صالحیت از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها که دارای ظرفیت آماده به کار متناسب با پروژه 

میباشند دعوت به عمل می آید.

شرایط اختصاصی:
به استناد و مدارک فاقد سپرده /ضمانت نامه و مخدوش و بدون تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در 
اسناد مناقصه مندرج می باشد. به پیشنهادهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد-به پیشنهادی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی 
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است -هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی 
بر عهده برنده مناقصه خواهد بود-هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرار داد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد-دارا بودن 
حداقل گواهینامه صالحیت پایه 5 رشته ابنیه الزامی می باشد- محل دریافت اسناد مناقصه ،سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به 

آدرس www.setadiran.ir   می باشد.
شهرداری بندزرک

مبنای محاسبهمبلغ ضمانت نامه عنوان پروژه
مدت 
قرارداد

اعتبار پروژه )ریال(

پروژه اجرای عملیات احداث کانال دفع آب های 
سطحی در خیابان گلزار حسینی-بلوار خلیج 
فارس- خیابان شفا-خیابان شهید ذاکری-و 

خیابان سپاه شهر بندزرک

800/000/000 ریال
فهرست بهاي واحد پایه 

رشته ابنیه سال۱۴0۱
2۱6/000/000/000 ماه

نوبت دوم

 

سرمقاله اختصاصی:

نگاهی به عملکرد دولت در صادرات بنزین

از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفت؛

اعطای مجوز بهره برداری از سه پست اسکله در منطقه ویژه پارسیان

شنبه پور بندری گفت: پنج سال پیش با گرفتن وام از 
بسیج سازندگی استان هرمزگان کارگاه خود را توسعه 
این کارگاه مشغول  نفر در  دادم و در حال حاضر ۲۷ 
به فعالیت هستند که اکثر این ها از بانوان سرپرست 

حانوار هستند.
که  عشقی  مدرسه  بسیج  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
رهبر کبیر انقالب با درایت خود در روزهای اولیه بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی تشکیل دادند و این یادگار 
پیر جماران همچنان با قدرت بیش از پیش به اهداف 
خود که کمک رسانی به مستضعفین جامعه بوده می 
های  عرصه  در  بسیج  رنگ  پر  حضور  پردازد.امروزه 
مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست از حضور تماشایی 
های خیاطی،  کارگاه  اندازی  راه  تا  مبارزه  میدان  در 
مزارع پرورش ماهی و میگو و... همه و همه در زیر چتر 

حمایتی بسیج قرار دارد.
بسیج توانسته در سال های اخیر دغدغه بسیاری از 
زنان سرپرست برای اشتغال را مرتفع سازد؛ بسیج به 

عنوان پناگاهی با تشکیل قرارگاه های تحول محالت 
بعد از شناسایی افراد؛ ساماندهی و حمایت آنها را تا 

تبدیل ساختن آنها به یک کار آفرین ادامه می دهد.
اعطای وام به جویندگان کار توسط بسیج سازندگی 
برای  جامعه  افراد  از  گروهی  دغدغه  اینکه  بر  عالوه 
نیز  به تولید ملی  توانسته  ایجاد شغل حل می شود 

کمک کند.
راه اندازی کارگاه های خیاطی در محیطی امن و ایمن 
یکی از برکات پر ثمر بسیج بوده که بازار آن این روزها 
گرم گرم است و با رفتن در دل هر محله ای با یک 
پرس و جوی ساده می توان این کارگاه های تولیدی 

را پیدا کرد.
کارآفرین  بانوان  از  یکی  بندری  پور  شنبه  فرشته 
سازندگی  بسیج  از  وام  گرفتن  با  که  بوده  بسیجی 
توانسته عالوه بر اینکه منبع درآمدی برای خود داشته 
باشد اهالی روستا را نیز آموزش داده و حاال با ایجاد 
شغل مستقیم برای 2۷ نفر توسعه کارگاه خود را برای 

ایجاد اشتغال بیشتر را در سر دارد.
فرشته شنبه پور بندری، بانوی هنرمند و کار آفرین  
هرمزگانی در گفتگو با خبرنگار دریای اندیشه  اظهار 
دارای ۳5 سال  و  پاسنگ  بنوبند  روستای  اهل  کرد: 

سن هستم.
این کار آفرین جوان عنوان کرد: پنج سال پیش کار 
همان  از  و  کردم  آغاز  نیرو  دو  با  را  خود  ای  حرفه 
برای  آفرینی  اشتغال  ام  دغدغه  و  فکر  اول  روزهای 
بانوان روستایمان بود تا عالوه بر اینکه لباس هایشان 
را خودشان بدوزند در کنار آن منبع در آمدی برای 

خود داشته باشند.
بسیج  از  وام  گرفتن  با  داد:  ادامه  بندری  پور  شنبه 
سازندگی استان هرمزگان کارگاه خود را توسعه دادم 
به  مشغول  کارگاه  این  در  نفر  حاضر 2۷  حال  در  و 
بانوان  سرپرست  از  ها  این  اکثر  فعالیت هستند که 

حانوار هستند.
وی با بیان اینکه بزرگترین هدف من گسترش کارگاهم 
برای اشتغال بیشتر بانوان است، مطرح کرد: در حال 
کارگاه  امور  بر  نظارت  و  کار خیاطی  کنار  در  حاضر 
به توسعه کار خود نیز مشغول به امید روزی که زن  
سرپرست خانوار بیکاری در روستا وجود نداشته باشد.

روایت کارآفرین جوان هرمزگانی؛

27 بانوی سرپرست خانوار روستایی شاغل شدند



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

اشعار اختصاصی دریای اندیشه 

برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر 
مساجد در میناب

شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
میناب: چهارمین جشنواره تئاتر مساجد )جوانه( در 

شهرستان میناب برگزار می شود.
به گزارش دریای اندیشه ، اولین جلسه هماهنگی و 
میناب  تئاترمساجد  جشنواره  برگزاری  ریزی  برنامه 
اداره  رئیس  زاده  با حضور مصطفی کریمی  )جوانه( 
میناب، مسئول  اسالمی شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ 
دفتر کانون های فرهنگی هنری مساجد شرق استان، 
فرهنگی  فعاالن  از  و جمعی  اسالمی، دهیار  شورای 
)ع(  روستای سرباران  ابیطالب  ابن  علی  در مسجد 

برگزارشد.
برگزاری  اهمیت  به  جلسه  این  در  زاده  کریمی 
جشنواره های فرهنگی و هنری در جامعه اشاره کرد 
ایجاد  و  فارسی  ادب  و  فرهنگ  پاسداشت  و  گفت: 
نشاط اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه از جمله 
ثمرات برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری  است 
که این جشنواره های فرهنگی و هنری باید از طریق 
ظرفیت های مردمی در سطح شهر و روستا حفظ و 

تقویت شود.
وی افزود: با برگزاری این جشنواره فرهنگی و هنری 
و با برنامه ریزی های انجام شده باعث ایجاد انگیزه 
بین گروه ها نمایشی و خلق آثار خالقانه تر و پربارتری 
در این جشنواره به وجود خواهد آمد  که در آینده 
شاهد  سرباران  روستای  در  ویژه  به  شهرستان  این 
تولید آثار مفاخر و ارزشمندی با توجه به این تبادالت 
هنری که بین گروها در این جشنواره اتفاق خواهد 
شیوه  و  سیاق  و  با سبک  هنری  های  گروه  و  افتاد 
های متنوعی در تولید اثرهای نمایشی در قالب اجرا 
و کارگاه های آموزشی آشنا می شوند هر گروه هنری 

می تواند در آینده آثارمفاخری تولید نماید .    
وی ادامه داد: آنچه حائز تقدیر و خوشحالی است که 
روستای سرباران مردمانی عاشق فرهنگ و هنر ایرانی 
می  نمایشی  آثار  به  عالقمند  مخصوصا  اسالمی  و 
باشند که این موضوع باعث شده  نهاد های فرهنگی 
استانی و شهرستانی متفق القول شدند که چهارمین 
صورت  به  )جوانه(  میناب  تئاترمساجد  جشنواره 

استانی در این روستا برگزارگردد.  

خبـــر خبـــر

گفت:  هرمزگان  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 

جوانان  و  نوجوانان  حوزه  فرهنگی  اقدامات  از  غفلت 
پیامد های جدی به دنبال دارد.

به گزارش دریای اندیشه ، احسان کامرانی در جلسه 
اثار  به  اشاره  با  هرمزگان،  متکدیان  ساماندهی  ستاد 
گسترش  کرد:  عنوان  گری،  تکدی  پدیده  مخرب 
فرهنگی  و  اجتماعی  پیامدهای  گری  تکدی  پدیده 
بسیاری دارد که ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب 
از گسترش آن پیشگیری کرد. گسترش پدیده تکدی 
گری زمینه افزایش انواع آسیب های اجتماعی همچون 

سرقت، اعتیاد و… را در پی دارد.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اقدامات  به  توجه  اهمیت  به  اشاره  با  هرمزگان، 
تصریح  اجتماعی  آسیب های  کاهش  برای  فرهنگی 

کرد: دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه کاهش 
دستگاه های  اهتمام  نیازمند  اجتماعی  آسیب های 
اجرایی در عمل به مأموریت های خود در این بخش به 
ویژه مسائل فرهنگی مرتبط با نوجوانان و جوانان است.

کامرانی افزود: غفلت از مقوله مهم فرهنگی نوجوانان 
و جوانان در سالهای اخیر به ویژه دوران کرونا و عدم 
مدیریت مسائل مرتبط با این قشر تأثیر گذار هدر رفت 
بسیاری از ظرفیت ها در این بخش را به دنبال داشته 

است.
وی افزود: توانمند سازی افراد متکدی برای جلوگیری 
از بازگشت دوباره آنها به این آسیب مهم اجتماعی از 
اهمیت بسزایی برخوردار است و تاکنون اقداماتی که 
در راستای توانمند سازی آنها صورت پذیرفته به اهداف 

مورد نظر دست نیافته است.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
آسیب های  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان، 
اعتیاد  گری، طالق،  تکدی  پدیده  اجتماعی همچون 
و سرقت نیازمند آسیب شناسی جدی، بهره گیری از 
طرفیت دانشگاهیان، بازنگری در برنامه ریزی ها و بهره 
گیری از شیوه های نو هستیم تا به اهداف مورد نظر 

دست یابیم.
و حرفه ای  فنی  آموزش های  کامرانی گفت: گسترش 
مناسب  شغل  یافتن  برای  متکدیان  ویژه  مهارتی  و 
است  ضروری  و  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از 
دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به تحقق این مهم 

گام بردارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان:

غفلت از اقدامات فرهنگی در حوزه نوجوانان پیامدهای جدی دارد
شورای فرهنگ عمومی بندرخمیر 

تشکیل شد

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندر خمیر 
این  اعضای  دیگر  و  شهرستان  جمعه  امام  حضور  با 
شورا در محل دفتر امام جمعه بندر خمیر برگزار شد.

به گزارش دریای اندیشه ، حجت االسالم و المسلمین 
شعیب صالحی امام جمعه بندر خمیر در این جلسه 
عنوان کرد: با توجه به نزدیکی به هفته بسیج وظیفه 
دستگاه ها می باشد که با گرامیداشت این هفته یاد و 

خاطره شهیدان را زنده نگه دارند.
وی ادامه داد: شهیدان برای ما بسیار با ارزش هستند 
و قابل مقایسه با هیچ چیز در دنیا نمی باشد چون 
شهید از جان و مال خود گذشته است تا امنیت و 

آسایش برای ملت خود به ارمغان بیاورد.
و  کرد  اشاره  بسیج  هفته  به  بندرخمیر  جمعه  امام 
افزود: در این هفته وظیفه داریم که با خانواده های 
شهدای بسیج دیدار کنیم و وظیفه همه ما این است 
که همیشه به یاد آنها باشیم و قدردان زحمات این 
اداره  ریس  رونما  موسی  ادامه  در  باشیم.  عزیزان 
با  بندرخمیر  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
گرامیداشت هفته بسیح عنوان کرد: بسیج و بسیحی 
را  کشور  امنیت  که  هستند  کشور  های  سرمایه  از 
مدیون آنها می دانیم و این کشور برای در امان ماندن 
را  بسیجی  شهید  زیادی  تعداد  دشمنان  توطئه  از 

تقدیم این نظام نموده است. 

تشکیل کارگاه آموزشی هنر دکوراسیون 

منزل در کیش

با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
در  منزل  دکوراسیون  آموزشی  کارگاه  کیش،  آزاد 

جزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش دریای اندیشه ، این کارگاه  7 آذر  ساعت 
 8 شنبه  سه  و  مهستان  زنان  امور  اداره  در   16
آذر ساعت 10 در فرهنگسرای سنایی برگزار می شود.
کمک  مندان  عالقه  و   دوستان  هنر  به  کارگاه  این 
خواهد کرد ضمن به کار گیری خالقیت و ذوق هنری 
و هزینه کم با بازسازی لوازم چوبی قدیمی از آن یک 

المان دکوری زیبا خلق کنند.

من آشنای کویرم، تو اهل بارانی
چه کرده ام که مرا از خودت نمی دانی ؟

مرا نگاه ! که چشم از تو برنمی دارم
تو را نگاه ! که از دیدنم گریزانی

من از غم تو غزل می سرایم و آن را
تو عاشقانه به گوش رقیب می خوانی

هزار باغ گل از دامن تو می روید
به هر کجا بروی باز در گلستانی

قیاس یک به یک شهر با تو آسان نیست
که بهتر از همگان است ؟ بهتر از آنی

شاعر : سجاد سامانی
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انتصاب رئیس اداره  
میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی بندرلنگه

همراه  بسیار است، اّما همدمی  نیست

مثل تمام غّصه ها، این هم  غمی نیست

دلبسته ی ،،، اندوِه  دامنگیر  خود  باش

از  عالم  غم  ،،،  دلرباتر  عالمی  نیست

کار  بزرگ  خویش  را  کوچک  مپندار

ازدوست دشمن ساختن،کارکمی نیست

چشمی حقیقت بین کنار کعبه می گفت:

"انسان"فراوان است،اّما "آدمی"نیست

آن قلّه ی قافی که میگویند،عشق است

در فکر فتح  قلّه ی  قافم ، که آنجاست

جایی که تا امروز بر آن پرچمی نیست

شاعر :  فاضل نظری

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اردوهای راهیان پیشرفت برای 10 هزار 
نفر از دانش آموزان استان صورت می پذیرد.

محمد قویدل از امضای تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل آموزش و پرورش استان، 
بسیج دانش آموزی سپاه، نفت ستاره خلیج فارس و پاالیشگاه نفت بندرعباس به 

منظور انجام اردوهای پیشرفت برای دانش آموزان خبر داد.
ازدانش آموزان استان در راستای اجرای دستور  افزود: مقرر شد 10 هزار نفر  وی 
رئیس جمهور و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر زمینه سازی شناخت و افزایش 
آگاهی فرهنگیان و دانش آموزان از پیشرفت ها و دستاوردهای انقالب اسالمی و ایجاد 
امید خودباوری و تقویت اراده در آنان برای ساخت ایران قوی با برگزاری سفرهای 
تربیتی راهیان پیشرفت طی تفاهم نامه سه جانبه میان اداره کل آموزش و پرورش 
استان هرمزگان، بسیج دانش آموزی سپاه استان و شرکت ملی پاالیش نفت و نفت 
ستاره خلیج فارس، در این اردها شرکت و از دستاوردها و افتخارات ملی استان و 

کشور بازدید کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بیان کرد: در این اردوها مطابق دستورالعمل 
برگزاری اردوهای دانش آموزی تعداد 10 هزار نفر از دانش آموزان متوسطه اول و 

دوم و 100 نفر از همکاران فرهنگی در بازه زمانی اول تا ۲۳ آذر ماه سال جاری از 
پاالیشگاه نفت ستاره و سایر صنایع بازدید به عمل می آورند.

وی در پایان گفت: وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان از سوی شرکت پاالیش نفت 
تامین و روزهای یکشنبه و سه شنبه این اردوها برای دانش آموز و همکار فرهنگی 

صورت پذیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت ۱0 هزار نفری دانش آموزان هرمزگانی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بندرلنگه منصوب شد. 
به گزارش دریای اندیشه، طی حکمی از سوی سهراب بناوند مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، سید محمود 
صحرائیان به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بندرلنگه منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: نظر به 
تعهد، سوابق، تجارب و توانمندی های ارزنده اجرایی و مدیریتی، جنابعالی به سمت ریاست این اداره منصوب می شوید.

قرآن آموزان موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالمهدی 
توکهور و هشتبندی در مسابقات قرآنی که به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج در دو بخش حفظ و ترتیل جز 

نفرات اول و دوم  این مسابقات قرآنی انتخاب شدند.
به گزارش دریای اندیشه، مصطفی کریمی زاده رئیس 
مسابقات  حاشیه  در  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
قرآنی که در بخش توکهور و هشتبندی که به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد، گفت: بسیج یادآور 
خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ما است.

 وی گفت: هفته بسیج فرصتی مغتنم برای تجدید عهد 
و پیمان با آرمان های بلند حضرت امام خمینی )ره( 
و بیعتی دوباره با خلف صالح آن عزیز سفر کرده، مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( است و تا هنگامی که 
بسیج است هیچ تهدیدی متوجه نظام اسالمی نخواهد 

شد و این موضوع یک رکن اساسی است.
صادقانه  جهاد، خدمت  بزرگترین  افزود:  زاده  کریمی 
برای مردم است که بسیج هنرمندان شهرستان میناب 
هنری  و  فرهنگی  حوزه  در  دیگر  بسیجیان  کنار  در 

های  آرمان  و  ها  ارزش  تقویت  و  دفاع  در  همواره 
و  تاکیدات  و  ایران  اسالمی  نظام جمهوری  و  انقالب 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در قالب طرح و برنامه 

های فرهنگی و هنری ایفای نقش می نمایند.
 وی با اشاره به اینکه برگزاری هر یک از مسابقه های 
قرآنی یک حرکت فرهنگی را نوید می دهد و مشارکت 
در آن نیز نشان از شور و عالقه نسل جوان است، عنوان 
کرد: آنچه جبهه فرهنگی را تقویت می کند توجه به 

حضور نوجوانان و جوانان در مسابقات قرآنی است.

گفتنی است: قرآن آموزانی که در این دوره از مسابقات 
طرح  جوانان  و  نوجوانان  از  اند  کرده  شرکت  قرآنی 
شباب الرضا موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالمهدی 
در  اول  نفر  بعنوان  حیدری  امین  محمد  آقایان  که 
رشته حفظ، امیرعلی مسلمی نفر دوم در رشته حفظ، 
امیرحسین عسکری نفر سوم در رشته حفظ، و آقایان 
ابوالفضل  ترتیل،  رشته  در  اول  نفر  مسلمی  امیرعلی 
سهرابی نفر دوم در رشته ترتیل، امیررضا یاراحمدی 

بعنوان نفر سوم در رشته ترتیل انتخاب شدند.

درخشش قرآن آموزان موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالمهدی در مسابقات قرآنی

و  علمی  توان  از  استفاده  گفت:  بندرلنگه  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
اجرایی دانشجویان مؤمن و انقالبی و بسیجی برای حل مسائل اولویت دار 

کشور ضروری و اثربخش است. 
اداره  رئیس  خلیفاوی،  علی  حجت االسالم  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
تبلیغات اسالمی بندرلنگه، ۵ آذر، با حضور در جمع دانشجویان بسیجی 
توطئه های  به  توجه  با  کرد:  اظهار  بسیج،  هفته  گرامیداشت  ضمن  و 
مختلف دشمنان علیه نظام و انقالب، تشکیل بسیج سد دفاعی در برابر 

این دسیسه های دشمنان بود.
این ملت در دوران جنگ  اینکه بسیجیان و فرزندان  به  با اشاره  وی 

تحمیلی خوش درخشیدند، تصریح کرد: فرزندان این مرز و بوم در دوران 
دفاع مقدس در پیکار با دشمنان به نبرد علوی و عاشورایی پرداخته و 

گفتمان مقاومت انقالب را به خوبی نشان دادند.
دشمن  آرزوهای  اینکه  بیان  با  بندرلنگه  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 

بسیجیان  و  مردم  نقش آفرینی  با  اسالمی  انقالب  و  نظام  تضعیف  برای 
به گور خواهد رفت، عنوان کرد: محرومیت زدایی، خنثی کردن توطئه ها 
از  و…  آبادانی، جهاد سازندگی  و  و ساز  فتنه های دشمنان، ساخت  و 

برنامه هایی بود که این قشر در دستور کار خود قرار دادند.

ضرورت استفاده از توان علمی و اجرایی دانشجویان مؤمن و انقالبی

1401/283 م الف

نظر به اینکه آقای ابوالفضل زارع مهرجردی فرزند علی اصغر به موجب تفویض وکالت نامه شماره 91469 مورخ 1401/8/17 دفترخانه 33 بندرعباس 
از حسنعلی زارع مهرجردی فرزند علی اصغر و ایشان به موجب وکالت نامه 26023 مورخ 1401/02/21 تنظیمی دفترخانه 87 میبد از محمد حسین 
زارع مهرجردی فرزند حسنعلی به استناد دو فقره استشهادیه محلی بشماره های 140121723136016234 مورخ 1401/08/22 ارسالی دفترخانه 
33 بندرعباس، مدعی هستند که سند مالکیت دو دانگ و نیم از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه تجاری به پالک ثبتی 3904 فرعی از 106 اصلی، 
مفروز و مجزاشده از 3017 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه 3 و واقع در بخش 01 ناحیه ناحیه یک بندرعباس به مساحت 96.77 مترمربع به 
شماره چاپی 006307 سری ب سال 96  با شماره دفتر الکترونیکی 139720323136002428 بنام محمدحسین زارع مهرجردی فرزند حسنعلی 
تاریخ تولد 1383/01/18 صادره از یزد دارای شماره ملی 4421236403 ثبت، صادر و تسلیم گردیده که سند مذکور به علت جابه جایی مفقود 
گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ، لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی 
انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد باستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد.
تاریخ انتشار: 1401/09/07

ابوالحسن دستوری _ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

آگهی فقدان سند مالکیت     

1401/284 م الف

نظر به اینکه آقای ابوالفضل زارع مهرجردی فرزند علی اصغر به موجب وکالت نامه شماره 90878 مورخ 1401/7/10 دفترخانه 33 بندرعباس از 
عباسعلی اسالمی نصرت آبادی به استناد دوفقره استشهادیه محلی بشماره های 140121723136016234 مورخ 1401/08/22 ارسالی دفترخانه 33 
بندرعباس، مدعی هستند که سند مالکیت دو دانگ و نیم از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه تجاری به پالک ثبتی 3904 فرعی از 106 اصلی ، مفروز 
و مجزا شده از 3017 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 4 در طبقه 3 و واقع در بخش 01 ناحیه ناحیه یک بندرعباس به مساحت 96.77 مترمربع به شماره 
چاپی 006308 سری ب سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی 139720323136002429 بنام عباسعلی /اسالمی نصرت آبادی فرزند محمد حسین 
شماره شناسنامه 1 تاریخ تولد 1337/02/15 صادره از یزد دارای شماره ملی 4433053503 ثبت، صادر و تسلیم گردیده که سند مذکور به علت 
جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده، لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 

را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد.
تاریخ انتشار: 1401/09/07
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شیشه خودرو 
جدیدی در 

راه است

شرکت تولید شیشه اتومبیل چینی "فویاو" )Fuyao( اخیرا از توسعه شیشه ای )شیشه جلو( برای خودروها خبر داده که بسیار هوشمند 
و پیشرفته است و مجهز به عایق حرارتی نیز هستند. به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی، به لطف فناوری به کار گرفته شده توسط 
شرکت چینی "فویاو" مستقر در فوژو، شیشه خودرو دیگر برای جلوگیری از ورود باد و باران به خودرو نیست و میتوان از آن به عنوان یک 
5صفحه نمایش هوشمند استفاده کرد. این شیشه از طیف گسترده ای از مواد فوتوالکتریک جدید، حسگرها و وسایل الکترونیکی بهره میبرد.

چطور پوستی به نرمی پوست 
کودک داشته باشیم

آرزوی خیلي  بچه،  پوست  مثل  نرم  پوستی  داشتن 
از ماست؛ باوجوداین کارهایی انجام مي دهیم که در 
عمل ما را از داشتن پوست سالم و نرم دور می کند؛ 
عادی  نظرمان  به  خیلی هایشان  شاید  که  کارهایی 
بچه  پوست  مثل  صاف  جهانی  روز  بهانه  به  بیاید. 
سراغ عادت های اشتباه رفته ایم که با از بین بردنشان 
می توانیم چند قدم به داشتن پوستی نرم، شفاف و 

زیبا نزدیک شویم.
1. عدم استفاده از پرایمر آرایشی

اگر بعد از چند ساعت استفاده از لوازم آرایشی حس 
می کنید که آرایشتان در حال ریختن و پاک شدن 
به  را  که صورتتان  است  این  دلیلش  احتماالً  است، 
از  یکی  لومان  مگان  نکرده اید.  آماده  درستی  شکل 
از  یکی  است  معتقد  آرایشگری،  برجسته  مربیان 
این  آرایش می کنند  زنانی که  بزرگ ترین مشکالت 
است که پیش از استفاده از کرم پودر یا پوشاننده های 

صورت، پوستشان را آب رسانی نمی کنند.
»بیشتر مردم از اهمیت استفاده از پرایمر آرایشی آگاه 
نیستند و به این خاطر است که هیچ کس آموزشی 
عظیم ترین  پوست  است.  نداده  آن ها  به  دراین باره 
اینکه  مهم تر  و  می دهد  تشکیل  را  بدنتان  قسمت 
دارای  که  چه  هر  اگر  نتیجه  در  است.  آب  نیازمند 
یا  آب است روی آن قرار  دهید چه به صورت کرم 
مایع می توانید روی رسیدن آب به پوستتان حساب 

باز کنید!«
حاوی  پرایمر  یک  از  که  است  این  لومان  پیشنهاد 
سیلیکون استفاده کنید. »این پرایمرها خطوط را پر 
می کنند، چربی را کنترل کرده و با سایر لوازم آرایشی 
به خوبی ترکیب می شوند. سیلیکون مولکول بزرگی 
است که جذب پوست نمی شود در نتیجه به عنوان 
محافظی میان پوست و لوازم آرایشی قرار می گیرد. 

در نتیجه هیچ کدامشان نمی ریزند.«
کردن  پاک  برای  مرطوب  دستمال  از  استفاده   .2

آرایش
پاک  برای  که  هستید  افرادی  دسته  آن  از  اگر 
یک  از  استفاده  با  و  خسته اند  بسیار  آرایش  کردن 
به هم می چسبانند  را  کار  دستمال مرطوب سروته 
و به رختخواب می روند، اشتباه می کنید! درواقع این 
دستمال ها باقیمانده لوازم آرایشی را روی صورتتان 
باقی می گذارند و آن را کثیف تر از قبل می کنند. بر 
این دستمال ها حاوی  از  اساس نظر کرفتر بسیاری 
مواد شیمیایی مانند نگه دارنده های فرمالدئید هستند 
که با اینکه عمر طوالنی دارند؛ اما پوست را خشک 

می کنند.
مرطوب  دستمال های  از  استفاده  کره،  کشور  در 
احساس  این  زیرا  ازدست داده اند؛  را  خود  محبوبیت 
عمومی وجود دارد که این دستمال ها بهترین انتخاب 
برای داشتن سالمت پوست و زیبایی نیستند. بهتر 
است از یک پاک کننده مناسب مانند پاک کننده های 
مالیم فومی که به طور عمیقی پوستتان را تمیز کرده 

و از خشکی آن جلوگیری می کنند، استفاده کنید.
3. استفاده از SPF کافی در آرایش

اینکه لوازم آرایشتان دارای مقداری از فیلتر محافظ 
باعث  این  ولی  است  خوب  بسیار  باشد  یو-وی 
نمی شود پوست بدنتان را فراموش کنید. دکتر کرفتر 
معتقد است اگرچه وجود spf در بعضی لوازم آرایشی 
محسوب  مزیت  مشابه  موارد  و  پودرها  کرم  مانند 
می شود؛ اما در بسیاری از موارد این مواد به صورت 
کافی و الزم به تمامی قسمت های بدن مانند بازوها، 
دست ها، قسمت دکلته و گردن نمی رسند و در نتیجه 
آفتاب  برابر اشعه مضر  از آن ها محافظت کاملی در 
نمی شود. سعی کنید از اسپری های حاوی spf که 
برای محافظت پوست بدن هستند نیز استفاده کنید.

4. خوابیدن به پهلو
بسیاری از افراد عادت دارند تا به پشت بخوابند. بنا بر 
نظر دکتر هسکت قرار گرفتن صورتتان روی بالش- 
به ویژه اگر جنس آن ساتن یا ابریشم نباشد- باعث 
صورت  چروک های  و  خطوط  شکل گیری  سرعت 
پشت  روی  بر  استراحت  بیداری  زمان  در  می شود. 
را تمرین کنید. زمانی که بدنتان ارتباط بین حالت 
خوابیدن و استراحت را درک کند راحت تر در همان 
به  همیشه  نمی توانید  اگر  می رود.  خواب  به  حالت 
پشت بخوابید الاقل از یک کرم ضد چروک قوی برای 
پوستتان استفاده کنید که صبح پوستتان به حالت 

اولیه بازگردد.
5. الیه برداری روزانه

از  استفاده  بدون  که  هستید  الیه برداری  دنبال  به 
هسکت  دهد؟   انجام  را  کار  این  سخت  برس های 
دراین باره می گوید: وقتی هر روز یا یک روز در میان 
صورت را الیه برداری می کنیم در واقع باکتری های 
طبیعی صورت را از بین می بریم که این کار درنتیجه 
آزاردهنده  مشکالت  سایر  و  جوش  بروز  به  منجر 

پوستی می شود.
در  بار  بردارتان یک  از الیه  دکتر هسکت می گوید: 
این  دلتان می خواهد  واقعاً  اگر  استفاده کنید.  هفته 
عادت بد را کنترل کنید با اینکه شاید کمی تعجب آور 
باشد ولی بهتر است اصالح را امتحان کنید. اصالح 
از تیغ و خمیر اصالح برای زنان  با استفاده  صورت 
سلول های مرده پوست را از بین می برد و مانند یک 

الیه بردار گران قیمت عمل می کند.
منبع: نی نی سایت

فال  دانستنی ها 

روابط  برقراری  برای  مناسبی  فرصت 
تان  خانواده  و  اطرافیان  با  خوب  بسیار 
فراهم می شود.شما ایده های فوق العاده 
ای برای بهبود کیفیت زندگی خود خواهید داشت.

از نظر قلبی و احساسی، یک حال خوب در مسیر 
شما قرار میگیرد.شما می دانید که چگونه از انرژی 
سرشار خود به شیوه ای مثبت استفاده کنید پس 

دست بکار شوید.

غرق  خود  های  نعمت  در  را  شما  عشق 
خواهد کرد.شاید در یک فرصت کوتاهی 
از امروز، شما در حال و هوای جشن باشید 
و خواهید دید که زندگی واقعاً زیبا است.وضعیت مالی 
شما خوب خواهد بود، حتی ممکن است مبالغی را 
که دیگران به شما بدهکار هستند پس بدهند.با نگاه 
سطحی به مسائل خود را راضی نکنید، سعی کنید 

عمیق تر در هر یک از تعهدات خود کاوش کنید.
مثل همیشه، جذابیت شما به طرز شگفت 
انگیزی عمل می کند.مردم به سرعت توسط 
شخصیت شما فریفته می شوند.احساسات 
شما تیزتر می شود و به شما اجازه می دهد تا به برخی از 
اهداف خود برسید.دستاوردهای حرفه ای شما با تالش 
هایی که انجام می دهید متناسب خواهد بود.نشاط شما 
دچار افت بسیار جزئی خواهد شد اما نگران نباشید که 

این افت موقتی است.
امروز یک روز مناسب برای تصمیم گیری 
در مورد کار، مطالعه، خرید تجهیزات خانگی 
است.سعی کنید با فرزندان خود گفتگوی 
صریح و آرام داشته باشید.اگر از رژیم کاهش وزن پیروی 
می کنید، فواید سوپ ها را فراموش نکنید آیا تا حدودی 
از فرزندان خود غافل نشده اید؟ آنها به حضور شما نیاز 
دارند. درک بسیار خوبی در خانواده شما حاکم است که 

در هر زمینه ای برایتان مفید خواهد بود.

شما این امکان را خواهید داشت که سرمایه 
گذاری های بسیار مطمئنی داشته باشید 
امور مالی خانواده خود را به طور موثر  و 
قطعه  یک  فروش  برای  ویژه  به  کنید.امروز  مدیریت 
زمین یا خانه مناسب خواهد بود.همچنین روز ایده آلی 
برای رژیم گرفتن یا دنبال کردن یک برنامه تناسب 
از  خارج  مسائل  و  کار  ندهید  بود.اجازه  خواهد  اندام 

زندگی، شما را از خانواده تان دور کند.

ای می  نقطه  به  فکری شما  توانایی های 
رسد که شما را شگفت زده خواهد کرد.

و  پرشورتر  بسیار  حرفه ای تان،  زندگی  در 
مشتاق تر از حد معمول خواهید بود و این شما را به 
تغییرات و رشدهای تماشایی سوق می دهد.با این حال 
زیاد مغرور نشوید، زیرا ممکن است شما را دچار مشکل 
کند.همیشه به فکر پایین نگه داشتن توقعات و هزینه 

های خود باشید.

در فضای احساساتی؛ تالش خود را افزایش 
دهید تا درک خوب از عالقه و محبت در 
شما حاکم شود.اگر از اضافه وزن قابل توجه 
رنج می برید، به کاهش وزن خود فکر کنید. سبک تر 
بخورید و ورزش کنید.از نظر کاری، می توانید از شرایط 
ملکی،  معامالت  اگر  بخصوص  ببرید،  سود  مطلوب 

فعالیت مورد عالقه شماست.

در محل کار، از قبول ریسک های بزرگ 
نمی ترسید، که همین باعث موفقیت شما 
می شود.برعکس، در زندگی عاطفی خود، 
ثبات را ترجیح می دهید و این نیز موفقیت آمیز خواهد 
بود.اگر مقداری پس انداز در اختیار دارید، این بار می 
توانید سرمایه گذاری عالی انجام دهید.با وجود تعهدات 
بیشماری که در جاهای دیگر دارید، توصیه می شود 

بیشتر، خود را با خانواده مشغول کنید.

امروز یک روز عالی برای عشق و مهربانی 
است و آسمان احساسی بدون ابر که باید 
برایتان  برد  از آن لذت  بدون قید و شرط 
احساس  را  خاصی  های  است.ناراحتی  شده  فراهم 
به  و  نیستند  به خودی خود جدی  خواهید کرد که 
سادگی رفع می شوند.اگر در سیاست هستید مراقب 
کاماًل  وضعیت  تغییر  یک  است  ممکن  زیرا  باشید 

غیرمنتظره رخ دهد.

اتفاق جدیدی در روابط عاشقانه و زندگی 
گاهی  داد.شما  خواهد  رخ  تان  مشترک 
از  بیش  گاهی  و  احساساتی  حد  از  بیش 
حد عصبی خواهید بود که این وضعیت خوبی نیست.

همین  برای  هستید  تردید  و  شک  بار  زیر  احتماال 
تصمیمات شما ناپایدار خواهید بود و در تثبیت توجه 
خود مشکل خواهید داشت پس توصیه می کنیم هیچ 

تصمیم مهمی نگیرید.

سپری  خود  دوستان  با  را  خوبی  لحظات 
خواهید کرد که به شما آرامش می دهند.

در محل کار، فرصت های بسیار جالبی برای 
شما پیش خواهد آمد که راهی برای رشد خواهد بود.

در زندگی زن و شوهری، هیچ یک از شما نمی خواهد 
حق را به دیگری بدهید، بنابراین مراقب مشاجره های 
شدید باشید.خودتان را دست کم نگیرید شما منابع 
نامعلومی دارید که به زودی از آنها مطلع خواهید شد.

تحریکات  وجود  با  بود  خواهید  قادر  شما 
را حفظ  آرامش خود  اطرافیان،  و شرارت 
کنید.آنها به سرعت از دسیسه های خود 
ای  حرفه  موقعیت  توانید  می  شوند.شما  می  خسته 
خود را تثبیت کنید یا شغلی پیدا کنید که برای شما 
رضایت بخش تر باشد.یاد بگیرید که چگونه وقتی به 
هر درخواستی روبرو می شوید که به نظر شما موجه 

نیست، نه بگویید.

به  ملبورن  فناوری  سلطنتی  مؤسسه  دانشمندان 
فیبر  می گویند  فرحناکی  عسگر  پروفسور  سرپرستی 
نامرئی یا FibreX تا 2۰ درصد فیبر رژیمی بیشتری 
را بدون هیچ اثر قابل تشخیصی بر طعم، رنگ یا بافت 

غذا وعده می دهد.
پژوهشگران  گیزمگ،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
ادعا   )RMIT(ملبورن فناوری  سلطنتی  مؤسسه 
 FiberX می کنند که یک نوع فیبر جدید موسوم به
می تواند تا 2۰ درصد فیبر رژیمی سالم بیشتری به غذا 
اضافه کند، بدون اینکه تغییر قابل تشخیصی در رنگ، 

بافت یا طعم آن ایجاد شود.
بهتر از همه این که این گروه می گوید که می توان آن را 
از نشاسته هایی تهیه کرد که در غیر این صورت چیزی 

جز ضایعات و زباله های کشاورزی نخواهند بود.
اضافه کردن مواد سالم در غذا یک رویکرد مدرن است 
و در مورد فیبر، کمتر کار شده است. در حال حاضر 
نان های دارای فیبر باال در بازار وجود دارند، اما چندان 
با استقبال کودکان مواجه نشده اند. از غالت صبحانه با 
فیبر باال نیز استقبال نشده است، چرا که اغلب خرید 

مواد قندی ترجیح داده می شود.
اما مصرف فیبر، ضروری است. جدا از نقش فیبر در 
پیشگیری از چاقی، دیابت نوع 2 و برخی بیماری های 
قلبی-عروقی، فیبِر غیرقابل هضم نقش بسیار مفیدی 
زایمان  به  نیاز  توجه  قابل  و کاهش  در سالمت روده 

کمکی یا سزارین ایفا می کند.
بنابراین "فیبرنامرئی" جدیدی که توسط پژوهشگران 
 Microtec در همکاری با گروه مهندسی RMIT

ساخته شده است، می تواند اختراع مهمی باشد.

می توانیم  اکنون  می گوید:  فرحناکی  عسگر  پروفسور 
بدون تغییر طعم یا بافت که یکی از مشکالت اصلی 
بوده  امروز  به  تا  تجاری  فیبر  مکمل های  از  بسیاری 
و  سفید  نان  مانند  غذاهایی  به  را  اضافی  فیبر  است، 

سایر مواد اصلی اضافه کنیم.
فیبر  افزودنی های  مانند  حسی  یا  مزه   FiberX

شده  گرفته  نشاسته  از  واقع  در  زیرا  ندارد،  معمولی 
شیمیایی  فرآیندهای  از  پژوهشی  گروه  این  است. 
مانند  نشاسته هایی  مولکولی  ساختار  تغییر  برای 
آنها  تا  کردند  استفاده  ذرت  و  گندم  کاساوا)تاپیوکا(، 
را از غذاهای بسیار قابل هضم که باعث افزایش سریع 
قند خون می شوند، درست مانند رژیم غذایی طبیعی 

که فیبر و فواید یکسانی دارند، به اشکال غیرقابل هضم 
که در بدن حرکت می کنند، تغییر دهند.

پژوهشگران در آزمایش های طعم نان و کیک متوجه 
شدند که FiberX می تواند بین 1۰ تا 2۰ درصد فیبر 
بیشتری را قبل از این که مردم متوجه تفاوت آن شوند، 

وارد غذاها کند.
نشاسته های  روی  آزمایشگاهی  آزمایش های 
فرآوری شده نشان داد که این فرآیند اصالح شیمیایی 
درصد   ۸۰ از  بیش  اعتمادی  قابل  طور  به  می تواند 
نشاسته را به فیبر غذایی تبدیل کند، اما پژوهشگران 
می گویند اکنون در حال کار بر روی روش های فیزیکی 
یا آنزیمی برای دستیابی به همین نتیجه هستند که 
در نهایت به آنها اجازه می دهد برچسب "بدون مواد 
محیط  "برای  همچنین  و  کنند  دریافت  شیمیایی" 

زیست بهتر است".
 FiberX تکنیک  که  می گوید  فرحناکی  پروفسور 
لزوماً به نشاسته ای نیاز ندارد که بتوان در جای دیگری 
از آن استفاده کرد. در واقع، این گروه در تالش برای 
عنوان  به  ضایعات  فیبرهای  و  نشاسته ها  از  استفاده 
ماده اولیه برای تولید محصوالت FiberX در مقیاس 

بزرگ است.
برای  را  فناوری  این  دارند  قصد  اکنون  پژوهشگران 

تجاری سازی در دسترس صنایع قرار دهند.
این  مقیاس  افزایش  می گوید:  فرحناکی  پروفسور 
مقادیر  غذایی  است که صنایع  معنی  این  به  فناوری 
زیادی از فیبر غذایی نامرئی را با قیمتی مقرون به صرفه 
در  را  پُرفیبر  غذاهای  تا  داشت  خواهند  دسترس  در 

اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

دانشمند ایرانی "فیبر نامرئی" ساخت
فیبر نامرئی یا FibreX تا ۲۰ درصد فیبر رژیمی بیشتری را بدون هیچ اثر قابل 

تشخیصی بر طعم، رنگ یا بافت غذا وعده می دهد.   

سوپ ازوگلین ترکیه

مواد الزم
آب مرغ                                    ۶ لیوان

دال عدس                                 1۰۰گرم
برنج معطرخردشده                     یک پیمانه 

سرخالی
بلغور گندم                                 ۶۰گرم

پیاز                                          1 عددبزرگ 
رنده شده

رب گوجه فرنگی                         3ق غ
کره                                          25گرم

نعناع                                       1ق غ
نمک و فلفل و فلفل قرمز             به میزان دلخواه

طرز تهیه
ساعتی خیس  نیم  رو  دال عدس  و  بلغور  و  برنج 
کنید.در یک قابلمه پیازرو تفت می دهیم تا نارنجی 
شودو بعد رب گوجه فرنگی و کره رو اضافه وکمی 
تفت می دهیم آب مرغ روبه قابلمه اضافه میکنیم 
و وقتی جوش آمد دال عدس، بلغور گندم، برنج و 
نمک را اضافه می کنیم، فرصت میدهیم و حرارت 
له  که  بطوری  بپزد  کامال  تامواد  میکنیم  کم  رو 
شوند، حواسمون باشه ته نگیره،گاهی هم بزنیمبعد 
از پخت کامل مواد، در یک تابه کوچک نعنا و فلفل 
قرمز را تفت می دهیم و به سوپمان اضافه می 

کنیم و زیر گاز را خاموش می کنیم و در قابلمه را 
می بندیم و می گذاریم 5 دقیقه سوپمان در این 
حالت بماند، سوپ آماده سرو است. می توانیم روی 
سوپ را با کمی نعناع خشک و فلفل قرمز تزئین 

کنیم و با آبلیموتازه سرو کنیم.
سوپ نارنجی

مواد الزم
پیاز درشت رنده شده                            یک عدد
سیر خردکرده                                       سه حبه

به  تنبل پاک و شسته و خردشده           کدو 
میزان دلخواه

آب                                                    دو لیوان
خامه                                                 یک پاکت

نمک  فلفل                                         به 
میزان الزم

طرزتهیه
پتاژها  از  نوعی  درواقع  شیرین  و  گرم  سوپ  این 
محسوب میشه.پیاز درشت رنده شده را تفت دهید 
وسیر خردکرده را به پیاز اصافه کنید ووقتی طالیی 
رنگ شدند تقریبا یه کاسه کدو تنبل پاک و شسته 
و خردشده را بهش اصافه و بعدازاینکه تفت داده 
مواداضافه  به  نمک  کمی  با  را  آب  لیوان  دو  شد 
تا  کافیه  دقیقه  تقریبا 25  ببندید  را  ودرب ظرف 
فلفل  این مدت  بعداز  بروند  به خورد هم  و  پخته 
اگر  و  بزنید  همش  مرتب  و  بزنید  فراوان  سفید 
دوست دارید دو ق شکر اضافه کنید و با گوشتکوب 
برقی کامال یک دستش کنید در ظرف سرو کشیده 

و خامه را اضافه کنید . 
سوپ تره فرنگی

مواد الزم

روشن(                           سبر  و  سفید  )قسمت  فرنگی  تره 
5۰۰ گرم

پیاز کوچک )نگینی خردشده(   یک عدد
سیب زمینی )نگینی خردشده(     2 عدد

هویج )درشت رنده شده(   یک عدد
کره     یک ق س

آب مرغ )داغ(       یک لیتر
پنیر چدار     به مقدار الزم

برگ آویشن تازه یا خشک      به مقدار الزم
نان تست      2 الی 3 عدد

سبریجات معطر خشک   2 ق س
روغن زیتون      به مقدار الزم

خامه برای تزیین )در صورت تمایل(

طرز تهیه
1. قسمت سفید و سبز روشن تره فرنگی را خرد 
کنید، کره را در ظرف مناسبی روی حرارت گرم 
کنید. پیاز و تره فرنگی را در آن تفت دهید. هنگامی 
که نرم شدند، سیب زمینی نگینی خردشده و هویج 
درشت رنده شده را اضافه کرده و تفت دهید. سپس 
آب مرغ داغ و برگ آویشن را اضافه کنید. اجازه 

دهید مواد بپزند تا سبزیجات نرم شوند.
2. در این فاصله نان های تست را به ابعاد کوچک 
کاغذ  با  شده  پوشیده  فر  سینی  در  و  داده  برش 
روغنی قرار دهید. روی آنها روغن زیتون بریزید و 
سبزیجات معطر خشک بپاشید و در فر از قبل گرم 
با دمای 2۰۰ درجه سانتیگراد )4۰۰ درجه  شده 

فارنهایت( قرار دهید تا برشته و طالیی شوند.
3. برش های نان را به ظرف مناسبی انتقال دهید. 
پنیر چدار ذوب شده را به سوپ اضافه و مخلوط 
کنید. سوپ را در مخلوط کن به صورت پوره ای 

صاف و یکدست درآورید و به آن نمک و فلفل 
در  کنید.  سرو  برشته  های  نان  با  همراه  و  بزنید 
صورت تمایل می توانید روی آن را با خامه تزیین 

کنید.
سوپ لبو

مواد الزم )۸ نفر(
لبوی متوسط 3 عدد

برگ بو    1 عدد
سیب زمینی متوسط    1 عدد

آب مرغ    4 پیمانه
آب     2 پیمانه

پیاز خردشده       1 پیمانه
خامه ترش   ۸ قاشق چایخوری

روغن زیتون   1 قاشق چایخوری
آب لیمو ترش   1 قاشق چایخوری

نمک     ½ قاشق چایخوری
فلفل سیاه  ¼ قاشق چایخوری

 پیاز را برای 3 دقیقه سرخ کنید تا نرم شود. چغندر 
و سیب زمینی را خرد کنید. آب مرغ، آب، نمک 
را  زمینی  و سیب  بو  برگ  چغندر،  سیاه،  فلفل   ،
به پیاز اضافه کنید. اجازه دهید تا مواد به جوش 
بیایند، سپس شعله را کم کنید تا پخته شوند. بعد 
از آن برگ بو را دور بیاندازید. مواد پخته شده درون 
تا حالت خمیری  را در میکسر پوره کنید  قابلمه 
پیدا کند. مخلوط خمیری برای 5 دقیقه روی شعله 
کم حرارت دهید تا کاماًل گرم شود. آن را از روی 
شعله بردارید و آب لیمو را به آن اضافه کرده و هم 
بزنید.½ پیمانه سوپ را با خامه ترش ترکیب کنید. 
روی هر کاسه 1 قاشق غذاخوری از مخلوط خامه 
ترش بریزید، با استفاده از سر چاقو مخلوط خامه 

ترش را برای سرو کمی حالت دهید. 

سوپ های مقوی و 
خوشمزه فصل پاییز 

اگر شاغل هستید یا به هر دلیلی، فرصت کافی برای 
آشپزی ندارید بهتر است که همیشه چند نوع از مواد 
غذایی سالم برای تهیه غذاهای سریع و فوری را داخل 

فریزر نگهداری کنید.
و شما  نیستند  ناسالمی  فست فود ها همیشه غذا های 
می توانید یک فست فود سالم را در مدت زمان کوتاه و 
با مواد اولیه باکیفیت و مغذی تهیه کنید. در ادامه این 
مطلب به 4 فست فودی که می توانید در فریزر داشته 

باشید، اشاره می کنیم.
1. خمیر پیتزا

تهیه خمیر پیتزا در خانه، کار بسیار ساده ای است و این 
روز ها در بیشتر سایت ها و صفحات آشپزی می توانید با 
طرز تهیه انواع خمیر پیتزای خانگی آشنا شوید. شما 
می توانید یک بعدازظهر را به تهیه حدود 2 کیلوگرم 
خمیر پیتزا اختصاص دهید و سپس این خمیر را به 

چانه های 25۰ گرمی تقسیم کنید و آن ها را به مدت 
حدود 2 ماه داخل فریزر نگه دارید.

خمیر های فریزشده می توانند 2 ساعت قبل از مصرف 
از فریزر خارج شوند و در دمای محیط قرار بگیرند تا 
شما  سپس  شوند.  آماده  قالب  کف  شدن  پهن  برای 
می توانید روی این خمیر ها را با انواع مواد غذایی سالم 
پنیر  مقداری  و  مرغ  سینه  مختلف،  سبزیجات  مانند 
از 2۰ دقیقه یک پیتزای  پُر کنید و ظرف کمتر  فتا 
افزایش  برای  است  بهتر  باشید.  داشته  سالم  خانگی 
آرد های  از  پیتزای خانگی  تغذیه ای خمیر های  ارزش 
مقداری  یا  بگیرید  آن ها کمک  تهیه  برای  سبوس دار 

سبوس به خمیر اضافه کنید.
2. فیله ماهی

فست فود های  بهترین  از  یکی  تیغ  بدون  ماهی  فیله 
فریزر، ظرف  از  از خارج شدن  بعد  است که  فریزری 

مدت کمتر از 3۰ دقیقه برای خوردن آماده می شود. 
قطعات  به  را  ماهی  فیله های  همیشه  می توانید  شما 
15۰ گرمی )تک نفره( تقسیم کنید و آن ها را درون 

فریزر قرار دهید.
دارید،  غذا  پختن  برای  کمی  فرصت  که  مواقعی  در 
آن ها کمی سرکه  به  فریزر خارج کنید،  از  را  فیله ها 
سفید، نمک، پودر سیر و فلفل سیاه بزنید، کف تابه 
نچسبی را چرب کنید، فیله را درون تابه قرار بدهید و 
دِر تابه را ببندید. در این صورت، فیله ماهی کم کم آب 
اضافی اش را پس می دهد و ظرف مدت حدود 2۰ تا 

3۰ دقیقه کامال می پزد.
3. سینه مرغ طعم دار

می تواند  که  فوری  و  سالم  فست فود های  دیگر  از 
حجم باالیی از پروتئین و سلنیوم را به بدن برساند، 
سینه مرغ طعم دار است. شما می توانید سینه مرغ را 

به صورت بسیار نازک برش بزنید و با مقداری پاپریکا، 
سیر رنده شده و فلفل سیاه آن را طعم دار کنید.

سپس فیله های طعم دارشده را داخل فریزر قرار دهید 
تا در صورت کمبود وقت برای آشپزی از این فیله ها 
کمک بگیرید. فیله یا سینه مرغ طعم دارشده می تواند 
آماده  مصرف  برای  دقیقه   3۰ تا   2۰ از  کمتر  در 
شود. قبل از پختن، بخارپز یا تنوری کردن فیله ها یا 
سینه های مرغ طعم دار می توانید مقداری آب لیموی 

تازه هم به آن ها اضافه کنید.
4. گوشت چرخ کرده طعم دار

یکی دیگر از فست فود های سالم و مغذی برای اوقاتی 
گوشت های  دارید،  آشپزی  برای  کوتاهی  فرصت  که 
چرخ کرده طعم دارشده هستند. شما می توانید گوشت 
چرخ کرده را با نمک، فلفل سیاه، پودر پیاز، هویج پخته 
)نظیر  رنده شده  و  پخته  کلم  نوع  یک  و  رنده شده  و 

بروکلی، کلم برگ یا گل کلم( به خوبی ورز بدهید.
سپس آن را به شکل همبرگر پهن کنید و داخل فریزر 
بگذارید. این گوشت چرخ کرده بعد از خارج شدن از 
فریزر در مدتی کمتر از 2۰ دقیقه برای مصرف آماده 

خواهد شد.

سالم ترین فست فود هایی که می توانید در فریزر داشته باشید
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به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جاسک گفت : این همایش بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به 
میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره کتابخانه های  از نویسندگان و فعاالن کتاب شهرستان جاسک تقدیر به عمل آمد.

رستمی افزود :  همایش فرزند پروری توسط مشاور و روانشناس، سرکار خانم عطاری برگزار و آموزش های الزم جهت اطالع خانواده ها از 
نحوه ی استفاده کودکان از کتاب داده شد.

برگزاری همایش تجلیل از 
نویسندگان و فعاالن کتاب و 
مشاوره کودک پروری در جاسک 

آیت اهلل رئیسی در منطقه دوم دریایی 
والیت جاسک حضور یافت

راهبردی  منطقه  بررسی  و  بازدید  برای  جمهور  رییس 
مُکران، حضور در مراسم رژه نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و دیدار با مردم جاسک وارد هرمزگان شد 
و برای بازدید از توانمندی های نیروی دریایی ارتش در 

منطقه دوم دریایی والیت جاسک حضور یافت.
به گزارش دریای اندیشه، آیت اهلل رئیسی در بدو ورود به 
هرمزگان، ضمن بازدید هوایی از منطقه جاسک، مناطق 
بررسی  مورد  را  مُکران  سواحل  راهبردی  حوزه  مختلف 
نیروی دریایی  به مناسبت روز  قرارد داد. رییس جمهور 
ارتش در منطقه دوم دریایی والیت جاسک حضور پیدا 
کرد تا از توانمندی های این نیرو بازدید کند.آیت اهلل رئیسی 
رژه  از  ناوشکن سهند  عرشه  بر  با حضور  مراسم  این  در 
دید.رئیسی  خواهد  سان  ارتش  دریایی  نیروی  یگان های 
همچنین قرار است  ضمن بازدید از توانمندی های نیروی 
دریایی ارتش و دیدار با خانواده معظم شهدای این نیرو، در 
مراسم رژه یگان های شناور سطحی، زیرسطحی و پروازی 
حضور پیدا کند. وی در جریان این سفر همچنین با حضور 
در اجتماع مردم جاسک، سخنرانی خواهد کرد.َمُکران از 
ایران و  نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی 
از  جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان 
رأس الکوه در غرب جاسک تا جنوب غربی ایالت بلوچستان 
پاکستان گسترده است. در سالهای اخیر، بارها در صحبت 
های رهبر معظم انقالب و همچنین برخی از فرماندهان 
اتصال  نقطه  که  مکران  سواحل  توسعه  به  ارشد  نظامی 

کریدور شمال- جنوب است، اشاره و تاکید شده است.

کتاب خوانی از مقوله های مهم فرهنگی 
بشمار می رود

صفدر قصمی گفت: کتاب همواره در همه دوره ها و زمان ها 
کمک  حال بشر بوده و دروازه ای به سوی علم و معرفت 

است.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛ صفدر قصمی رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر جاسک به مناسبت هفته 
: کتاب دروازه ای به سوی علم  کتاب و کتابخوانی گفت 
و معرفت است ، کتاب همواره در همه دوره ها و زمان ها 
کمک  حال بشر بوده تا آدمی با اندیشه های سالم در مسیر 
درست زندگی گام بردارد تأثیر آن در صدور اندیشه و فکر، 
انکارناپذیر بوده و در واقع، تنها راه انتقال علوم گذشتگان 

به این عصر، کتاب است.
وی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
مکان های علمی مانند دانشگاه یکی از ضروریات بوده که 
باید با هدف و برنامه ریزی به این اصل مهم برسیم و بتوانیم 
دانشجویانی سرشار از علم و آگاهی داشته باشیم. مطالعه 
و کتاب خوانی با بهره گیری از منابع مفید و کاربردی عالوه 
بر باال بردن سطح بینش و آگاهی خواننده کتاب، موجب 
و پیشرفت  و زمینه ساز رشد  افزایش سطح سواد جامعه 
کشور است.رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاسک گفت: 
بردن و سرعت بخشیدن فرهنگ در  باال  تأثیر کتاب در 
جامعه امری انکارناپذیر بوده؛ چراکه کتاب و کتاب خوانی 
از مقوله های مهم فرهنگی بشمار می رود و ترویج آن در 

جامعه ضروری است.

برگزیده شدن دو فیلمنامه بانوان دهه 
هشتادی جاسکی

دو فیلمنامه گاهی خیلی زود دیر می شود و َصفر به در از 
آثار اعضای کانون فیلم و عکس جاسک در طرح کاهش 

آسیب های اجتماعی استان هرمزگان برگزیده شد.
فیلمنامه گاهی  ازبندرجاسک؛ دو  ما  به گزارش خبرنگار 
و  درویشی  مریم  کارگردانی  به  میشود  دیر  زود  خیلی 
نویسندگی سمانه کرمشاهی زاده و فیلمنامه َصفر به در 
به نویسندگی سکینه یدک در طرح کاهش آسیب های 

اجتماعی استان هرمزگان پذیرفته شد.
بازیگری  مریم درویشی  متولد 1384  شرکت در دوره 
و تجربه نوشتن دو فیلمنامه و همچنین کرمشاهی زاده  
متولد 1384 با سابقه سه سال عضویت در کانون فیلم و 
عکس جاسک، دو سال فعالیت  در رشته عکاسی ، شرکت 
در دوره فیلمنامه نویسی، عکاسی، بازیگری، همکاری در 
ساخت مستند جاسک نشینان و تجربه نوشتن ۵ فیلمنامه 
دوبانوی دهه هشتادی جاسکی هستند که خالق این آثار 

برگزیده بودند..
به  طرح   1۰ تعداد  جاسک  شهرستان  از  است:  گفتنی 
زودی  به  و  شده،  ارسال  هرمزگان  فیلم  تولید  فراخوان 
آغار  جاسک  شهرستان  در  طرح  دو  این  تصویربرداری 

خواهد شد.
کانون فیلم و عکس جاسک از سال 84 کار خود را شروع 
کرده و تا کنون موفق به ساخت بیش از 3۰ فیلم کوتاه در 
زمینه های مختلف شده است و با بیش از ۲۰۰ عضو یکی 

از فعال ترین انجمن های شهرستان جاسک است.

خبـــر

نمایندگی روزنامه دریای اندیشه در شهرستان جاسک 
آمادگی دارد اخبار و عملکرد ادارات و نهادهای دولتی 
را  شهروندان  مشکالت  همچنین  و  خصوصی  بخش  و 

منعکس کند. تماس و واتساب:09173652496

عبدالمجید مرادی ـ جاسک

خبـــر

جاسک آمادگی میزبانی مسابقات شتر 
دوانی کشوری را دارد

همزمان با هفته بسیج رقابت شتردوانی جنوب شرق کشور 
در بخش لیردف جاسک برگزار شد این مسابقه با حضور از 

استان های در بخش لیردف جاسک برگزار شد.
به گزارش خبرنگارماازبندرجاسک ؛به همت ناحیه مقاومت 
بسیج جاسک و همکاری فرمانداری ، اداره ورزش وجوانان 
، بخشداری لیردف به مناسبت هفته بسیج مسابقه شتر 
از  سوار  شتر   3۰ شرکت  با  کشور  شرق  جنوب  دوانی 
روستاهای بخش لیردف جاسک واستان های سیستان و 

بلوچستان و هرمزگان در بخش لیردف برگزار گردید.
این مسابقات مهندس  اهدا جوایز  و  اختتامیه  در مراسم 
سیاسی  معاون  اندیش  دور  مهندس   ، فرماندار  مهرانی 
، سرهنگ  بسیج  فرمانده  نسب  علی  ، سرهنگ  فرماندار 
بخشدار  میرزایی   ، جاسک  بسیج  جانشین  زاده  نکویی 
لیردف، مرادی رئیس ورزش وجوانان ، شوراها و دهیاران 

لیردف حضور داشتند.
در این مراسم سرهنگ پاسدار عبداهلل علی نسب فرمانده 
بسیج جاسک گفت:  نمایش همدلی، همراهی و اتحاد قوم 
بلوچ در شهرستان جاسک را از اهداف برگزاری این مسابقه 
بود و برگزاری این مسابقات  ایجاد شادابی نشاط بین مردم 
در  دوانی  شتر  محلی  بومی  ورزش  گسترش  و  توسعه  و 
منطقه می باشد و از همه کسانی که در امر برگزاری این 

مسابقه بسیج را همکاری کردند تشکر میکنم .
سپس مهندس مهرانی فرماندار جاسک گفت: بسیج شجره 
ورزش  گسترش  و  توسعه  در  بسیج  است  انقالب  طیبه 
جامعه نقش آفرینی میکند کارهای بزرگی در کشور توسط 
بسیج انجام شده که جای تشکر دارد ، توسعه و گسترش 
مسئولین  کار  دستور  در  باید  سواری  شتر  اصیل  ورزش 
با شرکت شتر سواران منطقه جاسک  این مسابقه  باشد 
و شهرستان زرآباد سیستان بلوچستان برگزار گردید که 

حرکت بسیار خوبی بود.
شهرستان   : کرد  اضافه  جاسک  ورزش،  شورای  رئیس 
جاسک می تواند در برگزاری مسابقات شتر دوانی کشور 
با  آینده  در  داریم  را  آمادگی  این  و  باشد  خوبی  میزبان 
دوانی  شتر  مسابقات  امر  متولیان  و  مسئولین  همکاری 

کشور را در شهرستان جاسک برگزار کنیم.
این ورزش اصیل بومی و محلی  از  : مردم  افزود  مهرانی 
زمینه  و  دارد  را  تشکر  جای  کردندکه  استقبال  بخوبی 
شادابی نشاط و سالمتی مردم فراهم گردید و از همکاری 
همه دستگاه ها و ادارات که در امر برگزاری مسابقه شتر 

دوانی جنوب شرق کشور تشکر و قدردانی میکنم.
در پایان مسابقه به نفرات برتر عبدالرحمن کورانی از بخش 
لیردف جاسک مقام اول، محمد ساالری از روستای کرتی  
مقام دوم و مراد بی تما از روستای نگر بخش لیردف مقام 

سوم را کسب کردند و جوایز نقدی نیز اهداء گردید .

در راستای  توسعه و فرهنگ؛

افتتاح نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته 
کتاب و کتابخوانی

بزرگ  نمایشگاه  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به 
کتاب با حضور امام جمعه شهرستان جاسک و جمعی از 

مسئولین افتتاح گردید.
اداره  ماازبندرجاسک؛ رستمی رئیس  به گزارش خبرنگار 
تبریک  ضمن  مراسم  این  حاشیه  در  ارشاد  و  فرهنگ 
هفته کتاب گفت: ویژه برنامه رونمایی کتاب، نشست های 
بسته  اهداء  و  ادبی  حوزه  فعاالن  از  تقدیر  و  کتابخوانی 
شده  بینی  پیش  های  فعالیت  جمله  از  فرهنگی  های 
و  اسالمی جاسک در هفته کتاب  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
کتابخوانی است که در راستای توسعه و گسترش فرهنگ 
صورت  شهرستان  اهالی  و  جوانان  میان  در  کتابخوانی 

خواهد پذیرفت.
اداره  همت  به  نمایشگاه  این   : افزود  ادامه  در  رستمی 
های  کتابخانه  اداره  و  جاسک  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
عمومی به مدت ۵ روز با ۲۰۰۰جلد کتاب و ۷۰۰ عنوان 
شناسی،کودک  ادبی،تاریخی،روان  مذهبی،  موضوعات  با 
استفاده  برای  و…  هرمزگان  استان  بومی  نوجوان،  و 

عالقمندان کتاب و کتابخوانی فعالیت خواهد کرد.

به مناسبت هفته بسیج یکدوره مسابقات 
تیراندازی برگزار گردید

هفته  مناسبت  به  ؛  ازبندرجاسک  خبرنگارما  گزارش  به 
بسیج یک دوره مسابقات تیراندازی بین مسئولین ادارات 
بسیج  پایگاه  تیر  میدان  در  جاسک  شهرستان  عشایر  و 
شهید شوشتری بخش لیردف با شرکت 3۰ شرکت کننده 

برگزارگردید .
خالد گرگیج ، اکبر سوخرانی ، رشید جنگی زهی، محمد 
استواری،  سبحان   ، گرگیج  محمد  دوست  نور،  خرم 
تا  اول  توانستند مقام های  به ترتیب  عبدالرحمن میری 
هفتم این مسابقه را کسب کنند و جوایزی دریافت کردند.

دادستان عمومی و انقالب جاسک :

کمیل حیدری  ـ جاسک

فرماندار  مکران،  سواحل  توسعه  دبیر  حضور  با 
جاسک، امام جمعه جاسک و مدیران دستگاه های 
اجرایی جلسه  بررسی مشکالت و زیر ساخت های  
جاسک در محل سالن کنفرانس فرمانداری جاسک 

برگزار گردید.
فرماندار  ماازبندرجاسک؛  خبرنگار  گزارش  به 
نفتی  و  پتروشیمی  صنایع  از  گزارشی  جاسک 
و  نفتی  های  پایانه  راهبردی،  مخازن  احداث   ،
سردار  خدمت  را  جاسک  شهرستان  در  صادرات 

دهقان ارائه داد.
سپس در ادامه جلسه امام جمعه شهرستان جاسک 
برق،  آب،  مسکن،  راه،  بهداشت،  حوزه  مشکالت 
الخصوص  حاضرین  خدمت  را  اشتغال  و  مخابرات 

سردار دهقان ارائه نمودند.
مکران  سواحل  توسعه  دبیر  دهقان  حسین  سردار 
در  ماهیانه  که  داریم  را  دوری  برنامه  گفت:یک 
را  ها  پروژه  پیشرفت  تا  کنیم  پیدا  حضور  منطقه 
از نزدیک ببینم و در محل تصمیم گیری کنیم که 
در مجموع سفر قبلی مسائل تعریف بهتر و روشن 
تری پیدا کرده از اینرو با توجه به محدودیت هایی 
را پیدا  که داریم مجموع پروژه ها جای خودشان 

می کنند و پیشرفت قابل قبولی را شاهد هستیم.
دهقان افزود: بزرگترین مسئله ای که داریم و در 

که  است  مورد  این  داشت   بیشتری  بایددقت  آن 
تری  جدی  سهم  هم  فرایند  این  در  محلی  مردم 
داشته  را  تری  اساسی  مشارکت  هم  و  کرده  پیدا 
باشند چه در بحث سرمایه گذاری و چه در بحث 
شرایط  شاهد  ما  انشاهلل  که  کارآفرینی  و  اشتغال 
مناسبی باشیم  وی ادامه داد:در بحث ظرفیت های 
محلی و نهاده های الهی که ما از آن غافل بوده و 
کمتر به آن توجه کرده ایم؛ مردم هم باید نسبت به 
این موضوع حساسیت بیشتری از خود نشان دهند 
و همکاری کنند تا مدیران بتوانند خدمت بهتری 

داشته باشند.
وی ضمن تاکید بر حفظ روحیه مطالبه گری، گفت: 
داشته هایمان بعد از انقالب بیشتر از تصور ماست 
ولی ما به نداشته ها بیشتر اهمیت می دهیم، الزمه 
ساختن این است که دست در دست هم دهیم و هر 
کسی بتواند نقش و جایگاه خود را پیدا کند که اگر 

اینگونه باشد، قطعا می تواند کمک کند.
باید   : داشت  اظهار  مکران  سواحل  توسعه  دبیر 
بپذیرم که خودمان می توانیم شهرمان را به توسعه 
و  بکر  منطقه  این  نگذارید  برسانیم،  پیشرفت  و 
بُعدی شودچراکه  توسعه تک  نخورده دچار  دست 
باید سطح عمومی جامعه را باالببریم تا به پیشبرد 
طرح  این  کند،  کمک  شهرستان  این  در  اهداف 

باید اتفاق بیفتد و همچنین مراکز حرفه آموزی و 
آموزش باید راه اندازی شود.

می توانیم  چطور  ما   : کرد  اضافه  دهقان  سردار 
به  که  ببریم  سوی   و  سمت  به  را  خود  فرزندان 
پذیرفتن  با  مگر  کند  کمک  شهر  این  توسعه 
مسئولیت، ما اجازه نخواهیم داد توسعه تک بعدی 
باشد و باید شما هم  کمک کنیدکه توسعه سواحل 

مکران  توسعه ملی باشد.
سردار دهقان با بیان اینکه امکانات و ظرفیت های  
خوبی در این شهرستان وجود دارد، افزود: ما نیاید 
انجام  کاری  و  بیاید  باشیم که  انتظار کسی  چشم 
دهد از این ظرفیت ها برای توسعه این شهرستان 
ریزی  برنامه  مستلزم  هم  این  که  کنید  استفاده 

دقیق است، 
وی گفت: چرا هنوز در این شهرستان بیکار وجود 
خودمان  دست  چیز  همه  کنیم  باور  باید  ما  دارد 
هست باید تعامل، پیگیری و همکاری ادرات بیشتر 
شود. سردار دهقان بیان داشت  : مشکالتی در زیر 
و  بهداشت  عمومی  سطح  برق،  آب،  های  ساخت 
درمان، آموزش،  مخابرات وجود دارد که برخی را 
خودمان می توانیم آنها را برطرف کنیم و برخی هم 
، فرهنگ منفی در کل کشور  قابل پیگیری است 
باید  که  دارد  وجود  خواری  زمین  عنصر  و  هست 

مشکل  تا  کنند  منطقه کمک  اهالی  و  مردم  خود 
را برطرف کنیم.

تسریح  جاسک  هوایی  خط  درباره  دهقان  سردار 
و  سمت  به  را  شهرستان  این  فرودگاه  باید   : کرد 
سوی بین الملی پیش برده تا ظرفیت های حوزه 
با  که  کنیم  معرفی  همه  به  را  اینجا  گردشگری  
زمینه  و  شده  شهر  این  به  شایانی  کمک  اینکار 
توسعه سواحل   دبیر ستاد  تحول خواهد شد.  ساز 
مکران در پایان سخنانش در حوزه شیالت و آبزی 
پروری،  خاطرنشان کرد :  به زور نمی شود فرهنگ 
فرهنگی که  به  بتوانیم  تا  بخواهیم  باید  را ساخت 
در خور و شان این مردم هست برسیم، باید صید 
و صیادی از حالت سنتی به علمی ارتقا پیدا کند، 
پرورش ماهی در حوزچه ها حتی در خانه هم قابل 
را  صیادان  مجوز صید  بحث  رو  این  از  اجراست،  

پیگیری خواهم کرد.

باید خط هوایی جاسک را به سمت بین الملی ببریم

در توسعه ملی باید بومی ها بکار گرفته شوند

حجت االسالم علی امامی دادستان عمومی و انقالب 
 ، مکران  مروارید   ، مکران  پاالیش  پترو  از  جاسک 

پتروپاالیش امید و گاما بازدیدکرد.
االسالم  جاسک حجت  انقالب  و  عمومی  دادستان 
والمسلمین علی امامی به  همراه  فرماندار شهرستان 
و بازپرس دادسرا، رئیس اداره کار و برخی روسای 
کوه  پتروشیمی  و  نفتی  های  پاالیشگاه  از  ادارات 
صادر  مقتضی  دستورات  و  بازدید  مبارک جاسک  

کردند.
دادستان  ؛  ازبندرجاسک  خبرنگارما  گزارش  به 
در  امامی  االسالم  جاسک، حجت  وانقالب  عمومی 
این بازدید ضمن تشکر از فرماندار و آرزوی سالمتی 
بازدید  این  از  :هدف  گفت  انقالب،  معظم  رهبر 
مراجعه مکرر کارگران این شرکت ها  در خصوص 
مشکالت در پرداخت حقوق و دستمزد و پیگیری 
علت  توقف برخی از پروژه های نفتی و رفع برخی 

از معضالت بود.
عنایت  به  توجه  با   : افزود  امامی  االسالم  حجت 

ویژه مقام  معظم رهبری  به توسعه سواحل مکران 
با  انجام است که  بحمداهلل خدمات خوبی در حال 
جهش  دچار  شهرستان  این  ها  پروژه  این  اتمام 

چشمگیری خواهد شد .
دادستان عمومی وانقالب اضافه کرد : باید از ظرفیت 

این شهرستان که بومی ها هستند استفاده شود  و 
برداری کامل  بهره  به  تا  تسریع  ها  پروژه  اتمام  در 
برسند ،  توسعه سواحل مکران باید به سمت و سوی 
توسعه ملی پیش برود و در توسعه ملی باید بومی 
ها بکار گرفته شوند و در ادامه از پتروپاالیش مکران 

که در جهت اهداف توسعه سواحل مکران به خوبی  
از نیرو های بومی منطقه استفاده کرده اند  تقدیر 

و تشکر نمودند.
کار  به  عدم   : داشت  بیان  امامی  االسالم  حجت 
گیری بومی ها توسط برخی از شرکت ها و پرداخت 
بموقع حقوق و دستمزد باعث نارضایتی اهالی این 
شهرستان شده که پیگیری انجام شد و مقرر گردید 
که در سریع ترین زمان ممکن نسبت به حقوق و 
دستمزد کارگران اقدام شود و قطعا دستگاه قضایی 
برخی  رفع  جهت  نفتی  های  شرکت  از  شهرستان 

موانع همکاری و حمایت خواهد کرد.
دادستان عمومی وانقالب شهرستان جاسک در پایان 
سخنانش از حضور فرماندار شهرستان و  برخی از 
روسای ادارات و همچنین همکاری دریابانی  تشکر 

و قدردانی کرد.
الزم بذکر است : دادستان عمومی و انقالب جاسک 
با کارگران شرکت ها در خصوص مشکالت از نزدیک 

دیدار و گفتگو کردند.

ناحیه مقاومت بسیج  بدنی  تربیت  به همت  به مناسبت هفته بسیج 
از  تیم  پنج  شرکت  با  نوجوانان  فوتسال  مسابقات  دوره  یک  جاسک 
پایگاه ها ی بسیج محالت در سالن ورزشی ناحیه مقاومت بسیج جاسک 
برگزار گردید که در پایان تیم پایگاه بسیج شهید شمس الدینی به مقام  
قهرمانی این مسابقات رسید و تیم پایگاه بسیج گزدان مقام دوم این 

مسابقات را بدست آورد.
به گزارش خبرنگار ما ازبندرجاسک؛ سرهنگ علی نسب در این مراسم 
ضمن تبریک هفته بسیج در خصوص اهمیت ونقش ورزش در سالن 
پرورش  را  انسان  جسم  وهم  روح  هم  ورزش  گفت:   جامعه  سازی 

می دهد ازاینرو جوانان باید بیشتر به ورزش اهمیت دهند.
سرهنگ علی نسب اضافه کرد :  فضاها و امکانات ورزشی خوبی توسط 
اداره ورزش وجوانان در سطح روستاها و محالت جاسک احداث شده 
که جای تشکر دارد، باید از این فضا ها برای سالم سازی و پر کردن 

اوقات فراغت جوانان استفاده شود.
ورزش  وجامعه  ورزش  کنار  در  بسیج   : افزود  نسب  علی  سرهنگ 

شهرستان است و از ورزش جاسک حمایت کرده وخواهد کرد.
الزم به ذکر است : احمد ارجمند، وهب احمدی زاده و  نوید باستان در 

امر  برگزاری وقضاوت این مسابقات همکاری خوبی داشته اند.

به مناسبت هفته بسیج ؛برگزاری یکدوره مسابقات فوتسال نوجوانان در جاسک

به  استان  فوتبال  هیئت   رئیس  رنجبریان  قاسم 
اتفاق محمد مرادی و رضایی به شهرستان جاسک 
عزیمت کرد و از دفتر هیئت فوتبال جاسک وزمین  
چمن استادیوم شهید لشکری بازدید کرد سپس با 
رئیس اداره ورزش وجوانان جاسک و رئیس هیئت 
و اعضای هیئت فوتبال جاسک دیدار و جلسه ای 

برگزار نمود.
اداره  رئیس  ماازبندرجاسک؛  خبرنگار  گزارش  به 
رنجبریان  قاسم  حضور  از  جاسک  وجوانان  ورزش 
از  استان تشکر کرد وگفت:   فوتبال  رئیس هیئت 
جاسک  به  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  ویژه  نگاه 
زمان  در  استان  فوتبال  هیئت  میکنم،  قدردانی 
تصدی رنجبریان متحول شده و فعالیت های بسیار 

چشمگیری دارد.
 : داشت   بیان  جاسک  شهرستان  ورزش  متولی 
نگاه  دارد،  خوبی  های  استعداد  جاسک  فوتبال 
شده  موجب  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  عادالنه 
رقابت خوبی بین تمام شهرستان ها در رشته فوتبال 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  بیاید.مرادی  بوجود 
ها  حمایت  با  جاسک  شهرستان    : افزود  جاسک 
ی  رنجبریان در لیگ برتر استان تیم دارد و داوران 
شهرستان در لیگ های مختلف استانی و کشوری 

استان  فوتبال  هیئت  عملکرد  از  میکنند،  قضاوت 
رضایت کامل دارم ، مشکالت در ورزش هست ولی 
امکانات  کمترین  با  است  این  ورزش  مدیران  هنر 
واعضای  رئیس  باشند،  داشته  را  فعالیت  بیشترین 
امر  در  خوبی  فعالیت  نیز  جاسک  فوتبال  هیئت 
برگزاری مسابقات فوتبال در سطح شهرستان دارند.

جاسک   فوتبال  هیئت  رئیس  عنبری  علی  سپس 
گفت : برگزاری مسابقات فوتبال در تمام رده های 
مربیگری،  و  داوری  های  کالس  برگزاری  سنی، 
های  لیگ  در  جاسک  فوتبال  های  تیم  حضور 
استان، قضاوت داوران شهرستان در لیگ  مختلف 
های استانی و کشوری، تهیه و تنظیم تقویم هیئت 
شهرستان برگزاری جلسات با مربیان و سرپرستان 
تیم های شهرستان از فعالیت های این هیئت در 

شش  ماهه سال جاری می باشد.
عنبری  افزود :  از توجه و حمایت های رنجبریان 
استان و کمیته های مختلف هیئت  رئیس هیئت 
استان صمیمانه تشکر میکنم، بعداز چندین سال با 
حمایت رئیس هیئت فوتبال استان جاسک صاحب 

تیم لیگ برتری شده است.
درادامه  این جلسه سپس  قاسم رنجبریان رئیس  
هیئت فوتبال استان گفت :  توفیقی حاصل شد به 

اتفاق همکاران بازدیدی از شهرستان خوب جاسک 
داشته باشم  جاسک استعدادهای خوبی در فوتبال 
دارد به عنوان متولی فوتبال استان برنامه داریم از 

تمام شهرستان ها از نزدیک بازدید داشته باشیم.
خوشحالم   : داشت  بیان  استان  فوتبال  متولی 
از حمایت  برتری است   تیم لیگ  جاسک صاحب 
ها و پیگیری های شخص رئیس  ورزش وجوانان 
ورئیس هیئت فوتبال جاسک تشکر میکنم، انسجام 
ورزش  اداره  بین  خوبی  همکاری  و  هماهنگی  و 
وجوانان و هیئت فوتبال جاسک وجود دارد، نتیجه 
این انسجام  موجب  پویایی ورزش فوتبال جاسک 
شده است و ارتباط  و هماهنگی خوبی بین اداره 

ورزش وجوانان و ادارات جاسک وجود دارد.
رنجبریان افزود :  نگاه هیئت فوتبال استان به تمام 
برگزاری  مجوز   است،  عادالنه  نگاه  ها  شهرستان 
کالس های مربیگری و داوری فوتبال را از فدراسیون 
فوتبال به جاسک اخذ میکنیم تا بزودی این کالس 
ها با هزینه وحمایت هیئت فوتبال استان در جاسک 
برگزار شود، مجوز برگزاری مدرسه فوتبال را هم به 
جاسک اخذ خواهیم کرد و هیئت فوتبال جاسک 

آمادگی وبرنامه ریزی داشته باشد.
استان  هیئت   : گفت  استان  فوتبال  هیئت  رئیس 

کار  دستور  در  و  گرفته  جدی  را  آموزش  بحث 
براساس  شهرستانها  تمام  در  که  است  هیئت  این 
درخواست هیئت های شهرستان برگزار خواهد شد.
کرد  اضافه  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  رنجبریان 
و  تامل  و  همکاری  با  باید  دارد  وجود  مشکالت   :
استفاده از تمام ظرفیت های شهرستانها  در جهت 
به   توان  برداریم ما در حد  ارتقاء رشد فوتبال گام 
خواهیم  کمک  ها  شهرستان  فوتبال  های  هیئت 

کرد.
آتی  سفر  در   : گفت  استان  فوتبال  هیئت  رئیس 
و  داشت  خواهم  بازدید  جاسک  لیردف  بخش  به 
را  بخش  این  فوتبال  ومشکالت  مسائل  نزدیک  از 
لیردف جاسک  بخش  فوتبال  کرد،  بررسی خواهم 
پویا و زنده است در خصوص احداث چمن بخش 
میکنم  پیگیری  استان  ورزش  مسئولین  با  لیردف 
ورزش  رئیس  مرادی  های  تالش  و  زحمات  از  و 
فوتبال  هیئت  کادر  و  رئیس  جاسک،  وجوانان 

جاسک تشکر  میکنم.
الزم به ذکر است : قاسم رنجبریان و محمد مرادی 
و رضایی  مسابقه دوتیم اتحاد روستایی جاسک و 
ثامن کردر رضوی میناب  از سری مسابقات لیگ 

برتر استان در جاسک را از نزدیک  تماشا کردند.

رئیس هیئت فوتبال هرمزگان؛

مجوز  برگزاری کالس های مربیگری و داوری فوتبال برای جاسک اخذ میکنیم
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دو شهرستان و یک جزیره 
زرد  وضعیت  در  هرمزگان 

کرونایی

هرمزگان این هفته نیز در کنار شهرستان های آبی دو شهرستان و یک جزیره با وضعیت زرد شیوع کرونا دارد. 
به گزارش دریای اندیشه ، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: دو شهرستان پارسیان و بستک و جزیره کیش در وضعیت زرد کرونایی 
قرار دارند.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود: دیگر شهرستان های هرمزگان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

خلیج فارس تا پایان امروزمواج است 

خلیج  اینکه  بیان  با  قشم  هواشناسی  اداره  رییس 
تا   )۱۴۰۱ آذر  )هفتم  دوشنبه  روز  پایان  فارس تا 
اندازه ای مواج خواهد بود، گفت: در این مدت تنگه 
هرمز و دریای عمان نیز با وزش باد سطحی کمی 

مواج پیش بینی می شود.
به گزارش دریای اندیشه، محمد کاملی دیرستانی با 
توصیف پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی 
استان هرمزگان و جزیره قشم افزود: در روز جاری 
وزش باد نسبتا شدید در جزایر غربی استان هرمزگان 

پدیده شاخص مناطق دریایی خواهد بود.
تا  صاف  هرمزگان  استان  آسمان  داد:  ادامه  وی 
کمی ابری در ساعت های بعدازظهر در جزایر غربی 
استان)کیش و الوان( وزش باد نسبتا شدید شمال 

غربی پیش بینی می شود.
داد:  توضیح  قشم  جزیره  هواشناسی  اداره  رییس 
و الوان  مناطق جنوبی جزایر کیش  در  باد  سرعت 
سبب  و  بود  خواهد  ساعت  بر  کیلومتر   ۴۰ نزدیک 

اختالل در رفت و آمدهای دریایی خواهد شد.
کاملی دیرستانی اضافه کرد: از لحاظ دمایی در غالب 
نقاط نوسان یک تا ۲ درجه ای دما مورد انتظار است.
وی بیشینه دما و رطوبت را در ایستگاه هواشناسی 
)فرودگاه قشم( ۲۹ درجه و ۸۴ درصد و شهر قشم 
را ۲۹ و ۷۸ درصد اعالم کرد. استان هرمزگان با دارا 
از سواحل  از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی  بودن بیش 
سواحل  تا  عمان  دریای  در  )جاسک(  استان  شرق 
و  )پارسیان(  استان  شرق  در  فارس  خلیج  نیلگون 
از  از جزایر ۱۴ گانه خلیج فارس، یکی  برخورداری 
مهم ترین و راهبردی ترین استان های ایران است 
که از جاذبه های منحصر به فردی چون جنگل های 
بی همتای حرا و مرغوب ترین مروارید جهان و ده ها 

اثر تاریخی و طبیعی برخوردار است.
خلیج فارس با گستره نزدیک به ۲۳۷ هزار و ۴۷۳ 
کیلومتر مربع بین ۲۴ تا ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض 
شمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی از 
نصف النهار گرینویچ واقع شده است و جزیره زیبای 
نیلگون آن  بر پهنه آب های  قشم، همچون نگینی 

می درخشد.

خبـــر

۳۲ معتاد متجاهر در قشم دستگیر شدند

طرح  اجرای  از  قشم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
معتاد   ۳۲ آوری  جمع  و  اجتماعی  امنیت  ارتقای 

متجاهر در این شهرستان مرزی خبر داد.
به گزارش دریای اندیشه ، سرهنگ محراب کاظمی ، 
اظهار داشت: در پی نارضایتی مردمی از رفت و آمد 
زیبای  چهره  شدن  دار  خدشه  و  متجاهر  معتادین 
شهر قشم و همچنین با هدف پیشگیری از سرقت 
و کاهش جرایم، با دستور ویژه دادستان عمومی و 
امنیت  ارتقای  ضربتی  طرح  شهرستان  این  انقالب 
اجتماعی و جمع آوری معتادین متجاهر با همکاری 
سازمان منطقه آزاد، شهرداری و بهزیستی اجرا شد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح با تالش های همه 
بالمکان  و  متجاهر  معتاد   ۳۲ گرفته  صورت  جانبه 
اعتیاد  ترک  مراکز  به  درمان  برای  و  آوری  جمع 

تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم با تاکید بر استمرار 
سازی  پاک  و  اجتماعی  امنیت  ارتقای  های  طرح 
ارتقای  پلیس همواره سعی در  آلوده گفت:  مناطق 
امنیت عمومی شهروندان داشته و در این راستا تمام 

توان و تالش خود را به کار می گیرد.
سرهنگ کاظمی اضافه کرد: با قدردانی از مشارکت 
و همکاری قشموندان با پلیس در شناسایی، کشف 
جرایم و تولید امنیت پایدار در سطح این شهرستان 
مرزی از آنان خواست در صورت مشاهده و برخورد 
تلفن  طریق  از  را  آنها  مشکوک  مورد  گونه  هر  با 
مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا در 
و  جرم  شناسایی  به  نسبت  ممکن  زمان  ترین  کم 

دستگیری مجرمان اقدام شود.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع 
از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول 
۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع 

هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.
و  هنگام  قشم،  جزیره های  شامل  قشم  شهرستان 
الرک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز 
به طول ۱۵۰ و  استان هرمزگان  موازات ساحل  به 
عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب های خلیج 

فارس گسترده شده است.

خبـــر
سرپرست اداره کل ثبت احوال  هرمزگان:

ابراهیم هویدا ،سرپرست   ، اندیشه  به گزارش دریای 
اشاره  ضمن  هرمزگان  استان  احوال  ثبت  کل  اداره 
اظهار  احوال  ثبت  سازمان  ماموریتهای  و  اهداف  به 
و  مردمی  سازمانی  احوال  ثبت  سازمان  داشت: 
خدمتگذار است و اهداف و ماموریتهای این سازمان 
همواره در راستای تسهیل گری ارائه خدمات به مردم 

یکپارچه  خدمات  درگاه  ایجاد  و  بوده  ایران  شریف 
سامانه   " عنوان  با  احوال  ثبت  سازمان  الکترونیکی 
هویت ملی یکتای ایرانیان )سهیم( " اقدامی در این 

راستا است .
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  همچنین  هویدا  ابراهیم 
راه اندازی این سامانه کمک شایانی به صرفه جویی 
احوال  ثبت  برای دریافت خدمات  و هزینه  در زمان 
باعث کاهش مراجعات  از سوی مردم خواهد کرد و 
به  نهایت منجر  و در  اطالع رسانی مطلوب شده   و 
افزایش  میزان رضایتمندی ارباب رجوع و بهره وری 

سازمان می شود.

می  شهروندان  کلیه  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
sahim. الکترونیکی  آدرس  به  مراجعه  با  توانند 
استفاده  سامانه  این  خدمات  از    sabteahval.ir
کنند .اولین نسخه موبایلی این سامانه  در دسترس 
طریق  از  توانند  می  مردم  و  است  قرارگرفته  مردم 
اسکن QR CODE با دوربین موبایل خود مستقیما 

به این سامانه وصل شده و از خدمات بهره گیرند.
هرمزگان  استان  احوال  ثبت  کل  اداره  سرپرست 
ضمن برشمردن خدمات این سامانه خاطر نشان کرد: 
اطالعات خانوار شامل اطالعات سبی و نسبی خانوار 
نشانی،انتخاب  ملی،تغییر  هوشمند  کارت  نام  ،ثبت 

نام،مدارک پیدا شده و گواهی تجرد از جمله خدماتی 
است که در حال حاضر در این سامانه ارائه می شود. 
احوال  ثبت  سازمان  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
ماموریتهای  و  اهداف  اجرای  راستای  در  کشور 
در  معتبر  هویت  »نظام  تحقق  هدف  با  و  سازمانی 
امنیت  عالی  کمیسیون  مصوبه  و  مجازی«  فضای 
با موضوع »نگاشت  فضای مجازی مورخ ۲/۵/۱۳۹۹ 
نهادی«، به عنوان تأمین کننده اصلی شناسه معتبر 
برای اتباع داخلی و خانواده های ایرانی تعیین گردیده 
است و سامانه نمایش و اصالح اطالعات خانوار  را  به 

منظور رعایت حقوق شهروندی ایجاد کرده است.

بهره برداری از سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان "سهیم" 
 

 علی ستاری 

شورای  نشست  اندیشه،  دریای  روزنامه  گزارش  به 
هماهنگی مدیران وزارت جهادکشاورزی استان هرمزگان 
با حضور رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی، رئیس فراکسیون محیط زیست 
و معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت 
کشور  محیط زیست  از  حفاظت  سازمان  معاون  ایران، 
و احمد مرادی و حسین رئیسی نمایندگان استان در 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
حوزه  مسئول  شرفی  علی  المسلمین  و  حجت االسالم 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان 
هرمزگان، در این نشست با بیان حدیثی از امام صادق 
علیه السالم اظهارداشت: کشاورزی در دین مبین اسالم 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و خداوند متعال 
ابتداعا خود را به عنوان کشاورز معرفی می کند و ما هم 
ابزاری هستیم تا گنج های نهفته در زمین را برداشت 

کنیم.
وی افزود: کشاورزی در هرمزگان ظرفیت بسیار باالیی 
است  شده  آغاز  استان  در  کار  و  کشت  فصل  و  دارد 
استان های کشور شاهد  از  بسیاری  در  که  در صورتی 
یخبندان هستیم و اکثر نقاط کشور امکان  کشت وجود 

ندارد لذا بایستی  به ظرفیت این بخش توجه شود.
مسئول حوزه نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهادکشاورزی 
امنیت  به  نیاز  کشوری  هر  بیان کرد:  هرمزگان  استان 
غذایی دارد و رکن اصلی این مهم کشاورزی است لذا 
می طلبد به این بخش توجه بیشتری شود، در بحث دام 
و دامپروری نیز نیازمند حمایت هستیم و با توجه به 
اینکه گلخانه ها در استان در حال توسعه  هستند اعطای 

تسهیالت ارزان قیمت به این بخش مورد تأکید است.
حجت االسالم شرفی خاطرنشان کرد: مهم ترین مسئله ای 
که باید به آن پرداخته شود صید و صیادی است که 
و  می رود  شمار  به  هرمزگان  فرد  به  منحصر  امتیاز 
جزو بخش هایی است که در صورت توجه می تواند در 

اشتغالزایی کشور نقش بسزایی را ایفا کند. 
انجام  هرمزگان  در  کشور  زراعی  تولید   2.7

می شود 
جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس  مویدی  عباس 
اظهارداشت: بخش کشاورزی هرمزگان دارای ۹۵ هزار 
بهره بردار است که در قالب  ۸۰ هزار هکتار زمین، حدود 
۲.۷ از سهم تولیدی کشور در بخش  زراعی را به خود 

اختصاص داده است. 
وی با بیان اینکه استان هرمزگان از نظر تولیدات باغی 
در سطح مطلوبی قرار دارد، افزود: باغداران ما در ۸۰ 
تولید  تن محصول  میلیون ۹۸۰  هزار هکتار سطح ۲ 
می کنند، و در تولیدات باغی ۳.۷ محصوالت باغی کشور 

را استان هرمزگان تامین می کند . 
اینکه   بیان  با  رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
هرمزگان  باغی  و  کشاورزی  محصوالت  از  رقم  دوازده 
دارای رتبه اول تا سوم در تولید کشور هستند گریزی 
به بخش شیالت زد و گفت: استان هرمزگان از لحاظ 
در  را  نخست کشوری  رتبه  آبزیان  بخش  در  تولیدات 

اختیار دارد و توسعه این بخش نیاز به عزمی ملی دارد. 
درصد   8.8 کشاورزی  محصوالت  صادرات 

افزایش یافته است 
مویدی عنوان کرد: در دولت سیزدهم رویکرد مناسبی 
با  و  گرفته شد  پیش  در  افزایش سطح صادرات  برای 
سطح  افزایش  شاهد  هرمزگان  استاندار  حمایت های 
صادرات بودیم به نوعی که در صادرات بخش کشاورزی 
نسبت به سال گذشته ۸.۸ درصد افزایش را شاهد بودیم 
و ۵۱۱ هزار تن از محصوالت کشاورزی را صادر کردیم. 
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع تبدیلی استان هرمزگان 
و در  به جای گذاشته است  از خود  را  عملکرد خوبی 
بالغ بر ۵  با ۱۹۲ واحد صنعتی اشتغالی  حال حاضر  
هزار ۱۳۵ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر 
به صورت غیرمستقیم با جذب یک میلیون و  ۴۶۰ هزار 

تن مواد اولیه ایجاد کرده است. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان عنوان کرد: اگر 
کنیم  مقایسه  با کشور  را  زراعی خود  اوضاع  بخواهیم 
تولیدات  و  اما عملکرد  نباشد  توجهی  قابل  شاید عدد 
بسیار با کیفیت و خوبی را داریم که یکی از دالیل آن 
آب و هوای مطلوب و کشت خارج از فصلی است که در 

استان هرمزگان انجام می شود. 
برای  استانداری  اعتباری  و  فنی  اعتبارات  از 
پایین آوردن ریسک کشت در هرمزگان استفاده 

شود 
از  یکی  هرمزگان  استان  خاطرنشان کرد:  مویدی 
استان های مهم در محصوالت خارج ار فصل است اما 
گرفته  نظر  در  هرمزگان  برای  که  چیزی  ساله  همه 
نمی شود ریسک باالی کشاورزی استان به دلیل کشت 
در زمستان و عدم پایداری آب و هوا است که درخواست 
جبران  برای  اعتباری  و  فنی  کمک های  از  داریم 
خسارت ها یا کمک به کشاورزان در زمان افت قیمت 

محصول استفاده شود.
استان  کشاورزی  اصناف  اتاق  رئیس  خالده  عباس 
استان  در  اظهارداشت:  نشست  این  در  هرمزگان 
هرمزگان یکی از مشکالت اساسی که داریم زمین هایی 

اجدادی  آبا  زمین های  جزو  که  حال  این  با  که  است 
از ۵۰ سال کشت  بیش  بعضا  و  است  بوده  کشاورزان 
روی آن ها انجام شده است به دلیل اینکه اراضی ملی 
تعریف شده اند  نتوانسته اند سند زمین خود را بگیرند که 
درخواست داریم در این حوزه اقدام عاجلی اتخاذ شود. 
با یک لیتر آب بر ثانیه نمی توان کشاورزی کرد 
که  داشت  مصوبه ای  مجلس   ۸۵ سال  تا  افزود:  وی 
استفاده  خود  چاه   این  از  و  دارند  چاه  که  کشاورزانی 
می کنند پروانه بهره برداری دریافت کنند اما متاسفانه 

چاه ها  این  از  بسیاری 
و  نشده اند  پروانه دار 
پروانه دار  که  هم  آن هایی 
شدند تنها یک لیتر بر ثانیه 
دریافت  برداشت  مجوز 

کرده اند.
اصناف  اتاق  رئیس 
هرمزگان  کشاورزی 
که  کشاورزانی  تاکید کرد: 
سطح اراضی آن ها باال است 
نمی توانند با این میزان آب 
کشت انجام دهند به عنوان 
 ۲۰ که  کشاورزی  مثال 
آب  با  دارد  زمین  هکتار 
کاری  ثانیه  بر  لیتر  یک 

نمی   تواند انجام دهد و حداقل به ۱۰ لیتر بر ثانیه آب 
نیاز دارد و این امر موجب می شود که کشاورزان مجبور 
آن ها  برای  سنگینی  جرایم  و  شوند  اضافه برداشت  به 

وضع شود. 
نفس  پیاز  و  گوجه فرنگی  برروی  صادرات  تعرفه های 

کشاورزان را بریده است
استان  کشاورزان  درخواست  اینکه  بر  تاکید  با  خالده 
تخصیص آب متناسب با اراضی قابل کشت است، گفت: 
سه سال است که کشاورزان هرمزگان در کشت خود 
شاهد ضررهای عمده ای هستند، امسال هم تعرفه های 
صادراتی سنگینی برروی محصوالت پیاز و گوجه فرنگی 

از  بریده است  را  بسته شده است که نفس کشاورزان 
سوی دیگر آب بهای بخش کشاورزی در بحث آب سدها 
افزایش پیدا کرده است و بهایی تعیین شده است که 
قابل پرداخت نیست و استدعا داریم این تعرفه اصالح 

شود. 
آب های  بهره بردار  غیرمجاز  شناور  12هزار 

استان 
شورای  مجلس  در  هرمزگان  شرق  مردم  نماینده 
از  در  مجاز  غیر  شناور  اینکه ۱۲هزار  بیان  با  اسالمی 
دریا بهره برداری می کنند، 
و  ساماندهی  خواستار 

تعیین تکلیف آن ها شد. 
نماینده  رئیسی  حسین 
رودان،  میناب،  مردم 
و  سیریک  جاسک، 
بشاگرد در مجلس شورای 
نیز،اظهارداشت:  اسالمی 
هرمزگان  استان  در  ما 
که  داریم  شناور   ۱۲
هستند  صید  حال  در 
صید  برای  مجوزی  اما 
این  ندارند،  صیادی  و 
سازمان  نظر  از  شناورها  
شیالت غیرمجاز محسوب 
می شوند اما به هر صورت در حال بهره برداری از دریا 

هستند 
ساماندهی  بایست  شناورها  و  صیادان  این  افزود:  وی 
صالح  به  نه  قهریه  قوه  با  برخورد  معتقدیم  اما  شوند 
این رو خواهش داریم  از  جامعه و نه امکان پذیر است 
این عزیزان در قالب قانون تعیین تکلیف و ساماندهی 
شوند تا بتوانند با مجوز و به صورت قانونی کار خود را 
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس  انجام دهند. 
شورای اسالمی با تاکید بر لزوم حفظ ذخایر آبزیان دریا، 
تاکید کرد: صید و صیادی پیشه ی آبا و اجدادی بسیاری 
از ساحل نشینان به ویژه در شرق هرمزگان است از این 

رو به هیچ وجه نمی خواهیم ترتیبی اتخاذ داده شود که 
از مشغولیت مردم به شغل آبا و اجدادی شان ممانعت 
برای  تقویتی  بایستی طرح های  اساس  همین  بر  شود 
پایداری و کنترل ذخایر آبزیان در زیستگاه های دریایی 

در اولویت قرار گیرد.
حسین رئیسی تاکید کرد: در راستای صیانت از حقوق 
دریا و حفظ ذخایر آبزیان مسئله ای که اهمیت دارد این 
است که بعد از ساماندهی و تعیین تکلیف کسانی که 
در حوزه صید و صیادی اشتغال دارند باب اعطای مجوز 
به صیادان جدید را بگیریم و متقاضیان جدید به بخش 

آبزی پروری هدایت شوند. 
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد 
حاضر  حال  در  تاکید کرد:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بخشی از صیادان جوب شرق کشور  به صورت میهمان  
هرمزگان  آب های  در  و  آمده اند  هرمزگان  استان  به 
صید می کنند اما برای کارهای اداری شان بین چابهار 
تردد و سرگردان هستند که درخواست  و جاسک در 

دارند کارهایشان کال به استان منتقل شود. 
رئیس  از  هرمزگان  نماینده  شدیدالحن  انتقاد 
را  هرمزگان  مردم  به  ایران/بی حرمتی  شیالت 

نمی پذیریم
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در 
شیالت  مدیرکل  صدای  و  بی سر  برکناری  به  واکنش 
و  استاندار  با  هماهنگی  عدم  از  انتقاد  با  هرمزگان 
هرمزگان  مردم  به  توهین  را  مسئله  این  نمایندگان 
دانست و گفت: اگر به این مسئله رسیدگی نشود ما  با 

اهرم های نظارتی قطعا رسیدگی خواهیم کرد. 
بندرخمیر،  بندرعباس،  مردم  نماینده  مرادی  احمد 
ابوموسی در مجلس شورای اسالمی  حاجی آباد، قشم، 
در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی که با حضور 
اشارهدبه  با  شد،  برگزار  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
اراضی  موضوع  اظهارداشت:  زمین های  اسناد  مشکل 
کشاورزان، نیاز به اصالح قانون دارد که اگر این موضوع 
و  شد  خواهد  حل  مشکالت  از  بسیاری  شود  اصالح 
با  استان هرمزگان در جلسه ای که  نمایندگان  مجمع 

وزیر جهادکشاورزی داشتند این اختیار را گرفتند که 
شورایی در استان هرمزگان جاهایی که تداخالت ارضی 
وجود دارد به نفع مردم رای دهد تا مشکل مردم حل 
آب  بحث  وپنج  یک  فرم های  امروزه  افزود:  وی  شود. 
یک  اگر  است،  شده  کشاورزان  برای  عذابی  به  تبدیل 
نمونه  چاه را بازدید کنید شاهد خواهید بودید که این 
چاه  قبل از سال ۸۵ فعال یا نیمه فعال بوده است اما 
بهره بردار آن به هر دلیلی ممکن است نتوانسته باشد 
مشکل  به  امروز  و  کند  ثابت  را  خود  چاه  بودن  فعال 
در  هرمزگان  مردم  نماینده  است.  شده  تبدیل  جدی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه، اکثریت کشاورزان 
برنامه پنجم و  مشکل اضافه برداشت دارند، گفت: در 
ششم توسعه موضوع برقی کردن چاه های آب کشاورزی 
مطرح شد و وزارت  جهادکشاورزی و وزارت نیرو مکلف 
شدند این برنامه را به اتمام برسانند اما با وجود اینکه در 
آستانه اتمام برنامه ششم توسعه هستیم این امر محقق 
نشده است و کشاورزان هم با موانع عدیده ای در بحث 

تامین سوخت روبرو شده اند که آن ها را آزار می دهد.
تولیدی  محصول  چند  هرمزگان   تاکید کرد:  مرادی 
و  آفات  امروز  اما  است  برندشان جهانی شده  دارد که 
بیماری ها آن ها را تهدید می کنند و برای حفظ شان به 
مشکل برخورده ایم که الزم است تمهیداتی در این راستا 

اندیشیده شود. 
بسیار  گالیه های  حوزه شیالت  در  ما  تصریح کرد:  وی 
زیادی داریم، احساس می کنم اراده ای برای انجام کار 
تولید کننده ک  ندارد و صیاد،  ایران وجود  در شیالت 
سرمایه گذار همه در استان به حال خود رها شده اند، 
استان جدی تر  حوزه شیالت  در  داریم  توقع  و  انتظار 

وارد شوید. 
یکبار برای همیشه مشکل بیمه صیادان را حل 

کنید 
وی خطاب به رئیس سازمان شیالت ایران گفت: الزم 
است یکبار برای همیشه مشکل بیمه صیادان را حل 
کنید برای این امر یا باید الیحه بدهید از طریق دولت 
و یا کمک کنید ما طرح دهیم اما انتظار جدی ما این 
ارائه  به مجلس  را  دولت الیحه ای  و  که شیالت  است 
دهد. مرادی با اشاره به برکناری بی سر و صدای مدیرکل 
حق  مدیر  جایی  جابه  اظهارداشت:  هرمزگان،  شیالت 
شما است اما اخالق در جابه جایی و انصاف در جا به 
جایی هم  حق ما است، ما مطالبه داریم که اگر قرار 
است مدیرکلی جا به جا شوند  با استاندار و نمایندگان 
هماهنگی شود، نمی شود که یک شبه تودیع و معارفه 
انجام دهید، استان هرمزگان ۶۰ درصد فعالیت شیالتی 
کشور را بر عهده دارد انتظار داریم که اگر حتی رئیس 
مدیرکل  حداقل  نبود  هرمزگانی  یک  کشور  شیالت 

شیالت حتما باید یک هرمزگانی باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به این مسئله رسیدگی نشود 
ما  با اهرم های نظارتی قطعا رسیدگی خواهیم کرد چرا 
که این مسئله بی حرمتی به مردم هرمزگان بوده است 
به  نگاه کج  اعالم می کنیم هر مدیری که  و همین جا 
مردم داشته باشد و بی حرمتی به مردم کند در زمره 

خیانتکاران به کشور است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی هرمزگان مطرح کرد:

تعرفه  صادرات گوجه فرنگی 
و پیاز نفس کشاورزان را 

بریده  است

هرمزگان  استان  خاطرنشان کرد:  مویدی 
یکی از استان های مهم در محصوالت خارج 
ار فصل است اما همه ساله چیزی که برای 
ریسک  نمی شود  گرفته  نظر  در  هرمزگان 
در  کشت  دلیل  به  استان  کشاورزی  باالی 
است  هوا  و  آب  پایداری  عدم  و  زمستان 
و  فنی  کمک های  از  داریم  درخواست  که 
به  یا کمک  برای جبران خسارت ها  اعتباری 
محصول  قیمت  افت  زمان  در  کشاورزان 

استفاده شود.

شهرداری  عامل  غیر  پدافند  و  بحران  سرپرست 
بندرعباس از برگزاری بیست وچهارمین مانور سراسری 
زلزله و ایمنی در صبح  روز سه شنبه  هشتم آذر ماه 
۱۴۰۱ همزمان در سراسر کشور با شعار " مدرسه ایمن 
پاالیشگاه  دخترانه  دبیرستان  در   " آور  تاب  ، جامعه 

صنعت نفت بندرعباس خبر داد .
به گزارش دریای اندیشه ، احمد مالئی نسب سرپرست 
ی  کلیه  به  خداقوت  و  تشکر  ضمن  مجموعه  این 
دستگاه های اجرایی  و همکاران شهرداری بندرعباس 
و  زلزله  سراسری  مانور  چهارمین  و  بیست   : گفت 
در سراسر  ماه سال جاری همزمان  آذر  در ۸  ایمنی 
کشور با همکاری و هماهنگی دستگاه ها و ارگانهایی 

بندرعباس  فرمانداری   ، استانداری هرمزگان  همچون 
منطقه   ( بندرعباس  ، شهرداری  پرورش  و  آموزش   ،
۲شهرداری   ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، 
سازمان آرامستان ، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
شهرداری (، فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس 
مرکر   ، استان  احمر  هالل  جمعیت   ، راهور  پلیس   ،
حوادث فوریت های پزشکی هرمزگان ، پایگاه مقاومت 
بسیج شهرستان ،اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس 
، شرکت  استان  ، شرکت گاز  اداره آب و فاضالب    ،
توزیع برق شهرستان برگزار می شود.وی افزود : قبل از 
برگزاری مانور سراسری زلزله  توسط مربیان آموزشی 
در زمینه های پناه گیری و خروج اضطراری در زمان 

زلزله ، امداد و نجات ، حمل مصدوم ، اطفاء حریق ، 
ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری در زمان بحران 
به دانش آموزان  تمرین ها و آموزش های الزم داده 

می شود.
مالئی نسب در ادامه بیان کرد : با توجه به زلزله خیز 
بودن کشور ایران ، موضوع مقاوم سازی ، آموزش  و 
اطالع رسانی از مهم ترین عوامل پیشگیری و مقابله با 
هرگونه حوادث احتمالی بحران  و همچنین از ضروری 
ترین موارد جهت کاهش خسارات جانی و مالی می 

باشد.
 گفتنی است : مانور سراسری زلزله و ایمنی هشتم آذر 
ماه با حضور کلیه ی مسئولین و دستگاه های اجرایی 

در دبیرستان دخترانه پاالیشگاه صنعت نفت بندرعباس 
برگزار می شود.

سرپرست بحران و پدافند غیر عامل شهرداری بندرعباس:

بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله هشتم آذر ماه ۱۴0۱برگزار می شود

مجتمع مسکونی آبان با دارا بودن ۸۸ واحد مسکونی 
تا پایان سال ۱۴۰۱ در جزیره کیش به بهره برداری 

می رسد.
زمینی  در  مجتمع  این   ، اندیشه  دریای  گزارش  به 
 ۳۰ اشتغال  سطح  با  مربع  متر   ۴۰۳۰ مساحت  به 

درصد و تراکم ۲۳۰درصد در ۱۱ طبقه توسط شرکت 
سرمایه گذاری مسکن جنوب ساخته شده است.

با ساخت این مجتمع که با هزینه ۵۰۰۰ میلیارد ریال 
مستقیم  به صورت  نفر   ۷۰ برای  است  ساخته شده 

اشتغال ایجاد می شود. زیر بنای این مجموع ۱۵ هزار 
و ۶۹۰ متر مربع می باشد که از این متراژ ۹ هزار و 
۲۶۹ متر مربع آن مفید است.این مجتمع دارای البی 
های زیبا،،کانتر اطالعات، شوت زباله،  فضای اداری، 

کافی شاپ، فضای ورزشی است.

شمارش معکوس افتتاح مجتمع مسکونی 88 واحدی آبان در کیش
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وعده جالب جواد خیابانی در 
صورت پیروزی مقابل آمریکا

جواد خیابانی که قرار است دیدار حساس ایران مقابل 
آمریکا را گزارش کند، وعده ای جالب در خصوص این 

جدال داد. 
 به گزارش »ورزش سه«، تیم ملی بعد از دستیابی 
به پیروزی مقابل ولز، اکنون یکی از مدعیان صعود 
از گروه دوم رقابت های جام جهانی محسوب می شود. 
مرحله  بازی  آخرین  در  کی روش  کارلوس  شاگردان 
گروهی باید برابر آمریکا قرار گیرند و در صورت کسب 
نتیجه در این جدال، شانس صعود به مرحله بعدی را 

خواهند داشت.
که  سیما  و  صدا  باسابقه  گزارشگر  خیابانی  جواد 
گزارش های خاطره انگیز و جالبی از او در سال های 
اخیر در ذهن مانده، اکنون در شرایطی که قرار است 
برگزار  شنبه  سه  که  را  بازی  این  گزارش  وظیفه 

می شود برعهده گیرد، وعده ای جالب داده است.
بازی و  این  به وضعیت جالب و حساس  اشاره  با  او 
احتمال باالی صعود ایران به مرحله بعدی وعده داد 
در صورت برتری شاگردان کارلوس کی روش مقابل 

آمریکا، سبیل  خود را بتراشد.

پراستقبال ترین بازی جام ؛

430 خبرنگار از لیست فیفا خط 
خوردند

با  جهانی  جام  گروهی  مرحله  بازی  حساس ترین 
استقبال ویژه خبرنگاران همراه شده است. 

البیت،  ورزشگاه  در  فردا  سه«  »ورزش  گزارش  به   
بین  جهانی  جام  گروهی  مرحله  بازی  جذاب ترین 
خواهد  برگزار  شرایطی  در  اسپانیا  و  آلمان  تیم های 
شد که موجی از درخواست های خبرنگاران و عکاسان 

برای پوشش این بازی به فیفا ارسال شده است.
دیدار  عکاس  و  خبرنگار   700 از  بیش  که  درحالی 
از  داد،  بازتاب خواهند  نزدیک  از  را  آلمان  و  اسپانیا 
 430 از  بیش  درخواست  فیفا  می رسد  خبر  دوحه 
خبرنگار را به دلیل محدودیت های موجود رد کرده 
و اجازه حضور در ورزشگاه به عنوان اصحاب رسانه را 

به آنها نداده است.
دیدار تیم های آلمان و اسپانیا به واسطه نتیجه ضعیف 
آلمان در مسابقه قبلی برابر ژاپن از اهمیت ویژه ای 
ویژه  استقبال  با  جهت  همین  به  و  است  برخوردار 
خبرنگاران همراه شده است. این دیدار فردا از ساعت 
22:30 در ورزشگاه البیت که میزبان دیدار افتتاحیه 

بود، برگزار خواهد شد

یک آرژانتینی گریه مسی را در 
می آورد

حذف  مثابه  به  می تواند  مکزیک  مقابل  در  ناکامی 
زودهنگام آرژانتین از جام جهانی باشد. 

 به گزارش »ورزش سه« تیم ملی آرژانتین از ساعاتی 
مکزیک  مصاف  به  بسیار حساس،  دیداری  در  دیگر 
خواهد رفت. مسابقه ای که شکست در آن یک حذف 
رقم  اسکالونی  شاگردان  برای  را  تلخ  و  زودهنگام 

خواهد زد.
سفید و آبی های آمریکای جنوبی که از سال 2002 
از  جهانی  جام  گروهی  مرحله  در  هرگز  سو  این  به 
دور رقابت ها کنار نرفته اند، سخت به دنبال شکست 
تیمی هستند که سرمربی روی نیمکت آن، روزگاری 
همین تیم آرژانتین را هدایت می کرد. جراردو مارتینو، 
سالگی   60 در  آرژانتین  و  بارسلونا  سابق  سرمربی 
هدایت سبزها را برعهده دارد و بعد از تساوی مقابل 
لهستان حاال سخت به دنبال شکست تیم کشورش 

خواهد بود.
مسی که رابطه بسیار خوبی با این سرمربی چه در 
امیدوار  بارسلونا و چه در تیم ملی آرژانتین داشت، 
جام  آخرین  در  آرژانتین  کاپیتان  عنوان  به  تا  است 
جهانی خودش اسیر یک شگفتی دیگر نشود و بتواند 
با تاثیرگذاری اش در مقابل اوچوآ و یارانش، قهرمان 

کوپا امه ریکا را به جام برگرداند

ایران و جهان 

سرمربی تیم بسکتبال بانوان فوالد هرمزگان:

برابر نیشابور عملکرد همیشگی مان 
را ارائه ندادیم

بانوان فوالد هرمزگان گفت:  سرمربی تیم بسکتبال 
هر چه تعداد مسابقات بیشتری انجام دهیم، کیفیت 

فنی و هماهنگی بازیکنان بهتر خواهد شد. 
به گزارش دریای اندیشه، مهسا پرانداخ  در خصوص 
عملکرد بازیکنانش در دور رفت مسابقات لیگ دسته 
و  خوب  بازیکنان  آمادگی  سطح  افزود:  کشور،  اول 
ایده آل است و فقط در بازی نخست برابر تیم لئونارد 
شاهین شهر نتوانستیم در سطح خودمان بازی کنیم.

وی ادامه داد: درکوارتر های سوم و چهارم به بازی 
برگشتیم که کمی دیر شده بود اما در بازی دوم برابر 
از  و  داشتیم  نیشابور عملکرد خوبی  بسکتبال  خانه 
پایاپای جلو رفتیم و در کوارتر سوم و چهارم  ابتدا 
توانستیم از تیم نیشابور پیشی بگیریم و برنده بازی 

شویم.
تمام  که  را  مسابقه ای  هر  کرد:  تصریح  پرانداخ 
می کنیم سطح بازیکنان باالتر می رود و اگر بازی ها 
را مانند دیدار با تیم نیشابور ادامه دهیم که بازیکنان 
در سطح خوبی بودند، نتیجه مطلوبی خواهیم گرفت.

بیشتری  مسابقات  تعداد  چه  هر  اینکه  بیان  با  وی 
انجام دهیم، کیفیت فنی و هماهنگی بازیکنان بهتر 
خواهد شد، اظهار کرد: باید از شرکت فوالد هرمزگان 
به واسطه حمایت و پشتیبانی مناسب شان از ورزش 
بانوان به ویژه رشته بسکتبال تقدیر کنم که تمامی 
شرایط را برای حضور مناسب مان در لیگ دسته اول 

کشور مهیا کردند.
به گزارش ایسنا، مسابقات دور برگشت لیگ دسته 
لئونارد  هرمزگان،  فوالد  های  تیم  گروه  در  اول 
شاهین شهر و خانه بسکتبال نیشابور از ۱6 آذرماه 
دور  در  هرمزگان  فوالد  تیم  و  می شود  از سرگرفته 
رفت با یک شکست و یک پیروزی در رتبه دوم گروه 

خود دارد.

زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی 
قشم به بهره برداری رسید

زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی قشم با حضور 
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به 

بهره برداری رسید. 
به گزارش دریای اندیشه، معاون توسعه ورزش بانوان 
از  برداری  بهره  مراسم  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی قشم گفت:برای 
تعویض چمن و ترمیم سیستم روشنایی این ورزشگاه 
بیش از ۵۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه 

شده است.
مریم کاظمی پور تصریح کرد: سه سالن ورزشی چند 
نیز دهه فجر  و یک زمین چمن مصنوعی  منظوره 

امسال در شهرستان قشم به بهره برداری می رسد.
بانوان وزارت ورزش و جوانان  معاون توسعه ورزش 
که  دارد  فوتبال  باشگاه   7 قشم  شهر  کرد:  بیان 
شهر  این  استاندارد  ورزشگاه  تنها  تختی  ورزشگاه 

است.

پایان مسابقات کشوری تیراندازی 
کالیبر آزاد بسیج عشایر در هرمزگان

 
کالیبر  تیراندازی  کشوری  مسابقات  دوره  سومین 
آزاد به میزبانی بسیج عشایری شهرستان حاجی آباد 

استان هرمزگان برگزار شد. 
تیراندازی  هیئت  رئیس  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
استان هرمزگان گفت: در این دوره از مسابقات 4۸ 
نفر شرکت کننده از ۱0 تیم و در دو بخش تیمی 
رقابت  به  هم  با  متر   400 مسافت  در  انفرادی  و 

پرداختند.
علی اصغر عباسلو افزود: در این رقابت ها هر شرکت 
کننده می تواند در مدت زمان پنج دقیقه ده گلوله را 

به سمت سیبل شلیک کند.
وی بیان کرد: در پایان این دوره از مسابقات تیم های 
استان های قم، هرمزگان و فارس به ترتیب رتبه های 

اول تا سوم را کسب کردند.
رئیس هیئت تیراندازی استان هرمزگان با بیان اینکه 
قرار است این مسابقات هر ساله به صورت کشوری در 
استان های مختلف برگزار شود، اضافه کرد: در بخش 
انفرادی نیز کامبیز رستگار از استان فارس بر سکوی 
نخست ایستاد و حسن کریم زاده و فرشید سعادتمند 
از استان قم مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند 
و آروین قاسمی از هرمزگان و سید مصطفی موسوی 
از قم به ترتیب بر سکوهای چهارم و پنجم ایستادند.

شهرستان ها

ناکامی های خود  ادامه روند  تیم فوتسال صنایع پشتیبان هرمزگان در 
دیگر  نیز در خانه شکستی  طی هفته های گذشته در هفته چهاردهم 

راتجربه کرد.
بندرعباس  فجر  سالن  آذرماه   4 جمعه  عصر  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
میزبان دیدار دو تیم صنایع پشتیبان و آنا صنعت پاسارگاد قم بود که در 
نهایت با برتری قمی ها به پایان رسید تا روند کسب نتایج ضعیف نماینده 

استان همچنان ادامه داشته باشد
بنفش پوشان هرمزگانی که از هفته هشتم روند ناکامی های خود را آغاز 
برطرف کردن مشکالت  بدنبال  نیم فصل  تعطیالت  پی  در  بودند  کرده 
روحی بازیکنان و پرداخت مبلغی از قراردادهای آنان بودند که متاسفانه 
بدلیل عدم موجودی حساب باشگاه هیچ مبلغی پرداخت نشد تا بازیکنان 

این تیم همچنان بی روحیه به مصاف حریفان خود برود.
شاگردان بزوال که امیدوار بودند بعد از هفته ها و در خانه بتوانند به سه 

امتیاز این دیدار دست پیدا کنند در نهایت تسلیم حریف قمی خود شدند 
تا نشان دهند که شرایط این تیم همچنان بحرانی است.

نماینده استان در این دیدار با نتیجه 3 بر2 مغلوب آنا صنعت قم شد تا 
همچنان با ۱۵ امتیاز در جایگاه هشتم جدول باقی بماند. باخت بنفش 
پوشان هرمزگانی در حالی در خانه رقم خورد که حریف آنان با ۱2 امتیاز 
و 4 پله پایین تر از آنان در جدول قرار داشت. در این دیدار 2 پنالتی نیز 

توسط محمد بنی اسدی برای این تیم از دست رفت.
این تیم طی ۱4 هفته گذشته خود 4 پیروزی، 3 تساوی و 7 باخت را به 
ثبت رسانده است تا نشان دهد که از زمان وجود بحران در این تیم تاکنون 

نتوانستم بردی در کارنامه خود ثبت نماید.
شاگردان هادی بزوال در هفته پانزدهم چهارشنبه 9 آذرماه در دیداری 
بیرون از خانه به مصاف گیتی پسند اصفهان خواهند رفت که با کسب 
30 امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارد و در هفته شانزدهم نیز در 

خانه و در تاریخ ۱4 آذرماه رو در روی سن ایچ ساوه سوم جدولی قرار 
خواهد گرفت.

تیم فوتسال صنایع پشتیبان در نیم فصل اول 3 بازیکن اصلی خود را به 
دلیل عدم پرداخت مطالبات از دست داد تا از هفته هفتم به بعد و برخالف 

7 هفته ابتدایی لیگ روندی بسیار ناامید کننده داشته باشد.
هرچند این تیم در نیم فصل دوبازیکن دیگر به جمع خود اضافه کرد اما 
حضور این بازیکنان هم نتوانست روزنه های امیدی در این تیم ایجاد کند 

و روند باخت های این تیم همچنان ادامه دارد.
تر  این تیم حساس  برای  ادامه مسابقات  برای  این روند شرایط  ادامه  با 
ناخوشایندی  اتفاقات  منتظر  باید  نتایج  و در صورت کسب همین  شده 
برای تیم بود. نتایجی که قبال و یک بار توسط تیم آذرخش بندرعباس به 
ثبت رسیده و خاطره تلخی برای عالقمندان به این تیم و ورزش استان 

به یادگار ماند.

لیگ برتر فوتسال کشور؛

 حرکت صنایع بر روی لبه تیغ
ناکامی صنایع در آغاز نیم فصل دوم

گزارش
 اختصاصی:

آغاز می شود  نیز  آذرماه  از هفدهم  فوتسال کشور  اول  لیگ دسته 
و تیم فوالد هرمزگان در سومین فصل حضورش در این مسابقات به 
دنبال موفقیتی بزرگ و صعود به لیگ برتر فوتسال کشور است و در 
نخستین دیدار در بندرعباس میزبان تیم شهدا مدافع حرم علی آباد 

است
به گزارش دریای اندیشه، تیم فوالد هرمزگان در فصل جاری بار دیگر 
علی  کاردان خود  و  دانش  با  و  جوان  مربی  به  نیمکتش  سپردن  با 
امیری می خواهد با ترکیبی جوان و استفاده حداکثی از نیروهای بومی 

پتانسیل فوتسال هرمزگان را در کشور به رخ بکشد
تیم فوالد هرمزگان که فصل گذشته در جمع ۱0 تیم برتر مرحله 
نهایی قرار داشت در این فصل در گروه اول مسابقات لیگ دسته اول 
کشور با تیم های شهروند ساری، شهدا ورزشکار ایالم 6۵، سبحان 
فلز گرمسار، شهدا مدافع حرم علی آباد، آروین قاال ماکو، نفت امیدیه، 

پاالیش نفت آبادان و صبا یزد همگروه است
ایمان سازوار،امیر حسین بلگوری، امیر حسین ماکیانی، بهزاد میری 
زاده، غالمرضا رحیمی شهواری، عارف شبانه گرد، رضا رنجبر، محمدرضا 
نوروزی، امیر عباس مرادی، رامین بابا جانی، افشین علیزاده، متین 
قادری، محمدرضا هاشمی پور، محمدرضا شجاعی، محمدرضا آبروشن، 

علی مرادی، ابوالفضل دلزنده نژاد، محمد باقرزاده، هومن بلوچی، مهدی 
حدادی و آرش دهقانی بازیکنان تیم فوالد هرمزگان را در فصل جاری 
موسی  فوتسال(،  های  تیم  )مدیر  ذاکری  علی  و  دهند  می  تشکیل 

امیری)سرمربی(، مهدی حمزه  بزرگساالن(، علی  تیم  )مدیر  زاهدی 
ای و هادی بالیی پور)مربیان( و عبدالوهاب عسکری)تدارکات( اعضای 

کادر فنی و اجرایی تیم فوتسال فوالد هرمزگان را تشکیل می دهند.

نونهاالن دخترجناحی نائب قهرمان  مسابقات 
بدمینتون قهرمانی کشور شدند

دختران نونهال جناحی در مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور در قالب 
تیم هرمزگان مقام دوم را در بخش دو نفره آزاد کسب کردند.

به گزارش دریای اندیشه، مسابقات بدمینتون نونهاالن دختر قهرمانی 
کشور به میزبانی بندر عباس به پایان رسید که تیم دو نفره *حسنی 
انجمی و درنا قائدیان* و به مربیگری آمنه زارعی از شهر جناح شهرستان 

بستک در جایگاه دوم بخش آزاد قرار گرفتند.
درنا  انجمی،  انجمی، حسنی  نیز صوفیا شیرزاد، عذرا  تیمی  در بخش 
تیم هرمزگان  به عنوان  از شهرستان بستک  نیا  قائدیان و حنا حسن 

حضور داشتند. 
این مسابقات با حضور ۱7 تیم از استان های مختلف کشور در سه رده 
سنی زیر ۱۱ سال، زیر ۱3 سال و بخش آزاد به مدت 4 روز به میزبانی 

شهرستان بندرعباس برگزار شد.
گفتنی است این اولین مقام استان هرمزگان در مسابقات کشوری در 
به  بازان شهرستان بستک  بدمینتون  با درخشش  است که  این رشته 

ارمغان آمده است.

هفدهم آذرماه سوت آغاز مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور به صدا در می آید


