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کیش در نظر دارد یک فروند  کشتیرانی آفتاب  شرکت 
لندینگ کرافت  با سال ساخت 2007 بفروش برساند

ساعات  در  بیشتر   اطالعات  کسب  جهت  می توانند  متقاضیان   
اداری )غیر تعطیل( با شماره تلفن:07644453157 تماس حاصل 

نمایند. 

گهی فروش شناور آ

شرکت کشتیرانی آفتاب کیش

 گروه اقتصادی// 
اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  نمایندگان  مجمع  عضو 
گفت: باید وزارت راه و شهرسازی به تکمیل پروژه باند دوم راه 

کهورستان به الر اهتمام جدی داشته باشد.
شهر  معتمدین  از  جمعی  با  دیدار  در  افزود:  مرادی،  احمد 
راه  دوم  باند  تکمیل  خصوص  در  مهمی  مطالبه  بندرعباس، 
جانبه  همه  پیگیری  نیازمند  که  شد  مطرح  نیز  الر  به  کهورستان 

مسئوالن استان هرمزگان دارد.
وی با بیان اینکه این مسیر در حوزه استان هرمزگان به طول ۷۵ 
کیلومتر از  کرد: عملیات اجرایی ۱۱  کیلومتر باقی مانده است، اظهار 

احداث باند جدید تکمیل و در دست بهره برداری است و عملیات 
 ۴۵ فیزیکی  پیشرفت  و  کیلومتر   ۸ فنی  ابنیه  احداث  و  زیرسازی 

درصد در مرحله اجرایی قرارداد.
کیلومتر مانده مسیر در حال  مرادی با اشاره به اینکه مطالعات ۵۶ 
کرد: در راستای تسریع این پروژه مهم با طرح  انجام است، تصریح 

تذکر و سوال از وزیر راه و شهرسازی پیگیر موضوع خواهم بود.
کاهش  در  پروژه  این  تکمیل  حتم  طور  به  گفت:  پایان  در  وی 
تصادفات و میزان فوتی ها و امنیت تردد و جاده ای نیز موثر خواهد 
بود و باید وزارت راه و شهرسازی به تکمیل این پروژه اهتمام جدی 

داشته باشد./ایسنا

گهی  شرکت های  آ
تعاونی سراسر  

 هرمزگان 
در صبح ساحل

تلفن پذیرش: 32241462-105
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اختصاصی صبح ساحل/ اعتراض بی وقفه مردم نسبت به دور بودن شهرک علوی از شهر؛

مسکن ملی، راهی برای خانه دار شدن 
یا حاشیه نشین شدن؟

خبر  اختصاصی

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان خبرداد

کل ورزش و جوانان هرمزگان:  سرپرست اداره 

کسب  رقابت بیش از ۹ هزار داوطلب برای 
 ۶۷۴ سهمیه آموزش و پرورش در هرمزگان

   به دنبال رفع مشکالت هیات 
قایقرانی هستیم

کمک خیرین      تالش ستاد دیه برای آزادی تمام زندانیان جرائم غیرعمد با 

گلریزان و آزادی 1۶ نفر در هرمزگان

همین صفحه

صفحه 4

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

 تکمیل پروژه باند دوم راه 
کهورستان به الر امری ضروری است

صفحه 5

مدیرکل شیالت هرمزگان خبر داد:
صفحه 6

 گروه اقتصادی// 
را  نان  یارانه  کارت  صدور  کشور،  وزارت  اطالع رسانی  مرکز   

کنی رسانه های معاند دانست. تکذیب و آن را شایعه پرا
کرد:  کشور ا با انتشار اطالعیه ای تصریح   مرکز اطالع رسانی وزارت 
جعلی  کارت  تصاویر  انتشار  با  گذشته  روز  از  معاند  رسانه های 
یارانه نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت 

کشور برآمده اند. به عرضه نان در داخل 
مردمی  دولت  که  کنون  ا است:  آمده  اطالعیه  این  ادامه  در 
اقتصادی  جنگ  بحبوحه  در  رئیسی  آیت اهلل  عدالت محور  و 
همه جانبه دشمن، برای عبور از ارز رانت آور و فسادزا با پرداخت 
می رود  انتظار  است،  شده  عمل  وارد  مردم  به  مستقیم  یارانه 
نقد  کنار  در  موجود،  شرایط  از  درست  درک  با  کشور  رسانه های 

دستاوردها  به  شد،  خواهد  دولت  بالندگی  موجب  که  سازنده 
با  مقابله  در  و  داشته  توجه  هم  مردمی  دولت  ارزنده  خدمات  و 
عمل  سریع تر  و  فعاالنه تر  معاند،  رسانه های  جریان سازی های 
کشور از مشکالت  کنند و به سهم خود یاری گر دولت در عبور دادن 
کشور در بخش دیگری  اقتصادی باشند.مرکز اطالع رسانی وزارت 
در  سیزدهم  دولت  که  گاهند  آ همه  شد:  یادآور  خود  اطالعیه  از 
روز  شبانه  و  است  گرفته  تحویل  را  کشور  اقتصاد  شرایطی  چه 
آالم  و  مشکالت  کاهش  دنبال  به  انقالبی  و  جهادی  رویکرد  با  و 
که قبل از این دولت روزانه ۷۰۰ نفر  مردم است. فراموش نکنیم 
با  امروز  از دست می دادند و  را  کرونا جان خود  به دلیل بیماری 
کرونا به هفت نفر  کسن  اقدامات ارزنده دولت در تسریع روند وا

رسیده است.

کرد »دولت مردمی آیت اهلل  این مرکز در ادامه  اطالعیه خود اضافه 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  توصیه های  اساس  بر  رئیسی 
دولت،  داشتند  کید  تأ که  جمهوری  ریاست  حکم  تنفیذ  مراسم 
مسایل، مشکالت و راه حل ها را با مردم در میان بگذارد، تالش 
میان  در  مردم  با  شفاف  را  راهبردی  و  کالن  تصمیم های  دارد 

بگذارد و ملت را در تصمیم های خود سهیم سازد.
در پایان این اطالعیه از رسانه ها و فعاالن فضای مجازی خواسته 
ادا  گذشته  از  تبیین بیش  را در فرضیه جهاد  تا سهم خود  شده 
در  است،  اقتصادی  جراحی  حال  در  دولت  که  زمانی  در  و  کنند 
مقابل ماشین تخریب و تحریف بدخواهان و رسانه های معاند، 
روایت ها،  جنگ  در  ندهند  اجازه  و  باشند  داشته  روشنگری 

دشمنان ذهن ملت بزرگ ایران را مخدوش سازند./ایرنا

 گروه اجتماعی// 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  معاون 
نهمین  نخست  مرحله  در  گفت:  هرمزگان 
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 
کسب  سال 1401، ۹ هزار و 4۹6 داوطلب برای 
رقابت  هم  با  پرورش  و  آموزش  سهمیه   674

کردند،
داوطلبان  افزود:  خبر  این  تشریح  در  دولتی 
رشته های شغلی آموزش و پرورش در هرمزگان 

۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه برای قبولی و فعالیت در 
آموزش و پرورش با هم به رقابت پرداختند.

نهمین  نخست  مرحله  در  اینکه  بیان  با  وی 
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 
کسب  برای  و ۴۹۶ داوطلب  سال ۱۴۰۱، ۹ هزار 
رقابت  هم  با  پرورش  و  آموزش  سهمیه   ۶۷۴
کرد: آزمون استخدامی رشته های  کردند، اظهار 
 ۳۱ خ  مور جمعه  روز  در  دستگاه ها  سایر  شغلی 

تیرماه برگزار می شود.

که  آزمون  دو  این  در  کرد:  خاطرنشان  دولتی 
اجرایی  دستگاه   ۱۴ و  پرورش  و  آموزش  شامل 
ظرفیت  نفر   ۷۸۴ است  هرمزگان  استان  در 
که حدود ۱۱ هزار و ۷۵۷  استخدامی وجود دارد 
کرده  نفر برای شرکت در این آزمون ها ثبت نام 

اند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان 
کنندگان  شرکت  درصد  اینکه ۷۱.۵  به  اشاره  با 
نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 

استان را خانم ها و ۲۸.۵ درصد را آقایان تشکیل 
می دهند، اضافه کرد: در مجموع از ۷۸۴ سهمیه 
 ۶۷۴ آزمون،  دو  این  در  شده  داده  اختصاص 
سهمیه متعلق به آموزش وپرورش )۸۶ درصد( 
و ۱۱۰ سهمیه )۱۴ درصد( به سایر دستگاه های 

اجرایی )۱۴ دستگاه( اختصاص دارد.
کل داوطلبان آزمون  کرد: از  وی در پایان عنوان 
استخدامی آموزش وپرورش، ۷۶ درصد را زنان و 

۲۴ درصد را مردان تشکیل داده اند./ایسنا

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

کهورستان به الر امری ضروری است تکمیل پروژه باند دوم راه 

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان خبرداد

کسب ۶۷۴ سهمیه آموزش و پرورش در هرمزگان رقابت بیش از ۹ هزار داوطلب برای 

کرد کارت یارانه نان را تکذیب  کشور صدور  وزارت 

آغاز ذخیره سازی بچه ماهی در مزرعه پرورش ماهی در قفس هندورابی
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان با اشاره به برگزاری 13 
گلریزان از اول تا پایان ماه رمضان در ادارات و نهادهای  جشن 
دولتی و خصوصی شهرستان های مختلف استان گفت: در این 
مدت 2 میلیارد و 800 میلیون تومان جمع آوری شد و 4 میلیارد 
و 500 میلیون تومان نیز از سوی افراد و نهادها تعهد پرداخت 

کمک خیرین،  داده شده است. احمد مرادی نژاد ادامه داد: با 
کیان از طلب هایشان 16 نفر  ستاد دیه و همراهی و بخشش شا
گر حدود  از زندان های استان طعم خوش آزادی را چشیدند و ا
4 میلیارد تومان تعهدات پرداخت شود در آینده نزدیک 27 نفر 

نیز از زندان های استان آزاد خواهند شد. 

صفحه 3

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

  جنگ اوکراین افول قدرت آمریکا 
را تسریع می کند

صفحه 2

همین صفحه

 داوطلبان رشته های شغلی آموزش و پرورش در هرمزگان 15 و 16 اردیبهشت ماه برای قبولی و فعالیت در آموزش و پرورش با هم
 به رقابت پرداختند.



گهی مزایده) نوبت اول( آ
 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 
 0000424 شعبه  بایگانی  شماره  به  و   140040920000352695 کالسه  شماره  به 
که در  موضوع دعوی فی ما بین آقای وحیدرضا ایران نژاد پاریزی و علیرضا خدیور 

گذاشته می شود.  این راستا سهم مشاعی از ملک به شرح ذیل به مزایده 
گزارش بازدید: خالصه 

گردد، بدیهی است چنانچه پس  کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می  نظریه 
کارشناسی مدارک و مستندات و اطالعات متکی به  گزارش و نظریه  از تحریر این 
اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه حاصله موثر واقع شود، مسئولیتی 
اقدام های  از حدود شمول  ج  به آن ها خار نبوده و رسیدگی  کارشناس  متوجه 
بعمل آمده می باشد، همچنین مسئولیت ناشی از هرگونه اقرار یا ادعای جعل یا 
مخدوش بودن یا نابرابری تصاویر و مدارک ابرازی با نسخ اصلی انکار و تردید به 
اقرار دالیل و اسناد ارائه شده متوجه ابرازکننده می باشد و با توجه به محدودیت 
از  مبری  را  خود  کارشناس  فوق  موارد  سایر  و   اقرار  مورد  در  کارشناس  حیطه 
بازار مسکن اعالم  با عنایت به شرایط خاص  ارزیابی مذکور  مسئولیت می داند. 
کارشناس مسئولیتی در قبال نوسانات نامتعارف آتی بازار مسکن اعم  گردیده و 
کاهش نخواهد داشت. استماع و مطالب طرفین و مطالب طرفین  از افزایش یا 
کارشناسی به  گزارش و نظریه  دعوی و انعکاس اطالعات ارائه شده از طرف آنان در 

منزله تایید یا رد آن مطالب نمی باشد. 
نظریه کارشناسی:

خ  مور  140085623054002178 شماره  نامه  تصویر  مندرجات  براساس   -  1
نام  و  نام  بندرعباس،  ناحیه دو  ثبت ملک  ثبتی حوزه  1400/04/21 مدیر واحد 
خانوادگی مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت 
ک ثبتی شماره 6193 فرعی از  تعویضی با شماره چاپی 438007 سری الف 98 پال
1اصلی بخش 2 به مساحت 45 مترمربع آقای علیرضا خدیور نام پدر غالمرضا می 

باشد.
تصویر  مالحظه  است.حسب  پیشه  و  کسب  محل  و  سکونت  محل  ملک   -  2
مدارک ابرازی ملک مورد نظر دارای پروانه ساختمانی به شماره ش/م/1/9654 
می باشد. حسب مندرجات آن بنا دارای 4 طبقه و 194 مترمربع زیربنای احداثی 
اصلی  استفاده  نوع  سوم  طبقه  تا  همکف  طبقه  که  بوده  خرپشته  احتساب  با 
شهرداری  شهرسازی  فنی  امور  کارشناس  گزارش  برابر  است.  تجاری  آن  فرعی  و 
و  به مساحت 3/5 مترمربع  تا سوم در هر طبقه  اول  از طبقه  اشاره  ملک مورد 
درمجموع به مساحت 10/5 مترمربع دارای مساحت مازاد بر پروانه می باشد و 

در طبقه همکف با مصالح قوطی فلزی به مساحت 7/5 مترمربع مازاد بر مجوز 
پروانه می باشد. ملک مورد نظر در زمان بازدید حسب اظهارات آقای خدیور فاقد 
گانه برای هر واحد و نیز فاقد صورتمجلس  پایان کار ساختمانی و نیز فاقد سند جدا
خ  تفکیکی می باشد. آقای علیرضا خدیور براساس تصویر مبایعه نامه ابرازی مور
که  داشت  اظهار  غیرمنقول  اموال  فروش  نامه  وکالت  تصویر  نیز  و   1389/06/01
گذار نموده ام. با عنایت  اینجانب سهم خود را به آقای منصور دانشور فروخته و وا
به حکمی بودن موضوع، تشخیص آن در حوزه صالحیت مقام محترم قضایی 
می باشد.عنداللزوم در صورت صالحدید استعالمات الزم در این خصوص صورت 
گلشهر جنوبی خیابان حکمت روبروی فضای سبز  پذیرد. نشانی ملک مورد نظر 
و سفارت هند می باشد. ملک موردنظر به صورت سه طبقه روی مغازه و فاقد 

آسانسور است.
ک شماره 6193 فرعی از 1 اصلی  3- حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازی پال
گانه  ثبت شده است ولی درخصوص مستحدثات ایجاد شده، پایان کار و سند جدا

و صورتمجلس تفکیکی ارائه نشد.
کلیه طبقات  4- براساس اظهارات آقای علیرضا خدیور و نیز تصویر مدارک ابرازی 
آقای  موجری  به  مستاجرین  اجاره  تحت  سوم(  طبقه  تا  شده)همکف  احداث 
تحت  همکف  طبقه  ابرازی  نامه  اجاره  تصویر  حسب  باشد.  می  دانشور  منصور 
از  )مغازه(  همکف  طبقه  اجاره  زمان  مدت  و  بوده  جهان...  مهین  خانم  اجاره 
خ 1400/07/10 لغایت 1401/07/10 و میزان اجاره بها به صورت ماهیانه مبلغ  مور
8/000/000 ریال با مبلغ پول پیش یکصد میلیون تومان است. حسب مفاد تصویر 
و  بحری  نهالی  معصومه  سیده  خانم  اجاره  تحت  اول  طبقه  ابرازی  نامه  اجاره 
خ 1400/09/06 لغایت 1401/09/06 و میزان اجاره بها به صورت  مدت اجاره از مور
ماهیانه مبلغ 10/000 ریال با میزان قرض الحسنه )پول پیش( 700/000/000 ریال 
می باشد. حسب مفاد تصویر اجاره نامه ابرازی طبقه دوم تحت اجاره آقای حمید 
خ 1400/03/10 لغایت 1401/03/10 و میزان اجاره  صبوری و مدت زمان اجاره از مور
کامل می باشد . حسب مفاد   بها به صورت مبلغ 700/000/000 ریال به صورت رهن 
تصویر اجاره نامه ابرازی طبقه سوم تحت اجاره آقای محمدرسول شعبانی نیا و 
خ 1400/04/01 لغایت 1401/04/01 و میزان اجاره بها به  از مور مدت زمان اجاره 

کامل می باشد. صورت مبلغ 550/000/000 ریال به صورت رهن 
خ 1400/04/21  5- حسب مفاد تصویر نامه شماره 140085623054002178 مور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو بندرعباس ملک مورد نظر مشاع است.
که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هرعنوان دارند در  6-درخصوص حقوقی 

بندهای پیشین نظریه به آن اشاره شده است و درخصوص حقوق سایر اشخاص 
حقوقی و حقیقی مدارک و مستنداتی ابزار نشد و اظهاراتی بیان نگردید عنداللزوم 

استعالمات الزم از مراجع ذیربط صورت پذیرد.
پارامترهای  سایر  گرفتن  نظر  در  و  قدمت  مساحت،  موقعیت،  به  عنایت  با   -  6
کارشناسی و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و 
غ از موارد بازداشتی و رهنی و  انتساب آن به هر شخص  حقیقی و حقوقی و فار
هرگونه  نداشتن  و  ثبتی  حدود  به  مربوطه  مغارتهای  هرگونه  احتمال  نداشتن 
عوارض و جرائم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهی های 
باشد و چنانچه ملک  که ممکن است وجود داشته  مشابه و تعهدات و دیونی 
به مبلغ  نظر  پایه ششدانگ ملک مورد  ارزش  باشد،  غیراوقافی  نیر  و  بالمعارض 
27/300/000/000 ریال با حروف بیست و هفت میلیارد  و سیصد میلیون ریال و 
ارزش یک دانگ مشاع:4/550/000/000 ریال جهت انجام مزایده برآورد و اعالم 

گردد. می 
کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.  1- فروش نقدی است و حدا

2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار 
است.

با  مزایده  روز  درتاریخ  مزایده  انجام  از  قبل  باید  دهندگان  پیشنهاد   -3
نقدی  سپرده  بصورت  را  شده  ارزیابی  مبلغ  مبلغ %10  احکام  اجرای  هماهنگی  
شبای  شماره  به   992108000100019909987611100582 واریز  شناسه  به 
ir220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل 

نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

خ 1401/03/03 در محل دفتر شعبه  5- مزایده در روز سه شنبه ساعت 13 مور
کوچه فتح  اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی 
برنده  و  آید  می  بعمل  حضوری  بصورت  بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  المبین 

که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. کسی است 
که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت  6-در صورتی 
که از  کسر احتمالی قیمت وخساراتی  بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول 
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده 
شرکت  متقاضیان  و  شد  نخواهد  مسترد  وارده  وخسارات  قیمت  کسر  تعیین  تا 
مدنی   احکام  اجرای  اول  شعبه  توانندبه  می  بیشتر  اطالع  کسب  برای  درمزایده 

دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز  شعبه اول اجرا احکام )آراء صادره از شعبه 9 و شعبه 10 حقوقی بندرعباس(- هادی جهانگیری
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   گروه سیاسی//
جمعه  امام  و  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده   
کراین افول قدرت آمریکا  گفت: جنگ ا بندرعباس 
را تسریع می کند و نظم نوین جهانی دچار تحول 

می شود.
گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین محمد  به  
به موضوع  نماز جمعه  زاده درخطبه های  عبادی 
که  زمانی  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  آمریکا  افول 
مقام معظم رهبری چندین سال قبل افول آمریکا 

می شود  مگر  می گفتند  عده ای  کردند  بینی  پیش  را 
کند. کشوری با این اقتدار افول 

تحلیلگران  از  نوام چامسکی  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
آمریکایی می گوید امپراتوری آمریکا رو به افول است، 
ادامه داد: زمانی آمریکایی ها خود را کدخدای دهکده 
جهانی معرفی می کردند و خودباخته های داخلی ما 
کدخدا ببندیم. کرده و می گفتند باید با  هم آن را باور 

وی اضافه کرد: قدرت اقتصادی آمریکا رو به افول بوده 
کشور با 20 هزار میلیارد دالر  که بدهکارترین  به نحوی 
که این مبلغ هم توسط خودشان اعالم  بدهی بوده 
شده است.امام جمعه بندرعباس ابراز داشت: عالوه  
بر آن قدرت نظامی شأن هم در حال فروپاشی است 
گر زمانی حرکت ناو جنگی شان به سواحل برخی  و ا
سقوط  به  منجر  دیگری  اقدام  هیچ  بدون  کشورها 
دولت و حکومت می شد امروز دیگر شرایط برای آنها 
کجای دنیا مساعد نیست.حجت االسالم و  در هیچ 
المسلمین عبادی زاده افزود: شرایط برای آمریکایی 
که  کردند مساعد نیست، درحدی  کجا ورود  ها در هر 
اولین  برای  امروز  تروریست سنت کام می گوید  رییس 
بار پس از جنگ جهانی دوم قدرت هوایی را ایرانی ها 
از ما گرفتند.وی اشاره کرد: تمام کشورهایی هم که به 
آمریکا چنگ زنده بودند ناامید شده اند و بسیاری از 

کشورها بدون هماهنگی با آن درحال تنوع دادن به 
روابط خود هستند تا به یک نقطه وابسته نباشند.

بایستی مولفه های قدرت کشور را در دنیا 
بشناسیم

در  مشکل  گفت:  هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کنیم و از طرفی  که باید آنها را حل  کشور داریم  اقتصاد 
در  اسالمی  جمهوری  قدرت  های  مولفه  باید  هم 
عبادی  والمسلمین  بشناسیم.حجت االسالم  را  دنیا 
از  یکی  ایران  اقتصادی  آوری  تاب  داد:  ادامه  زاده 
تحریم ها  این  چنانچه  است،  قدرت  مولفه های  این 
فرومی پاشید  آن  اقتصاد  می شد  وارد  کشوری  هر  به 
دیدن  آسیب  و  بسیار  تحریم های  وجود  با  کشور  اما 
توانسته دوام بیاورد و جمهوری اسالمی امروز در ُبعد 
که می تواند در صورت  اقتصادی به اقتداری رسیده 
کراین در دنیا خود  گسترش عوارض اقتصادی جنگ ا
کرد: امیدوارم  کند.وی اشاره  را در برابر قحطی حفظ 
گسترش  به دنیا  کراین  ا پیامدهای جنگ  و  عوارض 
می توان  را  داشته  تاثیر  که  مقدار  همین  اما  نیابد 
و  کرد  مشاهده  اروپا  مارکت های  سوپر  وضعیت  در 
خ نددهد، البته قحطی های  امیدواریم قحطی بزرگ ر
در  فقیه  ولی  است.نماینده  ظهور  عالیم  از  بزرگ 

دهد  خ  ر بزرگی  قحطی  گر  ا شد:  یادآور  هرمزگان 
در  بتواند  که  برسد  اقتداری  به  توانسته  ایران 
کند، 80 درصد  سخت ترین شرایط خود را حفظ 
کشور تولید می شود و  نیازهای دارویی در داخل 
شاهد نفوذ معنوی ایران در جهان اسالم هستیم 
کسی  که  و از لحاظ نظامی به نقطه ای رسیده ایم 

جرات درگیری با جمهوری اسالمی را ندارد.

وهابی ها احترام به بزرگان مذهبی را شرک 
می دانند

سالروز  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
تخریب قبور ائمه )ع( در بقیع به دست وهابی اشاره 
گفت: اولین اقدام وهابی پس از تسلط بر مدینه  کرد و 
مسلط شدند و مکه و مدینه تخریب قبور مقدس ائمه 
بود.نماینده  بقیع در سال 1304 هجری شمسی  در 
علمای  از  یکی  اینکه  بیان  با  هرمزگان  در  فقیه  ولی 
گویا تمام زندگی وهابی جنگ در برابر  یمن می گفت 
گر  که از دنیا رفته اند، ادامه داد: این ها ا کسانی است 
کسی دست خانم ترامپ را ببوسد شرک نمی دانند اما 
که این رفتار  احترام به بزرگان اسالم را شرک می دانند 

کردیم. را در سفر ترامپ به عربستان مشاهده 
این  گفت:  زاده  عبادی  والمسلمین  حجت االسالم 
این عصر  نهروانی های  ج  کوردل و خوار واقعًا  آقایان 
از جهان  بر بخش هایی  دارند  که  پولی  با  و  هستند 
اسالم سیطره یافته اند.نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
هالل  نیروهای  گفت:  احمر  هالل  هفته  به  اشاره  با 
ها  صحنه  در  همه  از  زودتر  ای  حادثه  هر  در  احمر 
می گویم.وی  قوت  خدا  آنان  به  که  می یابند  حضور 
گروه های مردم نهاد به  از جوانان خواست در قالب 
که توسط آن  گروه هایی  هالل احمر یاری بدهند و در 

جمعیت تشکیل می شود حضور یابند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

 جنگ اوکراین افول قدرت آمریکا را تسریع می کند

 صاحب امتیاز: شرکت تعاونی صبح ساحل
 مدیر مسوول:الهام کرمی

 قائم مقام مدیر مسوول وسردبیر : مهراب رشیدی
کریمی  دبیر سرویس  سیاست و اقتصاد:محمد خدا 

  دبیر سرویس ورزش :محمود رئیسی
 دبیر سرویس حوادث و اجتماع: آنا رام 
 دبیر سرویس آنالین: سامیه طهورنیان

کیفی 77/51 کشور با ضریب   رتبه اول در بین روزنامه های 

  چاپ:مهدوی کرمان       
  تحریریه: 32229585  )داخلی 108(
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ساختمان صبح ساحل
www.sobhesahel.com : وب سایت 

احتماال استیضاح ها از هفته آینده اعالم وصول شود
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این  عضو 
با  تعامل  منظور  به  استیضاح ها  طرح  از  جلوگیری  آیا  که 
کرد: به نظر من دولت خیلی  دولت انجام می شود، عنوان 
این رفتار را مثبت ارزیابی نمی کند، بعضی از دوستان فکر 
کمک  نکنند  وصول  اعالم  را  استیضاح ها  گر  ا که  می کنند 
گر  ا ندارد،  این  به  اعتقادی  دولت  اما  است،  دولت  به 
سیاهکلی  لطف اهلل  می کرد.  دفاع  مجلس  از  که  داشت 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  عضو 
که امضا جمع آوری شده اما  در رابطه با مساله استیضاح ها 
گفت: پیش بینی من به شخصه  اعالم وصول نشده است، 
که در هفته آینده مجلس استیضاح ها را اعالم  این است 
کار را نکند  گر این  کار قرار دهد، ا کرده و در دستور  وصول 
به عملکرد هیات رئیسه ایراد وارد است و حتما ما تذکرات 

جدی را به هیات رئیسه خواهیم داشت.
کنش رئیس صداو سیما به حذف برخی مجریان و  وا

هنرمندان
مطالبی  روز ها  »این  که  سوالی  به  پاسخ  در  جبلی  پیمان 
حذف  است  قرار  گویا  که  نام هایی  می شود،  مطرح 
هم  تنگ تر  هنرمندان  و  مجریان  برخی  دایره  و  بشوند 
که شما  بشود؛ آیا صحت دارد؟« پاسخ داد: موارِد خاصی 
نمی شود  این  بر  دلیل  می شوند  مطرح  یا  و  کردید  اشاره 
صداوسیما سیاستی بر قطع همکاری یا طرِد عناصر داشته 
کِل  که  کان هدف خودمان را باال قرار دادیم  کما باشد. ما 
جامعه و ظرفیت ها را ببینیم و خودمان را نسبت به مردم 

امانت دار بمانیم.
آیت اهلل مکارم: باید به وسیله حج بدبینی ها در روابط 

با عربستان را تبدیل به خوش بینی کرد
حجت االسالم  دیدار  در  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت 
سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
مناسبات  کنونی  وضعیت  علت  حج،  سازمان  رییس  و 

گرفته و  که صورت  ایران با عربستان را اشتباهاتی دانست 
که بدبینی ها تبدیل  کرد  کاری  افزود: باید به وسیله حج 
به خوش بینی شود. این مناسک، مستقیم حج است ولی 
امور  اسم  هرچند  است  سیاسی  مسأله  یک  غیرمستقیم 

سیاسی برده نشود.
سخنگوی دولت درمورد حذف ارز ۴۲00 تومانی: 

می خواهیم فقر را از بین ببریم
از  بیش  دولت  که  کرد  تصریح  دولت  سخنگوی  بهادری، 
اندازه کاالهای اساسی را تامین کرده است و امروز ما کمبود 
کشورهای جهان  البته  کشور نداریم.  کاالهای اساسی در 
که یکی از علل این  کاالهای اساسی روبروهستند  کمبود  با 
موضوع جنگ روسیه و اوکراین است اما این موضوع هیچ 
کاالهای اساسی برای دولت ایجاد نکرده  خللی در تامین 
است و ادامه دار هم هست. او یکی از اولویت های دولت 
گوید: یکی  کند و می  سیزدهم را رفع فقر مطلق عنوان می 
نظام  اصالح  فقر،  بردن  بین  از  برای  دولت  های  برنامه  از 
هدفمندتر  یارانه  چقدر  هر  و  است  نقدی  یارانه  پرداخت 

کاهش می یابد. باشد، فقر 
کارونی ایجاد نشده است وقفه ای در تولید ما

کشور مباحث مطرح  آرد سازان  انجمن  رئیس  مرتضوی، 
کارونی  ما کارخانجات  از  برخی  تولید  خط  توقف  درباره 
و  ندارد  صحت  موضوعی  چنین  گفت:  و  کرد  رد  را  سازی 
کارونی ایجاد نشده است. وی تصریح  وقفه ای در تولید ما
و  نشده  ایجاد  کارونی  ما تولید  در  خللی  گونه  هیچ  کرد: 
کمبودی در بازار وجود داشته، به دلیل تغییر قیمت،  گر  ا
آماده سازی بسته بندی های جدید و فرایند توزیع با نرخ 
ها و بسته بندی های جدید بوده است. مرتضوی اضافه 
که قفسه های  کرد: طبیعتا مغازه داران نیز نمی خواستند 
کارونی به  مغازه هایشان خالی شود؛ بنابراین، در فروش ما
را محدود  کرده و تعداد آن  گاهی سلیقه ای عمل  مردم، 

کرده بودند.

از نظر سخنگوی دولت درمورد حذف ارز 4200 تومانی
تا احتمال اعالم وصول استیضاح ها از هفته آینده

ده
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گ



مفقودی
سند خودرو سواری استیشن  سیستم وتیپ 
 لگزوس_۳۵۰ مدل ۲۰۱۲ رنگ  نوگ مدادی

ک  ۵۴۱۳۴شخصی شماره  شماره پال
موتور۲GR۶۸۶۴۹۱۰ شماره شاسی 

۲T۲BK۱BA۹CC۱۲۳۳۴۷ به نام  مسعود تورنگ 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
کار ثبت ساعت پلیس راه به نام  دفترچه 
اصغر شعبانی فرزند چراغ به شماره به کد 

ملی  ۳۱۶۰۷۴۶۵۷۷ تماس ۰۹۱۷۹۰۱۷۵۸۸ 
 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد

فخری اله یاری- مدیر اجرایی

نظر به اینکه  پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی  شماره 00073-23-20  پایه یک در رشته مهندسی 
مهندس  آقای  به  متعلق  هرمزگان  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  از  صادره  معماری 
گردیده، از یابنده تقاضا می شود  پروانه  یاد شده را به سازمان  مصطفی الماسی نهنجی  مفقود 

نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و یا به صندوق پستی شماره 3451-79145 ارسال نماید. 

اعالم مفقودی شدن پروانه اشتغال بکار آقای مهندس مصطفی الماسی نهنجی

جمهوري  اسالمی  ايران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت -سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان هرمزگان

گذاری امور  خدماتی و پشتیبانی  سازمان صنعت، معدن  سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی »وا
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد  و تجارت استان هرمزگان بصورت حجمی« را برگزار نماید. 
کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام  گران و بازگشایی پا مناقصه 
گواهی امضای  گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت  خواهد شد و الزم است مناقصه 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1401/02/17 

می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/02/19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1401/02/29
کت ها: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1401/02/31 زمان بازگشایی پا

کت الف گزار جهت دریافت اطالعــات بیشتــر در خصوص اسناد مناقصـه و ارائــه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصـه 
گلشهر شمالی، انتهای خیابان طلوع، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان و تلفن 33684201- آدرس: بندرعباس 

076 کد پستی:7915848977
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
گهی :  شناسه آ

1310969

فرآخوان مناقصه عمومی یک مرحله ايی شماره 
2001000140000001  نوبت دوم

    روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان

گهی  ابالغیه  آ

  بدین وسلیه به آقای محمد حسن زاده فرزند اسداله شناسنامه شماره 5146 صادره از خمیر مجهول المکان ابالغ 

کارشناس رسمی دادگستری،  خ 1401/01/28  گزارش مور کالسه فوق، به موجب  می شود در خصوص پرونده اجرایی 

مبلغ  به  و  بازداشت  شما  به  متعلق   2  : ناحیه  دهنگ  روستای   19 بخش  در  واقع  اصلی   -  4884 ثبتی  ک  پال

گردیده است و براساس اعالم اولیه بستانکار و عدم ثبت نام در سامانه ثنا نشانی شما  1/513/480/000 ریال ارزیابی 

کتبی  خود را  ظرف  ک مذکور معترض می باشید، اعتراض  کان مجهول می باشد لذا چنانچه به مبلغ واریزی پال کما

کارشناس تجدید نظر به مبلغ 6/800/000  مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 

ج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید  ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خار

نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ک بستک- حسام حبیبی        رئیس ثبت اسناد و امال
 3 م / الف    

ک   گهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مشاورين سازه و خا آ
حاجی آباد به شماره ثبت 443 

چهارشنبه  روز  در  که  سالیانه  عمومی  مجمع  در  آید  می  بعمل  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ک ٣٧ با در دست  تاریخ١4٠١/02/28  راس ساعت ١٧ در محل شرکت به آدرس حاجی آباد خیابان ولی عصر جنوبی  پال
کثر تا روز سه  داشتن برگه سهام حضور بهم رسانند.ضمنا سهامداران جهت معرفی نماینده و وکالت به شخص دیگر حدا

شنبه١4٠١/02/27 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور کار جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب بازرسین شرکت

نقل و انتقال سهام

ک حاجی آباد هیئت مديره مشاورين سازه و خا

3
کیلومتر خط راه آهن   بیش از ۵۵ 

در این بندر وجود دارد.  سفیر جمهوری 
بالروس پس از این دیدار از بخش های 

کانتینری بندر شهید  مختلف بندری و 
 رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری 

کرد کانتینری ایران بازدید  و 

آغاز ذخیره سازی بچه ماهی در مزرعه پرورش ماهی  در قفس هندورابی
گرامی آقای هندرابی  با  کل شیالت هرمزگان از آغاز ذخیره سازی  بچه ماهی در مزرعه پرورش ماهی  در قفس صیاد  مدیر 

حمایت استاندار هرمزگان، تالش بخش خصوصی و پیگیری شیالت هرمزگان خبر داد.
گزارش صبح ساحل، مدیرکل شیالت هرمزگان با اشاره به حمایت های استاندار هرمزگان از فعالیت های شیالتی به عنوان  به 
گفت:  مزرعه پرورش  پروژه  توسعه ایی استان و همچنین سازمان شیالت ایران برای توسعه پرورش ماهی در قفس در استان 
گرامی آقای هندروابی در غرب بندرلنگه در فاز اول با ظرفیت 250  کل 500 تن در سال توسط صیاد  ماهی در قفس به ظرفیت 
کند   تن با ذخیره سازی  بچه ماهی وارد  تولید می شود.وی خاطر نشان شد: این مزرعه برای حدود 15 نفر اشتغال ایجاد می 
گذاری در بخش پشتیبانی و تولید شده است.همچنین ایشان اشاره نمود به زودی  کنون بالغ بر15 میلیارد تومان سرمایه  و تا
ع قفس در شهرستانهای سیریک و قشم توسط جامعه صیادی ایجاد خواهد شد و این موضوع نشان  تعداد زیادی از مزار

دهنده اهمیت حفظ ذخائر طبیعی دریا و آینده نگری صیادان برای حفظ معیشت و اشتغال است.
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سفیر بالروس در تهران در بازدید از بزرگترین بندر بازرگانی ایران:

بالروس و ايران نقاط مشترک زیادی برای 
همکاری در اختیار دارند

 گروه اقتصادی// 
سفیر جمهوری بالروس در تهران با بیان اینکه 
برای  زیادی  مشترک  نقاط  ایران  و  بالروس 
و  امکانات  گفت:  دارند،  اختیار  در  همکاری 
توسعه  و  رجایی  شهید  بندر  زیرساخت های 
دارای  کشور  دو  بین  تجاری  همکاری های 

اهمیت ویژه ای برای بالروس دارد.
کالتسوف«  ساحل،»دیمیتری  صبح  گزارش  به 
سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری بالروس 
مدیرکل  با  دیدار  در  شنبه  روز  همراه  هیات  و 
بنادر و دریانوردی هرمزگان هدف از این دیدار را 
آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های بندر شهید 
کریدور  رجایی به عنوان یکی از حلقه های اصلی 

در  اقتصادی  مشترک  همکاری های  توسعه  و  جنوب  شمال 
به  اشاره  با  دیدار  این  در  کرد.وی  عنوان  بندری  زمینه های 
کرد: بالروس تمایل  تحوالت اخیر منطقه و شرق اروپا تصریح 
که مبدا و یا مقصد  کاالهایی از طریق ایران  ویژه به ترانزیت 
بندر  ظرفیت های  رابطه  این  در  و  دارد  باشد،  بالروس  آنها 
شهید رجایی و بندر میرآباد را حائز اهمیت می داند.وی سفیر 
انواع  ترانزیت  برای  کشور  این  کرد:  کید  تا بالروس  جمهوری 
اسالمی  جمهوری  راه آهن  و  بنادر  ظرفیت  از  می تواند  کاالها 
با  رابطه  این  در  تهران  در  بالروس  استفاده  کند.سفیر  ایران 
کشورهای چین و  اشاره به همکاری های تجاری بالروس با 
کاال از طریق بنادر  گفت: بالروس آمادگی ترانزیت انواع  هند، 
بندر شهید رجایی و امیرآباد دارد.وی با بیان اینکه بالروس 

و ایران نقاط مشترک زیادی برای همکاری در اختیار دارند، 
و  رجایی  شهید  بندر  زیرساخت های  و  امکانات  شد:  یادآور 
اهمیت  دارای  کشور  دو  بین  تجاری  همکاری های  توسعه 
کرد:  خاطرنشان  دارد.کالتسوف  بالروس  برای  ویژه ای 
آماده ایم سطح مبادالت تجاری را ارتقا دهیم و زمینه حضور 
کنیم.مدیرکل  فراهم  را  ایرانی  شرکت های  گذاری  سرمایه  و 
بنادر و دریانوردی هرمزگان در تشریح ظرفیت ها و مزیت های 
کشور از طریق  کرد: 80 درصد ترانزیت  بندر شهید رجایی بیان 
کانتینرهای  درصد   ۷5 و  می گیرد  انجام  رجایی  شهید  بندر 
ایران و ترانزیتی از این بندر تخلیه و بارگیری می شود.علی رضا 
تجربه  رجایی  شهید  بندر  اینکه  بیان  با  کرجی ران  محمدی 
داشته  خود  کارنامه  در  کانیتنر   TEU هزار   ۷00 و  میلیون   2

میلیون   1.۷ حدود  گذشته  سال  افزود:  است، 
کانتینر از بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری   TEU
رجایی  شهید  بندر  مزیت های  دیگر  از  شد.وی 
ادامه  و  کرد  عنوان  آهن  راه   به  بندر  این  اتصال 
کیلومتر خط راه آهن در این بندر  داد: بیش از 55 
این  از  پس  بالروس  جمهوری  سفیر  دارد.   وجود 
کانتینری  و  بندری  مختلف  بخش های  از  دیدار 
بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری 
سفیر  بازدید  کرد.در  بازدید  ایران  کانتینری  و 
جمهوری بالروس از بندر شهید رجایی، »دنیس 
زدوروف« رایزن ارشد سفارت، »رومان سوبولوف«، 
مدیر اجرایی در امور اقتصادی یکی از شرکت های 
سفارت  مترجم  مارچانکا«  و«لوسیانا  خصوصی 
بالروس حضور داشتند.بازدید از منطقه ویژه صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس، دیدار با رییس دانشگاه هرمزگان، رییس 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تخصصی  کمیسیون های  اعضای  و 
هرمزگان  استاندار  با  دیدار  بندرعباس،  کشاورزی  و  معادن 
جمهوری  سفیر  برنامه های  دیگر  از  نیز  بندرعباس  شهردار  و 
بندرعباس  به  روزه  دو  سفر  این  در  همراه  هیات  و  بالروس 
می باشد.»بالروس« یک سرزمین دور از دریا در اروپای خاوری 
لیتوانی  لهستان،  اوکراین،  روسیه،  کشورهای  با  که  است 
و  است  مینسک  شهر  آن  پایتخت  است.  هم مرز  لتونی  و 
و  موگلیف  گومل،  گرودنو،  برست،  آن  دیگر  مهم  شهرهای 
کشور تحت عنوان جمهوری بالروس  ویتبسک هستند. این 

شناخته می شود.

خبر
یز 

م

 گروه اقتصادی// 
گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان هرمزگان از اتمام 
ارتباطی  اینچ   20 پروژه 
سرخون  گاز  پاالیشگاه 
خلیج  گازی  نیروگاه  و 
اردبیهشت  در  فارس 
خبر  جاری،  سال  ماه 

داد.
جمع  در  حمزوی  فواد 

گازی خلیج فارس  کیلومتر خط انتقال 20 اینچ نیروگاه  خبرنگاران، افزود:  پروژه اجرای  دو 
امکان جذب  ایجاد  با  گاز سرخون  پاالیشگاه  و سایر محصوالت  گاز  تولید  جهت حفظ 
کرد: در  گاز شد.وی بیان  کم فشار پاالیشگاه  در اردیبهشت ماه سال جاری، تزریق  گاز 
راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری و شعار سال این پروژه جهت 
انجام شد   تولید پاالیشگاه سرخون   انعطاف پذیری عملیات منتج به استمرار  افزایش 
گاز تولیدی پاالیشگاه در صنایع غرب بندر  که در صورت عدم امکان مصرف  به طوری 
عباس به هر دلیل امکان  جذب از طرف نیروگاه خلیج فارس فراهم شده است.مدیرعامل 
گاز جبرانی  کرد: هم چنین در راستای امکان برداشت  گاز استان هرمزگان اظهار  شرکت 
گاز  یک خط ارتباطی بین قسمت فشار  مورد نیاز نیروگاه خلیج فارس در پیک مصرف 
باال و فشار پایین خط لوله 24 اینچ سرخون/رفسنجان به همراه شیر Globe تعبیه شده 
که حاصل اتاق فکر و همکاری  کرد: این پروژه مهم و استراتژیک  است.حمزوی تصریح 
گاز استان هرمزگان و منطقه 6  گاز سرخون و قشم ، شرکت  تنگاتنگ دو شرکت پاالیش 
گاز ایران بود ، به لطف  گاز  با پشتیبانی ستاد و دیسپچینگ شرکت ملی  عملیات انتقال 
کیپ های  پروردگار بعد از یک عملیات ۷2 ساعته پیچیده و شبانه روزی و استفاده از ا
متعدد عملیاتی و ماشین آالت سنگین ، در تاریخ نهم اردیبهشت  ماه 1401 با موفقیت 
کرد: از  گاز استان هرمزگان عنوان  کار و به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت  وصل به 
گاز  مزایای اجرای پروژه فوق الذکر عالوه بر امکان چابکی بیشتر عملیاتی و امکان استفاده 
کم ترین محدودیت، با افزایش استمرار تولید روزانه  مورد نیاز صنایع استان در زمستان با 
گاز، روزانه بیش  گاز طبیعی و افزایش ظرفیت صادرات  حدود 4 و نیم میلیون متر مکعب 

کشور به همراه دارد./ایسنا از  300 میلیارد ریال ذخیره ارزی برای 

گاز  اتمام پروژه ۲۰ اینچ ارتباطی پاالیشگاه 
گازی خلیج فارس سرخون و نیروگاه 

گهی  شرکت های تعاونی سراسر  هرمزگان   آ
در صبح ساحل

تلفن پذیرش: 32241462-105
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شهرام ساالری قهرمان دومین دوره مسابقات ریتد سریع هرمزگان  شد

گله داری ( با شرکت ۴۶ شطرنج باز از سراسر استان در سالن  دومین دوره مسابقات ریتد سریع هرمزگان )بزرگداشت بردیا 
گله داری در ۹ دور به روش سوییسی و به سرداوری فاطمه سرفراز شکوهی برگزار شد.در پایان این مسابقات  زنده یاد بردیا 
شهرام ساالری با ۸ امتیاز از بندرعباس عنوان نخست را کسب کرد.نیما نجفی با ۷ امتیاز از بندرعباس در مکان دوم ایستاد. 
عبداله بهادری با ۷ امتیاز از میناب عنوان سومی را به خودش اختصاص داد.  محمد اصبحی با ۷ امتیاز از بندرعباس در 
کری با ۷ امتیاز از بندرعباس پنجم شد. مقام ششم  را  پارسا رحیمی شهمیرزادی با ۶ امتیاز  جای چهارم قرار گرفت . امید ذا

از بندرعباس و مقام هفتم را علی روشن پناه ازلی با ۶ امتیاز از بندرعباس کسب کرد.

  صبح ساحل// محمود رئیسی :
سوم  دسته  لیگ  امتیاز  خرید  دنبال  به  بندرعباس  تکاوران  تیپ  ملوان  باشگاه   

فوتبال کشور است.
سرمربی تیم فوتبال امید ملوان تیپ تکاوران بندرعباس ضمن تأیید این خبر، افزود: در 
گذاشتیم و  گذشته در بخش رده های پایه عملکرد خوبی را از خود برجای  سال های 

کنیم. توانستیم بازیکنان مستعدی را به فوتبال کشور و استان هرمزگان معرفی 
رقابت  جاری  فصل  در  موفق  حضور  از  پس  که  این  به  اشاره  با  ارشد  حسینی  رضا 
کره  کرد: طبق مذا کسب نتایج در خور شان، عنوان  کشور و  های لیگ برتر امیدهای 
گرفتیم در جهت رشد  با مدیران باشگاه و مسئوالن هیات فوتبال هرمزگان، تصمیم 
بازیکنان امید، به دنبال حضور در لیگ دسته سوم فوتبال کشور و خرید امتیازی باشیم 
گذشته ملوان تیپ تکاوران بندرعباس شانس و زمینه رشد  تا بتوانند بازیکنان فصل 

کنند. خود را در رده بزرگساالن دنبال 
وی با تقدیر از حمایت های مدیران ارشد نیروی دریایی منطقه یکم نداجا، باشگاه 
کرد: امتیاز رده امید  ملوان تیپ تکاوران بندرعباس و هیات فوتبال هرمزگان، اضافه 
گذاشته ایم تا از آن طریق بتوانیم امتیاز لیگ دسته سوم  لیگ برتری خود را به فروش 

کنیم. کشور را خریداری  فوتبال 
که اولویت در جذب بازیکنان به نیروهای بومی  و مستعد  حسینی ارشد با اشاره به این 
بازیکنان  بین  در  ها  پست  بودن  خالی  صورت  در  کرد:  اظهار  است،  هرمزگان  استان 

بومی، مجبور به جذب نفرات از بیرون استان هرمزگان هستیم.
که سابقه حضور در لیگ  کرد: از بازیکنانی  وی در خصوص جذب نفرات سرباز، عنوان 
کشوری و معتبر همچون لیگ دسته اول و دسته دوم دارند  می توانیم به صورت  های 

سرباز ورزشکار بهره ببریم. 

سرمربی تیم فوتبال امید ملوان تیپ تکاوران  خبر داد:  

به دنبال خرید امتیاز 
لیگ دسته سوم هستیم

 صبح ساحل// محمود رئیسی:
نخست  هفته  در  هرمزگان  نماینده  دو 
فوتسال  اول  دسته  لیگ  پایانی  مرحله 
قرار  یکدیگر  رودروی  کشور  های  باشگاه 

گرفتند.
فوتسال  اول  دسته  لیگ  پایانی  مرحله  در 
کشور دو تیم صنایع پشتیبان  باشگاه های 
بندرعباس  فجر  سالن  در  هرمزگان  فوالد  و 

گرفتند. رودروی یکدیگر قرار 
شروع  هجومی  را  نخست  نیمه  تیم  دو 
می  گل  بوی  بازی  از  دقیقه  هر  و  کردند 
پشتیبان  صنایع  تیم  نیمه  این  در  داد. 
داشت  بیشتری  های  موقعیت  هرمزگان 
خورد  می  بسته  در  به  زد  می  چه  هر  اما 
محمد  دوم  نقطه  روی  از  پنالتی  حتی 
بازی  هیجان  تا  نشد  گل  هم  اسدی  بنی 
همچنان باال باشد. در دقیقه ۱۹ بازی بود 
گل  که فوالد هرمزگان توسط نادر قنبری به 
گل  از ۱۰ ثانیه علی جوذری  کمتر  رسید اما 
هرمزگان  پشتیبان  صنایع  برای  را  مساوی 
پایان  به  نتیجه یک یک  با  اول  نیمه  تا  زد 
فوالد  پوشان  مشکی  دوم  نیمه  در  برسد. 
کردند و هنوز دو دقیقه  بازی را بهتر شروع 
که متین قادری برای بار دوم  نگذشته بود 
باز را  پشتیبان  صنایع  قرمزپوشان   دروازه 

که به دنبال جبران  کرد. صنایع هرمزگان   
را روی دروازه  گل خورده بود حمالت خود 
حمله  ضد  یک  روی  اما  کرد  بیشتر  فوالد 
رضا  محمد  توسط  که  بود  فوالد  تیم  این 

هاشمی پور به گل سوم رسید تا اوج هیجان 
اصال  که  صنایع  شود.  بیشتر  دیدار  این  در 
باشد  دیدار  این  بازنده  نداشت  دوست 
دست از حمالت خود بر نداشت و در دقیقه  
دومین  و  کرد  دبل  جوذری  علی  بازی   ۳۴
این  های  گل  رساند.  ثمر  به  را  صنایع  گل 
دیدار تمامی نداشت و محمد حسین بازیار 
برای  را  مساوی  و   سوم  گل   ۳۹ دقیقه  در 
پایان  در  دیدار  این  رساند.  ثمر  به  صنایع 
رسید  پایان  به  سه  سه  مساوی  نتیجه  با 

باشد.  نداشته  ای  برنده  هرمزگان  دربی  تا 
فوتسال  اول  دسته  لیگ  نهایی  مرحله 
رفت  صورت  به  تیم  شش   حضور  با  کشور 
و برگشت برگزار می شود و در پایان دو تیم 
صنایع  تیم  برای  شوند.  می  برتری  لیگ 
پشتیبان هرمزگان میزبان این دیدار محمد 
رضا  علیرضا صابری،  محمد  بنی اسدی،  
رسولی،  محمد حسین بازیار،  امیر حسین 
پور،   دهقانی،  علی جوذری،  علی رمضان 
میرزایی،   علی  محمد  پور،   محمد  عرفان 

مهرداد خانه داری،  محمد رضا دهقانی و 
حسین رحیمی با مربیگیری هادی بزوال به 

میدان رفتند .
رنجبر،   رضا  هرمزگان  فوالد  تیم  برای   
آرش  سازوار،   ایمان  نوروزی،   محمدرضا 
دهقانی،  متین قادری، محمد رضا هاشمی 
کیانی  ما حسین  امیر  قنبری،   نادر  پور،  
نیا،  علیرضا مرادی،  سبحان شراعی،   فرد 
با  بلگوری  امیرحسین  و  رحیمی  غالمرضا 

کردند. هدایت علی امیری بازی 

 جدال  فوالد و صنایع هرمزگان برنده ای نداشت   
مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور 

 صبح ساحل// محمود رئیسی :
فوتبال،  پایه  های  تیم  سرپرستان 
فوالد  ساحلی  فوتبال  و  فوتسال 
 ۱۴۰۲-۱۴۰۱ فصل  برای  هرمزگان 

معرفی شدند.
محمد   حضور  با  ای  جلسه  طی 
فوالد  ورزش  امور   مدیر  کارگران 
سرپرست  هوشیار  مهدی  هرمزگان، 
کوهی  سبحان  همچنین   و  ورزش 
سالن  در  پایه  های  تیم  مسئول 
جلسات مجموعه کارگران سرپرستان 
و  فوتسال   ، فوتبال  پایه  های  تیم 
برای  فوالد هرمزگان  فوتبال ساحلی 
و  شدند  معرفی   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ فصل 

کردند. احکام خود را دریافت 
در احکامی صادر شد ه،  در فوتبال 

مدیر  عنوان   به  رئیسی  حسن  پایه 
 ۱۱  ،  ۱۰ زیر  فوتبال  های  رده  اجرایی 
به  ابراهیمی  موسی  سال،    ۱۳ و   ۱۲،
 ۱۴ زیر  فوتبال  اجرایی  مدیر  عنوان  
عنوان  به  جنکوک  کیانوش  سال، 
مدیر اجرایی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال،  
مرتضی رنجبر به عنوان مدیر اجرایی 
محمد   ، سال   ۱۶ زیر  فوتبال  تیم 
تیم  اجرایی  مدیر  عنوان   به  طالبی 
زیر ۱۷ سال، مرتضی قاسمی  فوتبال 
فوتبال  تیم  اجرایی  مدیر  عنوان   به 

زیر ۱۸ سال
مدیر  عنوان   به  جعفری  مهدی   ،
اجرایی تیم فوتبال زیر ۱۹ سال، فتح 
اجرایی  مدیر  عنوان  به  درزی  اهلل 
مهدی    ، سال   ۲۱ زیر  فوتبال  تیم 
اجرایی  مدیر  عنوان   به  شهبازی 
امین  جوانان،   ساحلی  فوتبال  تیم 
تیم  اجرایی  مدیر  عنوان  به  حیدری 
محمد  نوجوانان،   ساحلی  فوتبال 
حسین طهماسب پور افشار به عنوان  
نونهاالن،   فوتسال  تیم  اجرایی  مدیر 
مدیر  عنوان   به  پور  جماتی  محمد  
و  نوجوانان  فوتسال  تیم  اجرایی 
مدیر  عنوان  به  زاده  بهمن  محمد 
 اجرایی تیم فوتسال جوانان منصوب 

شدند. 

خبر
یز 

م

  برای فصل ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

  سرپرستان تیم های پایه فوتبال ، 
فوتسال و فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان 

معرفی شدند

 صبح ساحل// محمود رئیسی:
نخستین جلسه مشترک هیات قایقرانی 
در  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و 

سال۱۴۰۱ برگزار شد.
با  استان  قایقرانی  هیات  مشترک  جلسه 
کل  اداره  سرپرست  خادمی  مظفر  حضور 
رضایی  سحر   ، هرمزگان  وجوانان  ورزش 
سرپرست هیات قایقرانی استان، مسوولین 
 ، استان  قایقرانی  هیات  های  کمیته 

مسوولین هیات قایقرانی شهرستان ها، در 
و  ورزش  کل  اداره  اجتماعات  سالن  محل 

جوانان برگزار شد.
کل ورزش و جوانان  خادمی سرپرست اداره 
در  قایقرانی  خانواده  از  جلسه  این  در 
خصوص قهرمانی های اخیر در رده ملی و 

بین المللی  تشکر و قدر دانی نمودند.
در  ساحلی  دهکده  احداث  افزود:  وی 
ورزش  مجموعه  های  برنامه  اولویت 

وجوانان استان است.خادمی تصریح نمود 
کردن  : در حد توان برای رفع نیاز و بر طرف 
مشکالت هیات قایقرانی مساعدت خواهیم 
سرپرست  رضایی  سحر  نمود.درادامه  
های  برنامه  خصوص  در  قایقرانی  هیات 
عملیاتی، بررسی چالش ها و رویکرد هیات 

کرد. در سال ۱۴۰۱  مطالبی بیان 
سرپرست  خادمی  از   تشکر  ضمن  رضایی 
کل ورزش،  دوستی استاندار هرمزگان  اداره 

شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان   و 
استان  قایقرانی  خانواده  افزود:  اسالمی 
استانی  مسوولین  های  حمایت  نیازمند 
اداره  مجموعه   ، استاندار  خصوص  به 
همیاری  سازمان  جوانان،  و  ورزش  کل 
در  وی  باشند.  می  بندرعباس   شهرداری 
اخیر  های  سال  در  داشت:  اظهار  ادامه 
استانی  باالی  رده  مسوولین  از  بسیاری 
احداث  و  زیرساخت  توسعه  خصوص  در 
دهکده ساحلی قول ها و وعده هایی داده 
خ  ر مثبتی  اتفاق  کنون  تا متاسفانه  که  اند 
کمیته ها و  نداده است. در ادامه مسوولین 
هیات شهرستان ها در مورد مشکالت عمده 
خانواده قایقرانی در مورد توسعه قایقرانی در 
شهرستان ها، احداث دهکده ورزش های 
بهسازی  و  تکلیف  و  تعیین  ساحلی،  آبی 
پیست فعلی شهرستان بندرعباس، تامین 
همه  که  استعدادیابی  و  جدید  تجهیزات 
مشکالت به زیر ساخت مناسب مربوط می 

کردند. گو  گفت و  شود 
روسای  به  جدید  احکام  جلسه  این  در 
کمیته ها  هیات شهرستان ها و مسوولین 
کل ورزش وجوانان  از سوی سرپرست اداره 

اهدا شد. 

کل ورزش و جوانان هرمزگان  سرپرست اداره 

   به دنبال رفع مشکالت هیات قایقرانی هستیم
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کنون سه هزار  ستاد دیه از شروع فعالیتش تا
و 4۸۳ زندانی با بدهی بالغ بر 540 میلیارد 

کرد. در سال  تومان را از زندان های استان آزاد 
گذشته ۱۸5 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در 

این استان با مجموع بدهی بیش از یک هزار و 
4۱0 میلیارد ریال از زندان های استان آزاد و به 

آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

کشف محموله های سنگین آرد، شکر و روغن قاچاق در مرزهای کشور
داد.  خبر  کشور  مرزهای  در  اساسی  کاالی  قاچاق  از  مرزبانان  جلوگیری  از  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  مرزبانی  فرمانده   
گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: به منظور برخورد با مخالن امنیت  گزارش پایگاه  خبری پلیس سردار احمدعلی  به 
کشور، مرزبانان هوشیار و سلحشور فرماندهی مرزبانی انتظامی از ابتدای سال  کاالی اساسی در مرزهای  اقتصادی و قاچاقچیان 

کاالها از مرزها شدند. کاالی اساسی قبل از خروج این  کشف مقادیر قابل توجهی  کنون موفق به  جاری تا
گذرگاه های مرزی از ابتدای سال 1401 تا به امروز 4 تن و 911  وی افزود: با تالش شبانه روزی مرزبانان در مرزهای آبی و خشکی و 
گودرزی با بیان اینکه در این رابطه  کشف شده است.سردار  کیلوگرم شکر و 62 تن و 855 لیتر روغن  کیلوگرم آرد، 30 تن و 950 
کرد: مرزبانان در راستای منویات مقام معظم رهبری  چندین دستگاه خودرو توقیف و قاچاقچیان مربوطه دستگیر شند، اظهار 
امام خامنه ای عزیز »مدظله العالی« و تحقق شعار سال با تمام توان ضمن حمایت و پشتیبانی از دست اندرکاران فعالیت های 

کنند. که موانع اقتصادی به وجود می آورند با جدیت و قاطعانه و برابر قانون برخورد می  تولیدی با افرادی 

یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱40۱|سال سی و هفتم| شماره 45۸۱
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گروه حوادث  //  
در  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   ۳۰ کشف  از  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس 

شهرستان پارسیان خبر داد.
کرد: مأموران  گزارش صبح ساحل مجتبی قهرمانی در تشریح این خبر اظهار  به 
با  مبارزه  منظور  به  پارسیان  قضایی  حوزه  رئیس  دستورات  اجرای  در  انتظامی 
قاچاق فرآورده های نفتی، با انجام اقدامات اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای 
انتقال محموله بزرگ سوخت از طریق یکی از محورهای مواصالتی این شهرستان 
کار خود قرار دادند.وی  مطلع شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور 
افزود: با هماهنگی مقام قضایی، مأموران انتظامی پس از اعزام به محل، با متوقف 
کشف و  کردن یک دستگاه تانکر در بازرسی از آن 30 هزار لیتر سوخت قاچاق را 
خصوص،  این  در  نفر  یک  دستگیری  اعالم  با  قضایی  مقام  نمودند.این  ضبط 
کرد: دستورات الزم برای تحویل محموله سوخت مکشوفه به شرکت  خاطرنشان 
کرد:  پخش فرآورده های نفتی استان هرمزگان صادر شده است.قهرمانی تصریح 
ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده  سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون 
کاال با توجه به ارزش  ریال است و در راستای اجرای ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق 
به نفع دولت ضبط خواهد  از قاچاقچیان  تانکر توقیف شده  سوخت مکشوفه، 
موانع  مهم ترین  از  یکی  را  قاچاق  پایان،  در  هرمزگان  دادگستری  کل  شد.رئیس 
کرد: دستگاه قضایی براساس احساس تکلیف و  تولید و اشتغال دانست و عنوان 
کشور،  در راستای عمل به وظایف قانونی به منظور صیانت از منابع ملی و اقتصاد 

کرد. با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد 

ویژه  رمضان  ماه  گلریزان  جشن  بیستمین 
آزادی 16  زندانیان جرائم غیر عمد هرمزگان، 
کرد. بدهی این افراد )یک زن و 15  نفر را فراهم 
مرد( 6 میلیارد  و 1۰۰ میلیون تومان بدهی بود. 
محکومیت 9 نفر آن ها مهریه، 6 نفر مالی و یک 

نفر دیه بوده است.
استان  دیه  مردمی  ستاد  نمایندگی  مدیر 
گلریزان  برگزاری 13 جشن  با اشاره به  هرمزگان 
از اول تا پایان ماه رمضان در ادارات و نهادهای 
مختلف  شهرستان های  خصوصی  و  دولتی 
 800 و  میلیارد   2 مدت  این  در  گفت:  استان 
و  میلیارد   4 و  شد  جمع آوری  تومان  میلیون 
نهادها  و  افراد  سوی  از  نیز  تومان  میلیون   500
مرادی  احمد  است.  داده شده  پرداخت  تعهد 
و  دیه  ستاد  خیرین،  کمک  با  داد:  ادامه  نژاد 
کیان از طلب هایشان 16  همراهی و بخشش شا
را  آزادی  خوش  طعم  استان  زندان های  از  نفر 
گر حدود 4 میلیارد تومان تعهدات  چشیدند و ا
از  نیز  نفر   27 نزدیک  آینده  در  شود  پرداخت 
زندان های استان آزاد خواهند شد. وی این را 
که در حال حاضر 27 زندانی جرائم عمد  گفت 
تومان  میلیارد   29 حدود  بدهی  مجموع  با 
از  رهایی  برای  خیران  کمک های  چشم انتظار 
دارای  نفرشان   16 تعداد  این  از  هستند.  بند 

بدهی مهریه،10 نفر دیگر دارای محکومیت مالی 
و یک نفر نیز محکومیت دیه هستند.

آزادی ۳ هزار زندانی
زندانیان در طی 20 سال  آزادی  به  نژاد  مرادی 
در  فعالیتش  شروع  از  استان  دیه  ستاد  گفت: 
کنون موفق شده است سه هزار و 483  1381 تا
از  را  تومان  میلیارد  بالغ بر 540  بدهی  با  زندانی 
مرادی  گفته  به  کند.  آزاد  استان  زندان های 
ستاد  و  خیرین  همت  به  گذشته  سال  در  نژاد 
دیه استان، 185 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد 
یک  از  بیش  بدهی  مجموع  با  استان  این  در 
استان  زندان های  از  ریال  میلیارد   410 و  هزار 

بازگشتند.  خانواده هایشان  آغوش  به  و  آزاد 
هرمزگان  دیه  مردمی  ستاد  نمایندگی  مدیر 
به  کمک  ستاد  این  وظیفه  کرد:  خاطرنشان 
آزادی زندانیان مالی و دیه در جرائم غیر عمد، 
کمک به سالمت  کاهش آسیب های اجتماعی، 
است  گذشت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  جامعه 
نیازمند  خداپسندانه  امر  این  تحقق  برای  که 

مشارکت همه نیکوکاران هستیم.

شماره حساب
مشارکت  برای  می توانند  خیران  است:  گفتنی 
را  خود  کمک های  نیازمند،  زندانیان  آزادی  در 
از طریق واریز به شماره حساب 0106110031007 

بانک ملی، شماره کارت 6037991899936706 
بانک ملی، شماره حساب 14005238143 بانک 
کارت 6280231345482748  مسکن و شماره 
بانک مسکن به نام ستاد دیه استان هرمزگان 
کد دستوری7777076#*780  و یا شماره گیری 
* اهدا نمایند.زندانیان جرائم غیر عمد در شش 
رانندگی،  حوادث  زندانیان  می گنجند:  گروه 
شبه  محکومان  کارگاهی،  حوادث  زندانیان 
عمد، بدهکاران مالی )چک(، بدهکاران مهریه 
محکومان  را  گروه  شش  این  نفقه.  زندانیان  و 
کمک های  لیست  در  که  می نامند  عمد  غیر 
فهرست  در  و  کشور  سراسر  دیه  ستادهای 

مساعدت خیران قرار دارند.

توقیف تانکر  سوخت قاچاق
 در پارسیان

 گروه حوادث  //
کشور  انتظامی  کل  فرمانده  ویژه  دستور  به  اشاره  با  پلیس  سخنگوی 
کاالهای  قاچاق  و  احتکار  با  مقابله  ضربتی  ح های  طر اجرای  برای 
کی و ۳1۲  کشف بیش از ۲9۰ تن روغن خورا اساسی و مورد نیاز مردم، از 

گندم احتکاری خبر داد. تن آرد و 
به دستور  اشاره  با  پلیس سردار مهدی حاجیان  پایگاه خبری  گزارش  به 
کشور، برای  شناسایی و  کل انتظامی  ویژه  سردار حسین اشتری فرمانده 
کرد: هرگونه  کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم، بیان  دستگیری محتکران 
کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم،  ج از شبکه  عرضه، توزیع و نگهداری خار

کرد.  جرم محسوب می شود و پلیس ورود خواهد 
کاالهای اساسی به هر شکل، از نظر  کید بر اینکه احتکار و قاچاق  وی با تا
گفت: با دستور  پلیس، جرم است و معیشت مردم را به خطر می اندازد، 
کل انتظامی برای اجرای طرح های ضربتی مقابله با احتکار و  ویژه فرمانده 
قاچاق کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم، شناسایی و دستگیری محتکران 
گذشته آغاز شده و این روند با قوت ادامه  کاالهای اساسی، طی روزهای 

دارد. 
ساعت   48 طی  کرد:  تصریح  کشور  انتظامی  کل  فرماندهی  سخنگوی 
در  همکارانم  توسط  پلیس  ضربتی  طرح های  اجرای  با  و  گذشته 
محتکران،  دستگیری  و  شناسایی  انبارها،  از  بازدید  برای  کشور  سراسر 
کشف احتکاری  گندم  و  آرد  تن   312 و  کی  خورا روغن  تن   290 از    بیش 

 شده است.
و  بانک ها  به  پلیس  کامل  دسترسی  لزوم  بر  کید  تا با  حاجیان  سردار 
کامل  دسترسی  ایجاد  با  کرد:  اظهار  اساسی  کاالهای  توزیع  سامانه های 
مورد  و  اساسی  کاالهای  توزیع  و  تولید  اطالعاتی  بانک های  به  انتظامی 
کند؛  نیاز، پلیس می تواند نقش نظارتی خود را به عنوان مجری قانون ایفا 
و  تولید  سامانه های  به  کاملی  دسترسی  حاضر  حال  در  پلیس  متاسفانه 

کاالهای اساسی ندارد و باید این دسترسی ایجاد شود. توزیع 
 

 گروه حوادث  //
و  با قاچاق سوخت  ح ضربتی مقابله  از اجرای طر فرمانده دریابانی میناب 
کرگان با  کشف یک محفظه پالستیکی موسوم به »مشک ماری« در سواحل 

همکاری عوامل انتظامی شهرستان خبر داد.
کشفیات قاچاق  کریم محمودثانی  در تشریح  گزارش صبح ساحل سرهنگ  به 
سوخت در میناب بیان داشت: مرزبانان  میناب در اجرای طرح ضربتی مبارزه با 
قاچاق فرآورده های نفتی با انجام کار اطالعاتی و گشت زنی های هدفمند از قصد 
قاچاقچیان مبنی بر انتقال مقادیر قابل توجهی سوخت به وسیله محفظه های 
پالستیکی موسوم به مشک ماری مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه 
کار خود قرار دادند.وی افزود: پس از بررسی و صحت خبر، مرزبانان  در دستور 
پایگاه دریابانی میناب  بهمراه عوامل انتظامی شهرستان  به محل مورد نظر اعزام 
مشاهده  محض  به  قاچاقچیان  داشت:  اظهار  میناب  دریابانی  شدند.فرمانده 
که با سرعت عمل مأموران یک عدد مشک بزرگ  کردند  مرزبانان اقدام به فرار 
مسئول  مقام  شد.این  کشف   قاچاق  گازوئیل  لیتر  40هزار  حاوی  شکل  ماری 
را  شده  کشف  سوخت  ارزش  کارشناسان  اینکه  به  اشاره  با  میناب  دریابانی  در 
کرد: دستگیری متهمان در  کردند، تصریح  برآورد  ریال  و 400میلیون  10میلیارد 

گرفته است. کار اطالعاتی مرزبانان قرار  دستور 

ح های  دستور ویژه فرمانده کل انتظامی برای اجرای طر
ضربتی مقابله با احتکار و قاچاق کاالهای اساسی؛

کی و ۳1۲ تن کشف  ۲9۰ تن روغن خورا
گندم احتکاری  آرد و 

کشف مشک سوختی حامل 4۰هزار لیتر 
کرگان گازوئیل قاچاق در 

تالش ستاد دیه برای آزادی تمام زندانیان جرائم غیرعمد با کمک خیرین

گلریزان و آزادی 16 نفر در هرمزگان

آنا رام

کالهبردار از آب در امد کشاورزی در رودان،   خریدار محصوالت 
 گروه حوادث  //

هرمزگان  استان  گاهی  آ پلیس  گاهان  آ کار 
کالهبرداری  در  کالهبردار با 6 میلیارد  یک 

رودان شناسایی ودستگیرکردند.
انتظامی  فرمانده  ساحل  صبح  گزارش  به 
بیان  خبر  این  تشریح  در  هرمزگان  استان 
شکایات  اعالم  و  مراجعه  پي  در  داشت: 
گاهی  تعدادی از شهروندان رودانی به پلیس ا
این شهرستان مبني بر اینکه شخصي با وعده 
جلب  به  اقدام  کشاورزي  محصوالت  خرید 
پس  و  کرده  کشاورزان  از  تعدادي  اعتماد 
شده  متواري  محل  از  محصوالت  فروش  از 
دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع   ، است 
گرفت. قرار  گاهي  آ پلیس  گاهان  کارآ کار 

گاهان پلیس  سردارغالمرضا جعفری افزود: کارآ
گاهي رودان با تالش همه جانبه و تحقیقات  آ
گرفته یکی از متهمان غیربومي  پلیسی صورت 
کن سردشت آذربایجان غربي را شناسایي  سا
جلب  از  پس  نامبرده  گردید  مشخص  که 
کشاورزان و اجاره منزل در شهرستان  اعتماد 
رودان نسبت به خرید میوه جات باغات اقدام 
و پس از فروش محصوالت خریداري شده در 
وجهي  هرگونه  دادن  بدون  تهران  بازارهاي 
است.این  شده  متواري  رودان  شهرستان  از 
پس  داشت:  اظهار  استان  انتظامی  مقام 
محل  پلیسی  و  اطالعاتي  اقدامات  انجام  از 
و  شناسایي  تهران  استان  در  متهم  اختفاء 
ماموران با اخذ نیابت قضایي به محل اعزام 
و متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
و جهت سیر مراحل قانوني به استان انتقال 
دادند .فرمانده انتظامی استان هرمزگان مبلغ 
کالهبرداری شده توسط این متهم را 6 میلیارد 
کرده و افزود: متهم دستگیر شده  ریال عنوان 
تشکیل  با  ارتکابی  جرم  به  اعتراف  ضمن 
تعیین  و  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده 
شد.سردار  معرفی  قضایی  مرجع  به  مجازات 

شناس  قدر  مردم  عموم  از  پایان  در  جعفری 
خواست  سختکوش  کشاورزان  بویژه  استان 
پس از حصول اطمینان و اخذ تضمین هاي 
معتبر و قوي نسبت به فروش محصوالت خود 
به دالالن خصوصا نفرات غیربومي اقدام کنند 
کالهبرداري افراد شیاد و فرصت طلب در  تا از 

امان بمانند.

شناسایی خودرو 6۰ میلیاردی قاچاق
 در میناب 

فرمانده انتظامی استان از شناسایی و توقیف 
در  قاچاق  وانت  تویوتا  خودرو  یکدستگاه 
با  سردارجعفری  خبرداد.  میناب  شهرستان 
گفت: ماموران انتظامی یگان  اعالم این خبر 
در  زنی  گشت  حین  میناب  شهرستان  امداد 
حوزه استحفاظی به یکدستگاه خودرو وانت 
دادند. توقف  دستور  و  شده  مشکوک  تویوتا 

ضربتی  عملیات  این  در  ماموران  افزود:  وی 
خودرو را متوقف و در بررسی و استعالم صورت 
مجوز  فاقد  خودرو  که  شد  مشخص  گرفته 
خودرو  ریالی  ارزش  .وی  باشد  می  قاچاق  و 
کارشناسان  نظر  به  بنا  را  کشف شده  قاچاق 

اقتصادی 60 میلیارد ریال عنوان کرد .فرمانده 
انتظامي استان افزود: در این رابطه یک متهم 

دستگیر  معرفی شد.

کیلو شیشه در جاده رودان کشف 146 
مامورین انتظامی رودان در بازرسی از یک 
مواد  گرم  کیلو   146 مقدار  کامیون  دستگاه 

کردند.  مخدر از نوع شیشه، کشف 
انتظامی  ماموران  گفت:  جعفری  سردار 
فاریاب  ایستگاه  در  مستقر  رودان  شهرستان 
خودروهای  کنترل  حین  شهرستان   این 
کشنده  کامیون تریلی  عبوری به یک دستگاه 
افزود:  وی  دادند.  توقف  دستور  و  مشکوک 
بازرسی فنی و  را متوقف ودر  ماموران خودرو 
نوع  از  گرم مواد مخدر  کیلو  از آن 146  دقیق 
که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز  شیشه 
انتظامی  مقام  کردند.این  کشف  بود،  شده 
یک  رابطه   این  در  داشت:  اظهار  استان 
دستگاه خودرو توقیف ، یک نفر متهم دستگیر 
و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
ماموران  تالش  لذا  معرفی  قضائی  مرجع  به 
متهمان  دیگر  دستگیری  و  شناسایی  برای 

احتمالی ادامه دارد.فرمانده انتظامی استان 
زمینه  مخدر  مواد  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان 
ساز بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی 
بوده و مقابله با آن مطالبه ای عمومی است 
راستا تالش  این  در  باید همه دستگاه ها  که 

کنند.

بیل مکانیکی ۲5 میلیاردی قاچاق
 در توقیف پلیس

 فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی 
قاچاق  مکانیکی  بیل  دستگاه  یک  کشف  و 
درشهرستان پارسیان خبرداد.سردار جعفری 
انتظامی  مأموران  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
با  مقابله  طرح  ادامه  در  پارسیان  شهرستان 
عبوری  خودروهای  کنترل  حین  کاال  قاچاق 
در محورهای این شهرستان به یک دستگاه 
مکانیکی  بیل  دستگاه  یک  حامل  تریلی 
مشکوک شده و دستور توقف به این خودرو 
مورد  کامیون  مأموران  داد:  ادامه  دادند.وی 
تخصصی  های  بررسی  در  و  متوقف  را  نظر 
فاقد  کامیون  این  محموله  شد  مشخص 
است. قاچاق  و  بوده  گمرکی  مدارک  هرگونه 

این  ارزش  استان  انتظامی  ارشد   مقام  این 
کارشناسان  نظر  به  بنا  را  قاچاق  محموله 
تصریح  و  عنوان  ریال  میلیارد   25 اقتصادی 
با  و  دستگیر  متهم  یک  رابطه  این  در  کرد: 
به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل 
انتظامی  فرمانده  مرجع قضایی معرفی شد. 
و  استان  برای  قاچاق  خطر  هرمزگان  استان 
از  و  دانسته  بزرگی  اقتصادی  تهدید  را  کشور 
عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده 
فعالیت  و  نظمی  بی  هرگونه  با  برخورد  و 
مجرمانه قاچاقچیان و افراد سودجو و قانون 
گریز از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت های 
و  جدی  مبارزه  امر  در  را  پلیس   110 پلیسی 

قاطعانه با پدیده قاچاق یاری دهند.

کمک های خیران هستند 27 زندانی با بدهی حدود 29 میلیارد تومان چشم انتظار 

خبر
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اعتراض بی وقفه مردم نسبت به دور بودن شهرک علوی از شهر؛

کیلومتر آن سوتر! کارش در بندرعباس باشد و خانه اش 50  که یک جوانی محل   مسئوالن: امکان پذیر نیست 

مسکن ملی
 راهی برای خانه دار شدن یا حاشیه نشین شدن؟

طراح : مهدی سنگی
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برای  شدن  خانه دار 
و  حاشیه نشین  قشر 
مانند  جامعه  ضعیف 
یک رویا بود. تا آن که 
فکر  به  مسئوالن 
برای  طرحی  اجرای 
این  شدن  خانه دار 
مزایا،  داشتن  کنار  در  طرح  این  اما  افتادند.  قشر 
داشت.  شرایط  واجدین  برای  بسیاری  معایب 
استفاده از مصالح نامرغوب، مشکالت برق، آب 
ح  طر این  معایب  از  کوچکی  بخش  تنها  غیره  و 
ح  طر جدید  دوره ی  در  حال  می رود.  شمار  به 
مردم  برای  علومی  جدید  شهر  مسکن،  ملی 
گرفته شده، شهر  بندرعباس و بندرخمیر در نظر 
شهر  است.  دور  شهر  از  کیلومترها  که  جدیدی 
بندرعباس  شهر  کیلومتری   50 در  علوی  جدید 
احداث  محل  چرا  مسئوالن  که  این  دارد،  قرار 
را فرسنگ ها دورتر  ح مسکن ملی  خانه های طر
برخی  حتی  که  سوالی  گرفته اند،  درنظر  شهر  از 
ادامه  در  دارند.  عالی  مقامات  از  نیز  مسئوالن 
ح ملی  گالیه های مردم نسبت به طر گزارش،  این 
در  هرمزگان  مسئوالن  نظرهای  اظهار  و  مسکن 

این باره را می خوانیم.

مردم خسته  از نادیده گرفته شدن
امید  به  بندرعباس  حاشیه نشین  و  کم درآمد  قشر 
نهضت  طرح  در  شدن شان  خانه دار  رویای  تحقق 
وام  و  قرض  کلی  با  و  کردند  نام  ثبت  ملی  مسکن 
امتیاز مسکن ملی شان  اولیه ی  توانستند هزینه ی 
این خانه ی  که،  آن  از  بی خبر  اما  کنند  پرداخت  را 
شهر  می کند!  دور  شهر  از  کیلومترها  را  آن ها  ملی 
مکانی  و  بندرعباس  کیلومتری   50 علوی،  جدید 
شد.  گرفته  درنظر  ملی  مسکن  ح  طر اجرای  برای 
از واجدین شرایط  کنون، جمعی  تا گذشته  از سال 
مردی  هستند.  معترض  موضوع  این  به  نسبت 
را  تا اعتراض خود  که به دفتر روزنامه زنگ زده بود 
به  بنده  گفت:»  کند،  منعکس  امر  این  به  نسبت 
که اسم شان در  نمایندگی جمعی از مردمی هستم 
کم درآمد  قشر  ما  درآمده  است.  ملی  مسکن  ح  طر
بعد  باالخره  که  بودیم  و خوشحال  جامعه هستیم 
شویم،  خانه  صاحب  می توانیم  سال  چندین  از 
از شهر دورمان می کند.  آن که فرسنگ ها  از  بی خبر 
که بتوانم هر روز این  بنده وسیله ی نقلیه ای ندارم 
کنم، مگر  مسافت طوالنی را برای سرکار آمدن طی 
آژانس  پرداخت  توانایی  که  می گیرم  حقوق  چقدر 
به  مشغول  فرزندانم  همچنین  باشم؟  داشته  را 
تحصیل هستند، هزینه ی سرویس آن ها را چگونه 
ما  معیشت  به  است  قرار  ح  طر این  کنم؟  تامین 
کاش  ای  کند؟  بیشتر  را  درد هایمان  یا  کند  کمک 
اجرای  برای  مکانی  چنین  گرفتن  درنظر  از  قبل 
و  ضعیف  قشر  فکر  به  ذره ای  ملی،  مسکن  ح  طر
نمایندگی  به  بنده  حال  بودند!  هم  حاشیه  نشین 

خواهش  شما  از  طرح  این  در  کرده  ثبت نام  افراد 
ما  صدای  و  کنید  پیگیری  را  موضوع  این  می کنم 
مسکن  ح  طر مشکالت  برسانید«.  مسئوالن  به  را 
مکرر  قطعی های  مشکالت  از  ندارد.  تمامی  ملی 
برق، افت فشار و اختالل  در آنتن دهی تلفن همراه 
بگذریم،  که  بندرعباس  ملی  مسکن  شهرک های 
مکرر  تماس های  با  همواره  بندرعباس  شهروندان 
هرمزگان  استانداری  مقابل  تجمع  و  خبرنگاران  به 
معترض  خانه هایشان  نگرفتن  تحویل  به  نسبت 
این  در  بندرعباس  شهروندان  از  یکی  هستند. 
و  قرض  با  که  است  سال  چندین  می گوید:»  باره 
تنها  بدهم،  را  ملی  مسکن  اقساط  توانستم  وام 
بر  سر  راحت  پیری  ایام  در  باالخره  که  امید  این  به 
را  نداشتن  خانه  غصه ی  و  می گذارم  بالشت  روی 
به  رو  بانکی ام  تسهیالت  اقساط  حال  نمی خورم. 
پایان است اما هنوز خبری از تحویل دادن خانه  ام 
از  را  کردن مردم هم مسئوالن  انگار تجمع  نیست! 

خواب بیدار نمی کند«. 

مسئوالِن به میدان آمده
شهرک  شدن  مشخص  ابتدایی  روزهای  همان  از 
مردم  گالیه های  ملی،  مسکن  ح  طر برای  جدید 
آغاز شد، حتی برخی از مسئوالن نیز نسبت به این 
گرفتند. »حجت االسالم والمسلمین  مسئله موضع 
عبادی زاده«، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
مسکن  تامین  برای  بود:»  گفته  گذشته  سال  در 
شده  انتخاب  علوی  شهرک  در  مکانی  هرمزگان، 
استان  و  بندرعباس  شهر  مردم  برای  که  است 
استاندار  با  را  موضوع  نیست.  مناسب  هرمزگان 
موضوع  این  با  استاندار  جناب  و  کرده ام  ح  مطر
نیست.  مناسبی  جای  که  هستند؛چرا مخالف 
گرفته  نظر  برای ساخت مسکن در  که  این منطقه 
بندرعباس  شهر  با  کیلومتر   50 از  بیش  است  شده 
شرایط  مهم  زیرساخت های  نظر  از  و  دارد  فاصله 
گفته حجت االسالم والمسلمین  مناسبی ندارد«. به 
خورده  شکست  علوی  شهر  پروژه  عبادی زادی، 
ملی  اقدام  ح  طر برای  دیگری  نقطه  باید  و  است 
همچنین  شود.  جانمایی  هرمزگان  مردم  مسکن 
نظر  با  هم  هرمزگان  استاندار  دوستی«،  »مهدی 
بندرعباس  دوستی،  گفته  به  است.  موافق  مردم 
باید در مسیر ساحل توسعه یابد نه در شهر جدید 

نیز  علوی. »احمد مرادی« نماینده مردم هرمزگان 
که دولت شعار ساخت  گفته بود  درباره مسکن ملی 
که این  یک میلیون مسکن در سال را به زبان آورده 
که  کار خیلی همت می خواهد. مرادی معتقد است 
علوی  شهرک  آواره  را  مردم  مسکن،  بهانه  به  نباید 
محل  جوانی  یک  که  نیست  پذیر  کنیم.امکان 
کیلومتر   50 خانه اش  و  باشد  بندرعباس  در  کارش 
نشان  و  مسئوالن  اظهارنظرهای  از  پس  سوتر.  آن 
در  موضوع،  این  به  نسبت  نارضایتی شان  دادن 
و  تودیع  مراسم   در  و  سال جاری  فروردین ماه   21
»ایمان  هرمزگان،  شهرسازی  و  راه  مدیران  معارفه 
اسالمیان«، معاون  توسعه مدیریت و منابع انسانی 
با رویکرد جدید  گفته بود:»  وزارت راه و شهرسازی 
می شود  هموار  مردم  شدن  دار  خانه  مسیر  دولت، 
بسیار  وضعیت  مسکن  ملی  طرح  اجرای  با  و 
بهبود  بخش  این  در  هرمزگان  و  کشور  نابه هنجار 
می یابد. در استان هرمزگان نیز یک هزار و 200هکتار 
زمین برای این بخش پیش بینی شده است«. این 
زمزمه های  فروردین ماه  اوایل  که در  درحالی است 
بندرعباس  هکتاری   350 اراضی  یافتن  اختصاص 
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شنیده شد. 
انجام  مکاتبات  طی  هرمزگان،  استاندار  گفته  به 
کردن دغدغه  شده با وزیر راه و شهرسازی و مطرح 
زمین  اختصاص  طریق  از  معضل  این  حل  و  مردم 
وزیر  خوشبختانه  که  شد  کید  تا شهر  محدوده  در 
نیز در این زمینه همکاری خوبی داشتند. استاندار 
هرمزگان اعالم کرده بود:» بر طبق ابالغ صورت گرفته 
از سوی وزیر مقرر شده مالکیت اراضی 350 هکتاری 
مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  به  بازآفرینی  شرکت 
کل استان نسبت به اجرای نهضت  منتقل و اداره 
در  بندرعباس  شهر  متقاضیان  برای  مسکن  ملی 

کند«. اراضی مذکور اقدام 

ماجرای مسکن ملی
ایران  وقت  رئیس جمهور  احمدی نژاد«،  »محمود 
آن،  از  پس  بود.  ایران  در  ملی  مسکن  آغازکننده 
خانه دار  هدف  با  بار  اولین  ملی  مسکن  ح  طر
شدن جمعیتی نزدیک به 400 هزار خانوار در سال 
نام  ثبت  دور  اولین  در  چند  هر  شد.  اجرا   1398
نسبت  متقاضی،  نفر  هزار   260 ملی  مسکن  برای 
نام  ثبت  اصلی  شروط  کردند.  اقدام  ثبت نام  به 

سرپرست  یا  تاهل  از؛  عبارت  ملی  مسکن  طرح  در 
داشتن  به  مشروط  خودسرپرست  زنان  خانوار، 
حداقل 35 سال سن، دارای حداقل 5 سال سابقه 
سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا، در 
شهرهاي جدید سابقه سکونت حداقل 5 سال در 
شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر مالك است، 
نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی 
غیره(،  و  معوقه  تسهیالت  برگشتی،  چک  )نظیر 
بر  )مازاد  مسکن  ساخت  هزینه  تأمین  توانایی 
حداقل  سپرده گذاری  امکان  بانکي(،  تسهیالت 
سي درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکي، 
اساس  بر  شرایط  واجد  متقاضیان  خصوص  در 
پرداخت  توانایی  مربوطه،  نهاد  یا  دستگاه  اعالم 
است.  دریافتی  تسهیالت  بانکی  ماهیانه  اقساط 
طبق اطالعیه ی سال 1400 در دوره ی جدید طرح 
شهر  تنها  هرمزگان  استان  در  ملی  مسکن  نهضت 
به  است.  شده  گرفته  درنظر  طرح  این  برای  علوی 
شهرستان   شهرهای  در  کن  سا که  افرادی  عبارتی، 
این  از  می توانند  هستند،  بندرخمیر  و  بندرعباس 
این  به  مربوط  اخبار  تازه ترین  ببرند.  بهره  طرح 
طرح }6 اردیبهشت ماه{، امکان ثبت نام در سامانه 
نهضت ملی مسکن فراهم شده و متقاضیان با ورود 
انتخاب  و  مسکن  ملی  نهضت  نام  ثبت  سامانه  به 
می توانند  فرزند  سه  دارای  خانواده های  گزینه 
کنند. با توجه به تکلیف قانون حمایت از  ثبت نام 
گذاری زمین یا  خانواده و جوانی جمعیت درباره وا
از تولد فرزند سوم  واحد مسکونی به خانوار ها پس 
ملی  نهضت  طرح  در  نام  ثبت  امکان  بیشتر،   و 
متقاضیانی  بنابراین  است.  شده  فراهم  مسکن 
از  بعد  آن ها  بیشتر  یا  سوم  فرزند  تولد  تاریخ  که 
مراجعه  با  می توانند  است،   1400 آبان   24 تاریخ 
آدرس  به  مسکن  حمایتی  طرح های  سامانه  به 
http//:saman.mrud.ir با ورود به سامانه ثبت نام 
نهضت ملی مسکن  و رفتن به قسمت سرپرستی با 
گزینه خانواده های دارای سه فرزند به باال  انتخاب 
یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت 
دفتر  کل  مدیر  همچنین  کنند.  اقدام  ثبت نام  به 
که  کرد  اعالم  اردیبهشت ماه   5 در  مسکن  اقتصاد 
که محل سکونت آن ها  خانواده های دارای 3 فرزند 
در شهر های با جمعیت زیر 500 هزار نفر است،  یک 
قطعه زمین 200 متری دریافت می کنند و این امکان 
باشد،  هم  قرمز  آن ها  »ج«  فرم  که  افرادی  برای 
که در شهر های باالی  وجود دارد. همچنین افرادی 
شهر های  در  می کنند  زندگی  جمعیت  نفر  هزار   500
به  مادر  و  پدر  زادگاه  شهر های  یا  جدید  یا  اطراف 
متر   200 یا  مسکونی  واحد  یک  خودشان  انتخاب 
شهرسازی  و  راه  وزارت  داشته های  اساس  بر  زمین 
دریافت می کنند. با وجود اعالم جزئیات ثبت نام، 
اما تا 5 اردیبهشت ماه با ورود به سامانه نهضت ملی 
دارای  برای خانواده های  ثبت نام  امکان  مسکن،  
باشگاه  ایرنا/  بود./منابع:  نشده  فراهم  فرزند  سه 

خبرنگاران جوان/ ایسنا/ فارس/ شبستان

غزاله ماندگاری

کردن یارانه های نقدی  1(      برای خرج 
2(      برای مشارکت در پروژه ملی حوادث جاده ای

3(      برای بهم ریختن نظم زندگی مردم شهرهای دیگر
4(      برای اثبات پایین بودن قیمت بنزین
5(      برای پیشگیری از میهمانان احتمالی

6(      برای ندیدن فیلم ها و سریال های نوروزی
7(      برای توجیه پخش مجدد همان فیلم ها و سریال ها

8(      برای دانستن قدر خانه و زندگی خود
9(      برای ایجاد اشتغال برای پلیس و هتل دار و اغذیه فروش

10(   برای تشکیل صف دستشویی در مدارس و پارك ها
11(   برای استفاده از چادرهای مسافرتی

کار دزدان و خالف کاران کسب و  12(   برای رونق 
کمك به ملل مظلوم امارات و ترکیه و مالزی و ارمنستان 13(   برای 

»ابن محمود«

چراملتایرانبهمسافرتمیروند؟ ند
ب ق

ل

گروه اجتماعی//   
آغاز  امروز  از  جاری  سال  تمتع  حج  زائران  قطعی  ثبت نام  روند 
که با توجه به محدودیت عربستان، افراد زیر ۶۵ سال به  می شود 
گذرنامه حجاج باید تا ۱۰ دی ماه  حج مشرف می شوند. همچنین 

سال جاری معتبر باشد.
امروز ساعت 10  از  نام نویسی حج تمتع 1401  گزارش صبح ساحل،  به 

صبح از طریق سامانه رزرو سازمان حج و زیارت آغاز می شود.
کشورهای  زائران  برای  تمتع  حج  ساله   2 توقف  به  توجه  با  امسال 
کرونا، عربستان شرایط سنی به منظور پذیرش  خارجی به دلیل شیوع 
گرفته و به این ترتیب افراد زیر 65 سال امکان تشرف به  زائران درنظر 
خانه خدا را دارند. بر همین اساس، متولدین 10 تیرماه سال 1336 و 
بعد از آن امکان ثبت نام در حج تمتع سال جاری و تشرف به سرزمین 
که البته مشموالن حج تمتع باید 72 ساعت پس از رزرو  وحی را دارند 
کنند.  قطعی  را  ثبت نام خود  و  کرده  مراجعه  کاروان  مدیر  به  کاروان 
تکمیل  با  و حتی  ابطال خواهد شد  آنها  ثبت نام  این صورت،  غیر  در 

کاروان، سایر اولویت های اعزام برای ثبت نام اعالم می شود. ظرفیت 
 روند ثبت نام قطعی امسال با توجه به مشخص بودن مشموالن حج 
عملیات  آن  از  پس  و  بود  خواهد  کاروان ها  ظرفیت  تکمیل  تا  تمتع، 
باید  خدا  خانه  زائران  گذرنامه  می شود. همچنین  متوقف  ثبت نام 
گذرنامه همه مشموالن  که  حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد؛ به طوری 

حج تمتع باید حداقل تا 10 دی 1401 معتبر باشد.

نامنویسیحجتمتعازامروزآغازمیشود خبر
یز 

م
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»ردمینوت11تیپرو«اواخراینماهازراهمیرسد
گوشی نوت 11 تی فایو جی )5G 11T Note( را در هند معرفی  گذشته  که از برندهای زیرمجموعه شیائومی است، نوامبر  ردمی 
که  کرد  که در چین نیز با نام ردمی نوت Redmi Note( 11 11( در دسترس می باشد. امروز، این شرکت اعالم  کرد؛ محصولی 
که  قرار است ردمی نوت 11 تی پرو )11T Pro Redmi Note( را اواخر این ماه در چین معرفی و آن را به همراه یک مدل معمولی 
کند.ردمی هنوز به هیچ یک از مشخصات نوت 11 تی پرو اشاره ای  متفاوت از مدل عرضه شده در هند خواهد بود، عرضه 
گوشی هوشمند از عملکردی باال در همه بخش ها برخوردار خواهد بود. عالوه بر این، مدیر  که این  کرده  نکرده، اما اعالم 
که نوت 11 تی پرو در واقع یک نسخه ارتقاء یافته از ردمی نوت 10 پرو خواهد  کرد  جهانی برند ردمی، آقای لو ویبینگ، فاش 
کمپین تبلیغاتی ردمی، اطالعات بیشتری در  که با پردازنده دیمنسیتی 1100 در چین عرضه شده است.مطمئنًا با شروع  بود 

کردن نداریم! مورد نوت 11 تی پرو منتشر خواهد شد، اما تا آن زمان چاره ای جز صبر 
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گلکسی واچ سامسونگ  نسل بعدی 
احتماال در مدل پرو نیز عرضه خواهد 

خبر
یز

م

گروهفناوری// 
اندروید بهروزرسانی عرضه سامسونگ
کردهاست. گلکسیA32راآغاز 12برای
در حاضر حال در بهروزرسانی این
کاربرانسایر کشورهندمنتشرشده،اما
کشورهاهممیتواننددرچندهفتهآینده
که کنند.شایانذکراست رادریافت آن
چند هوشمند گوشی این 5G نسخه
رادریافت هفتهپیشآپدیتاندروید12
کنوننوبتبهنسخهمعمولی کردهبودوا
و4Gآنرسیدهاست.بادیجیروهمراه

باشید.
گلکسی  برای   12 اندروید  به روزرسانی 
به  را  گوشی  این  فرمویر  نسخه   A32
و  می دهد  ارتقاء   A325FXXU2BVD6
وصله امنیتی آوریل 2022 را هم با خود دارد 
که بیش از 80 آسیب پذیری حریم خصوصی 

و امنیتی را برطرف می کند.
آماده  گلکسی A32 هستید،  کاربران  از  گر  ا
اعالن  آتی  هفته های  طی  در  که  باشید 
دریافت  را  جدید  به روزرسانی  به  مربوط 
کنید. البته، در صورتی این اعالن برایتان به 
نمایش درنیامد می توانید به صورت دستی 
بخش  و  تنظیمات  صفحه  به  مراجعه  با  و 
آپدیت  وجود  از  نرم افزاری،  به روزرسانی 

کنید. جدید مطلع شده و آن را نصب 
ویژگی هایی که آپدیت اندروید 12 به گلکسی 

A32 اضافه می کند
گلکسی  برای   12 اندروید  به روزرسانی  در 

تاحدودی  کاربری  رابط  طراحی   A32
همراه  رنگ  پالت  ویژگی  با  و  کرده  تغییر 
شده است. همچنین، در این به روزرسانی 
ویژگی  بهبود  جدید،  ویجت های  شاهد 
حالت  و   )AoD( روشن  همیشه  نمایشگر 
بهبودیافته  ک گذاری  اشترا منوی  تاریک، 
هستیم.  بیشتر  قفل  صفحه  ویجت های  و 
پیش  برنامه های  سامسونگ  عالوه،  به 
از جمله  که  بهبود داده  نیز  را  گوشی  فرض 
برنامه تقویم، پیام رسان،  آن ها می توان به 
مدیریت فایل، مرورگر اینترنت و صفحه کلید 
تغییرات  که در لیست  این طور  کرد.  اشاره 
حذف  امکان  شده،  ج  در جدید  آپدیت 
هنگام  در  مکان  و  زمان  تاریخ،  اطالعات 
گالری  برنامه  به  تصاویر  ک گذاری  اشترا

کردن تصاویر و ویدیوها  اضافه شده و مرتب 
کلید  نیز بسیار آسان تر شده است. صفحه 
بیشتری  متحرک  ایموجی  هم  سامسونگ 
کرده، به نوار دسترسی سریع برای  دریافت 
و  شده،  مجهز   GIF فایل های  و  استیکرها 
پیشرفته تر  نیز  آن  کلمات  پیشنهاد  بخش 
گلکسی  جدید  به روزرسانی  است.در  شده 
A32 برنامه دوربین بسیار تر و تمیزتر شده 
حالت  در  شاتر  دکمه  لمس  محض  به  و 
می شود.  شروع  ویدیو  ضبط  فیلمبرداری، 
پرتره  حالت  به روزرسانی  این  ضمن،  در 
و  کرده  فعال  نیز  خانگی  حیوانات  برای  را 
به  هم  را  اسناد  اسکن  پیشرفته  قابلیت 

دوربین اضافه نموده است.
دیگر  یکی  افزوده  واقعیت  ایموجی های 

آپدیت  این  در  که  است  بخش هایی  از 
به  آن  حاالت  تعداد  و  یافته  بهبود  جدید 
برای  می توانید  است.  یافته  افزایش   10
حرکات  افزوده  واقعیت  ایموجی های 
عنوان  به  آن ها  از  دهید،  انجام  رقص 
خود  سامسونگ  حساب  پروفایل  تصویر 
طراحی  لباس  برایشان  کنید،  استفاده 
صورت  ماسک  عنوان  به  آن ها  از  و  کنید، 
استفاده  ویدیویی  تماس های  طول  در 
بیکسبی  قابلیت های دستیار صوتی  کنید. 
است.  شده  بهتر  بسیار  نسخه  این  در  هم 
 ،DeX سامسونگ  ویژگی های  همچنین، 
قابلیت  همچنین  و  تصویر  لبه  پنل های 
تصویر در تصویر بهبود یافته اند. سامسونگ 
توجه  نیز  امنیت  و  خصوصی  حریم  به 
ویژه ای داشته و آن ها را بهبود داده است. 
یک   32 ای  گلکسی  جدید  به روزرسانی  در 
حریم  تنظیمات  برای  اختصاصی  داشبورد 
برای  سریع  تنظیم  کلیدهای  خصوصی، 
کردن دوربین و میکروفون  فعال و غیرفعال 
برای  ویژه  نشانگرهای  و  سیستم،  کل  در 
میکروفون،  و  دوربین  از  استفاده  وضعیت 
می توانید  همچنین،  است.  شده  اضافه 
که برنامه ها به موقعیت مکانی  کنید  تعیین 
دقیق شما دسترسی داشته باشند یا آن را 
کنند. و در انتها  به صورت تقریبی دریافت 
که یک برنامه یا سرویس بخواهد  هنگامی 
به داده های کلیپ بورد  دسترسی پیدا کند، 

به شما اطالع داده خواهد شد.

آپدیت اندروید 12 برای گلکسی A32 عرضه شد
گروهفناوری// 

پروسری معرفیمدل آیندهشاهد در دارد احتمال گزارشیجدید، براساس
گلکسیواچ۴رادردو گذشته، کرهایسال گلکسیواچباشیم.غولفناوری
کردوحاالبهنظرمیرسدامسالمدلجدیدیبهاینترکیب نسخهعرضه

کنند. اضافهخواهدشدومشتریانمیتوانندمدلحرفهایتررانیزخریداری
 Wear OS به  مجهز  هوشمند  ساعت های  رمز  نام  سامسونگ  به  نزدیک  منابع 
 Heart-Pro و  Heart-L، Heart-S که شامل کرده اند  را فاش  این شرکت  آینده ی 
بسیار  دستگاه  یک  رمز  اسم  با  فقط  آن هم  اطالعات  آوردن  به دست  البته  است. 
هوشمند  ساعت  بعدی  مدل های  رمز  نام  گزارش ،  این  منبع  اما  است؛  دشوار 
کرده است. بدین ترتیب Heart-S با شماره  سامسونگ را با شماره مدل آن ها جفت 
 SM-R91x مدل  شماره  با   Heart-M درحالی که  دارد  مطابقت   SM-R90x مدل 
گلکسی واچ ۵ و  کوچک تر  گفته می شود مدل اول درواقع نسخه ی  منطبق است. 

مدل دوم مربوط به مدل بزرگ تر این ساعت هوشمند است.
گزارش، اسم رمز Heart-Pro است  XDA می نویسد، جالب ترین نکته درمورد این 
که خبری درمورد  که با شماره مدل SM-R92x مطابقت دارد. این اولین بار نیست 
گزارش، اعتبار بیشتری  گلکسی واچ ۵ پرو منتشر شده است؛ اما انتشار این  مدل 
گلکسی واچ ۵ واقعا معرفی خواهد شد، می بخشد. درحال حاضر  به اینکه مدل پرو 
کنیم، اما ظاهرًا این مدل  گلکسی واچ ۵ پرو صحبت  نمی توانیم با اطمینان درمورد 
نیز در ابعادی مشابه مدل های استاندارد عرضه خواهد شد.تا این لحظه خبرهای 
است،  شده  منتشر  سامسونگ  هوشمند  ساعت های  بعدی  نسل  درمورد  کمی 
گزارش های  طبق  شود.  عرضه  بزرگ تر  باتری  با   ۵ واچ  گلکسی  می رود  انتظار  اما 
کوچک تر این ساعت از باتری ۲۷۶ میلی آمپرساعتی بهره خواهد برد،  قبلی، مدل 
درحالی که مدل بزرگ تر آن به باتری ۳۹۸ میلی آمپرساعتی مجهز خواهد شد. هر 
کمی بزرگ تر  گلکسی واچ ۴  کنونی سری  دو مدل اشاره شده نسبت به مدل های 

خواهند بود.
هوشمند  ساعت های  بعدی  نسل  از  کمی  بسیار  جزئیات  درحال حاضر  گرچه  ا
به نظر  هیجان انگیز  پرو،  جدید  مدل  عرضه ی  اما  داریم،  دردسترس  سامسونگ 
کرده است. حال  گلکسی واچ را در دو نسخه عرضه  می رسد. این شرکت در گذشته، 

باید دید مدل پرو چه تفاوت هایی با مدل های استاندارد خواهد داشت.


