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خبر اختصاصی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با «صبح ساحل» عنوان کرد؛

درجلسه شورای شهر بندرعباس مطرح شد:

هرمزگان پایلوت ارائه خدمات
جدید مهندسی در کشور
رضایی:این استان از باالترین سرعت عمل در ارائه خدمات الکترونیکی به جامعه مهندسی برخوردار است
صفحه 9

با استقبال خوب کشاورزان هرمزگانی محقق شد؛

رفع مشکالت
محرومین با اجرای
طرح شجرهی طیبه

صفحه 12

بهرهمندی مردم شهرستان های بندرلنگه و پارسیان شود،
چرخ اقتصادی کشور ،صنایع مختلف ،بنادر و گمرکات را
میچرخاند .وی ادامه داد  :این بزرگراه موجب اتصال چهار
استان حیاتی کشور از حیث زیربنایی ،صنعتی ،اقتصادی و
صفحه 3
دریایی (خوزستان  -بوشهر  -هرمزگان و...

توصیه پلیس؛

موتورسیکلت قاتل اهلی جادههای هرمزگان
م ۳۰درصدی از کشتههای
موتورسیکلت سواران سه 
تصادفات جاده ای استان را تشکیل می دهند .برداشت اول :

این آشفتهبازار بیسامان!!!
قرعهکشیها بسیار دیده میشود ،موضوع خریدوفروش کد
ملی افراد برای ثبتنام توسط دالالن خودرو است .با توجه
به اینکه بسیاری از مردم عادی به دلیل شرایط نامطلوب
اقتصادی کشور ،توانایی پرداخت هزینه خودرو در صورت
برنده شدن در قرعهکشی را ندارند ،از فرصت پیشآمده برای
اینکه صاحب یک دستگاه خودرو شوند نیز بازمیمانند.
در این میان دالالن خودرو با استفاده از این فرصت،
اقدام به خریدوفروش کد ملی این افراد بیبضاعت کرده
و در قبال هر کد ملی ،مبلغی ناچیز به این افراد پرداخت
میکنند که این اقدام سبب ایجاد فساد گسترده و محقق
نشدن عدالت برای دهکهای پایین جامعه میشود .با
خریدوفروش کد ملی ،بازار واسطهگری رونق گرفته و امکان
رسیدن خودرو باقیمت مناسب به خریداران به حداقل
میرسد .در ضمن درصورتیکه در قرعهکشی ،نام یکی از
افرادی که اقدام به فروش کد ملی خودکرده است ،بهعنوان
برنده اعالم شود ،وی امتیاز خرید مجدد خودرو را تا چند
سال ازدستداده و ممکن است به همین دلیل تا سالها
صاحب یک خودروی صفر نشود .با توجه به اینکه فروش
خودروهایی که در قرعهکشی بهنام برندگان درآمده نیز تا
یک سال امکانپذیر نیست ،دالل مجبور است خودرو این
افراد بیبضاعت را بهصورت وکالتی به فروش برساند ،این
امر سبب میشود تا ا گر تخلفی در آنیک سال با خودروی
مربوطه صورت گیرد ،مرجع قضائی ،شخصی را که خودرو
به نام و کد ملی وی ثبتشده است را مسئول بداند ،این
اتفاق میتواند مشکالت زیادی را برای قوه قضاییه و مردم
ایجاد کرده و بستری برای کالهبرداری شیادان ایجاد کند.
در شرایط فعلی تعداد زیادی خودرو صفر در پارکینگهای
عمومی کشور به دالیل مختلف احتکار میشود که عمده
این خودروها توسط دالالن خریداریشده و برای فروش به
بازار عرضه نمیشود ،همین امر سبب التهاب بازار خودرو
شده و عدم کارآمدی فروش از طریق قرعهکشی را نشان
واقعا
میدهد .این قضایا باعث شده بسیاری از افرادی که ً
به خودرو نیاز دارند ،مجبور به پرداخت اعداد نجومی برای
این کاال شوند .با این اوصاف ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بهعنوان مسئول باید به دنبال راهی جایگزین روش
قرعهکشی بوده و خود را با این روشهای بهاصطالح ُمسکن،
سرگرم نکند .نقش مجلس شورای اسالمی نیز در این برهه
زمانی بسیار بااهمیت بوده و نمایندگان مردم میتوانند با
بررسی تخصصی بازار خودرو ،مشکالت این حوزه را برطرف
کرده و بتوانند با مدیریت اوضاع ،عرضه و تقاضا را به تعادل
رسانده و دست دالالن را از این بازار قطع کنند.

با استقبال خوب کشاورزان هرمزگانی محقق شد؛

رفع مشکالت محرومین با اجرای طرح شجرهی طیبه

سیاوش عامری ،در این خصوص گفت :طرح شجرهی طیبه
یکی از زیباترین و با برکت ترین طر حهای مشارکتی کمیته امداد
در زمینه پرداخت زکات مستحبی است که در سطح استان
هرمزگان نیز مورد استقبال بسیار خوب کشاورزان و باغداران
قرارگرفته و باغداران نیکوکار هرمزگانی در این طرح اقدام به
اهدا و پال ککوبی درختان مثمر خود میکنند تا ثمره و محصول
این درختان در قالب زکات مستحبی به رفع مسائل و مشکالت
ضروری نیازمندان و محرومین استان اختصاص یابد.
وی افزود :از ابتدای سال  ۹۹تا کنون ،کشاورزان نیکاندیش
استان هرمزگان با مشارکت در طرح شجرهی طیبه کمیته امداد
تعداد  ۵۶۰اصله درخت نخل و مرکبات مثمر خود را بهمنظور

آغاز فاز دوم مرمت
قلعه پرتغالیهای
جزیره هرمز

نماینده مردم غرب استان هرمزگان از اختصاص بیش از ۱۰۰۰
میلیارد ریال اعتبار به بزرگراه پارسیان به بندرلنگه  -بندرخمیر
خبرداد.احمد جباری در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی
و مدیرعامل شركت ساخت و توسعه راههای كشور گفت:
بزرگراه پارسیان به بندرلنگه  -بندرخمیر بیش از آنکه موجب

یادداشت روز

گروه اجتماعی//
معاون توسعهی مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان هرمزگان
گفت :از ابتدای امسال تا کنون ،باغداران نیکوکار استان با مشارکت
در طرح شجرهی طیبه کمیته امداد تعداد  ۵۶۰اصله درخت نخل و
مرکبات مثمر خود را بهمنظور کمک به رفع مشکالت نیازمندان و
محرومین اهداء نمودهاند.

مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد:

تخصیص اعتبار به پروژه بزرگراه
پارسیان به بندرلنگه  -بندرخمیر

سیاوش عامری ،در این خصوص گفت :طرح شجرهی طیبه
یکی از زیباترین و با برکت ترین طر حهای مشارکتی کمیته
امداد در زمینه پرداخت زکات مستحبی است که در سطح
استان هرمزگان نیز مورد استقبال بسیار خوب کشاورزان و
باغداران قرارگرفته و باغداران نیکوکار هرمزگانی در این طرح
اقدام به اهدا و پال ککوبی درختان مثمر خود میکنند تا ثمره
و محصول این درختان در قالب زکات مستحبی به رفع مسائل
و مشکالت ضروری نیازمندان و محرومین استان اختصاص
همین صفحه
یابد.

این داستان آشفتهبازار خودرو همچون بازار ملتهب مسکن
با اعمال سیاستهای بیهدف هرگز به آرامش نخواهد
رسید .بازاری که متولی آن وزارتخانههای صنعت معدن
و تجارت و مسکن و راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها و
مراجع تصمیم گیر نتوانستهاند برای جلوگیری از افزایش
لجامگسیخته قیمتها چارهای بیندیشند .گرانی
لحظهای خودرو و مسکن صدای همه را درآورده و تا
امروز تصمیمگیریهای مسئوالن برای توقف و مهار این
نابسامانی ،بیسرانجام مانده است .شاید نکته مهم این
داستان این باشد که متأسفانه مسئوالن برای چرایی
افزایش قیمت از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند و
دیگری را مسئول و مقصر میدانند.
اختالف قیمت خودرو بین بازار آزاد و کارخانه به نحوی
است که دالالن با استفاده از این فرصت ،در حال کسب
سودهای نجومی هستند بهگونهای که دیگر خودرو باقیمت
منطقی به دست خریدار واقعی نمیرسد .چند ماه از شیوه
فروش خودرو بهصورت قرعهکشی میگذرد .شیوهای که به
گفته آقایان برای کنترل و عرضه خودرو به خریداران واقعی
است اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضهشده در
عمال
مقایسه با تعداد افراد ثبتنام کننده ،بسیار کم استً ،
تأثیری در شرایط بازار نداشته و بیشتر شبیه به شرکت در
بنگاههای بختآزمایی است .در این شیوه یکی از شرایط
پیشفروش خودرو این است که هیچیک از اعضای خانواده
فرد متقاضی نباید پال ک فعالی داشته باشند که این شرط
مشکالت زیادی را برای متقاضیان فراهم کرده است .گویا
کمیته خودرو برای استعالم پال ک فعال از پرونده یارانه
خانوار کمک میگیرد یعنی چنانچه فردی در خانوادهای
که حتی در آن زندگی نمیکند ،یارانهاش در آن خانواده
ثبتشده باشد ،نمیتواند در مراحل قرعهکشی خودرو
شرکت کند .اینیکی از مشکالت زوجین جوانی است
که بهتازگی ازدواجکردهاند اما هنوز اقدام به جداسازی
یارانه نکردهاند و به همین دلیل خانواده جدا حساب
نمیشوند .نا کارآمدی روش قرعهکشی خودرو از جهات
دیگر نیز قابلبررسی است .یکی از مشکالتی که درروند

صد و نود و دومین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس
با دستورکار ارائه گزارش عملکرد معاونت عمران و زیربنایی
شهرداری بندرعباس با حضور سرپرست معاونت عمرانی و
زیربنایی شهرداری بندرعباس و اعضای شورای شهر برگزار
شد.رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در این جلسه
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس ،به حفاری های بدون
قاعده که یکی از معضالت شهر بندرعباس است ،پرداخت
و گفت :دستگاههای اجرایی مختلف از جمله مخابرات،
آبفا ،شرکت گاز و غیره با انجام حفاری هایی در سطح شهر

مشکالتی را برای شهروندان به وجود آورده اند و این موضوع
باید مورد بررسی شهرداری قرار گیرد و راهکاری برای رسیدگی به
آن ارائه شود.باوقار اضافه کرد :در برخی پروژه ها پیمانکاران
نخاله های خود را جمع آوری نکردهاند که باید رسیدگی شود،
کلیه پروژه های شهرداری باید با مناقصاتی آزاد برای همه
پیمانکاران آغاز شوند.اسماعیل بواشه ،عضو شورای اسالمی
شهر بندرعباس با تا کید بر اینکه واقعا مردم از معضل حفاری
ها ناراضی هستند ،گفت :همه خوشحال هستیم که گازکشی
شود و از کپسول ها راحت شویم اما ...
صفحه 6

نماینده مردم هرمزگان خبر داد:

گروه اجتماعی//
معاون توسعهی مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان
هرمزگان گفت :از ابتدای امسال تا کنون ،باغداران نیکوکار
استان با مشارکت در طرح شجرهی طیبه کمیته امداد تعداد ۵۶۰
اصله درخت نخل و مرکبات مثمر خود را بهمنظور کمک به رفع
مشکالت نیازمندان و محرومین اهداء نمودهاند.

محمد خدا کریمی
@khodakarimimohammad
gmail.com@gmail.com

خسارت عدم مدیریت یکپارچه
شهری بیشتر از تحریمها است

کمک به رفع مشکالت نیازمندان و محرومین اهداء نمودهاند
که شامل  ۲۴۳اصله خرما و  ۳۱۷اصله درخت مرکبات بوده که
در شهرستان حاجیآباد ،رودان و بخش جغین و رودخانه قرار
دارند.
این مقام مسئول گفت :درآمد حاصل از فروش محصوالت
درختان اهدایی در طرح شجرهی طیبه در هر منطقه از استان،
به رفع مسائل و مشکالت ضروری نیازمندان و محرومین همان
منطقه اختصاص یافته و در سرفصل های مختلفی نظیر کمک
به تهیه جهیزیه زوجهای جوان ،تأمین معیشت خانوادهها،
کمکهزینه درمانی و ....هزینه میشود.
سیاوش عامری معاون کمیته امداد هرمزگان در پایان یادآور
شد :اجرای طرح شجرهی طیبه از اقدامات اثربخش در زمینه
احیا و توسعه فرهنگ زکات و ترویج گفتمان خیر و احسان در
جامعه است که امیدواریم با گسترش این طرح ماندگار در
سطح استان هرمزگان بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی
جنوب کشور ،خدمات با کیفیت تر و مطلوبتری در راستای
کمک به محرومین و مستضعفین استان ارائه نماییم.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) خبرداد؛

خانواده محترم هاشمی

آغاز ویژه برنامههای هفته دفاع مقدس در هرمزگان

صبح ساحل-محمد خداکریمی//
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان ،از آغاز
برنامههای هفته دفاع مقدس خبرداد.

سردار اباذر ساالری با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای جنگ تحمیلی گفت  :امسال به جهت
شیوع بیماری کرونا ،برنامههای هفته دفاع
مقدس با محدودیت هایی همراه خواهد بود.
وی اظهارداشت  :امسال به مناسبت هفته
دفاع مقدس ،توسط سپاه و بسیج  ،بیش از
 ۵۰۰برنامه در سراسر استان برگزار شود.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در تشریح
برنامه ها گفت  :برنامه های هفته دفاع مقدس ازامروز ۳۱
شهریورماه بهمناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس آغاز
میشود .در نخستین روز از هفته دفاع مقدس ،جانبازان،
رزمندان و فرماندهان جبهه و جنگ در ارتباط ویدئو کنفرانس
با رهبر معظم انقالب از فرمایشات معظم له بهره مند میشوند.
وی افزود :به مناسبت چهل سالگی دفاع مقدس ،بیش از ۴۰
طرح سازندگی با بیش از  ۲۰۰میلیارد ریال در حوزه عمرانی
شامل ساخت منازل محرومان ،ساخت مدرسه و حوزه عام
(ع)
المنفعه به بهره برداری میرسد.فرمانده سپاه امام سجاد
هرمزگان اضافه کرد :رفع محرومیت آب شرب و کشاورزی در
مناطق محروم استان از اهداف مهم سپاه است که با این کار
زمینه برای اشتغال در مناطق محرم فراهم میشود.
سردار اباذر ساالری افزود :اعزام گروههای جهادی در
قالبهای گروههای عمرانی و پزشکی به مناطق محروم با
اولویت مناطق آسیب دیده از سیل پارسال ،اجرای برنامههای

مختلف فرهنگی همچون جشنواره استانی فیلم مقاومت،
برگزاری برنامه شب شعر دفاع مقدس ،رونمایی از کتابهای
دفاع مقدس ،روایتگری یادگاران دفاع مقدس در ردههای
مختلف ،برگزاری یادواره شهدا ،دیدار با خانوادههای شهدا
و غبارروبی گلزار شهدا و دیدار فرماندهان و یادگاران دفاع
مقدس با نماینده ،ولی فقیه در استان از دیگر برنامههای
هفته دفاع مقدس در استان است.
وی گفت :همچنین در این هفته ،نمایشگاههای فرهنگی
در استان برپا میشود و در راستای قرارگاه مواسات و همدلی
بستههای حمایتی به دانش آموزان مناطق محروم شامل
لباس مدارس و نوشت افزاراهدا میشود.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود :با توجه به تا کیدات
رهبر معظم انقالب درباره توجه به شهرستان بشا گرد ،هزار
دستگاه یخچال میان مردم محروم این شهرستان توزیع
میشود.

با ابراز تاسف و تاثر ،مصیبت وارده را تسلیت
عرض نموده برای آن عزیز سفر کرده آمرزش و
غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
از درگاه خداوند منان خواهانیم
خانواده مرحوم کرمی
جناب آقای مهندس قصمی

مدیر عامل محترم شرکت آبفا هرمزگان

الزم میدانیم ازحمایت جنابعالی نسبت به
بازنشستگان در خصوص بیمه تکمیلی تشکر و قدردانی نماییم.

کانون بازنشستگان آبفا هرمزگان

مـــــزایــــده

یادداشت روز

غرورآفرینان درخشان تاریخ ایران
شیوا شا کری
dr.shakeri65@gmail.com

«شب تا صبح چند بار بمباران شد .من و تو تنها بودیم .هی
میخواباندمت ،هی از صدای بمب میپریدی و میگفتی
صدام زد؟ میگفتم نه مامان بخواب .میخواباندمت
دوباره همان آش و همان کاسه» چندجملهای که گفته
شد خاطره من است از دفاع مقدس .خاطرهای که قبل
طبیعتا خودم آن را در
از دوسالگیام اتفاق افتاده است و
ً
ذهن ندارم؛ اما کسانی که نگذاشتند این خاطره برای من
و کودکان بعد از من تکرار شود ،برای همیشه قهرمانان
ستودنی دنیایم هستند .جنگ ،اتفاق تلخی است که
متأسفانه بشر از تجربه کردنش دست برنمیدارد؛ اما وقتی
این اتفاق شوم به کشوری تحمیل میشود ،مردم آن کشور
دو راه دارند یا خواری تسلیم شدن را بپذیرند یا از خودشان
و داشتههای مادی و معنویشان دفاع و آن را حفظ
کنند .برای کشور ما در مواجهه با رژیم بعثی عراق ،مورد
دوم اتفاق افتاد و این را مدیون وجود معجزهگر قهرمانان
هشت سال دفاع مقدس هستیم .قهرمانانی که بیادعا و
بی چشمداشت باارزشترین داراییشان که جانشان بود را

در طبق اخالص گذاشتند تا ما با سربلندی روی خا کمان
قدم بزنیم .خا کی که دست بیگانگان از آن کوتاه و اختیارش
با خود ماست تا به صالحدید خودمان رویش زندگی کنیم.
قهرمانان دفاع هشتساله ما تنها گروهی نیستند که تا پای
جان برای دفاع از این سرزمین ایستادهاند .ایران به دلیل
ی و سرمایههای طبیعیاش در
موقعیت خوب جغرافیای 
طول حیات چندین هزارساله خود ،بارها و بارها مورد هجوم
واقعشده است .این جنگها هیچوقت برای حملهکنندگان
راحت نبوده است و هر کس که به ایران حمله کرده با سد
محکمی روبهرو شده که دسترسی به این سرزمین را سخت
میکرده است .در مواقعی که ازجانگذشتگیهای عاشقان
این آبوخا ک منجر به پیروزی نظامی نمیشده است،
بازماندگانی که عالقهشان کمتر از بقیه نبود تمام توانشان
را صرف میکردند تا با رخنه در مهاجمان ،ایران را از نابودی
نجات دهند .مثل اتفاقی که در مواجهه با مغوالن افتاد.
آنان در جنگ پیروز شدند اما بهمرور تحت تأثیر فرهنگ
عمال ایرانی شدند .خا ک ما
ایران قرار گرفتند و خودشان ً
یادگار میلیونها انسان است که برای حفظش از هر چه
داشتند ،گذشتند .میلیونها انسانی که امروز  31شهریور
سالگرد آغاز حماسهآفرینی درخشانترین گروهشان است.
ایران یادگاری است که ا گر باارزش نبود ،اینقدر جان برایش
فدا نمیشد .ایران ارزشمند ا کنون در دستان ماست قدرش
را بدانیم تا شرمنده کسانی که آن را به ما سپردند ،نشویم.

ی شرکتهای تعاونی
آ گه 
سراسر هرمزگان در صبحساحل
تلفن پذیرش32241462-105 :

ن ونوجوانانی رادیده ایم و میبینیم
بارها و بارها همه ما کودکا 
که موتورسوار هستند و...
صفحه 5

شرکت آترا

کران انرژی در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه ( دمپرسی ورق) ،ضایعات بشکه ،ضایعات لوله ،

ضایعات پلیت  ،ضایعات پروفیل و تیرآهن و سایر ضایعات فلزی و ضایعات قیر خود در بندرعباس و تهران را از طریق مزایده به
اشخاص واجد شرایط به فروش برساند  .لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده با

تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایند 021 - 26253566 .داخلی() 281

09128386102

آ گهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی حفظ  ،نگهداری
و آبیاری فضای سبز و توسعه  ،حفظ  ،نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری

شماره مناقصه 99/8
( شماره فراخوان در سامانه ستاد)2099004340000018

نوبت دوم

 -1نام دستگاه مناقصه گزار :شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 -2نشانی دستگاه مناقصه گزار :بندر عباس  -کیلومتر  13بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ
 تلفن )076( 33592201-10 - 3موضوع مناقصه  :حفظ  ،نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه  ،حفظ  ،نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری
 -4مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  4،960،000،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی
به نفع مناقصه گزار
 -5قیمت اسناد و شماره حساب :مبلغ1،000،000ریال به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
 -6مهلت فروش اسناد :از تاریخ  99/6/29لغایت پایان وقت اداری99/7/5
 -7مهلت تحویل اسناد  :مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا کثر تا پایان وقت اداری مورخ99/7/21
 -8زمان و محل بازگشایی پا کات :بازگشایی پا کات راس ساعت  11/00مورخ99/7/22در سالن کنفرانس منطقه ویژه
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
-9کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/6/29میباشد.اطالعات و اسناد
مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
 -10نشانی سایت شرکتwww.PGSEZ.ir :
روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس شناسه آ گهی 987434
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صاحب امتیاز :شرکت تعاونی صبح ساحل
مدیر مسوول:الهام کرمی
قائم مقام مدیر مسوول وسردبیر  :مهراب رشیدی
دبیر سرویس سیاست و اقتصاد:محمد خدا کریمی
دبیر سرویس ورزش :محمود رئیسی
دبیر سرویس حوادث و اجتماع :آنا رام
دبیر سرویس آنالین :سامیه طهورنیان
دبیر سرویس شهرستان  :مرجان دهقان

بنیانگذار:
شادروان
قاسم کرمی

آمادگی هرمزگان
برای جذب سرمایهگذار

گروه سیاسی//
استاندار هرمزگان ،تقویت اقتصاد مقاومتی با تکیهبر
توان داخلی را نیاز ضروری کشور دانست.

فریدون همتی در دیدار با سردار قاری فرمانده
اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،حجت االسالم
و المسلمین عدالت مدیرکل جذب منابع مرکز
خدمات حوزههای علمیه کشور ،حجت االسالم و
المسلمین احمدی معاون خدمات مرکز جذب و
خدمات حوزههای علمیه کشور و حجت االسالم
و المسلمین راحلی مدیر مرکز خدمات حوزههای
علمیه استان هرمزگان ،با بیان اینکه در شرایط
کنونی اقتصادی و تحریمهای ظالمانه دشمنان
بر کشور ،تقویت اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان
داخلی نیاز ضروری کشور است ،عنوان کرد:
سرمایههای عظیم و خدادادی استان هرمزگان
می تواند نیازهای مردم در حوزه های مختلف
را برآورده کند اما بهره برداری از بسیاری از این

منابع نیازمند
سرمایهگذاری
است.
وی ادامه
داد :منفعت
متقابل مردم
سرمایه
و
گذاران همواره
مطالبه جدی
ما بوده و
همینطور که در حمایت سرمایهگذاران از هیچ
کوششی دریغ نمی کنیم ،از مطالبه حق مردم نیز
کوتاه نخواهیم آمد و باید پروژههایی که در استان
اجرا می شود در راستای رونق اشتغال و معیشت
مردم مناطق مختلف استان باشد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه این استان در
بخشهای مختلف ظرفیت جذب سرمایهگذاری
را دارد ،افزود :راه اندازی مزار ع پرورش میگو یکی از
ظرفیتهای خوب استان است که تا کنون هشت
هزار هکتار به مرحله بهرهبرداری و تولید رسیده
و  13هزار هکتار نیز در حال اجراست و  26هزار
هکتار نیز در مرحله موافقت اصولی اولیه و مطالعه
است که فعال شدن همه این ظرفیتها ،عالوه بر
ارزآوری برای کشور ،ضریب اشتغال را نیز به میزان
قابل توجهی افزایش خواهد داد.
همتی تصریح کرد :شهرک شیالتی سدیج،
حسنلنگی و مهرگان بندرلنگه از جمله ظرفیت
های بخش شیالتی در استان هستند که شهرک

شیالتی سدیج در مرحله جذب فراخوان قرار
دارد و شهرک شیالتی حسنلنگی نیز  60درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره
ظرفیت قابل مالحظه بخش کشاورزی ،مشارکت
در احداث گلخان ه را یکی از سرمایهگذاری های
با ارزش افزوده باال برشمرد و گفت :گلخانه 52
هکتاری شمیل با توجه به اینکه زیرساخت
آن آماده است ،می تواند به عنوان یکی از
فرصتهای سرمایه گذاری در این بخش مطرح
باشد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در دل هر تهدیدی
فرصتهایی وجود دارد ،گفت :شنهای روان و
طوفان شن در جاسک ،سالهاست که مردم این
منطقه را آزار می دهد اما با ورود یک سرمایه گذار
پرورش ریزجلبک در این منطقه توانستیم یک
تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
همتی بیان داشت :این ظرفیت هنوز هم وجود
دارد و طبق بررسیها ،اجرای هر هکتار از این
مزرعه برای سرمایه گذار  200میلیون تومان ارزش
افزوده دارد که می توان هم در زمینه اشتغال این
منطقه مؤثر بود و هم معظل شنهای روان را حل
کرد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به
اجرای طرح مطالعاتی اراضی شهرستان حاجی
آباد در آینده نزدیک ،از وجود ظرفیت الزم برای
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این شهرستان
نیز خبر داد و گفت :با تأمین آب برای اراضی مورد
مطالعه و ایجاد صنایع بسته بندی و فرآوری،
صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاری در این بخش
نیز وجود دارد.
فریدون همتی استاندار هرمزگان در پایان
خاطرنشان کرد :در هرمزگان آمادگی پذیرش
سرمایه گذار در حوزه های مختلف وجود دارد
و نه تنها در شروع مسیر سرمایه گذاری ،بلکه در
ادامه مسیر پس از سرمایه گذاری توسط اشخاص
حقیقی و حقوقی ،کنارشان خواهیم بود و از
حمایت قانونی و الزم برخوردار خواهند بود.

نوب
ول
تا

آ گهــــیمزایــــده

شرکت تعاونی مسکن ملوانان دریایی جنوب
تعاونی مسکن ملوانان دریایی جنوب در نظر دارد  10قطعه زمین از قطعات مسکونی خود واقع در مرغوبترین نقطه شهر بندرعباس
به آدرس میدان صادقیه چهارراه پردیس جنب تاالر یاس نیروی انتظامی را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقد وا گذار نماید متقاضیان
می توانند جهت دریافت اسناد و بازدید از قطعات مورد وا گذاری از تاریخ نشر آ گهی همه روزه بجز ایام تعطیل به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
آدرس :بندرعباس اسکله شهید باهنر منطقه یکم دریائی ارتش شهرک ولی عصر بازارچه سورو دفتر تعاونی مسکن ملوانان دریایی
جنوب
تلفن تماس07633540028 :
ساعات حضور متقاضیان  :درروزهای شنبه  ،یکشنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت  08:00الی 18:00
و سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 08:00الی 12:00
مهلت فروش اسناد  :از تاریخ  1399/06/31الی 1399/07/22
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به صندوق  :روز چهارشنبه مورخه  1399/07/23ساعت 18:00
تاریخ و محل برگزاری کمیسیون مزایده  :روز پنج شنبه مورخه  1399/07/24راس ساعت  08:00در محل دریافت اسناد .
سپرده شرکت در مزایده  :متقاضیان  5درصد قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضمانت نامه بانکی حداقل به مدت سه ماه اعتبار یا
ارائه چک رمزدار در وجه تعاونی مسکن ملوانان و یا واریز به حساب شماره  IR:610600721301106889094001نزد بانک قرض الحسنه
مهر ایران ( با ارائه فیش واریزی یا پرداخت از طریق دستگاه پز دفتر تعاونی)
هزینه چاپ آ گهی ،کارشناسی و نقل و انتقاالت به عهده برنده مزایده می باشد.
لیست قطعات مورد مزایده:
ردیف

شماره قطعه

مساحت

نوع کاربری

وضعیت سند

مالحظات

1

33

186

مسکونی

دارد

شماال کوچه  10متری جنوبا خیابان  14متری
شرقا خیابان  10متری

2

48

199

مسکونی

دارد

جنوبا خیابان  13متری  -غربا خیابان  22متری

3

391

214

مسکونی

دارد

شماال کوچه  10متری  -غربا خیابان  22متری
-قابل تجمیع با قطعه 392

4

392

253

مسکونی

دارد

شماال کوچه  10متری  -قابل تجمیع با قطعه 391

5

393

253

مسکونی

دارد

شماال کوچه  10متری

6

394

253

مسکونی

دارد

شماال کوچه  10متری

7

375

170

مسکونی

دارد

جنوبا خیابان  10متری

8

399

234

مسکونی

دارد

شماال خیابان  10متری

9

398

264

مسکونی

دارد

شماال خیابان  10متری

10

439

190

مسکونی

دارد

شماال خیابان  14متری

سایر اطالعات در اسناد مزایده درج گردیده است  .تعاونی در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

مدیرعامل تعاونی شرکت مسکن ملوانان دریایی جنوب

گـــــزیـــــــده

استاندار خبر داد:

چاپ:مهدوی کرمان
تحريريه( 32229585 :داخلی )110
نیازمندیها076-3208 :
آ گهى ها( 32241462 - 32246751 :داخلی )105
فا كس شبانهروزى32241463 :
امور مشترکین ( 32233726 :داخلی )102
دفتر مركزى :بندرعباس ،خيابان امام خمينى ،جنب بانك رفاه
ساختمان صبح ساحل
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از تردد برخی مسئوالن با آمبوالنس
تا حواله میلگرد در قراردادهای بازیکنان لیگ برتری
برخی از مسئوالن با آمبوالنس تردد میکنند
رییس سازمان اورژانس تهران :استفاده شخصی برخی از
مسئوالن از آمبوالنسهای بخش خصوصی تهران صحت
دارد .در اورژانس دولتی به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ
نمیدهد ،زیرا از تماس مددجو تا انتهای خدماترسانی
نیروهای اورژانس تمامی فعالیتها رصد میشود .اما در
بخش خصوصی چنین موردی را داشتیم که سریع با شرکت
مربوطه برخورد و مجوزشان باطل شده است/ .میزان
بازیگری که  ۳میلیارد تومان دستمزد میخواهد!
امیرحسین ترابی ،کارگردان سینما که بهتازگی مجوز
ساخت فیلم سینمایی «فرار مغزها» را دریافت کرده
است ،گفت :در شرایطی هستیم که مدام دستمزد
بازیگران باال رفته و تغییری در دستمزد عوامل پشت
صحنه ایجاد نشده است .بازیگری که سال گذشته ۳۰۰
میلیون تومان دریافت میکرد وقتی امسال به او زنگ
زدیم و پیشنهاد بازی دادیم ،به ما گفت دستمزد من
یک میلیارد تومان است یا بازیگر دیگری از ما  ۳میلیارد
تومان درخواست دستمزد داشت! /مهر
مطهری :طرح اصالح قانون انتخابات
قطعا در جهت کاهش مشارکت خواهد بود
علی مطهری ،نماینده تهران در مجلس دهم بیان
کرد :آنچه من از طرح اولیه مجلس برای اصالح قانون
انتخابات دیدهام ،قطعا در جهت کاهش مشارکت مردم
ی که عضو نهاد یا
خواهد بود .ا گر یک نظامی در حال 
سازمان نظامی است ،نامزد انتخابات و رئیسجمهور
شود ،مطمئنا به کشور آسیب وارد میشود .یک فرد
نظامی فقط در صورتی میتواند نامزد انتخابات شود که
از سمت خود استعفا داده و از نهاد نظامی خارج شده
باشد .در این صورت ا گر نامزد انتخابات شد و مردم
هم به او رأی دادند ،مشکلی وجود نخواهد داشت؛ اما
وقتی عضوی از ارتش یا سپاه نامزد شده و رئیسجمهور
شود ،نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود که
نه فقط به صالح کشور نیست ،بلکه شبیه کشور ترکیه
قبل از تحوالت اخیر آن خواهد بود که مردم این کشور با
زحمات بسیار توانستند نظامیان را از قدرت کنار بزنند و

به شرایط فعلی برسند/ .شرق
رئیسجمهور مستقر را باید هم نظارت کرد هم حمایت
محمدرضا باهنر نماینده دورههای مختلف مجلس
شورای اسالمی و نایب رئیس سابق مجلس گفت :ا گر
اخیرا معرفی
من نماینده مجلس بودم به وزیر صنعتی که ً
شده بود رأی میدادم ،زیرا وزارت صنعت ،وزارت بزرگ و
تأثیرگذاری است و هر یک روزی که وزیر نداشته باشند
بهرهوریهای زیادی از دست میرود ،سرپرست هم
نمیتواند کار وزیر را انجام دهد .سه قوه باید با هم کشور
را اداره کنند ،واال ا گر قرار باشد مجلس به دولت بگوید
نا کارآمد ...البته من با بحث نظارت کاری ندارم .نظارت
باید در جای خود انجام شود و دولت نیز در چارچوب
قوانین فعالیت کند و کارآمدی الزم را داشته باشد/ .ایران
حواله میلگرد در قراردادهای بازیکنان لیگ برتری
بازیکنان شاغل در باشگاههای ایرانی پاداشهای قابل
توجهی را برای خود در قراردادهایشان در نظر میگیرند.
یکی از عجیبترین آپشنهای قراردادهای موجود در
زمان قانون سقف قراردادها ،دادن میلگرد و ضایعات آهن
به جای بخشی از قرارداد بود .به این ترتیب که بازیکنی
مثال  ۵۰۰میلیون تومان میخواست ،هنگامی که سقف
که ً
قراردادها  ۳۵۰میلیون تومان بود ،قراردادش به این شکل
بسته میشد که باشگاه  ۳۵۰میلیون برای آن بازیکن به
صورت نقدی در نظر میگرفت و  ۱۵۰میلیون تومان اضافه
نیز با حواله میلگرد پرداخت میشد / .خبرآنالین
هزینه خورا ک خانوار حداقل ماهی  ۲میلیون
روزنامه خراسان نوشت :گزارشی از حداقل قیمت تمام
شده وعدههای غذایی برای یک خانواده چهارنفری در
فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در
این گزارش آمده هر خانواده چهارنفری با فرض این که هر
روز صبحانه نان و کره و ناهار عدسپلو (بدون کشمش یا
گوشت چر خکرده) و شام تخممرغ و سیبزمینی بخورند،
ماهانه باید مبلغی حدود یکمیلیون و  ۹۰۰هزار تومان
برای همین سه وعده غذایی هزینه کنند .این در حالی
است که حداقل دستمزد نیروی کار در ایران مبلغی
حدود دومیلیون و  ۸۰۰هزار تومان است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدی میناب شن ( سهامی خاص ) دعوت به عمل می آید تا
در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده که در تاریخ شنبه  99/07/12در محل بندرعباس خیابان امام
خمینی مقابل آتش نشانی شماره  3ساختمان اورست طبقه 7واحد  703حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت
 - 2بررسی و تصویب ترازنامه و عملکرد سال مالی 1398
 - 3انتخاب اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال
 - 4انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال
 - 5بحث و مذا کره در مورد ادامه فعالیت شرکت
 - 6انتخاب روزنامه محلی جهت درج آ گهی و اطالعیه های شرکت

هیئت مدیره شرکت میناب شن

اعالم مفقود شدن پروانه اشتغال بکار آقای مهندس مهدی مومنی
نظر به اینکه پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی شماره  23-300-00701پایه یک در رشته
مهندسی عمران صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان متعلق به
آقای مهندس مهدی مومنی مفقود گردیده  ،از یابنده تقاضا می شود پروانه یاد شده
را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و یا به صندوق پستی شماره
 79145-3451ارسال نماید.

فخری اله یاری -مدیر اجرایی

ی شرکتهای تعاونی سراسر
آ گه 
هرمزگان در صبحساحل
تلفن پذیرش 32241462-105 :
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معاون وزیر راه:در جلسه ی پیشین که در
خردادماه با حضور نمایندهی مردم غرب هرمزگان
در مجلس و استاندار هرمزگان برگزار شد۱۰۰ ،
میلیارد تومان جهت تکمیل بزرگراه پارسیان به
بندرلنگه  -بندرخمیر اختصاص دادیم.در این
نشست با توافقات انجام شده ،پانصد میلیارد ریال
جهت احداث كمربندی شهر بندرلنگه ظرف 48
ساعت آینده ابالغ اعتبار گردد که ...

آغاز کاشت سبزی و صیفی خارج از فصل در هرمزگان

کاشت سبزی و صیفی خارج از فصل در  ۵۰هزار هکتار از زمینهای کشاورزی هرمزگان آغاز شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :امسال به دلیل بهره گیری از نشا مرغوب و رعایت اصول فنی بیش از یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تن محصول برداشت شود.رضا امیرزاد افزود :شهرستانهای بندرعباس ،میناب ،حاجی آباد ،بندرخمیر و
پارسیان از مناطق مهم تولید نشا در استان است.
وی گفت :هفده محصول سبزی و صیفی در استان هرمزگان کشت میشود که عمده این محصوالت بادمجان ،گوجه فرنگی،
خیار ،پیاز و فلفل است.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان افزود :کشت محصوالت سبزی و صیفی خارج از فصل در
استان از نیمه شهریور آغاز و تا نیمه مهر ادامه دارد.برداشت این محصوالت هم از اواخر آبان شروع میشود و تا نیمه اردیبهشت
سال آینده ادامه دارد.محصول برداشت شده سبزی و صیفی عالوه بر مصرف استان به استانهای تهران ،فارس و اصفهان هم
فرستاده میشود و به کشورهای عمان ،قطر و عراق هم صادر میشود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نحوه عرضه خودرو در بورس
توسط مجلس مشخص شد

گروه اقتصادی//

رئیس کمیسیون اقتصادی نحوه عرضه خودرو در
بورس را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا ،محمدرضا پورابراهیمی داورانی
درباره «طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو»
و تاثیر استفاده از ظرفیت بورس بر ساماندهی
این حوزه ،گفت :قیمتگذاری خودرو ارتباط
چندانی با محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی
این است که تغییرات نرخ ارز چه تاثیری در
بهای تمام شده تولید خودرو دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد:باید
مشخص شود که از قیمت کنونی خودرو چه
میزان حباب بوده و افزایش تولید ،تا چه میزان
میتواند قیمتها را منطقی کند.براساس
بررسیهای انجام گرفته بخشی از تقاضاها که
موجب افزایش قیمت شدید خودرو شده،
تقاضای سفتهبازی و سرمایهگذاری بوده و
مصرفی نیست ،در دنیا نه تنها خودرو کاالی
سرمایهای محسوب نمیشود بلکه مانند برنج،
یخچال و ...مصرفی است.
وی با اشاره به اینکه مشکالت کنونی نظام
اقتصادی موجب شده ،مردم به دنبال
خرید کاالهای مصرفی مانند خودرو برای
سرمایهگذاری باشند ،ادامه داد :مادامیکه

تقاضای غیرواقعی موجود در بازار با روشهای
واقعی حذف نشود ،نگرانی از استمرار وضعیت
کنونی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تاثیر تغییرات نرخ ارز در
بهای تمام شده تولید خودرو باید محاسبه
شود ،افزود :بهای تمام شده خودرو به همراه
سود معقول میتواند مبنای قیمتگذاری
چهارچر خها باشد و ا گر حذف تقاضای
غیرواقعی و محاسبه بهای تمام شده تولید
براساس تغییرات نرخ ارز مبنا قرار گیرد ،محل
عرضه خودرو تغییری در قیمتها ایجاد
نمیکند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :ممکن است تقاضای غیرمصرفی در بازار
خودرو ،موجب تولید مازاد شود ،به این معنا
که پارکینگها به محلی برای انباشت خودرو
تبدیل شوند؛ تولید خودرویی که استفاده
نشده و در پارکینگها میماند به معنای ایجاد
هزینه فرصت در اقتصاد کشور است مانند
ساخت ساختمانی که استفاده نمیشود و
به مرور زمان مستهلک میشود .ا گر تقاضای
کاذب بازار خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر
بهای تمام شده تولید آن مشخص شود ،بازار
چهارچر خها ساماندهی میشود.

یک مقام مسئول مطرح کرد:

کاهش زمان صدور کارت سوخت
گروه اقتصادی//
تعداد تولید کارت در روز متناسب با درخواست
متقاضیان و روزانه به  5هزار کارت میرسد که
ظرفیت  10برابر این تعداد را هم داریم.

به گزارش ایلنا ،شهرام رضایی با بیان اینکه از
زمان تخصیص کارت تا زمان صدور  3ماه زمان
الزم است ،اظهار داشت :در چرخه تولید کارت
سوخت  4نهاد و کارخانه درگیر هستند .زیرا
برخی از قطعات از خارج تامین میشوند  .البته
تعطیلی اردیبهشت را پیشرو داشتهایم و تا
زمان اعمال پروتکلهای بهداشتی و راهاندازی
مجدد فاصله زمانی وجود داشت که ا کنون
هم مشکل حادی نیست ،حتی تاخیر زمانی
کارتهای خصوصی صدور آنها زیر دو ماه است
و ما در حال کاهش آن هستیم.
وی ادامه داد :امکان ندارد درخواستی مبنی

در کارت سوخت  5ماه زمان برده باشد .زیرا
درخواستهای مربوط به تیر در حال صدور
و مربوط به خرداد در حال توزیع هستند
به همین دلیل بهتر است متقاضیان برای
پیگیری این موضوع به آدرس اینترنتی epolice.
 irمراجعه و پیگیری کنند ،چرا که ممکن است
کارت سوخت برایشان ارسال شده باشد و منزل
نبوده باشند ،بنابراین بهتر است از این طریق
پیگیری کنند.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی در خاتمه اضافه کرد :تعداد
تولید کارت در روز متناسب با درخواست
متقاضیان و روزانه به  5هزار کارت میرسد که
ظرفیت  10برابر این تعداد را هم داریم.وی یادآور
شد :ا کنون تعداد کارتهای درخواستی در حد
 450هزار باقی مانده که در حال ارسال است.

بهره برداری ازطرح های آبرسانی به  ۴۰۰روستا
گروه اقتصادی//
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت :در
هفت سال گذشته و در دولت تدبیر و امید به طور
متوسط هر هفته به  ۳۵روستا در کشور آبرسانی شده
است.

حمیدرضا جانباز در آیین بهره برداری همزمان
طرح های آبرسانی به  ۴۰۰روستا در  ۲۰استان
بیان کرد :تا پایان سال گذشته آبرسانی برای
هفت میلیون و  ۷۰۰هزار نفر از روستاییان انجام
شد که با بهره برداری از طرحهای آبرسانی
سالجاری این عدد به هشت میلیون و  ۱۰۰هزار
نفر در قالب  ۱۱هزار و  ۹۶۴روستا رسیده است.وی
اظهار داشت :در بیست و یکمین هفته پویش هر

هفته الف -ب  -ایران ،آبرسانی به  ۴۰۰روستای با
جمعیت  ۲۸۱هزار نفر و اعتبار  ۳۷۹میلیارد تومان
بهره برداری شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
کشور با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون آبرسانی
به  ۴۴۸روستا صورت گرفته است افزود :هدف
پویش هر هفته الف -ب -ایران در سالجاری
آبرسانی به یک هزار و  ۷۰۸روستا با  ۹۱۴هزار نفر
جمعیت است که در پایان نیمه اول سالجاری به
بخش زیادی از این هدف دست یافتیم .جانباز
گفت :در مصوبه شورای عالی اداری با تا کید
بر ارتقای کیفیت ،سرعت ارایه خدمات ،همه
فعالیت های شرکت آب و فاضالب روستایی در
شرکت آب و فاضالب استان تجمیع شد.
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نماينده مردم هرمزگان خبرداد:

تخصیص اعتبار به پروژه بزرگراه پارسیان
به بندرلنگه  -بندرخمیر
گروه اقتصادی//
نماینده مردم غرب استان هرمزگان
از اختصاص بیش از  ۱۰۰۰میلیارد ریال
اعتبار به بزرگراه پارسیان به بندرلنگه -
بندرخمیر خبرداد.

احمد جباری در دیدار معاون وزیر
راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت
ساخت و توسعه راه های كشور
گفت :بزرگراه پارسیان به بندرلنگه
 بندرخمیر بیش از آنکه موجببهرهمندی مردم شهرستان های
بندرلنگه و پارسیان شود ،چرخ
اقتصادی کشور ،صنایع مختلف،
بنادر و گمرکات را می چرخاند.
وی ادامه داد  :این بزرگراه موجب اتصال
چهار استان حیاتی کشور از حیث
زیربنایی ،صنعتی ،اقتصادی و دریایی
(خوزستان  -بوشهر  -هرمزگان و سیستان
و بلوچستان) می شود که سهم مردم
ما متأسفانه تصادفات هفتگی است و
موجب عزادار شدن خانواده ها می گردد،
چرا که این پروژه بعد از  ١١سال هنوز به
اتمام نرسیده است.جباری گفت :بزرگراه
احداث شده در شهرستان پارسیان در
محدوده رودخانه بردول در آزمون نمره
قبولی نگرفت و با بارندگی تخریب گردید و
مشكالت عدیدهای برای مردم ایجاد كرد
كه سریعا باید قطعات آسیب دیده ،پل
ها و ابنیه های تخریب شده نیز بازسازی
گردند و قطعات باقیمانده از رستاق تا
دیوان و چند کیلومتر نیز در محدوده
روستای بوچیر احداث گردد و حدا كثر

تا پایان این دولت به بهره برداری برسد.
نماینده مردم بندرلنگه ،بستک ،کیش
و پارسیان افزود :معطل ماندن پروژه
كمربندی بندرلنگه و توقف پنج ساله
آن اصال برای بنده قابل توجیه نیست و
سپس خواستار اختصاص سریع اعتبار
و شروع مناقصه این پروژه شد.جباری
با اشاره به احداث مسیر الر  -بستك -
بندرلنگه كه از سمت الرستان تا گردنه
پاسخند در حال انجام است  ،گفت :چه
دلیلی برای این موضوع می توان یافت که
در این پروژه در محدوده شهرستان های
ما از طرف شركت ساخت و توسعه راهها و
اداره كل راه و شهرسازی هرمزگان اقدامی
صورت نگرفته است و حتی مطالعه این
پروژه نیز در محدوده ما انجام نشده
است و در دستور كار شما نیز قرار ندارد.
نماینده غرب هرمزگان در خصوص محور

خور جناح و ارتباط شهرستان بستك با
كریدور شرق به غرب و دریا نیز خواستار
اختصاص بودجه تكمیلی این مسیر شد
و گفت این پروژه مهم و حیاتی ،جاده
خور تصور نشود که فقط برای مردم جناح
یا شهرستان بستك ساخته می شود بلکه
این مسیر دروازه ارتباط استان های كشور
به بندرلنگه و جزیره كیش می باشد.در
ادامه خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی
و مدیرعامل شركت ساخت و توسعه راه
های كشور افزود :در جلسه ی پیشین
که در خرداد ماه با حضور نمایندهی
مردم غرب هرمزگان در مجلس و استاندار
هرمزگان برگزار شد ۱۰۰ ،میلیارد تومان
جهت تکمیل بزرگراه پارسیان به بندرلنگه
 بندرخمیر اختصاص دادیم.در ایننشست با توافقات انجام شده ،پانصد
میلیارد ریال جهت احداث كمربندی

شهر بندرلنگه ظرف  48ساعت آینده
ابالغ اعتبار گردد که حدا كثر ظرف ۴۵
روز آینده ،شركت ساخت متعهد به
آغاز عملیات احداث گردید.
همچنین در این نشست پانصد
میلیارد ریال دیگر نیز جهت احداث
قطعات بعدی بزرگراه پارسیان -
بندرلنگه  -بندرخمیر ابالغ اعتبار
گردید که این پروژه نیز تا شهریور سال
آینده به اتمام خواهد رسید.از دیگر
مصوبات این نشست مطالعه مسیر
الر  -بستك (حد فاصل گردنه پاسخند
تا شهر بستک) بود و مقرر گردید پس
از انجام این مورد مجوز احداث مسیر
اخذ و منابع الزم اختصاص یابد.
در ادامه نیز مصوب گردید برای محور
بستک  -بندرلنگه نیز ردیف اعتباری
در بودجه سال  1400جهت تصویب در
مجلس ایجاد گردد.گفتنی است در
ارتباط با احداث محور كمشک  -حمیران
نیز بدلیل نداشتن هیچگونه ردیف ،كد
اعتباری و مجوز الزم درشركت ساخت
واداره كل راه وشهرسازی استان مقرر
گردید در كمیسیون عمران مجلس برای
اخذ مجوز و ردیف اعتباری و گنجاندن در
بودجه سال آینده که در چند ماه آتی به
تصویب خواهدرسید اقدام گردد.
مصوبه پایانی این نشست نیز در ارتباط با
دو پل در ورودی و خروجی كوخرد بود که
در اثر سیل های اخیر تخریب گردیده بود
و بهسازی آنها مصوب گردید و در دستور
کار قرار گرفت.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان اعالم کرد:

نصب  ۱۰اسکله شناور گردشگری در بنادر هرمزگان
گروه اقتصادی//
مدیرکل بنادر ودریانوردی هرمزگان گفت:
بندرهای کوچک شرق وغرب استان
نقطه قوت در اقتصاد دریا محور محسوب
میشوند ،لذا در شرایط تحریم باید از همه
ظرفیتها برای رشد و توسعه بیشتر اقتصاد
استفاده کنیم.

علیرضا محمدی کرجی ران در گفت و گو
با ایرنا افزود :یکی دیگر از سیاستهای
سازمان بنادر و دریانوردی در دولت تدبیر
و امید وا گذاری بنادر کوچک چند منظوره
به بخش خصوصی با هدف بهرهمندی از
تواناییهای این خودمان است.
وی ادامه داد :توسعه ،تجهیز و
برنامهریزی مناسب برای رونق بخشیدن
به بندرهای کوچک در راستای افزایش
رونق تولید در کشور رویکرد مهم سازمان
بنادر و دریانوردی است از همین

روهمکاری مقابل بندر و گمرک برای
افزایش زیرساخت های بندر شهید باهنر
در راستای افزایش ظرفیت برای پشتیبانی
از صادرات و ترانزیت در کشور مورد تا کید
کرد.بنا به اظهار مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان  ،بنادر شهید باهنر ،شهید
حقانی ،هرمز ،تیاب ،سیریک و جاسک
در زیرمجموعه اداره بنادر و دریانوردی
شهید باهنر و بنادر شرق استان هرمزگان
قرار دارند که عمده فعالیتهای تجاری
از طریق بنادر شهید باهنر ،تیاب و
جاسک صورت میگیرد.بندرهای خمیر،
پل ،الفت ،لنگه ،معلم ،مقام ،چارک،
جواداالئمه ،آفتاب و کیش به مرکزیت
بندرلنگه که نقش تجاری ،صیادی،
مسافری برعهده دارند ،در غرب هرمزگان
واقع اند.محمدی کرجی ران اضافه کرد :از
طرفی بندر شهید باهنر که از بندرهای چند

منظوره قدیمی استان هرمزگان
و سومین بندر ترانزیتی کشور
است،موقعیت ممتاز جغرافیایی
آن در دسترسی به آبهای آزاد
جهان از طریق خلیج فارس ،اتصال
به راههای بینالمللی ،نزدیکی
به منطقه آزاد قشم ،جزیرهها و
بندرهای تجاری خلیج فارس این
بندر را به پایگاهی راهبردی و منحصر به
فرد پس از مجتمع بندری شهید رجایی
تبدیل کرده است.وی تصریح کرد:در
مسیر سیاستهای سازمان بنادر و
دریانوردی این اقدام را در راستای عمل
به منویات مقام معظم رهبری و جامه
عمل پوشاندن به شعارهای دولت تدبیر
و امید در حوزه اقتصاد دریا پایه ،توسعه
زیرساختهای دریایی و بندری و رونق
معیشت ساحلنشینان را با جدیت

پیگیری میکند.کرجی ران یاد آور شد :این
اقدام ،در راستای تسهیل و رونق بخشی
به کسب و کارهای مبتنی بر دریا و توسعه
فعالیت های تجاری ،گردشگری و شیالتی
انجام میشود وتا کنون افزون بر  ۱۰اسکله
شناور گردشگری براساس استانداردهای
جهانی ،با نظارت یک موسسه رده بندی
ایرانی و توسط متخصصان و مهندسان
داخلی طراحی ،در بنادر هرمزگان ساخت
و نصب شده است.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نادین توسعه میناب درتاریخ  1399/06/22به شماره ثبت  2091به شناسه ملی  14009424720ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع
فعالیت :تولید و بسته بندی انواع خشکبار-صیفی جات و میوه جات-گیاهان دارویی و ادویه جات-خرما و مشتقات-قندو شکر-انواع حبوبات و دانه های روغنی و انواع نباتات(روغن و کره)-آب و انواع آن-انواع خدمات صادرات و واردات انواع
کاال-خدمات گمرکی-ترخیص کاال و حق العمل کاری-انجام قراردادهای پیمانکاری منابع طبیعی ایجاد سد خا کی و آب بندهای کوچک و بزرگ-بهره برداری از معادن خا ک و شن و ماسه و سایر معادن به جز نفت و گازو مواد پتروشیمی-انجام
امور خدماتی راه و ساختمان و تامین نیروی تاسیساتی-رنگ آمیزی معابر-ساخت و نصب المان های شهری-ایجاد و نگهداری فضای سبز و جدول کشی معابر-تولید مواد غذایی(انواع ترشی-خیار شور-انواع سس و غیره-رب گوجه و روغن
گیری)پرورش و پروار بندی دام و طیور-ساخت و تعمیر انواع شناورهای سبک و سنگین و فایبرگالس-خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی-اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی-شرکت
در مناقصات دولتی و خصوصی-عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی -اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی -در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت مذکور پس از اخذ مجوزهای الزم(ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور
فعالیت نمی باشد) .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان هرمزگان  ،شهرستان میناب  ،بخش
مرکزی  ،شهر میناب ،محله زرکی  ،بلوار امام خمینی  ،کوچه  ، 30پال ک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7981675669سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم خدیجه صادقی به
شماره ملی  3410055533دارنده  300000ریال سهم الشرکه آقای رضا حاتمی گوربندی به شماره ملی  3422186298دارنده  700000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم خدیجه صادقی به شماره ملی  3410055533و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا حاتمی گوربندی به شماره ملی  3422186298و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب ()992496
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شایان پردیس دانشآموز شیرازی موفق به کسب مدال طالی جهانی المپیاد کامپیوتر شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ،با اعالم نتایج المپیاد جهانی کامپیوتر در سال  ،۲۰۲۰شایان
پردیس دانشآموز دبیرستان شهید دستغیب یک ناحیه دو شیراز موفق به کسب مدال طالی این المپیاد علمی شد.
این دانشآموز شیرازی در سال  ۱۳۹۷موفق به کسب مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر شد و در سال  ۹۸نیز با کسب مدال
طالی کشوری این رشته ،به عنوان عضو تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسالمی ایران به رقابتهای جهانی راه یافت.
یادآور میشود :محل برگزاری رقابتهای جهانی المپیاد کامپیوتر کشور سنگاپور بود که با شیوع بیماری کووید  ۱۹آزمون آن
با نظارت بینالمللی در کشور منتخبین برگزار و نتایج آن اعالم شد.

گراوند ،استان بوشهر را زمانی گلوگاه
اقتصادی کشور دانست و بیان کرد :این
استان نبض اقتصادی ایران بوده و این
ظرفیت وجود دارد که تجارت و فعالیت
اقتصادی در بنادر استان بوشهر رونق
بیشتری بگیرد

گروه خبری //
استاندار بوشهربا بیان اینکه بندر بوشهر
آماده است که بخشی از کاالها و نیازمندی
کشور از طریق این بندر توزیع شود گفت:
استان بوشهر باید به پایگاهی در تامین
بخشی از کاالهای استراتژیک و نیازهای
کشور تبدیل شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری
بوشهر،عبدالکریم گراوند در نشست مشترک
کارگروه تنظیم بازار ،گندم ،آرد و نان استان
بوشهر با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و
یادآوری خاطرات رزمندگان اسالم در مقابله
با دشمنان اظهار داشت :همانگونه که
سختترین جنگقرن پشت سرگذاشته شد
انشااهلل در جنگ اقتصادی با دشمن پیروز
میشویم.
وی ،با تا کید بر نقش پیگیری برای حل
مشکالت و تحقق مطالبات مردم گفت2 :
پروژه سد باغان و دشت پلنگ که دارای
فاینانس چین است و از سال 1392
تصویب شد ولی تا سال  1397از  15درصد
سهم کارفرما پرداختی صورت نگرفت که با
پیگیریهای انجام شده به فضل الهی 84
میلیارد تومان سهم کارفرما تخصیص یافت.
استاندار بوشهر با بیان اینکه پیش بینی
میشود سد باغان تا پایان دولت دوازدهم
تکمیل شود افزود :با پیگیریهای انجام
شده سد دشت پلنگ هم بهزودی عملیات
اجرایی آن آغاز میشود.
گراوند با بیان اینکه باید باور شود که در جنگ
اقتصادی با دشمن قرار داریم خاطرنشان
کرد :جنگ اقتصادی مانند  8سال دفاع
مقدس صدای توپ و تانک و بمباران ندارد
و با صدای خاموش گلوگاههای اقتصادی
را هدف و کشور تحت فشار قرار میدهد که

به حمداهلل با تالش جهادی مسئوالن و
همکاری مردم پیروزی ازآن ملت ایران است.
وی ،با تا کید بر تالش جهادی و پیگیری
مداوم برای حل مشکالت جامعه خاطرنشان
کرد :باید بدانیم شرایط کشور در جنگ
اقتصادی است و باید این مهم درک شود و
متناسب با شرایط این جنگ باید رفتار شود.
استاندار بوشهر با تا کید بر تعیین تکلیف
الستیک خودرو درگمرک بوشهر گفت :برای
تامین نیاز کشور باید تکلیف کانتینر محتوی
الستیک خودرو در گمرک این بندر هر چه
زودتر مشخص شود.
گراوند بیان کرد :دستگاههای اداری و اجرایی
باید همت کنند تا این الستیکها در اختیار
جامعه هدف قرار گیرد زیرا با تحقق این مهم
رانندگان نیز با امید بیشتری برای حمل کاال
یکنند.
در کشور اقدام م 
وی ،با قدردانی ازمعاون صمت در فراهم
کردن حمل کاالهای اساسی با کشتی و
تخلیه آن در بندر بوشهر گفت:تا کنون شش
کشتی با حامل کاالی اساسی در بندر بوشهر

پهلو گرفته و کاالی اساسی برنج را تخلیه
کرده است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان
دارای تاریخی پرافتخار در پاسداری از
مرزدریایی و آبراه استرتژیک خلیج فارس
است خاطرنشان کرد :این تاریخ پرافتخار
مردم بوشهر میماند و نباید بندر بوشهر
فراموش شود به خاطر سایر بنادری که در
اطراف آن وجود دارد.
گراوند با بیان اینکه بوشهر حق بزرگی بر
گردن کشور دارد افزود :باید به استان بوشهر
خدمت شود و مسئوالن باید کمک و خدمت
کنند و یکی از حوزههایی که میتواند به
بوشهر کمک کند حوزه بندر و گمرک است.
وی با تا کید بر پهلوگیری کشتیهای
پهنپیکر در بندر بوشهر گفت :حتی ا گر
کشتیهای حامل کاالی تجاری به بندر
بوشهر انتقال داده شود با سبک سازی آن
زمینه تخلیه آن فراهم میشود.
استاندار بوشهر تا کید کرد :با تردد این
کشتیها در بندر بوشهر ،این حرکت بزرگ

میتواند پایهگذاری و زمینه پهلوگیری
کشتیهایی با تناژ  50هزار تنی با الیروبی
کانال ورودی بندر بوشهر فراهم شود .
گراوند ،استان بوشهر را زمانی گلوگاه اقتصادی
کشور دانست و بیان کرد :این استان نبض
اقتصادی ایران بوده و این ظرفیت وجود
دارد که تجارت و فعالیت اقتصادی در بنادر
استان بوشهر رونق بیشتری بگیرد.
وی ،با قدردانی از گسیل کشتیها با تناژ
 10تا  15هزار تن برنج به بندر بوشهر افزود:
پهلوگیری کشتیهای با ظرفیت باالتر در
اسکله بندر بوشهر یکی از درخواستها است
که امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد.
استاندار بوشهر با تا کید بر توجه به احداث
سیلو و انبارهای مکانیزه گندم در استان
بوشهر گفت :در استان بوشهر در گذشته
غفلتهایی صورت گرفته چرا که ما فقط
استانی نیستیم که تنها نیاز استان تامین
کنیم واین استان باید به پایگاهی در تامین
بخشی از کاالهای استراتژیک و نیازهای
کشور تبدیل شود.
گراوند با بیان اینکه بندر بوشهر کامال آماده
است که بخشی از کاالها و نیازمندی کشور از
طریق این بندر توزیع شود تصریح کرد :باید
به بندر بوشهر در این راستا توجه ویژه شود.
وی با تا کید بر توسعه انبارهای ذخیره
کاالهای اساسی تصریح کرد :این استان
از ظرفیت باالیی برخوردار است که باید
انبارهای آن افزایش یابد که در این راستا
باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه
سرمایهگذاری فراهم شود.استاندار بوشهر از
معاون وزیر صمت در خواست تامین اعتبار
برای ساخت سیلو و انبارمکانیزه ذخیره گندم
کرد و گفت :توسعه انبارها با مشارکت بخش
خصوصی با اولویت کارخانهداران تولید آرد
مورد توجه قرار دارد.

افزایش حقوق کارمندان کرمان اعمال شد
گروه خبری //
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان کرمان گفت :افزایش  ۵۰درصدی
احکام در راستای کمک به مسائل
معیشتی کارمندان این استان اعمال شده
اما متاسفانه بار مالی آن تامین نشده
است.
به گزارش ایرنا ،جعفر رودری در ششمین
نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان
کرمان افزود :در مجموع این شرایط در
دستگاه ها و استان ها حا کم است و استان
کرمان جایگاه هفتم کشور را دارد.
وی با اشاره به راهکار تامین کسری بودجه
در استان کرمان اظهار داشت :قانون اجازه
داده که فروش اموال مازاد دستگاه ها را برای
تامین افزایش احکام  ۵۰درصدی کارمندان و
بازنشستگان اجرایی کنیم و در این راستا نیاز
به تامین  ۱۲۰میلیارد تومان کسری داریم.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان
کرمان گفت :سال  ۹۹در بخش اعتبارات
هزینه ای  ۶۱۸میلیارد تومان ابالغ داشته
ایم که از این میزان  ۳۱۶.۷میلیارد تومان
معادل بیش از  ۵۱درصد تخصیص یافت که
یک درصد مازاد نسبت به ماههای گذشته از
سال را نشان میدهد.
وی بیان داشت :این آمار نشان میدهد
که مشکل استان کرمان در تخصیص نبوده
و در کسری اعتبارات است ضمن اینکه
دستگاههای اجرایی در اعتبارات هزینهای
افزایش احکام  ۵۰درصدی را اعمال کردند.

وی با بیان اینکه طی این مدت  ۲سفر به
تهران و پیگیری جدی داشتم گفت :رقم
اعتبارات معادن برای کشور  ۱۰میلیارد
تومان است که قابل توجه نیست و قابل اتکا
نمیباشد.
رودری ادامه داد :به صورت جدی پیگیر
بودیم که مازاد درآمد استانها به آن کرمان
برگردد بین سازمانهای برنامه بودجه و
امور مالیاتی فرمولی تهیه شده که امیدواریم
بخشی از کسری تا پایان امسال از این محل
محقق شود.
وی افزود :اعتبارات تملک دارایی سرمایهای
یکهزار و  ۷۰۱میلیارد تومان ابالغی ۴۳۸
میلیارد تومان معادل حدود  ۲۶درصد به
استان تخصیص یافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

کرمان تصریح کرد :رقم تخصیص اعتبارات
استانی حدود  ۷۰درصد و در حوزه نفت و گاز
تخصیص پایین و توازن  ۲۶درصد است.
وی افزود :درصد نقدینگی نسبت به سال
قبل وضعیت بهتر است و امیدواریم سریعتر
اعتبارات را جذب کنیم و استاندار کرمان
پیگیر جذب اعتبارات از منابع هستند و
موارد مناقصه در این زمینه دنبال میشود.
رودری عنوان کرد :کرمان بهعنوان اولین
استان بودجه  ۹۸بسته شده و بودجه ۹۹
به جز چند مورد مشکل سیستمی داشته
بود موافقتنامه ها تقریبا  ۱۰۰درصد مبادله و
تخصیص داده شده و هیچ موردی برای اخذ
منابع از خزانه وجود ندارد.
وی گفت :امیدواریم مدیران استان پیگیری
کنند زیرا منابع نقدی ما کمتر است و دستگاه

ها راغب هستند که با توجه به هزینهها
جذب شود و در بخش اسناد خرانه نیز کارها
به سرعت انجام شود که بدهی پیمانکاران را
پرداخت کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کرمان با اشاره فرصت جذب بودجه  ۹۸تا
پایان شهریورماه امسال افزود :تقریبا ۱۰۰
درصد اعتبارات عمرانی ازجمله اسناد خزانه
و همچنین اعتبارات نقدی جذب شد.
وی اضافه کرد :بیش از چهار میلیارد تومان
مربوط به اعتبارات تبصره  ۱۹در سال
گذشته با مشارکت بخش خصوصی بود که
سال گذشته بین سه دستگاه دارای طرح
وا گذاری ازجمله ادارهکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی و ورزش و جوانان جذب شد.
رودری افزود :با توجه به اینکه هر سه ماه یک
گزارش نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه و
دستگاههای ارسال میشود و گزارشات ۹ ، ۶
و  ۱۲ماه را تنظیم کنیم و مدیران و فرمانداران
به این حوزه حساس باشند و فرم پروژهها
را تنظیم و تکمیل کنند که چالشهای این
حوزه دنبال میشود.
وی گفت :عمر متوسط برخی طر حها از
 ۵۰درصد پایینتر است و در آسیب شناسی
کیفیت مصالح است و بتن و آسفالت
درجهبندی شده و گواهینامه استاندارد
برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته
شده و همچنین کارگاههای آموزشی برای
دستگاهها و عوامل مرتبط اجرایی میشود.

میز خبر

بوشهر باید به یکی از پایگاههای
تامین کاالهای استراتژیک تبدیل شود
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وزارت خارجه
به کمک صادرکنندگان خرما میآید
گروه خبری //
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی گفت :با پیگیریهای صورت گرفته
برای بهبود بازار فروش خرمای ایران بویژه در دیگر کشورها ،وزارت امور خارجه به کمک
صادرکنندگان این محصول میآید.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی دفتر نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی
به نقل از ابراهیم رضایی افزود :برای حمایت از کشاورزان و بهبود بازار خرما تالش و
پیگیری زیادی انجام شدهاست.
وی با اشاره به دیدار با معاون اقتصادی وزیر امور خارجه بیان کرد :به همراه شماری از
فعاالن حوزه خرما شهرستان دشتستان نشستی با انصاری معاون اقتصادی وزیر امور
خارجه صورت گرفت که پیگیریهای خوبی در موضوع خرما انجام شد.
رضایی اضافه کرد :در این نشست معاون اقتصادی وزیر امور خارجه آمادگی
این وزارتخانه و سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف را برای همکاری با
صادرکنندگان خرما اعالم کرد.
وی ادامه داد :همچنین مقرر شد شماری از هیاتهای اقتصادی و بازرگانان خارجی
به شهرستان دشتستان دعوت شوند تا زمینه برای تقویت صادرات خرما فراهم شود.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی از تسهیل صدور ویزا برای صادرکنندگان
خرما خبر داد و افزود :وزارت امور خارجه برای معرفی بازارهای جدید صادرات این
محصول اعالم آمادگی کردهاست.
رضایی افزود :بجز عراق و روسیه ،کشورهایی همچون هند ،ارمنستان ،چین و ترکیه
نیز برای خرید خرمای ایران اعالم آمادگی کردهاند که با کمک صادرکنندگان و مسئوالن
مرتبط تالش میشور این محصول به این بازارها راه پیدا کند.
شهرستان دشتستان با بیش از چهار میلیون اصله نخل ساالنه  ۱۲۰هزار تن خرما تولید
میکند.
درسال جاری باتوجه به همهگیری بیماری کرونا درجهان و اعمال محدودیتهایی در
زمینه صادرات و واردات کاال در کشورهای مختلف بازارهای صادراتی خرما با مشکالتی
روبرو شدهاست.

دانشآموز زابلی رتبه  ۹کنکور سراسری
را کسب کرد
گروه خبری //
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت :محمد مهدی حیدری نسب
دانشآموز سا کن زابل رتبه  ۹کنکور سراسری در رشته ریاضی را کسب کرد.
حمیدرضا رخشانیه در گفتوگو با ایرنا اظهارداشت :حیدری نسب دانش آموز
دبیرستان دانشگاه زابل از خانوادهای فرهنگی در سایه تدبیر تالش و برنامهریزی
صحیح و قرار گرفتن در بین  ۱۰چهره برتر رشته ریاضی کنکور سراسری الگویی خواهد
بود برای همه دانشآموزانی که در مسیر تعالی ،رشد و بالندگی قدم بر میدارند و به
ساختن آینده ایران اسالمی میاندیشند.
وی ادامه داد :در سالهای اخیر دانش آموزان مستعد و باهوش سیستان و بلوچستان
در عرصههای مختلف اعم از آموزشی ،فرهنگی،مهارتی ،تربیتی خوش درخشیده و
نبوغ و هوش باالی خود را به اثبات رساندهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان بلوچستان افزود :برای نخستین بار در استان دانش
آموزی از این خطه ایران اسالمی موفق به کسب رتبه  ۹کشوری در رشته ریاضی شد.
وی بیان کرد :در سالهای اخیر دانشآموز سیستان و بلوچستان در رشته تجربی
موفق به کسب عنوان سوم کنکور سراسری شده بود.

فیشینگ با ترفند تمدید آ گهی
در سایتهای آ گهی محور

گروه خبری //
رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت :مجرمان سایبری در شگردی متنوع با ارسال
پیامک تمدید آ گهی در سایتهای واسط از شهروندان کالهبرداری میکنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،سرهنگ امین یادگارنژاد ،رییس پلیس
فتای استان کرمان گفت :مجرمان سایبری با ارسال پیامهایی حاوی لینکهای جعلی
اقدام به سرقت اطالعات محرمانه افراد میکنند.
او افزود:در این رابطه کالهبردار پیامکی با عنوان"جهت تمدید آ گهی خود در سایت
دیوار ،شیپور و  ...مبلغ  ۱۰هزار ریال از طریق لینک ارسالی واریز کنید" به افراد ارسال و
با هدایت آنها به درگاه پرداخت اینترنتی جعلی ،اقدام به سرقت اطالعات بانکی آنها
کرده و از حسابشان مبالغی را به صورت غیر مجاز برداشت میکند.
یادگار نژاد تصریح کرد :در صورتی که شهروندان کارت حساب بانکی ،شماره خطوط
تلفن همراه خود و امثال این موارد را به دیگران اجاره دهند و جرمی صورت بگیرد
مسئولیت قضائی آن متوجه مالکان خواهد بود.
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ما تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا در
کشور هستیم و ا گر اعالم کنند که جمعآوری
متوقف شود ما هم پذیرش نمیکنیم ،اما تا به
االن چنین موضوعی به ما اعالم نشده است.
در حال حاضر در  ۲۳استان طرح جمعآوری
معتادان متجاهر اجرا میشود

ابتالی  ۳۰۰نفر
از معتادان متجاهر به کرونا

ظرفیت نقاهتگاهها و مرا کز قرنطینه
کم است
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور گفت :جمعآوری معتادان
متجاهر در شرایط کرونا با نحوه جمعآوری در
شرایط قبل از آن با توجه به پروتکلهایی که
وزارت بهداشت اعالم کرده ،متفاوت است.
براتی سده افزود:پیش از کرونا یک عملیات
انجام میشد و در یک مرحله  ۴۰۰نفر جمعآوری
و غربالگری شدند و بعد با توجه به شرایط یا به
مرا کز ماده  ۱۶معرفی شدند و یا درصد معدودی

با توجه به شرایط ترخیص شدند ،اما در حال
حاضر شرایط تغییر کرده و جمعآوریها و
دستگیریها خوشهای است و به دلیل اینکه
ظرفیت نقاهتگاه و قرنطینه کم شده است.
وی اضافه کرد:هر  ۱۵روز یکبار نیروی انتظامی
میتواند عملیات انجام دهد ،اما در حال حاضر
 ۱۳هزار و  ۴۰۰نفر در کل کشور معتاد متجاهر
جمعآوری شدهاست .از این تعداد نزدیک به
 ۷الی  ۸هزار نفر در تهران جمعآوری شدهاند،
البته همه این تعداد در تهران در مرا کز ما
نیستند و در مرا کز سازمان زندانها  ،نیروی
انتظامی و سپاه نیز حضور دارند.
معتادان متجاهر در لیست افراد اولویتدار
برای تزریق وا کسن آنفوالنزا از قلم افتادهاند
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور در بخش دیگری از صحبتهای
خود درباره وا کسن آنفوالنزا برای معتادان گفت:

متجاه
ر
ا
ن
ا
ز
ت
زریق
وا کس
ن
آ
ن
ف
و
ال
ن
ز
اج
اماندند

سازمان بهزیستی در این خصوص یک نامه به
وزارت بهداشت ارسال کرد و وزارت بهداشت نیز
دستورالعملی ابالغ کرد ه و افراد دارای اولویت در
مرا کز سازمان بهزیستی را مشخص و اعالم کرده
است ،این وا کسن برای گروههای سالمندان،
افرادی که در مرا کز شبانهروزی هستند و
بیماران روانی مزمن در نظر گرفته شده است
 .وی اظهار داشت :اما متاسفانه معتادان
متجاهر از این لیست جاماندهاند و احتماال از
قلم افتادهاند یا اینکه وزارت بهداشت فکر کرده
نیازی به تامین وا کسن برای این گروه نیست،
اما ما در حال پیگیری هستیم تا این لیست
اصالح شود و حتما الزم است که همه معتادان
اعم از معتادانی که در پاتوقها و تحت پوشش
خدمات کاهش آسیب ما هستند ،معتادانی که
در مرا کز ماده  ۱۶و تبصره  ۲هستند و همچنین
پرسنلی که با این معتادان در ارتباط هستند از
وا کسن آنفوالنزا استفاده کنند.

پرسنل در ارتباط با معتادان
 ۵۰هزار
ِ
نیازمند تزریق وا کسن آنفوالنزا هستند
براتیسده خاطرنشان کرد :امیدواریم بتوانیم
با تعامالتی که با وزارت بهداشت داریم ،این
مشکل را حل کنیم .ما حدود  ۲۰۰هزار وا کسن
برای معتادان درخواست کردهایم ،چرا که
حدود  ۱۰۰هزار نفر فقط در پاتوقها از خدمات
کاهش آسیب استفاده میکنند ،از طرفی حدود
 ۵۰هزار نفر پرسنل داریم که با این معتادان در
ارتباط هستند و همچنین افرادی که در مرا کز
ماده  ۱۶و تبصره  ۲حضور دارند و همچنین
افرادی که در مرا کز ماده  ۱۵هستند که شامل
معتادان غیرمتجاهر هستند نیز به این لیست
اضافه خواهند شد.
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور ادامه داد:به هر حال نزدیک به
 ۲۰۰هزار وا کسن درخواست کردهایم و امیدواریم
این وا کسن تامین و در اختیاران معتادان و
همه افرادی که در مرا کز ما هستند قرار بگیرد
تا مشکلی ایجاد نشود .با توجه به اینکه این
افراد جزو افراد پرریسک هستند باید وا کسن در
اختیار آنها قرار بگیرد.
افزایش مدت زمان نگهداری معتادان
متجاهر در شرایط کرونایی به یکسال
وی همچنین درباره مدت زمان نگهداری
معتادان متجاهر در شرایط کرونایی گفت :ستاد
ملی مقابله با کرونا کشور مصوب کرده است که
معتادان متجاهر عالوه بر شش ماه مدت زمانی
که باید براساس قانون در مرا کز باشند ،یک
شش ماه دیگر هم میتوانند در مرا کز بمانند
و تا کنون این دستورالعمل اجرا شده است،
البته درباره خیلی از این افراد هنوز به شش ماه
دوم نرسیدهایم ،اما قاعدتا طبق مصوبه ستاد
میتوانند تا شش ماه دیگر نیز در مرا کز ماده ۱۶
بمانند.

انهدام  30کيلومتر خط لوله
انتقال سوخت قاچاق در سواحل ميناب

هشدار پلیس فتا
در خصوص سیم کارت های سلب امتیاز شده

گروه حوادث //
جانشین مرزبانی استان هرمزگان از شناسایی خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول 30
کیلومتر در سواحل مرزی شهرستان میناب توسط مرزداران خبر داد.
به گزارش صبح ساحل سرهنگ»عبداهلل لشکری»در تشریح این خبر اظهار داشت :مرزداران
پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در سواحل
خور»مجدر» ،خور «نوبر» مبنی بر جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق (به طرز
ماهرانه) در زیر ماسه های دریا ،بالفاصله برای بررسی موضوع ا کیپ گشت دریایی این یگان به
محل اعزام شدند.
وی افزود :مرزبانان ،پس از بررسی و جستوجو در محل موفق شدند ،انشعابات لوله های انتقال
سوخت قاچاق را كه به طرز ماهرانه ای در زیر ماسه های ساحل پنهان کرده را شناسایی كنند.
سرهنگ» لشکری» تصریح کرد :مرزداران موفق شدند ،در این عملیات  30کیلومتر لوله انتقال
سوخت را از زیر ماسه ها بیرون کشیده و منهدم کنند.جانشین مرزبانی استان هرمزگان
خاطرنشان کرد :قاچاقچیان این خطوط لوله ها را در زیرماسه ها و آب دریا جاسازی و از آن
طریق سوخت را از سواحل به دریا و شناورهای قاچاقچیان انتقال می دادند.

گروه حوادث //
شهروندان ا کانت شبکههای اجتماعی خود را قبل از وا گذاری سیم کارت به دیگران حذف کنند.
به گزارش برنا؛ یکی از چالش های فعلی کاربران تلفن همراه در کشور  ،وجود سیمکارت هایی است
که به علت عدم فعالیت کاربر  ،توسط شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی ،پس از پایان مهلت قانونی
کامال قانونی در اختیار
سلب امتیاز شده و مجددا به چرخه فروش برگردانده می شود و به صورتی ً
ی گیرد .کاربر جدید به تمام اطالعات ذخیره شده براساس این شماره تلفن همراه،
کاربری دیگر قرار م 
دسترسی خواهد داشت،اطالعاتی که شامل پیام رسانهای تلفن همراه ،به ویژه تلگرام خواهد بود و
همه اطالعات کاربر قبلی بدون هیچ دردسری در دسترس کاربر جدید خواهد بود .با این اتفاق  ،همه
عواقب سوءاستفاده از اطالعات شخصی کاربران ،متوجه صاحب قانونی سیمکارت است.مؤثرترین
توصیه برای جلوگیری از سو استفادههای احتمالی در این باره میتواند این باشد که فرد ،پیش از
فروش سیم کارت خود تمامی ا کانتهای فعال در شبکه های اجتماعی و پیامرسانها را غیر فعال
کند و حتی الزم است پیش از وا گذاری سیم کارت ،کانالها و گروههای فعال در شبکههای اجتماعی
ی شده را هم از شبکههای
را نیز غیرفعال و حذف کرده و عالوه بر این عکس و فیلمهای بارگذار 
اجتماع حذف کند.

فرمانده پایگاه دریابانی عنوان کرد :

کشف  3میلیارد ریال کاالی قاچاق در بندرعباس
گروه حوادث //
فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از شناسایی
و توقیف  2فروند شناور حامل بیش از  3میلیارد
ریال کاالی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش صبح ساحل سرهنگ «پرویز امیری» ،
در تشریح این خبر اظهار داشت :مرزبانان پایگاه
دریابانی بندرعباس ،با اشراف اطالعاتی از قصد
قاچاقچیان مبنی بر حمل کاالی قاچاق در دو
شناور
در آبهای سرزمینی ،بالفاصله بررسی موضوع

را در دستور کار قراردادند و طی اقدامی به موقع
موفق به توقیف شناورها شدند.
وی افزود :مرزبانان در بازرسی از شناورهای
توقیفی ،موفق شدند 36 ،عدد شیرآالت چشمی،
 36عدد صابون ریز اتومات 28،عدد شیر
اتومات 6،عدد پمپ صابون ریز 60،عدد پوشش
چشمی شیر الکترونیک 30،عدد جاباطری
شیرآالت اتومات،یک هزارو 200عدد چاقو میوه
خوری 5،ست چاقو آشپزخانه 8،عدد جا چاقویی
آشپزخانه 50،عدد اسباب بازی 24،بسته پارچه

پالتو 133،ثوب پالتو 2،عدد زودپز 2،دستگاه
کولر اسپلیت 12هزار 2،دستگاه پنل کولر اسپلیت
قاچاق کشف کنند.
سرهنگ «پرویز امیری» فرمانده پایگاه دریابانی
بندرعباس با اشاره به دستگیری  5قاچاقچی و
توقیف دو شناور ،خاطر نشان کرد:بر اساس نظر
کارشناسان ،ارزش ریالی کاالی مکشوفه قاچاق
 3میلیارد و  600میلیون برآورد شده که متهمان
بهمراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی
شدند.
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تالش پلیس هرمزگان  ،پس از دو روز گروگانگیری
در کهنوج نتیجه داد

نجات نوجوان  16ساله از دست آدم ربایان
صبح ساحل //آنا رام :
پسر  16سالهای رودانی که دو روز در
دست آدمربایان در حاشیه شهرستان
کهنوج اسیر بود با تالش پلیس هرمزگان
و کهنوج در جمعهشب گذشته از
چنگال آنها نجات یافت.
این نوجوان چهارشنبه  26شهریورماه جاری که در اطراف منزلش در رودان
در حال تردد بود توسط عدهای با یک دستگاه پژو پارس ربود شد .ساعاتی بعد
خانواده این پسر از طریق تلفن افراد ناشناس در جریان ربوده شدن فرزندشان
قرار گرفتند که دریافتند که وی به کهنوج انتقالیافته است .فرمانده انتظامی
استان در این رابطه به صبح ساحل گفت:در پی دریافت گزارش میدانی مبنی بر
ربایش فردی  16ساله توسط افراد ناشناس در شهرستان رودان و مخفی شدن
آدمربایان در شهرستان کهنوج استان کرمان ،بررسی موضوع بهصورت ویژه در
دستور کارآ گاهان پلیس آ گاهی قرار گرفت .به گفته سردار»غالمرضا جعفری» ،
کارآ گاهان با انجام اقدامات اطالعاتی و بهرهگیری از شیوههای نوین پلیسی موفق
شدند ساعاتی بعد از حادثه  ،محل اختفای اعضای باند آدمربایان و نگهداری
گروگان را در مناطق حاشیهای شهرستان کهنوج شناسایی کنند .آنها با اخذ
نیابت قضائی از دادگاه عمومی و انقالب بندرعباس به شهرستان کهنوج اعزام
و با همکاری پلیس کهنوج موفق شدند مخفیگاه آدمربایان و محل نگهداری
فرد ربودهشده را محاصره کنند .رئیس پلیس هرمزگان با اشاره به شناسایی
اعضای باند آدمربایی و رهایی این نوجوان کمتر از  48ساعت در شهرستان
کهنوج گفت :دو نفر آدمربا با توجه به حضور و اشرافیت تکاوران پلیس عرصه
را بر خود تنگ دیده و با میانجیگری ریشسفیدان محلی ضمن تسلیم خود ،
نوجوان ربودهشده را نیز صحیح و سالم آزاد کردند که به آغوش خانواده بازگشت.
گفتنی است :این گروگانگیری در بحث مواد مخدر بوده است.

توصیه پلیس

گروه حوادث //
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور با اشاره به اینکه معتادان
متجاهر در لیست افراد اولویتدار برای تزریق
وا کسن آنفوالنزا از قلم افتادهاند از ابتالی ۳۰۰
نفر از آنها به کرونا خبر داد.
به گزارش ایلنا «فرید براتی سده» درباره
جمعآوری معتادان متجاهر در ماههای آینده
گفت :ما تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا
در کشور هستیم و ا گر اعالم کنند که جمعآوری
متوقف شود ما هم پذیرش نمیکنیم ،اما تا به
االن چنین موضوعی به ما اعالم نشده است.
در حال حاضر در  ۲۳استان طرح جمعآوری
معتادان متجاهر اجرا میشود .وی ادامه
داد:تا کنون نیز بیش از  ۳۰۰نفر مبتال داشتیم که
به محض مثبت شدن تست این افراد از مرا کز
ماده  ۱۶ترخیص و به مرا کز نقاهتگاهی اعزام
شده و در مکان دیگری نگهداری و قرنطینه
شدند .همچنین افرادی که با این بیماران نیز
ارتباط داشتند قرنطینه میشوند ،البته چند
نفری نیز فوت شدهاند که آمار آنها باال نیست.

دادستان شهرستان قشم با صدور دستوری ویژه ،خواستار رسیدگی به موضوع توزیع بنزین نامرغوب در این شهرستان شد.
به گزارش صبح ساحل  ،رضا صفایی دادستان شهرستان قشم گفت :طی روزهای گذشته ،گزارش هایی درباره توزیع
بنزین نامرغوب در قشم و همچنین خسارت به خودروها و وقایق ها منتشر شده است که نارضایتی مردم شهرستان را
درپی داشته است.دادستان شهرستان قشم با صدور دستوری ویژه ،خواستار رسیدگی به موضوع توزیع بنزین نامرغوب در
این شهرستان شد.صفایی افزود :پس از نمونه برداری از تمام جایگاه های سوخت جزیره قشم و بررسی میزان خسارت به
موتورهای خودروها و قایقهای صیادی این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است.
دادستان شهرستان قشم در پایان اضافه کرد :پس از به دست آمدن نتیجه نهایی ،سا کنان جزیره قشم را در جریان موضوع
قرار میگیرند.

میز خبــــر

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

وا کنش دادستان به موضوع بنزین نامرغوب در قشم

موتورسیکلت
قاتل اهلی جاده های هرمزگان
گروه حوادث //
م ۳۰درصدی
موتورسیکلت سواران سه 
از کشته های تصادفات جاده ای استان را
تشکیل می دهند.
برداشت اول  :بارها وبارها همه ما کودکان
ونوجوانانی رادیده ایم ومی بینیم که
موتورسوار هستند وحتی پدرو یا مادرشان
نیز ترک نشین موتورسیکلت هستند،حتی
پاهای آنانبه زمین نمی رسد .پدر ومادر خوشحال که فرزندشان موتورسواری
می داند و می تواند کارهای خانه را انجاممی دهد.
برداشت دوم :درهنگام بررسی تصادف دریکی ازروستاهای حاشیه جاده
،مادری که فرزند جوانش درتصادف کشته شده بود به راننده تریلی می گفت
 :تو می دانید که بعد دوماه که پسرم تصادف کرده من هنوز سرسفره یک
بشقاب اضافه می گذارم وهنوز منتظر آمدنش هستم.
برداشت سوم  :یکی ازفروشندگانموتورسیکلت می گفت  :دراین شغل زیاد
اتفاق افتاده که خانواده ای که از ما موتورسیکلت خریده اند فرزندشان
تصادف کرده وموتورسیکلت ازبین رفته ولی قسط های این وسیله نقلیه
هنوزتمام نشده است.
نقش ۳۷درصد تصادفات جاده ای با موتورسیکلت
سهم من در ایمنی تردد جادهای و رعایت قوانین و مقررات بهعنوان پدر
خانواده  ،مادر خانواده  ،بزرگتر فامیل  ،بزرگتر و ریشسفید خانواده و حتی
روستا و محله  ،نقش مسئولین محلی مثل دهیار ،بخشدار و مسئولین محلی
در شهر و روستا ،نقش مبلغین مذهبی ائمه جمعه و جماعات و مسئولین
ن محتر م مجلس ،رسانهها ،جراید ،مطبوعات ،دارندگان و
استانی و نمایندگا 
ادارهکنندگان کانال در فضای مجازی در شهر و روستاها و جادههای هرمزگان
چقدرمی تواند مهم و اثرگذار باشد .آموزشها در سالهای اخیر زیادتر شده
ولی اینکه چرا تأثیر آن را کمترمی بینیم ؟ چرا درس نمیگیریم؟ زیاد دیدهام
که شخصی که موتورسیکلتش به دلیل تخلف متوقفشده برای ترخیص
موتور بازهم بدون کاله ایمنی و رعایت مقررات برای ترخیص موتورش مراجعه
میکند .کمتر کسی است که خودش با موتور تصادف نکرده یا خانواده  ،آشنا
فامیل ،دوست و آشنایش و یا در محل زندگی خود تصادف با موتور نکرده
باشند .وقتی موتورسیکلتی توقیف میشود شاید همه بگویند چرا و ناراحت
شوند ولی هیچوقت ما فکرمی کنیم که علت توقیف موتورسیکلت رعایت
ن و مقرراتی بوده که همه آن را میدانیم و اول برای سالمتی خود
نکردن قانو 
فرد است و در مرحله بعد رعایت مقررات به نفع سالمتی منو خانواده ا م و
فرزندان همین شهروروستا هست.
ا گر همه ما این را باور کنیم اول از رعایت مقررات را خودمان شروع میکنیم
و در مقابل تخلف عزیزان،نزدیکان و آشناهایمان بیتفاوت نیستیم و از
اجرای قانونومقررات حمایت میکنیم.چون عاقبت رعایت نکردن مقررات را
حتما یک
میدانیم....عاقبت تخلف کردن تصادف است شاید امروز نه ولی
ً
ن را
روز که خیلی دیرنیست عواقب سختش را میبینیم و آن روز شاید خودما 
نبخشیم که چرا کاری نکردیم...
سرهنگ اسماعیل تنها -سرپرست اداره کنترل و نظارت بر عملیات
جادهای پلیسراه استان هرمزگان

محرومیت زدایی بسیج جامعه پزشکی در هرمزگان

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی از معاینه  40هزار نفر از مردم  7استان از جمله هرمزگان به مناسبت هفته دفاع مقدس
خبر داد.شاهین محمد صادقی ،اظهار داشت:در هفته دفاع مقدس و طی دو هفته در استان های کرمانشاه ،خوزستان،
آذربایجان غربی ،کردستان و ایالم که به طور مستقیم در دفاع مقدس درگیر بودند حداقل  40هزار نفر طی دو هفته مورد معاینه
قرار میگیرند.البته به دلیل محرومیت ها در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز این معاینه در این استان ها نیز
انجام میشود.رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی از همکاری سپاه در انجام این طرح خبر داد و گفت :تمام کسانی که توسط
شبکه بهداشت و درمان در استانها شناسایی شدند با رعایت پروتکل های بهداشتی مورد معاینه قرار میگیرند.محمد صادقی
افزود :تا کنون در زمینه کارهای تحقیقاتی در خصوص وا کسن و تولید کیت ها نیز کارهای بزرگی انجام شده اما هنوز به نتیجه
نهایی نرسیده است .در زمینه اعزام تیم هایی برای کمک به کادر بهداشت و درمان و برپایی قرنطینه بیماران بعد از ترخیص از
بیمارستانها کارهای زیادی انجام شده است اما هنوز به میزانی که حق مردم است ،حق مردم را ادا نکرده ایم
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هرگاه حفاری ها توسط نهادهای مختلف در
سطح شهر انجام می شود شاهد مشکالت
بسیاری هستیم .نهادهای دیگر نیز از وضعیت
پیش آمده ناراحت هستند زیرا موجب ناراضایتی
مردم شده اند اما از طرفی مسبب مشکالت
پیش آمده نیز خودشان هستند؛ بنابراین با توجه
به حساسیتی که در این زمینه وجود دارد ...

دوشنبه  31شهریور |99سال سی وپنجم| شماره 4140
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

درجلسه شورای شهر بندرعباس مطرح شد:

خسارت عدم مدیریت یکپارچه شهری بیشتر از تحریمها است
می خواهم ابتدا پروژه ها را تمیز تحویل بگیرند و بعد
امضا کنند گاها دیده شده پیمانکار بعد از اتمام پروژه
نخاله ها را رها میکند.
آبتین امیری ،عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس
با اشاره به اینکه ما دوست داریم خالف دنیا عمل
کنیم و این درحالی است که دنیا به سمت مدیریت
جامع شهری رفته است ،بیان کرد :هرگاه حفاری ها
توسط نهادهای مختلف در سطح شهر انجام می
شود شاهد مشکالت بسیاری هستیم .نهادهای دیگر
نیز از وضعیت پیش آمده ناراحت هستند زیرا موجب
ناراضایتی مردم شده اند اما از طرفی مسبب مشکالت
پیش آمده نیز خودشان هستند؛ بنابراین با توجه به
حساسیتی که در این زمینه وجود دارد معاونت عمرانی
شهرداری مسئله حفاری ها را جدی بگیرد.

فاطمه محمودآبادی
fatmahmodi1910@gmail.com
صد و نود و دومین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس
با دستورکار ارائه گزارش عملکرد معاونت عمران و زیربنایی
شهرداری بندرعباس در شش نخست سال با حضور
سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی شهرداری بندرعباس
و اعضای شورای شهر برگزار شد.

رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در این جلسه
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس ،به حفاری های
بدون قاعده که یکی از معضالت شهر بندرعباس است،
پرداخت و گفت :دستگاههای اجرایی مختلف از جمله
مخابرات ،آبفا ،شرکت گاز و غیره با انجام حفاری هایی
در سطح شهر مشکالتی را برای شهروندان به وجود
آورده اند و این موضوع باید مورد بررسی شهرداری قرار
گیرد و راهکاری برای رسیدگی به آن ارائه شود.
باوقار اضافه کرد :در برخی پروژه ها پیمانکاران نخاله
های خود را جمع آوری نکردهاند که باید رسیدگی
شود ،کلیه پروژه های شهرداری باید با مناقصاتی آزاد
برای همه پیمانکاران آغاز شوند.

خسارت عدم مدیریت یکپارچه شهری از تحریم ها
بیشتر است
کیانوش جهانبخش ،عضو شورای اسالمی شهر
بندرعباس گفت :خسارتی که امروز عدم مدیریت یک
پارچه شهری به کشور وارد می کند از خسارتی که تحریم
ها وارد میکند بیشتر است .ا گر بیشتر نیست کمتر هم
نیست ا گر به نظرات و دیدگاه های مردم توجه کرده
باشید در نهایت تمام دغدغه ها سمت مدیریت شهری
است .این نشان می دهد که فهم و درک مردم بیش
از فهم برخی نمایندگان در سطح ملی هست .البته
خوشبختانه نمایندگان هرمزگان جز موافقان طرح
مدیریت یکپارچه شهری هستند.
وی افزود :در سال اول شورای پنجم از دستگاه های
حفار دعوت کردیم و قرار شد قبل از هر اقدامی نشستی
با شهرداری داشته باشد .باید بپذیریم ناهماهنگی
دستگاه ها مشکالتی به وجود آورده و بیت المال و
مردم را متضرر کرده است .امیدواریم با رایزنی هایی که
صورت میگیرد ما نیز با سایر کشورها در توسعه مناسب
همسو شویم.
مجید عسکری زاده ،عضو شورای اسالمی شهر
بندرعباس ،نیز در این جلسه اظهار کرد :از شهرداری
انتظار داریم درخصوص اطالع رسانی پروژه های رها
شده در بندرعباس اقداماتی انجام دهد زیرا تبدیل به
نقاطی حادثه خیز شده و مشکالتی برای مردم ایجاد
کرده است.وی افزود :در خصوص حفاری های سطح
شهر بندرعباس باید جلوی درب منزل مدیران دستگاه
های حفار ،حفاری هایی انجام شود تا شاید بتوانند
مردم را درک کنند.

مردم از معضل حفاری ها ناراضی هستند
اسماعیل بواشه ،عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس
با تا کید بر اینکه واقعا مردم از معضل حفاری ها ناراضی
هستند ،گفت :همه خوشحال هستیم که گازکشی شود
و از کپسول ها راحت شویم اما باید ملزوماتی در زمینه
حفاری ها رعایت شود و تمهیداتی اندیشیده شود
مدت زمانی برای ترمیم مشخص کنید و به مردم اطالع
رسانی کنید تا خللی در کار و زندگی مردم ایجاد نشود.
وی افزود :بهتراست شهرداری هرجایی را که میخواهد
آسفالت کند به تمام دستگاه ها نامه زده و اعالم کند
که مثال تا  ۵سال آینده اجازه حفاری به دستگاهی نمی
دهیم و ا گر کنده کاری دارید االن اعالم کنید زیرا دیگر
مجوز حفاری به هیچ دستگاهی نمی دهیم.
فیصل دانش ،نایب رئیس شورای اسالمی شهر
بندرعباس اظهار کرد :متاسفانه مدیریت واحد شهری
در کشور نداریم و هر اداره ای وزارت خانه و دولتی
جدا گانه دارند و اجرای همزمان پروژه های آنان
بخصوص حفاری ها مشکالتی برای مردم ایجاد می
کند.
وی با بیان اینکه در هرصورت درخصوص مدت حفاری
ها به شهروندان اطالع رسانی شود و نظارت بیشتری
هم صورت گیرد ،گفت :از همکارانم در شورا و شهرداری

جدول کلمات متقاطع

یک مکان درخور را به نام سردار شهید قاسم
سلیمانی بزنید
احمد عامری سیاهوئی ،عضو شورای اسالمی شهر
بندرعباس نیز در این جلسه تصریح کرد :زمان تست
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با مدیریت جامع شهری مشکالت به حداقل خود
می رسند
حسین بازماندگان ،سرپرست معاونت عمرانی و
زیربنایی شهرداری بندرعباس در ابتدای صحبت
های خود با بیان اینکه حفاری های سطح شهر توسط
دستگاه های اجرایی ،در سال های اخیر درخصوص
گازکشی استان مطرح است و مجوزهای الزم از
شهرداری گرفته شده تا بتواند اعتبارهای الزم را اخذ
کند ،گفت :فشارهایی از جهت عملیات عمرانی به مردم
وارد می شود اما باید این فشارها را تحمل کنیم تا آینده
خوبی در زمینه گاز داشته باشیم .ترمیم نوار حفاری در
قرارداد شهرداری است و با  ۵پیمانکار قراردادهای بالغ

دوره جدید شماره 1551

افقی
-1از فالسفه عصر صفوی با تلخص شعری اشراق  -طایفه ای از
بختیاری  -2نیروگاه شمالی کشور  -نوار تزئینی  -شیره گیاه گون -3
انیمیشن کمدی ساخت کمپانی دیزنی در آمریکا  -در حرکت  -قورباغه
بندری  -4از مناطق تفریحی تهران  -بچه شترمرغ  -نوزاد حشره -5
نامها واسامی  -فیلم عکاسی ظاهر شده  -پرش وجهش  -6دوستی
وهمراهی  -آوای زنبور  -رئیس قوم  -7مرکز اتریش  -بازی محبوب
7

حفاری های شرکت گاز
طوالنی است که باید
کاهش داده شود ،ترمیم
نوارهای حفاری در
برخی مناطق استاندارد
نیست ،در بررسی و رفع
مناطق حادثه خیز باید
تسریع صورت بگیرد.
وی ادامه داد :یک مشاور
عمرانی متخصص برای
معاونت عمرانی می
تواند بسیاری از کارها را
تسهیل کند .نام سردار
سلیمانی را در هیچکدام
از پروژه های شهرداری
نداریم .البته باید پروژه
ای در خور ایشان
باشد .نظر همکارانم در
کمیسیون فرهنگی نیز در
این زمینه مثبت است.
رضا حیدری زاده ،عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس
نیز در این جلسه گفت :کارمندهایی که در واحدهای
عمرانی شهرداری هستند بیشتر از کارگرها هستند و از
این رو تقاضا دارم در این زمینه تمهیداتی اندیشیده
شود زیرا بسیاری از پروژه ها عقب مانده است.
وی افزود :برخی کانال های آب به دلیل آب را کدی که
ایجاد کرده برای مردم نارضایتی به وجود آورده است.
رواق جنوبی بازار بندرعباس نیز در حال فروریختن
است که باید اقدامات الزم در این زمینه صورت بگیرد.
فرزانه آرامش ،عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس
نیز در این جلسه گفت :آرامش شهروندان برای ما
از همه چیز مهمتر است که متاسفانه این آرامش با
حفاری های صورت گرفته توسط دستگاه های حفار
دچار خلل شده است.وی افزود :معاونت عمرانی برای
رضایت شهروندان باید نظارت خود را افزایش دهد.
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هندی ها  -شهری در ونزوئال  -8چوب خوشبو  -اثری از صادق چوبک
 پروردگار  -9وجود وبودن  -حداد وآهنگر  -امر به پاییدن  -10لحن وآوا در موسیقی  -ساز شا کی  -به سمت راست رفتن  -11مطیع وسربراه
 اهل مرکز کهکیلویه وبویراحمد است  -زبان مردم پا کستان -12مخترع فرانسوی پیل الکتریکی  -دانه کش بی آزار  -نظیر ومانند -13
رمق آخر  -امتداد یافته  -فیلمی از کامرن کرو  -14نمایندگی وجانشینی
 ایالتی در آمریکا  -پشت سر  -15از غذاهای محلی کرمانشاه  -اثری ازعبدالرحمن جامی
عمودی
-1آلبومی از بابک جهانبخش  -حامی کشاورزان در روم باستان  -2تک
و واحد  -بخشی از تخم مرغ  -از سالطین مغول  -3کارکرد وبازدهی
 پیمان منع سالحهای هسته ای  -واحد سطح  -4زین وبرگ اسب -فندوق هندی  -دیکته  -5از پرندگان آبچر  -منسوب به هستی دادن
وآفریدن  -خالف حاشیه  -6شهری در دانمارک  -گل سرخ  -سلولهای
تولید مثل  -7پدر اعرابی  -کشوری در آمریکای جنوبی با مرکزیت
جورج تاون  -لمس کردن  -8تصدیق روسی  -کتابی از آ گاتا کریستی
 نرم افزار کاربردی  -9رهایی ورستگاری  -مشغله ها و گرفتاری ها -مسیر وجاده  -10دردمند  -شهر خون وقیام  -نماد خیانت  -11آشیانه
مرغ  -فرقه ای متعصب در عربستان  -گورو آرامگاه  -12حشره ای از
راسته عنکبوتیان  -ابزاری برای صید ماهی  -اتحادیه هوایی  -13حرف
پیروزی  -در مقابل دنیا  -چتر نجات  -14جنگ ودعوای دروغین
وساختگی  -برتر از دیگران  -دیوار بلند  -15مافیای ژاپنی  -شاهکاری
از ویکتور هوگو نویسنده بنام فرانسوی
طراح  :مهدی سنگی
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خبرداد و افزود :یکی از حساسیت ها در خصوص جمع
آوری آب های سطحی در زمان بارندگی است که در
این دوماه در هر منطقه نقاط بحرانی را رصد کردیم و
برآورد های اولیه انجام شده و در خیلی از مناطق کار
آغاز شده است.

بر  ۷میلیارد تومان منعقد شده است که شروع کار آن با
وقفه همراه بود و نارضایتی هایی به وجود آمد که سعی
کردیم با اضافه کردن پیمانکار این فاصله زمانی بین
حفاری و ترمیم نوار حفاری را کمتر کنیم.
بازماندگان با تا کید بر اینکه ا گر به سمت مدیریت جامع
شهری برویم مشکالت به حداقل خود می رسند ،گفت:
غیر از مشاوره و نظارت دستگاه های حفار ،نواحی
و مناطق و معاونت عمرانی برای هر قسمت حفاری
ناظر مشخص کرده ایم .تمام موارد فنی و ترافیکی را از
دستگاه های حفار می خواهیم چرا که این حفاری ها
خود را در بارندگی ها نشان می دهد.
بازماندگان در تشریح پروژههای فعال معاونت عمران
شهرداری بندرعباس گفت :پروژه تقاطع غیر هم سطح
قدس یک سری مشکالت برای تامین نیروی انسانی،
ماشین آالت و بتن ریزی داشته که خوشبختانه این
موضوع حل شده است و این پروژه تا پایان سال به
بهره برداری می رسد .همچنین پروژه شهدای نایبند
نیز به مدت یکسال به خاطر مسائل مالی و اختالفاتی
که با پیمانکار بوده تعطیل شده بود اما  ۲۰روز هست
که پروژه فعال شده و در دهه فجر نیز به بهره برداری
می رسد.
به گفته بازماندگان پروژه ساختمان شهرداری منطقه
یک تا ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید .همچنین
سالن ورزشی یاسمین رو به روی پمپ بنزین بالل نیز
 ۹۸درصد پیشرفت داشته و تا  ۲۰روز آینده افتتاح می
شود.بازماندگان دفع آب های سطحی را یکی از دغدغه
های معاونت عمران عنوان کرد و از افتتاح کانال دفع
آب های سطحی در میدان  ۱۲فروردین تا یک ماه آینده
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بازاری ها اجازه ترمیم رواق بازار روز بندرعباس را
ندادند
سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی شهرداری
بندرعباس گفت :رواق بازار در حال ریزش هست و
با توجه به حساسیت باالیی که دارد سال گذشته با
پیمانکاری قرارداد بستیم و براساس طرح و نقشه ای
که داشتیم اقدام به اجرا کردیم اما متاسفانه زمان
انجام عملیات هیچ کدام از بازاری ها اجازه آغاز کار به
ما را ندادند آن هم به این علت که سه ماه مانده به
آخر سال و سود ما در این سه ماه هست که بعد هم به
قضیه کرونا برخورد کردیم.وی گفت :دو هفته پیش با
فرماندار جلسه داشتیم و موضوع بازسازی و ترمیم کل
بازار را مطرح کردند و درصورتی که یک سری موضوعات
توسط خود صنوف حل شود شهرداری آمادگی دارد از
طریق سرمایه گذار این کار انجام دهد .حداقل اعتبار
مورد نیاز  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیارد تومان است
حسین بازماندگان سرپرست معاونت عمرانی و
زیربنایی شهرداری بندرعباس در پایان همه دستگاه
های مربوطه را برای همکاری دعوت کرد ،گفت :در
مناطق هیچ مناقصه محدودی انجام نمی دهیم و
همه مناقصات عمومی هستند .هیچ پروژه ای را نیز
بدون مناقصه شروع نمی کنیم.
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شیائومی و ریلمی مشغول ساخت گوشی با تراشه  5نانومتری هستند
مدیران اجرایی ریلمی و شیائومی با انتشار پستهایی در شبکهی اجتماعی ویبو به نخستین دستگاه برندشان که مجهز به
تراشهی پنج نانومتری است ،اشارهای کوتاه کردند.
اپل سهشنبهشب در جریان برگزاری مراسم  Time Fliesنخستین تراشهی مبتنیبر لیتوگرافی پنج نانومتری را با نام Bionic A14
معرفی کرد که نخستینبار در آیپد ایر  ۲۰۲۰از آن استفاده میشود .نسل جدید آیپد ایر ازلحاظ طراحی ظاهری بهشکلی محسوس
متحول شده و از این حیث بسیار موردتوجه است ،اما تراشهی  A14نیز یکی از اصلیترین مشخصههای آن بهحساب میآیدA14 .
که پردازندهای مرکزی با  ۶هسته دارد ،همان تراشهای است که در آیفونهای نسل جدید استفاده خواهد شد.

دوشنبه  31شهریور |99سال سی و پنجم| شماره 4140
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

اخبـــــــار

ت جستجوی گوگل در سیستمعامل اندروید
شخصیسازی ویج 

لوازم جانبی جدید اچپی
شامل هدست گیمینگ
بیسیم بدون لگ،
ماوس بیسیم مجهز
به فناوری شارژ بیسیم
و صفحهکلید بیسیم
میشوند

گروه فناوری//
اچپی لوازم جانبی جدیدی برای گیمرها
رونمایی کرده که شامل ماوس و صفحهکلید
و هدست بیسیم با پشتیبانی از قابلیت شارژ
سریع و تأخیر بسیار اندک میشود.
 HPچند روز پیش بهصورت رسمی لوازم
جانبی جدیدی را برای گیمرها معرفی کرد تا
در پاییز امسال تجربهی بازیهای ویدئویی را
لذتبخشتر از قبل کند.
اچپی در لوازم جانبی جدید خود روی
بیسیمبودن آنها تأ کید ویژهای داشته و
تالش کرده محصوالت را به طراحی جذاب
مزین کند.
لوازم جانبی جدید اچپی شامل هدست
گیمینگ بیسیم بدون لگ  ،ماوس بیسیم
مجهز به فناوری شارژ بیسیم و صفحهکلید
بیسیم میشوند .تمامی لوازمی که از آنها
نام بردیم با یکی از فناوریهای ویژهی
اچپی که با نام Warp Wireless Technology

شناخته میشود تولید شدهاند .اچپی ادعا
میکند  Warp Wireless Technologyاتصال
سریع  ۲٫۴گیگاهرتزی بدون لگ را ارائه
میدهد.
هدست اچپیOMEN Frequency Wireless ،
 Headsetنام دارد و صدای محیطی  ۷٫۱ارائه
میدهد تا کاربر در محیط بازی غوطهور
شود .بهعالوه تنظیمات صدای پخششده از
هدست ،توسط نرمافزار OMEN Command
 Centerبهطور کامل قابلشخصیسازی است
و هدست جدید اچپی میتواند با یک بار شارژ
تا حدا کثر  ۳۰ساعت کار کند.
در هدست اچپی از درگاه  USB-Cبرای
شارژ استفاده شده است و این هدست
میکروفونی ویژه با توانایی حذف سروصدای
محیط اطراف دارد .اچپی میخواهد هدست
بیسیم خود را در ماه دسامبر ( ۲۰۲۰آذر و
دی  )۱۳۹۹با قیمت  ۱۶۹٫۹۹دالر روانهی
بازار کند.

از نظر مشخصات سختافزاری در پنل پشتی وانپالس  8Tکاربران به ماژول دوربینی
چهارگانه دسترسی پیدا میکنند که شامل دوربین اصلی  ۴۸مگاپیکسلی ،دوربین
فوق عریض  ۱۶مگاپیکسلی ،دوربین  ۵مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر ما کرو و دوربین
 ۲مگاپیکسلی دیگر برای ثبت تصاویر پرتره میشود.
وانپالس  8Tامکان شارژ  ۶۵واتی را به کاربران میدهد؛ فناوری که نظر بسیاری از
رسانهها را به خود جلب کرده است .باید دید که در واقعیت ،فناوری شارژ  ۶۵واتی
محصول جدید وانپالس چگونه عمل میکند و درواقع به چقدر زمان برای شارژ کامل
گوشی نیاز است .وانپالس  8Tهمراهبا اندروید  ۱۱و رابط کاربری  11 OxygenOSروانه
بازار میشود .از آنجایی نیز که محصوالت شرکت چینی از برچسب قیمت بهمراتب
کمتری نسبت به مدلهای باالرده موجود در بازار برخوردار هستند ،وانپالس  8Tرا
نیز میتوان محصولی ایدهآل برای کسانی دانست که قصد کوچ کردن به اندروید ۱۱
دارند.گفته میشود که وانپالس  8Tقیمتی کمتر از  ۷۰۰دالر دارد .این موضوع در
حالی است که ا کثر پرچمداران موجود در بازار با قیمتی بیش از هزار دالر روانه بازار
شدهاند .برخورداری از تراشه اسنپدرا گون  ۸۶۵پالس و مودم  5Gنیز میتواند به
فروش هرچه بیشتر محصول باالرده وانپالس کمک شایانی کند؛ زیرا با فراهمشدن
زیرساخت ارتباطات  5Gدر مناطق مختلف دنیا بسیاری از کاربران بهدنبال محصولی
با سختافزاری توانمند ،اما ارزانقیمت هستند که قادر به پشتیبانی از فناوری 5G
نیز باشد.

لپتاپ گیمینگ آنر  Hunter V700رونمایی شد

این لپتاپ دارای نمایشگر  16.1اینچی با رزولوشن  FULL HDاست و بصورت  %100از
رنگهای  sRGBپشتیبانی میکند.
مجموعه کاملی از پورتها و درگاههای مختلف روی آنر هانتر  V700شامل یک خروجی
 ،2.0 USBدو خروجی  ،3.2 USBخروجی جک  3.5میلیمتری صدا ،خروجی ،HDMI

خروجی  USB Type-Cقرار گرفته است
تا تمام نیازهای کاربران را بهصورت کامل
برطرف کند .همچنین HONOR Hunter
 V700از  6 WIFIو بلوتوث نسخه  5.1بهره
میبرد.آنر از پردازنده اینتل 10750H-Core i7
در نسخه اصلی این لپتاپ استفاده کرده
است .بیشترین فرکانس کاری این پردازشگر
 ۵.۰گیگاهرتز است .همچنین نسخه دیگر
این نوتبوک با پردازنده اینتل -Core i5
 10300Hارائه میشود .آنر هانتر  V700دارای
 16گیگابایت رم است که قابلیت ارتقا به 32
گیگابایت را نیز دارد.
کارت گرافیک نسخه اصلی لپتاپNVIDIA ،
 2060 GeForce RTXاست و در نسخه
اقتصادی نیز از پردازشگر گرافیکی NVIDIA
 Ti 1660 GeForce GTXبهره میبرد.

سامسونگ چهار حسگر جدید با پیکسلهای  ۰٫۷میکرومتری معرفی کرد
گروه فناوری//
سامسونگ چهار حسگر جدید از سری ایزوسل را معرفی کرد که از پیکسلهای ۰٫۷
میکرومتری و وضوح  ۴۸ ،۶۴ ،۱۰۸و  ۳۲مگاپیکسل بهره میببرند.
سامسونگ یکی از شرکتهای فناوری بزرگ دنیا است که وارد بخشهای مختلف بازار
شده و قطعات متنوعی تولید میکند .در سالهای اخیر ،این شرکت با اتکا بر دانش
مهندسانش ،حسگرهایی با وضوح درخورتوجه تولید کرده که عکاسی با گوشیهای
هوشمند را وارد مرحلهی جدیدی میکنند.
ا کثر حسگرهای سامسونگ پیکسلهایی نسبتا کوچک در ابعاد  ۰٫۸میکرومتر دارند .این
شرکت برای دستیابی به نتایج بهتر ،به ترکیبکردن پیکسلها روی میآورد تا از ترکیب
آنهاَ ،ا َبرپیکسلهای جدید با قابلیت جذب نور بیشتر ایجاد شوند و کیفیت نهایی
عکس افزایش پیدا کند .بااینحال ،بهنظر میرسد سامسونگ نمیخواهد خودش را
به پیکسلهای  ۰٫۸میکرومتری محدود نگه دارد .چند روز پیش ،شرکت کرهای از تولید
چندین حسگر تصویر جدید خبر داد که تعداد بسیار زیادی پیکسل در ابعاد  ۰٫۷میکرومتر
را شامل میشوند.
معموال هرچه ابعاد پیکسل کوچکتر باشد ،آن پیکسل توان کمتری برای جذب نور
محیط دارد؛ بنابراین ،تصاویر ثبتشده در محیطهای کمنور مطابق انتظار بهنظر
نمیرسند

نبض بازار

گروه فناوری//
لپتاپ جدید خود از سری  Hunterرا با
مشخصات قدرتمند برای عالقهمندان
به دنیای بازیها رونمایی کرد .آنر این
لپتاپ را در دو نسخه با مشخصات
متفاوت روانه بازار خواهد کرد.
نخستین نوتبوک گیمینگ آنر یعنی
 ،HONOR Hunter V700برای عرضه در
کشور چین ،رونمایی شد .این لپتاپ
قدرتمند ،دارای طراحی منحصربهفرد
و خاصی است و از سیستم خنککننده
نوآورانهای بهره میبرد .نوت بوک
گیمینگ آنر  Hunter V700با بدنهای فلزی
و ضخامت  ۱۹.۹میلیمتر با تعبیه مکانی
برای استراحت دست حین تایپ ساخته
شده و نور آبی روی بدنه ،جلوهای خاص
به آن بخشیده است.

زمان رونمایی وان پالس  8Tفاش شد
گروه فناوری//
درحالیکه وانپالس  7Tدر اواخر ماه سپتامبر روانه بازار شد ،گزارشها از احتمال
رونمایی وانپالس  8Tبه بازار در اواسط ا کتبر خبر میدهند.
زمان بهسرعت در حال گذر است تا شاهد عرضهی جدیدترین پرچمدار شرکت چینی
وانپالس به بازار باشیم؛ محصولی که درواقع نمونهای با سختافزار بهبودیافته از
نسل پیشین محسوب میشود و ویژگیهای قابل توجهی را بههمراه دارد .وانپالس
 8Tگوشی هوشمندی با ویژگیهای نوآورانه است که ازجمله آنها میتوان به پنل
 AMOLEDبا نرخ نوسازی  ۱۲۰هرتزی اشاره کرد .جایگزین وانپالس  ۸در پنل
پشتی ،دوربین اصلی با رزولوشن  ۴۸مگاپیکسلی را نیز یدک میکشد.
رسانهی خبری  MySmartPriceمدعی شده است که وانپالس  8Tدر  ۱۴ا کتبر
( ۲۳مهر) معرفی میشود .افشای چنین اطالعاتی در حالی رخ میدهد که شرکت
چینی همچنان در مورد زمان عرضه و قیمت وانپالس  8Tسکوت کرده است .سال
گذشته ،وانپالس  7Tدر اواخر سپتامبر به بازار عرضه شد؛ بنابراین بازه زمانیکه در
گزارش به آن اشاره میشود ،غیر منطقی نیست و رنگ و بوی واقعیت میدهد.

گروه فناوری//
ت جستجوی گوگل در سیستمعامل
در این مطلب روش شخصیسازی ویج 
اندروید را آموزش میدهیم تا بتوانید صفحه  Homeگوشی خود را زیبا کنید.
ویجت  Google Searchیا جستجوی گوگل یکی از ویجتهای مشهور در سیستمعامل
اندروید است .در بیشتر مواقع ویجت  Google Searchبه صورت پیشفرض روی
صفحه  Homeگوشی نمایش داده میشود .اما نکته مهم در خصو=ص این ویجت
این است که شما میتوانید به راحتی آن را شخصیسازی کنید.برای شخصیسازی
ت جستجوی گوگل ابتدا اپلیکیشن  googleرا روی گوشی یا تبلت خود باز کنید.
ویج 
برای باز کردن این اپلیکیشن میتوانید روی لوگو گوگل که در ویجت  Searchقرار
دارد کلیک کنید .در صفحه باز شده روی گزینه  Moreکلیک کنید .و از این صفحه
گزینه  Customize Widgetرا انتخاب کنید .در این قسمت شما میتوانید مواردی
مثل لوگوی گوگل ،نوار جستجو ،رنگ پس زمینه و حتی میزان شفافیت ویجت را نیز
شخصیسازی کرده و بسته به سلیقه و نیاز خود آن را تغییر دهید.برای تغییر هر مورد
روی آیکون آن کلیک کنید.

ماوس ،کیبورد و هدست بی سیم
جدید  HPرونمایی شدند

7

صبح ساحل //
نام محصول

قیمت به تومان

GB 256 +Galaxy Note10

21.000.000_ 28.300.000

GB 256 Galaxy Note10

19.000.000 _ 21.450.000

GB 128 +Galaxy S10

17.500.000 _ 25.000.000

GB 128 Galaxy S10

16.100.000 _ 18.350.000

256GB Pro P30

15.900.000 _18.000.000

GB 128 Lite P30

6.230.000 _6.630.000

128GB Huawei Y9s

5.850.000 _ 6.100.000

128GB lite 20 Honor

5.400.000 _ 6.100.000

GB 256 Pro Max 11 iPhone

36.400.000 _ 49.000.000

GB 256 Pro 11 iPhone

33.600.000 _ 52.000.000

GB 128 11 iPhone

22.400.000 _ 31.200.000

128GB 10 Mi Note

9.800.000_14.000.000

GB 128 9s Redmi Note

5.950.000 _7.600.000

GB 128 Pro 8 Redmi Note

6.600.000 _ 7.650.000

GB 64 Plus 7 Nokia

3.950.000

GB 128 7.2 Nokia

5.400.000 _ 8.000.000

صعود به قله تشگرد توسط کوهنوردان فوالد هرمزگان

8

ن در صعود سراسری تیم های منتخب
کوهنوردان شرکت فوالد هرمزگان بر فراز قله تشگرد ایستادند .سه کوهنورد شرکت فوالد هرمزگا 
کارگری کشور طرح(سیمر غ) سی و یک قله مرتفع ایران شرکت کردند و با موفقیت قله  ۳۲۶۷متری تشگرد را فتح کردند .مسیر این صعود از
روستای زاکین از توابع شهرستان سیاهو بود.
در این صعود قاسم رسانه ،عبداهلل رسانه و اصغرمحمدحسینی زاده از فوالد هرمزگان ،مسعود محمدی از آلومینیوم .مهدیه افسا از هیات
استان ،موسی فهیمی از هیات کارگری استان ،جواد مرادی و کیانوش مقیمیان از شهرداری ،امین حکمت نیا از دانشگاه هرمزگان ،ثمین
بخشی زاده از اداره آب منطقه ای ،محمد رضا زراعی از هالل احمر ،محمد حسین زاده و محسن آبیاری از ساحل نوردان خطه خلیج فارس
حضور داشتند.
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فوتسالیست موفق هرمزگانی :

ورزش استان نیاز به پوست اندازی دارد
از سن ۱۲سالگی الفبای فوتبال را در تیم برق منطقه
ای زیرنظر حسین زحمت پیشه فرا گرفت .فوتسال
را از زمین آسفالت محله اسالم آباد شروع کرد که
بعد از آن به طور جدی فوتسال را با تیمی به نام
خویشاوند ادامه دادو در بازی دوستانه
با تیم منتخب فوتسال استان توسط
محمد رحمتی به تیم منتخب
دعوت شد.گفت وگوی اختصاصی
صبح ساحل با این درواز ه بان
موفق فوتسال هرمزگان با هم
می خوانیم.

لطفا خودتان را به صورت کامل معرفی کنید.
امید باخویش هستم متولد  ۱۳۶۴در بندرعباس
اهل محله اسالم آباد دارای مدرک مهندسی فناوری
اطالعات ،بازیکن سابق تیم های برق منطقه ای
خویشاوند  ،امید ِاوزیها ،آبفا،خواجه عطاء و پیام
مخابرات هرمزگان
از کی به ورزش روی آوردید وبا چه رشته ورزشی ؟
از سن ۱۲سالگی الفبای فوتبال را در تیم برق منطقه ای
زیرنظر حسین زحمت پیشه فرا گرفتم.

ن درصورت
تا به لیگ یک صعود کند .فوتسال هرمزگا 
حمایت همه جانبه این توانایی را دارد که به یکی از
قطب های فوتسال ایران تبدیل شود.
طرفدار کدام تیم فوتسال خارجی هستید؟
بارسلونا و بیشتر به خاطر دیدن بازی های سدانو
دروازه بان این تیم از طرفداران این تیم
هستم.
برای موفقیت های بیشتر چه
برنامه ای دارید؟
تصمیم دارم تمامی کالس های
مربیگری را پشت سربگذارم و به دانش
خود در مورد فوتسال با مطالعه و
تحقیق اضافه کنم.
کمی از تیم آذرخش بگویید نقش
آن در رشد فوتسال استان چقدر
بود؟
آذرخش تیمی بود که با تالش و غیرت

فوتسال بازی کردن را با چه تیمی
شروع کردید ؟
فوتسال را از زمین آسفالت محله اسالم
آباد شروع کردم که بعد از آن به طور
جدی با تیمی به نام خویشاوند وارد
فوتسال شدم که در بازی دوستانه با تیم
منتخب فوتسال استان توسط محمد
رحمتی به تیم منتخب دعوت شدم.
مربیان خود را برایمان نام ببرید؟
مهدی عضدی ،سالمی ،صالح هاشم
پور ،حسین روزگاری ،محمدرحمتی،
دادخدا میری ،عبدالرضا پورسبزعلی،
حسن مریدی و رستم سی سی پور
مربیانی بودند که برایم خیلی زحمت
کشیده اند.
خانواده هم اهل ورزش هستند؟
بله برادرانم همگی اهل ورزش هستند که برادر کوچکم
سعید یکی از بهترین دروازه بان فوتسال استان
هستند .همچنین پسرم امیرعلی زیر نظر خودم درحال
آموختن اصول دروازه بانی است.
وضعیت فوتسال را در هرمزگان چگونه ارزیابی
می کنید؟
فوتسال استان بعد از سقوط آذرخش از آن شور و
هیجان خاصی که داشت افتاد است و باید با اتحاد
و همدلی مسئولین کمک کنیم که آذرخش دوباره
به لیگ برتر صعود کن  .همچنین باید از تیم آیندگان
نماینده استان در لیگ دسته دوم کشور حمایت شود

بازیکنان و کادر بومی از لیگ دو به لیگ برتر کشور
صعود کرد و همین امر باعث شد تا فوتسال در استان
رونق بیشتری بگیرد ودر حال حاضر فوتسال ورزش
اول استان ما می باشد.
علت اصلی سقوط آذرخش به لیگ یک در چه
می دانید؟
علت اصلی سقوط آذرخش درکنار عدم حمایت
مسئوالن و ضعف مدیریتی از نظر بنده آن تصمیم
جمعی غلطی بود که گرفته شد و این تیم مقابل حریف
مشهدی خودش در بندرعباس بازی نکرد و چه بسا
ا گر در آن بازی حاضر می شد و امتیاز می گرفت ا کنون

محمود رئیسی

raiisi.mahmood@gmail.com

سالن روبرو هستند که به شدت
نیازمند یک خانه فوتسال می باشد
تا به رشد و پرورش بازیکنان پایه به
صورت اصولی پرداخته شود.
بهترین مربی فوتسال استان را
چه کسی معرفی می کنید؟
عباس روزپیکر
صمیمی ترین دوستان فوتسالی
خود را نام ببرید؟
با بیشترین بازیکنان فوتسال استان
رفاقت دارم.
آذرخش در لیگ برتر حضور داشت .بالخره مشکالت
مالی در سال های گذشته هم بوده اما بدترین تصمیم
همان بازی نکردن بود که گرفته شد.
از مسووالن ورزش استان چه انتظاری دارید ؟
از مسئوالن تقاضا دارم به جوانان اعتماد کنند.
ورزش این استان نیاز به پوست اندازی و تفکرات
جدید دارد  .در حال حاضر ورزش در دنیا به صورت
علمی دنبال می شود و تفکرات قدیمی و زنگ زده دیگر
در ورزش جایی ندارد.
تعدادی از هم بازی های خود را معرفی کنید ؟
اسماعیل کرم زاده ،جاسم داوری ،علی و
مهدی حسین پور  ،مهدی آزادی ،سعید رهرو،
محمد حسین نژاد ،حمیدشایانفر و رضا معمارزاده از
هم بازی های قدیمی من هستند.
در تیم های منتخب استان هم بازی
کرده اید؟
بله با تیم منتخب فوتسال استان مقابل
تیم ملی در سالن فجر بازی کردم .
بهترین دوران بازی شما با کدام تیم
بوده است ودر چه سالی؟
اوج بازی کردن بنده با تیم های پیام
مخابرات و آبفا بوددر حدودا شانزده سال
پیش که واقعا دوران خوبی برایم بود.
چه افتخاراتی کسب نموده اید؟
پنج قهرمانی فوتسال استان با تیم های
پیام مخابرات و خواجه عطاء  ،قهرمانی
فوتبال جوانان استان به همراه تیم آبفا،
قهرمانی فوتسال زیر  ۲۱سال منطقه
جنوب ایران و دعوت به تیم ملی ،سومی
فوتبال ساحلی
ایران در انزلی،
قهرمانی فوتبال جوانان
شهرداری و صعود به لیگ یک
ایران به عنوان مربی و قهرمانی فوتبال
لیگ برتر استان به همراه فوالد به عنوان مربی از
افتخارات ورزشی من هستند.
الگوی شما در ورزش کیست؟
الگوی ورزشی بنده در ایران عابدزاده و در خارج از
ایران چیالورت می باشد.
شرایط فوتسال شهر بندرعباس چگونه است؟
فوتسال شهر بندرعباس دارای تیم های پایه فعال و
خوبی است اما همگی با مشکل بزرگی به نام نداشتن

قشنگ ترین خاطره ورزشی شما؟
قهرمانی با تیم زیر  ۲۱سال منطقه جنوب ایران و
دعوت به تیم ملی و همچنین به عنوان بازیکن در
اولین تیم فوتبال ساحلی استان و کسب مقام سوم
کشور از خاطرات شیرین ورزشی بنده می باشد.
بدترین و تلخ ترین خاطره ورزشی شما؟
اعالم نکردن زمان اردوی تیم ملی توسط هیات وقت
فوتبال که بعد از یک سال نامه دعوت شدن من و
دونفر دیگر از بازیکنان در کشو در میز یکی از کارکنان
ی من است.
هیات پیدا شد از خاطرات تلخ ورزش 
چه توصیه ای به جوانان دارید؟
در کنار ورزش تحصیل را ادامه دهند و همچنین زندگی
سالم و احترام به بزرگترها به خصوص پیشکسوتان
ورزش را هیچ وقت فراموش نکنند.
بهترین مربی فوتسال ایران از نظر شما چه کسی
است؟

محمد ناظم الشریعه
بهترین تیم فوتسالی ایران از نظر شما چه تیمی
است؟
مس سونگون
بهترین مربی دنیا از نظر شما؟

فوتسال جورج گومز و فوتبال گواردیوال
نظرتان راجع به هوادران هرمزگانی چیست؟
بدون تعارف هرمزگان بهترین هواداران دنیا را دارد.
زیباترین جای هرمزگان از نظر شما کجاست؟
همه جای هرمزگان زیبایی های خاص خودش را دارد.
اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کنید؟
به ورزش و مطالعه می پردازم.
بهترین های فوتسال هرمزگان را نام ببرید ؟
محمدبنی اسدی ،بهزاد میری زاده ،مهدی آزادی،
محمدحسین نژاد و حمیدشایانفر از بهترین های
فوتسال هرمزگان هستند.

وحرف آخر...
به عنوان عضو کوچکی از ورزش این استان از
نمایندگان و مسئوالن استان درخواست دارم صنایع
غرب استان را وارد ورزش حرفه ای استان بکنند تا از
این رکود ورزشی بیرون بیایم و شور و نشاط اجتماعی
دوباره به وسیله ورزش به جامعه استان برگردد.

دوشنبه  31شهریور |99سال سی و پنجم| شماره 4140
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

استان ما در میان کل استان های
کشور از باالترین سرعت عمل
درالکترونیکی کردن ارائه
خدمات به اعضای جامعه
مهندسی برخوردار است

ساخت و ساز از نوسان بورس خالص میشود؟
به باور سازندگان یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی ،عرضه این نهادهها در بورس کاال است.
به طوری که بعضی فروشندگان تا ظهر منتظر میمانند قیمت فوالد و مصالح در بورس مشخص شود و بعد از ظهر
میفروشند.
ر این اساس رئیسجمهور دستور داده تا مصالح ساختمانی خارج از بورس برای پروژههای عمرانی و مسکن توزیع
شود/.ایسنا
@tahlilemaskan

هرمزگان پایلوت ارائه خدمات جدید مهندسی در کشور
مصطفی دولخانی

@tahlilemaskan
سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از سه
ضلع اصلی نظام ساخت و سازشهری است
.این سازمان با توجه به جایگاه باالیی که در
ساخت و سازهای شهری دارد دارای نقشی
مهم در کیفیت و استحکام ساخت و ساز در
سطح کشوراست  ،همچنین این سازمان دارای
بیش از  ۸هزار عضو در سطح استان هرمزگان
می باشد که دغدغه های این این بخش
ازفعاالن آن به همراه سایر موارد مطروحه در
مورد حقوق عامه ما را بر آن داشت تا با ایشان
به گفتگو بپردازیم .که در ادامه ارائه می گردد:

مهدی رضایی سردره رئیس سازمان نظام
مهندسی استان هرمزگان در گفتگوی
اختصاصی با صبح ساحل به تشریح عملکرد
سازمان نظام مهندسی و پاسخگویی به
مسائل روز جامعه مهندسی استان هرمزگان
و مردم در این مورد پرداخت:
مهدی رضایی سردره به صبح ساحل گفت:
با توجه به اهمیت بسیار باال همچنین
حساسیت باالی صنف حرفه مندان به
مهندسی ساختمان و اینکه عملکرد این
بخش از بسیاری از صنوف بیشتردر معرض
دید و قضاوت عموم قرار دارد این حرفه
مندان دارای کمترین میزان تخلف در میان
کلیه صنوف می باشند وبر خالف برخی
تصورات اشتباه  ،ضمن تعهد باالی این
شاغالن در چارچوب قانون نظام مهندسی
،ساز و کاری تعریف شده است که بر عملکرد
این صنف نظارت جدی می گردد .این
سخت گیری ها در نظارت بر این بخش ،به
حدی باالست که بسیاری از مهندسان حتی
به این سطح سخت گیری ها انتقاد دارند.
میزان دستمزد مهندسان ساختمان با
سطح مسئولیت ایشان همخوانی ندارد
رضایی گفت :میزان دستمزد مهندسان
ساختمان با سطح مسئولیت و اهمیت حرفه
ی آنها فاصله بسیار زیادی دارد .او تصریح
کرد :تعرفه ی خدمات و نرخ این دستمزدها
به کمتر از  ۵درصد هزینه ی تمام شده ی
ساختمان میرسد .متاسفانه مبنای این
محاسبه نیز از قیمت واقعی ساختمان بسیار
پایینتر است به گونهای که هم ا کنون ا گر
هزینه ساخت هر واحد مسکونی را سه و نیم
تا چهار میلیون تومان در نظر بگیریم این
هزینه در مبنای محاسبه دستمزد خدمات
مهندسی در مواردی نزدیک به نصف است
چه آنکه مبنای قیمت های ساخت هرسال
از بهای همین هزینه ها در سه ماهه ی پایانی
سال قبل تعیین می گرددوبا این میزان تورم
کنونی امااز ابتدای سال تا پایان آن ثابت
است .این یعنی آنکه حتی از  ۵درصد نیز
کمتر است و در صورت سقف افزایش مصوبه
بهای خدمات سالیانه این میزان افزایش در
هزینه تمام شده ی ساخت مسکن به کمتر از
نیم درصد می رسد.بنابراین برخی جو سازی
ها و بزرگنمایی قیمت خدمات مهندسی
،عمدتا از سوی
ضمن آنکه غیر واقعی است
ً
کسانی مطرح می گردد که خود بیشترین
تقصیر را در افزایش قیمت تمام شده ی
ساختمان دارند و این جفایی بزرگ به صنف
حرفه مندان مهندسی ساختمان است.
مهندسانساختمان بیشترین مالیات
ها رانسبت به درآمد خود پرداخت می کنند
به گفته رئیس نظام مهندسی ساختمان
هرمزگان ،مهندسان ساختمان بیشترین
مبالغ را نسبت به درآمد خود درمیان سایر
صنوف به عنوان مالیات پرداخت میکنند
چرا که ضمن شفافیت بسیار باالیی که در
ابراز درآمد وجود داردوبه این علت که کلیه
درآمدهای این صنف و حتی بیش از میزان

واقعی آن در سازمان نظام مهندسی ثبت و
به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد ،چرا که
دراین اظهار درآمد ،سازمان امورمالیاتی
تخفیف ها و کسورات متعلقه را قبول نمی
کند حال آنکه خالص دریافتی مهندسان
از ارائه خدمات مهندسی به مراتب کمتر
از آن مبالغیست که در سازمان ثبت می
گردد ومبنای محاسبه ی سازمان امور
مالیاتیست.بنابراین مالیات متعلقه به درآمد
مهندسان حتی بیش از آن مقداری است که
باید پرداخت شود همچنان که از بسیاری
از صنوف دیگر که درآمد آنها از این صنف
نیز بیشتر است مالیات پرداخت می کنند
اما متأسفانه در قبال این حجم پرداخت
مالیات از کمترین حمایت های دولتی هم
برخوردارند.
استان هرمزگان به عنوان استان
پایلوت در زمینههای گود برداری و تخریب
ساختمان و پوشش دادن ساخت و
سازهای خارج از حریم شهر ها و روستاها
تعیین شد.

هرمزگان به عنوان استان پایلوت کشور
در زمینه ی گود برداری و تخریب همچنین
مهندسی سازکردن ساختمان های خارج از
محدوده ی شهرها و روستاها انتخاب شد.
حرفه مندان شغل مهندسي ساختماناز جمله کم تخلف ترين اصناف موجود
هستند
دستمزد مهندسان ساختمان به علتناچيز بودن کمترين تاثير را در قيمت تمام
شده ساختمان دارد
 درصدد گسترش بازار خدمات مهندسي وتحقق بيشتر حقوق عامه هستيم.

مهدی رضایی اضافه کرد :با رای زنی
های صورت گرفته با شورای مرکزی نظام
مهندسی کشور ،بابه کارگیری مهندسان
صاحب صالحیت در دو بخش تخریب
ساختمان و گودبرداری ،ضمن گسترش
زمینه ها و میزان اشتغال مهندسان ،شاهد
بهبود روند ها درین بخش ها خواهیم بود.
مثال ما در فرآیند گودبرداری و تخریب شاهد
خسارت ها و آسیب های زیادی به امال ک
مجاور هستیم که با این روند این خسارت
ها کاهش چشمگیر خواهد یافت و با ورود
مهندسان صاحب صالحیت در مقوله ی
تخریب که تا کنون به آن پرداخته نشده بود و
هم ا کنون توسط افراد فاقد صالحیت صورت
می گیرد ودر مرحله ی گود برداری همچنین
طراحی نظارت و اجرای سازههای نگهبان
،توسط مهندسین صاحب صالحیت شاهد
برداشتن گامی مهم درتحقق حقوق عامه در
این بخش خواهیم بود ،چرا که ساختمان
آن که یک سرمایه ملی محسوب می گردد
وحاصل دسترنج و پس انداز یک عمر از افراد
جامعه ماست بنابراین با تخصصی کردن
روند ساخت و سپردن آن به افراد صاحب
صالحیت ،بهبود کیفیت ساخت و ساز از
خسارتهای ناشی از عملیات ساختمانی به
ویژه در مراحل تخریب و گودبرداری به نحوی
چشمگیر کاسته خواهد شد .
رضایی گفت :ساختمان هایی که هم ا کنون
در خارج از محدوده ی شهرها و روستاها

در موضوع ارجاع نظارت دو دیدگاه مطرح است یکی دید گاه حرفه ای
و دیگری دیدگاهی ناشی از ضوابط و مقررات.

ساخته می شود ،توسط بخشداری ها
مراحل فنی ومهندسی شان تصدی گری
می شود .او اضافه کرد :خوشبختانه با
تالشهای صورت گرفته ،استان هرمزگان
به استان پایلوت در این بخش نیزتعیین
ً
شده است،مثال در شرایط فعلی که ساخت
و سازهای خارج از محدوده حریم شهرها و
روستاها متولی صدور پروانه و نظارت بر روند
اجرا ی آن بخشداری ها ست وشاهدیم
بخشداری ها از توان فنی و نیروی انسانی الزم
برای ارائه خدمات مهندسی در این مقوله
ناتوانند ،با رایزنی هایی که در دیدار اخیر
بنده با مهندس خرم رئیس شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی کشور صورت گرفت،
این موضوع مطرح شد و مورد قبول ایشان
قرار گرفت .همچنین با هماهنگی هایی که
با معاونت عمرانی استانداری استان صورت
گرفته این اتفاق در استان ما و در سطح کشور
برای اولین بار رخ خواهد داد و بنابر آن است
که ابتدا در دو شهرستان به صورت پایلوت
برگزار شود و با تسری به سایر شهرستان های
استان انشاهلل در کل کشور شاهد این رویه
باشیم که هم زمان با ایجاد بازار جدیدی برای
حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان
شاهد باالتر رفتن کیفیت ها در این ساخت
و سازها و قرار گرفتن سازمان نظام مهندسی
ساختمان به عنوان بازوی کمکی بخشداریها
خواهیم بود که در این صورت سرمایه گذاران
بخش خصوصی در این ساخت و سازها و
سایر بهره گیران خدمات موضوع این ساخت
و سازها منتفع خواهند شد و متضمن حقوق
مطمئنا
عامه هم در این بخش خواهیم بود و
ً
تاثیرات مناسب آن به نحو ملموسی در آینده
ی نزدیک مشخص خواهد شد.
استان هرمزگان درمیان کل استان
های کشور از باالترین سرعت عمل در
الکترونیکی کردن ارائه خدمات به اعضای
جامعه مهندسی برخوردار است
رضایی گفت :استان ما در میان کل
استان های کشور از باالترین سرعت عمل
درالکترونیکی کردن ارائه خدمات به اعضای
جامعه مهندسی برخوردار است به گونهای
که پس از مطرح شدن اپیدمی کرونا و
تعطیالت انتهای سال گذشته و ابتدای
امسال ،درین فاصله زمانی مدیریت سازمان
به همراه هیئت مدیره و بخش های ذیربط
به طراحی سامانهای جهت ارائه خدمات
الکترونیک به اعضا مبادرت ورزید تا شاهد
کمترین حضور فیزیکی اعضا برای دریافت
خدمات باشیم وبا قطعیت میتوان گفت
استان ما در سطح کشور در این زمینه پیش
رو است و قرار است در آینده ای نزدیک با به
کارگیری نرم افزاری جامع ،تمامی خدمات
مورد نیاز مهندسان در چارچوب این نرم افزار
انجام شده و ضمن آنکه ما به سامانه دولت

الکترونیک هم و وصل هستیم شاهد ارائه
ی سرعت باالی خدمات و هم شفافیت آن
خواهیم بود .
در موضوع اجرا ارجاع نظارت دو دیدگاه
مطرح است :یکی دید گاه حرفه ای و
دیگری دیدگاهی ناشی از ضوابط و مقررات
مهدی رضایی اضافه کرد یکی از مهمترین
موضوعات مطرح این روزها در جامعه
مهندسی ارجاع کار خدمات نظارت است
که شاهد تقابل باالی دیدگاه های موافق
و مخالف در این مورد هستیم این تقابل
ناشی از دو نوع نگاه است یکی نگاه به حرفه
مهندسی به عنوان شغلی حرفه ای و تمام
وقت که توسط افرادی که از تخصص باالیی
نسبت به برخی دیگر از مهندسان برخوردارند
مطرح می گردد .بر اساس این دیدگاه،
بخشی از جامعه مهندسی به علت تجربه
ی باال به آنکه تمام وقت به شغل مهندسی
ساختمان می پردازند از خبرگی و مهارت
باالتری برخوردار است از نظر مصرف کنندگان
خدمات مهندسی ودر این چارچوب باید
خدمات مهندسی به این افرادسپرده شود
که نوعی وجود حق انتخاب از سوی مصرف
کنندگان و خدمات گیرندگان خدمات
مهندسی که همانا سازندگان مسکن
میباشند مورد نظر است .
اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که ناشی
از ضوابط و مقررات موجود است بر اساس
همین دیدگاه و در چارچوب نظرات وزیر
کنونی راه و شهرسازی همچنین مبحث دوم
مقررات ملی ،اشاره به آن دارد که تقسیم
بندی مهندسان باید بر اساس مدرک باشد
و پایه های مهندسی بیانگر نقش مهندسان
در فرآیند ساختمان و ارائه خدمات باشد
همچنین ارجاع کار خدمات نظارت هم باید
صرفا از طرف سازمان نظام مهندسی اجرایی
ً
گردد و این موضوع حق انتخاب را از مصرف
کننده سلب میکند و بنده نیز با بسیاری
از موارد آن موافق نیستم .دراستان ما این
تقابل آرا برجسته است که سازمان استان در
تالش است با برگزاری سلسله نشستهایی
بین مخالفان و موافقان این دیدگاه به
نزدیک تر کردن نقطهنظرات بپردازد،پس
سازمان استان هم ا کنون در مرحله جمع
بندی و چکش کاری طرح مزبور است.
موضوعی که به عنوان مهمترین بحث مطرح
شده جامعه مهندسی استان ماست.
مهدی رضایی سردره رئیس سازمان نظام
مهندسی استان هرمزگان در پایان گفت
سازمان نظام مهندسی تمام و کمال با
همراهی و همیاری به عنوان بازوی کمکی
حا کمیت وبخش خصوصی در بهبود روند
وکیفیت ساخت وساز همچنین حفظ منافع
حرفه مندان شغل مهندسی و تحقق حقوق
عامه را به عنوان رسالت خود می داند.

میز خبر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با «صبح ساحل» عنوان کرد؛
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وام به بسازوبفروشها قیمت مسکن
را پایین میآورد؟
جدیدترین نسخه درمان مسکن در مجلس اعالم وصول شد
گروه خبری //
نمایندگان مجلس ،چهارشنبه ،طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» را تصویب
کردند .هدف این طرح ارائه تسهیالت برای افزایش تولید مسکن است و
نمایندگان مجلس معتقدند اجرای آن منجر به کاهش قیمتها در بازار مسکن
خواهد شد.
البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مدعی است که «وضعیت فعلی
در بازار مسکن نتیجه عدم تناسب عرضه و تقاضای مسکن است و ما نیاز داریم تا
ساالنه بیش از  ۳۰۰هزار مسکن تولید کنیم تا بتوانیم بازار مسکن را کنترل کنیم».
این در حالی است که بنا به آمارها حدود  ۲/۶میلیون واحد خالی در کشور داریم و
تنها در تهران ساالنه  ۳۶هزار واحد مسکن خالی به این عدد اضافه میشود.
به گفته این نماینده مجلس «سیاستها به سمتی رفته که مسکن از کاالی مصرفی
به سرمایهای تبدیل شده و سودا گری به آن دامن زده است ،لذا در جهت عمل به
اصول قانونی تولید انبوه مسکن میتواند بازار موجود را کنترل کند و وضعیت وخیم
مسکن را بهبود بخشد» .این در حالی است که کارشناسان معتقدند دالیل تبدیل
شدن مسکن به کاالیی سرمایهای یکی شدن بازیگران بازار مسکن و ناظران بر کنترل
بازار مسکن ،سیاستهای سرازیر کردن منابع مالی کشور به بازار ساختوساز ،عدم
تمرکز به بخش تولید و اتکای دایمی اقتصاد کالن کشور بر صنعت ساختوساز و...
است .در وضعیتی که فقط در تهران  ۱۳درصد خانهها خالی است ،بعید به نظر
میرسد که مسئله مسکن در ایران کمبود عرضه مسکن در بازار باشد.
در حال حاضر دهههاست که سیاستهای مسکن به جای پرداختن به مسئله
مسکن ،بر بازار مسکن تمرکز دارد و تمامی این سیاستها در راستای تسهیل
ساختوساز در حوزه مسکن است.
با توجه به نتایج تحقق سیاستهای پیشین ،به نظر میرسد سیاست اخیر نیز نه
تنها در مقابل هیوالی گرانی مسکن نایستد که حتی به افزایش قیمت مسکن دامن
بزند/.میدان

قطب نمای ارزی بازار مسکن
گروه خبری //
نرخ ارز دارای دو اثر متضاد بر قیمت مسکن است:
 .۱افزایش نرخ ارز ،سطح عمومی قیمتها را در اقتصاد کالن و اقتصاد مسکن افزایش
ی گذارد .دراین حالت ،ارز به
میدهد .این عامل ،اثری همسو بر قیمت مسکن م 
منزلۀ عامل تورم و بالطبع شاخصی برای قدرت خرید است در نتیجه افزایش نرخ ارز
موجب افزایش قیمت مسكن می شود.
 .۲بازار ارز ،یکی از جایگزینهای بازار مسکن است .بنابراین ،افزایش نرخ ارز باعث
کاهش تمايل سرمايه (علی الخصوص سرمای ه های سودا گرانه) براي ورود به بازار
ی گذارد .در این حالت،
مسكن میشود .این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن م 
ارز به منزله رقیب مسکن است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش قیمت
مسكن می شود.
دو نيروي فوق ،همجهت نیستند اما شواهد یک دهه اخیر بازار مسکن کشورمان
حا کی از قویتر بودن نیروی اول نسبت به نیروی دوم است لذا در مجموع ،قیمت
مسکن همسو با نرخ ارز حرکت کرده و خود را با آن تطبیق داده است .به گونه ای
که از سال  ۱۳۹۰به این سو ،قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حول و حوش ۱۰۰۰
دالر بوده است.
براین اساس انتظار می رود بازار مسکن بیش از طرح های پرطمطراقی که رسانهای
میشوند ،از بازار ارز تاثیر بپذیرد.
در مجموع هرچند تاثیر سایر متغیرها بر بازار مسکن ،قابل انکار نیست اما می توان
بازار ارز را قطب نمای نسبتا کم خطایی برای بازار مسکن در نظر گرفت.
بهروز ملکی(کارشناس ارشد مسکن)

قیمت مسکن در بهار امسال  ۶۲درصد
رشد داشت
گروه خبری //
بر اساس اعالم مرکز آمار تعداد معامالت انجام شده در بخش خرید و فروش
مسکن در بهار  ۹۹نسبت به فصل قبل از آن (زمستان)  ۲۱.۴درصد و نسبت به
بهار سال گذشته  ۱۸.۷درصد کاهش یافته بود.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته
 ۲۲.۱درصد رشد داشته است.
با وجود رشد  ۲۲.۱درصدی قیمت زمین در دوره مذکور تعداد معامالت انجام شده
نسبت به فصل گذشته نه تنها کاهش نیافت بلکه رشد  ۵.۳درصدی را نیز ثبت
کرده است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی با میانگین مساحت  ۱۰۷مترمربع و متوسط عمر بنای  ١٢سال در
سطح کل کشور پنج میلیون و  ۷۴۶هزار تومان و حدا کثر قیمت  ۹میلیون و  ۲۳هزار
تومان بوده است.
متوسط قیمت مسکن در بهار  ۹۹نسبت به فصل قبل ۱۸.۶ ،درصد و نسبت به
فصل مشابه سال گذشته  ۶۲.۷درصد افزایش داشته است.
@tahlilemaskan
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زنگ خطر رشد مصرف مواد در خانم ها به صدا در آمد

پروفسور «فیگ» گفت :این مطالعه نشان
داد که زنان مبتال به دیابت نوع  2که در
طول بارداری متفورمین مصرف می کنند،
بیشتر فواید سالمتی مختلفی از جمله نیاز
به انسولین کمتر ،کنترل وزن و کاهش خطر
زایمان طبیعی را مشاهده می کنند.

برنامه «شکالت تلخ» از افزایش گرایش بانوان به مصرف مواد مخدر خبر داد.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ،یک کارشناس در برنامه «شکالت تلخ» با اشاره به الگوبرداری فرزندان
از والدین تا کید کرد :براساس آمار سن مصرف مواد مخدر کاهش پیدا کرده و به سمت خانمانه شدن حرکت کرده
است.این کارشناس اضافه کرد :متاسفانه رشد مصرف مواد در خانم ها از  6درصد به  10درصد افزایش یافته است
واین ناشی از حضور بیشتر خانم ها در عرصه فعالیت های اجتماعی است که آنها را در برابر آسیب های اجتماعی
بیشری قرار می دهد.

گروه خبری //
یک تحقیق بین المللی در مورد یک روش
درمانی مشترک برای زنان مبتال به دیابت نوع 2
نشان داده است که این دارو در صورت بارداری
ممکن است طیفی از مزایای سالمتی را نیز به
همراه داشته باشد.

محققان دانشگاه وسترن سیدنی مصرف
«متفورمین» در زنان مبتال به دیابت نوع  2در
بارداری را آزمایش کردند.
 502زن باردار مبتال به دیابت نوع  2از  29مرکز در
کانادا و استرالیا در این مطالعه شرکت کردند .این
مطالعه به صورت تصادفی انجام شد و زنان عالوه

بر رژیم انسولین معمول خود از متفورمین استفاده
می کردند.
یافته ها نشان می دهد زنانی که در دوران بارداری
خود از متفورمین استفاده کرده اند ،به دلیل موارد
زیر ،شرایط مناسبی را تجربه کردند .از جمله:
ـ کنترل بهتر گلوکز
ـ نیاز به انسولین کمتر
ـ کنترل وزن حاملگی
ـ کاهش خطرات زایمان طبیعی
پروفسور «دنیس فیگ» در این خصوص گفت:
زنان مبتال به دیابت نوع  2اغلب قبل از بارداری
متفورمین مصرف می کنند .با این حال ،پس از
بارداری ،شواهد کمی برای تصمیم گیری در مورد
قطع یا ادامه استفاده وجود دارد.
پروفسور «فیگ» گفت :این مطالعه نشان داد که
زنان مبتال به دیابت نوع  2که در طول بارداری
متفورمین مصرف می کنند ،بیشتر فواید سالمتی
مختلفی از جمله نیاز به انسولین کمتر ،کنترل وزن
و کاهش خطر زایمان طبیعی را مشاهده می کنند.
اما نوزادان باید در دوران بارداری تحت نظارت

دقیق قرار گیرند ا گر نوزادان دچار مشکل شوند،
ممکن است نیاز به قطع دارو باشد.
پروفسور «دیوید سیمونز» استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه وسترن سیدنی گفت :برای زنان مبتال به
دیابت نوع  2مهم است که قبل از بارداری تحت
درمان قرار بگیرند .زیرا گلوکز خون باال می تواند
منجر به تعدادی ناهنجاری مادرزادی شدید مانند
سوراخ در قلب شود.
ما می دانیم که متفورمین یک داروی ایمن برای
استفاده در هنگام بارداری است که به کودک
آسیب نمی رساند ،اما مطمئن نیستیم که آیا زنان
باید مصرف این دارو را قطع کنند.
وی افزود :این مطالعه خبرهای خوبی برای زنان
استرالیایی ارائه می دهد كه می توانند خیال
شان راحت باشد كه متفورمین در دوران بارداری
به عنوان یك داروی مفید شناخته شده است.
همچنین نیاز به انسولین پایین تر به این معنی
است كه زنان گاهی اوقات می توانند از تزریق
اضافی روزانه خودداری كنند كه این یكی دیگر از
موارد مثبت است.

نکاتی برای زنان پس از به دنیا آوردن فرزند
گروه خبری //
جلوگیری از خوردن شیرینی جات و مصرف آجیل مهمترین
روش برای حفظ سالمت زنان پس از بارداری است.
یکاترینا سابولیوسکایا متخصص الغری پس از بارداری ،از
راه های حفظ سالمت بدن پس ا گر شما به تازگی فرزند
خود را بدنیا اورید ،نمی توانید به شدت خود را از نظر تغذیه
محدود کنید .سالمت کودک یک اولویت مطلق برای شما وی
است .برای این کار شما هم می توانید کالری دریافتی روزانه را
محاسبه کنید و هم رژیم های غذایی را رعایت کنید.
در شرایط شیردهی بانوان ،می توان با اجتناب از مصرف
شیرینی ،کالری دریافتی را کاهش داد ،بهتر است از مغزیجات
استفاده کرد.

معموال خستگی ،انزوا از
این متخصص در ادامه گفت« :زنان
ً
جامعه  ،تغییر در سبک زندگی خود را با چیزهای خوشمزه و
شیرین به دست می آورند .همسران و اقوام نیز ناخودآ گاه با
خریدن این مواد ،به زنان کمک می کنند ،بهتر است زنان پس
از بارداری از خوردن شکالت خود را بر حذر دارند.
گفتنی است .،به دالیل زیر پسته برای زنان مفید باشد :کاهش
وزن؛ بهبود وضعیت پوست؛ کمک در دوران بارداری .الغری:
برخالف بادام  ،گردو و فندق  ،پسته مغذی و چرب تر است .در
 30هسته پسته  ،فقط  100کالری وجود دارد.
«کالج سلطنتی زنان و زایمان» — بهترین سن باروری در زنان
بین  20تا  35سالگی است .بارداری در طول این  15سال
راحتتر و خطر ابتال به فشار خون باال در این سنین کمتر است.

زنان با عوامل بیخوابیشان آشنا شوند
گروه خبری //
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کلمبیا درباره علل بروز اختالالت
خواب در زنان میگوید :زنان بهدلیل داشتن مسئولیتهایی نظیر
مراقبت از کودکان و انجام کارهای خانه ،بیش از مردان دچار

اختالالت مرتبط با خواب هستند؛ از طرف دیگر ،تغییرات هورمونی
در دوران یائسگی نیز در آنها زیاد است و همین امر بر کیفیت خواب
آنها اثر منفی میگذارد.
این پژوهشگر تأ کید کرد پیروی نکردن از یک رژیم غذایی سالم،
میتواند باعث بروز ناراحتیهای دستگاه گوارش شود که همین امر
نیز باعث میشود افراد نتوانند بهراحتی به خواب بروند.نتایج یک
مطالعه جدید در این مرکز پزشکی در کلمبیا ،ثابت کرده است زنانی
که کمخوابی دارند ،تمایل بیشتری به پرخوری و پیروی از رژیمهای
غذایی بیکیفیت و ناسالم دارند.محققان در این مطالعه ،عادات
مرتبط با غذا و خواب زنان از گروههای مختلف از سنین  ۲۰تا  ۷۶سال
را بررسی کردند؛ کیفیت خواب ،میزان بیخوابی و زمان خوابیدن افراد
از فا کتورهای مورد بررسی محققان این پژوهش بود؛ همچنین الگوی
غذایی زنان مورد مطالعه در این تحقیق ،مشخص شد.
این مطالعه نشان داد افرادی که کیفیت خواب پایینتری دارند،

بیشتر از قندهای ساده استفاده میکنند که این قندها با بروز دیابت
و چاقی نیز مرتبط هستند بنابراین زنانی که دیرتر به خواب میروند،
نسبت به وزنشان ،کالری باالتری دریافت میکنند .محققان این
پژوهش معتقدند که پایین بودن کیفیت خواب و بروز اختالالت
خواب در زنان ،ممکن است باعث تحریک سیگنالهای گرسنگی یا
سرکوب سیگنالهای حس سیری شود و همین امر منجر به مصرف
بیش از حد مواد غذایی و در نتیجه افزایش دریافت کالری شود.
یکی از محققین پژوهش معتقد است که مصرف بیش از حد مواد
غذایی که بهعلت وجود اختالل خواب در افراد ،بروز پیدا میکند،
باعث ابتال به چاقی میشود؛ وی چاقی را یک عامل خطر جدی برای
بروز بیماریهای قلبی و عروقی میداند و میگوید :مطالعات قبلی
نیز نشان دادهاند افرادی که خواب کمتری دارند احتمال ابتال به
چاقی ،دیابت نوع ۲و بیماریهای قلبی را دارند که بروز این بیماریها
میتواند در ارتباط با رژیم غذایی ناسالم نیز باشد.

بارداری سه سال بیماری ام اس را عقب میاندازد
گروه خبری //
تحقیقات اخیر دانشمندان نشان میدهد
بارداری به طور میانگین تا سه سال بیماری ام
اس را به تاخیر میاندازد.
به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی
پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ،مطالعه
دانشمندان استرالیایی بر روی  ۳هزار و  ۶۰۰زن

باردار نشان میدهد که بارداری به طور میانگین
 ۳.۳سال ابتال به بیماری ام اس را به تاخیر
میاندازد.
به گفته این محققان مادرانی که کودک خود را
به طور سالم به دنیا آوردند ،بیماری ام اس در
بدنشان پیشرفت کمتری خواهد داشت و با تاخیر
بیشتری ممکن است به ام اس مبتال شوند .نتایج

این تحقیق زمینه را برای مطالعه درباره روشهای
درمانی جدید برای به تأخیر انداختن شروع این
بیماری فلج کننده فراهم میکند.
دانشمندان معتقدند هورمونی در بدن مادران
باردار وجود دارد که بیماریها را به تاخیر میاندازد
ن از شروع
که میتوان با استفاده از این هورمو 
بیماری ام اس در سایر افراد نیز جلوگیری کرد.

ویلیجا جوکوبایتیس ،محقق ارشد این مطالعه،
گفت :این تاخیر بیماری ام اس در مادران باردار
ممکن است بخاطر عوض شدن دی انای مادر در
دوران بارداری باشد.
او افزود :ما نمیدانیم که بارداری چگونه باعث
تاخیر بیماری ام اس میشود ،اما معتقد هستیم
علت آن تغییر در ژن زنان است .تغییر در ژن از
فعالیت سیستم ایمنی بدن میکاهد در حالی
که بیماری ام اس به دلیل فعالیت بیش از حد
سیستم ایمنی به وجود میآید.

میز خبر
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چند راهکار برای کاهش وزن زنانی که
در دهه  ۴۰سالگی قرار دارند
گروه خبری //
در حقیقت زنان در دهه  ۴۰سالگی ممکن است بیش از هر زمان
دیگری برای کاهش وزن خود تالش کنند .بر اساس مطالعهای که در
سال  ۲۰۱۳در آمریکا انجام شد تقریبا  ۴۰درصد از زنانی که در دهه ۴۰
سالگی خود بسر می برند با مشکل چاقی و اضافه وزن روبرو هستند.
چند راهکار برای کاهش وزن زنانی که در دهه  ۴۰سالگی قرار دارند
به گزارش خبربانو ،به گفته محققان ،نوسان هورمونهای زنان در دهه
 ۴۰سالگی موجب افزایش وزن آنها میشود؛ بعالوه داروهایی که زنان
در این سن مصرف میکنند به همراه غذایی که میخورند و استرسی که
در زندگی تحمل میکنند ،همگی بر باال رفتن وزن آنها اثر دارد.اما خبر
خوب این است که هنوز راههای زیادی برای مبارزه با افزایش وزن زنانی
که در دهه  ۴۰سالگی به سر میبرند وجود دارد .در این گزارش سعی شده
است تا راهکارهایی را برای این منظور توضیح دهیم.
بررسی دار وها و جایگزین کردن آنها در صورت امکان
«رابرت زیلتزر» ،پزشک متخصص تغذیه و رژیم الغری در مرکز کاهش
وزن «اسکاتسدیل» در آریزونا میگوید ،داروهای «مسدود کننده بتا» که
برای فشار خون باال مصرف میشوند و داروهای خاص افسردگی و دیابت
میتوانند باعث افزایش وزن شوند؛ بنابراین ا گر شک دارید که داروهای
شما موجب افزایش وزن شده اند به پزشک خود اطالع دهید و در
صورت امکان داروهای جایگزینی برای آنها بگیرید .توجه به این نکته
مهم است که داروهایی که بدون نسخه به فروش میرسند نیز میتوانند
باعث افزایش وزن شوند .به عنوان مثال ،داروهای آلرژی حاوی «دیفن
هیدرامین» میتوانند اشتها را افزایش داده و باعث افزایش وزن شوند.
مدیریت عالئم پیش از یائسگی
تغییرات هورمونی که در جریان پیش از یائسگی (سالهای قبل از
یائسگی) رخ میدهند باعث بروز عالئمی از جمله ُگر گرفتگی ،تعریق
شبانه ،اضطراب و افزایش وزن میشوند .درصورت مشاهده هر یک از
این عالئم میتوانید با پزشک در مورد هورمون درمانی صحبت کنید؛
هورمون درمانی موجب تقویت الگوهای خواب و اضطراب شده و به نوبه
خود ،عادات غذایی را بهبود میبخشد .اما قبل از انجام هورمون درمانی
حتما در مورد بیشتر بودن فواید این روش درمانی نسبت به مضرات آن
اطمینان کسب کنید.
تهیه برنامه غذایی
از دیگر راهکارهایی که برای مبارزه با افزایش وزن برای زنانی که در دهه
 ۴۰سالگی قرار دارند توصیه میشود ،تهیه یک برنامه غذایی است .با
تهیه یک برنامه غذایی واقعی راحتتر میتوان به خورا کیهای ناسالم نه
گفت .برای این منظور باید خورا کیهایی را که میخواهید در طول یک
هفته مصرف کنید مشخص کرده و فهرستی برای خرید لوازم اولیه آنها
تهیه کرده و طبق آن برنامه غذایی در طول هفته مورد نظر عمل کنید.
قبل از غذا خوردن آب بنوشید
ا گر قبل از هر وعده غذایی یک بطری ۵۰۰سیسی آب بنوشید غذای
کمتری مصرف خواهید کرد .یک مطالعه در سال  ،۲۰۱۴نشان داد ،افراد
چاقی که قبل از غذا حدود  ۱۷اونس ( ۵۰۰سیسی) آب مصرف میکردند
نسبت به افراد چاقی که قبل از غذا آب نمینوشیدند در طول  ۱۲هفته
تقریبا سه پوند ( ۱.۳۶کیلوگرم) وزن از دست دادند.
با مصرف سبزیجات خود را سیر نگاه دارید
کارشناسان تغذیه به زنانی که در دهه  ۴۰سالگی قرار دارند توصیه
میکنند که در هر وعده غذایی تقریبا نیمی از بشقاب خود را از سبزیجات
پر کنند .دلیل این موضوع این است که سبزیجات مملو از فیبر هستند و
به انسان کمک میکنند که برای مدت طوالنیتری احساس سیری کند؛
همچنین سبزیجات کالری کمی دارند.
مصرف کربوهیدارتها را کاهش دهید
برای کاهش وزن نیازی به حذف کامل کربوهیدارتها از رژیم غذایی
نیست بلکه با کاهش آنها میتوان راحتتر وزن کم کرد و کاهش وزن
خود را نگاه داشت.
با وزنه ورزش کنید
با افزایش سن ،توده عضالنی و عملکرد عضالت کاهش مییابد؛ این
وضعیت به «سارکوپنی» معروف است .اصطالح «سارکوپنی» برای
کاهش وابسته به سن بافت عضالنی ارایه شده است و در واقع از حدود
 ۴۰سالگی آغاز میشود .سارکوپنی عالوه بر اینکه بر توانایی فرد در انجام
کارهای روزانه تاثیر میگذارد میتواند خطر ابتال به شکستگی را افزایش
داده و باعث افزایش وزن نیز بشود.
با کاهش عضله ،چربی جایگزین آن میشود .انجام ورزشهای مانند
ایروبیک ،راه رفتن ،دوچرخه سواری و شنا به کالری سوزی کمک کرده و
از سارکوپنی پیشگیری میکنند .وزنه زدن عالوه بر تقویت عضالت بدن،
سوخت و ساز بدن را در زمان استراحت نیز افزایش میدهد ،بنابراین
حتی زمانهایی که ورزش نمیکنید نیز کالری سوزی خواهید داشت.
با افزودن ورزش با وزنه به روتین تمرینهای ورزشی خود عالوه بر تقویت
عضالت ،از کاهش وزن نیز برخوردار شوید.
محدود کردن استفاده از تلفن همراه و تبلت قبل از خواب
به گفته کارشناسان ،بدن انسان در حین ورزش و خواب بیشترین
میزان چربی را میسوزاند .اما بیشتر مردم به اندازه کافی نمیخوابند
و دلیل آن استفاده از فناوری قبل از خواب است .استفاده از وسایل
الکترونیکی قبل از خواب به دلیل نوری که ساطع میکنند باعث میشود
که مغز تصور کند روز است و به این ترتیب در رویه خواب اختالل ایجاد
میشودد .برای این منظور وسایل الکترونیک خود را حدود یک ساعت و
نیم قبل از خواب خاموش کنید.

مذا کرات سعودیها برای تشکیل شرکت پتروشیمی  ۱۱میلیارد دالری نفت ،گاز و پتروشیمی
گروه سرمایه گذاری صنعتی سعودی و شرکت نشنال پتروکمیکال مذا کرات ادغام را برای تشکیل شرکتی با  ۱۱میلیارد دالر دارایی
آغاز کردند.این دو شرکت اعالم کردند این مذا کرات در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است .گروه
سرمایه گذاری صنعتی سعودی  ۵۰درصد در شرکت نشنال پتروکمیکال سهم دارد.شرکتهای انرژی خاورمیانه ای در وا کنش به
قیمت پایینتر نفت در حال ارزیابی گزینه های فعالیت هستند و شرکتها در کشورهایی مانند عربستان سعودی ،قطر و امارات
متحده عربی به سازماندهی دوباره تشکیالتشان پرداخته اند تا در فضای تقاضای پایینتر دوام بیاورند.
شرکت نشنال پتروکمیکال سال گذشته خرید شرکت ساهارا پتروکمیکال را تکمیل کرد .این اقدام پس از خرید سهام عمده
شریک سابیک توسط آرامکو در قراردادی به ارزش حدود  ۷۰میلیارد دالر انجام گرفت.
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بن زاید و السیسی را فاش کرد
گروه خبر //
بازرگان صهیونیستی-آمریکایی برای
نخستین بار جزئیاتی از دیدارهای دوسال
اخیرش با رئیسجمهور مصر ،ولیعهد
عربستان و ولیعهد امارات در راستای
اجرای توافق عادیسازی روابط این
کشورها با تلآویو فاش کرد.
میلیاردر صهیونیست جزئیات دیدار با بن
سلمان ،بن زاید و السیسی را فاش کرد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس،
«حاییم سبان» بازرگان میلیاردر اسرائیلی
مقیم آمریکا که در پشت پرده توافق عادی
سازی روابط میان اسرائیل با امارات و بحرین
نقش مهمی داشته در گفتوگو با یک روزنامه
صهیونیستی جزئیاتی از برخی دیدارهایش با
«عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور مصر،
«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی و
«محمد بن زاید» ولیعهد امارات فاش کرد.
دیدار با السیسی
وی در گفتوگو با روزنامه «یدیعوت
آحارانوت» تصریح کرد که وقتی تنها  ۱۲سال
داشته ،مصر را ترک کرده است اما دو سال
پیش به این کشور بازگشته و با هواپیمای
شخصیاش در قاهره به عنوان مهمان «خالد
فوزی» رئیس سابق دستگاه اطالعاتی مصر
که از وی دعوت کرده بود ،فرود آمده است.
در ادامه حضور حاییم سبان در قاهره ،فوزی
برای او دیدار با عبدالفتاح السیسی را ترتیب
داد.
این میلیاردر صهیونیست در ادامه درباره
دیدارش با السیسی گفت :در این دیدار با
انگشت به رئیس اطالعات مصر اشاره کردم
و به السیسی گفتم :ما هر دو از اسکندریه
هستیم .السیسی خندید و گفت :تو
آمریکایی نیستی ،مصری هستی .من نیز به
سرعت گفتم :هر طور میخواهی فکر کن.
روزنامه «الرای الیوم» با بازنشر این گزارش
از یدیعوت آحارنوت نوشت :حضور حاییم
سبان در مراسم امضای توافق عادیسازی
روابط میان اسرائیل و امارات به دعوت
«یوسف العتیبه» سفیر امارات در واشنگتن و
«جرد کوشنر» داماد و مشاور «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا بود.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی ،سبان
دوستی عمیقی با العتیبه دارد و به او
پیشنهاد داده بود که دو ماه پیش مقالهای
درباره صلح به زبان عربی بنویسد تا در
روزنامه یدیعوت منتشر شود .مقالهای که
شخص سبان و مشاور او به عبری ترجمه
کردند.

دیدار با محمد بن زاید
این بازرگان اسرائیلی  -آمریکایی در ادامه
گفت که نزدیک به یک سال و نیم پیش برای
حضور در یک مسابقه بینالمللی به دبی سفر
کرد و در آنجا با «بن زاید» دیدار کرد.
وی افزود :در آن زمان من و محمد بن زاید
توافق کردیم مسائل زیادی را که تا آن زمان
پشت پرده بود ،علنی کنیم .کاری که العتیبه
انجام داد با موافقت محمد بن زاید بود.
حاییم سبان در ادامه این گفتوگو به
صراحت از دوستی عمیق خود با «خالد بن
سلمان» سفیر سابق سعودی در واشنگتن
و برادرش «محمد بن سلمان» ولیعهد
سعودی خبر داد.
وی افزود :چند سال پیش ،شخصی که در
روابط عمومی کار میکرد با من تماس گرفت
و گفت که خالد بن سلمان قصد دارد در سفر
به لس آنجلس  -جایی که من اقامت دارم
 با شماری از یهودیان دیدار کند و دوستدارد که من نیز در این دیدار حضور داشته
باشم .ما بر سر میز غذا با یکدیگر دیدار کردیم.
خالد بن سلمان خواست که این حضور و
مشارکتش محرمانه بماند و فعال جایی درز
نکند .پس از مدتی ،وی مرا به جشن تولدش
در واشنگتن دعوت کرد .ابتدا تردید کردم اما
سپس رفتم زیرا میترسیدم که ا گر در این
جشن شرکت نکنم ،یک اهانت از سوی من
تلقی شود به ویژه که برخی از امور سیاسی در
حال پخته شدن بودند.
دیدار با محمد بن سلمان
وی در ادامه میگوید در هنگام ورود به
واشنگتن و شرکت در این جشن تولد،
غافلگیر شده زیرا میزبان ،برای او یک
صندلی در کنار «محمد بن سلمان» ولیعهد
سعودی تدارک دیده بود و این اقدام حاوی
یک پیام سیاسی برای سبان بود.
سبان افزود :در آنجا رئیس سازمان اطالعات

آمریکا و سایر شخصیتهای آمریکایی را
دیدم .گویی که کل واشنگتن در این جشن
حضور داشت.
این میلیاردر صهیونیست در ادامه میگوید
که در رویا به سر میبرده و مدام از خود
میپرسیده که چرا آنها اینقدر به او توجه
دارند و به او احترام میگذازند؟ زیرا اصال برای
او مفهوم نبود که چهار ساعت تمام با محمد
بن سلمان همنشین باشد .اما در نهایت
همه چیز روشن شده و وی می فهمد که آنها
از او میخواهند که دیدار با یکی از رهبران
حزب دمکراتیک را که پس از ترور «جمال
خاشقچی» از دیدار با آنها خودداری میکند،
ترتیب دهد.
حاییم سبان افزود :آنها از من خواستند که
در این آشتی کمک کنم .من نیز گفتم که
ا کنون به شما کمک میکنم اما در آینده از
آن برای خدمت به اسرائیل استفاده خواهم
کرد.
ترس ولیعهد سعودی از ایران و قطر
سبان میگوید که در دیدار با محمد بن
سلمان به او گفته است :عربستان سعودی
یک کشور نفتی بزرگ است اما تو میخواهی
آن را به یک کشور تکنولوژیک تبدیل کند.
اسرائیل به عنوان یک کشور همسایه شما،
میتواند یک همپیمان و شریک در این
زمینه باشد .آیا دلیلی بر عدم همکاری میان
این دو طرف وجود دارد؟ هر دو کشور از این
همکاری منافع زیادی خواهند برد.
وی ادامه داد :محمد بن سلمان پاسخ
داد که ایرانیها و قطریها و همه سا کنان
زمین من را خواهند کشت.این میلیارد
صهیونیست در ادامه تصریح کرد :اما بن
سلمان میفهمد و میداند که بهتر است با
اسرائیل صلح کند.
وی افزود :دو سال پیش نیز کوشنر در یک
تماس تلفنی به او گفته است که محمد بن

سلمان در لس آنجلس حضور دارد و او را برای
شام دعوت کرده است .بن سلمان یک کاخ
را در لس آنجلس برای این امر اجاره کرده
بود.
بن سلمان و بن زاید دوقلوهای
همسانند
سبان در ادامه میگوید :بن سلمان و بن
زائد در بسیاری از امور مانند دوقلوهای
همسان هستند .هر دوی آنها از ایران ،اخوان
المسلمین ،حماس و حزباهلل گریزانند.
این بازرگان بانفوذ صهیونیستی پیشبینی
میکند که توافق عادی سازی روابط
عربستان با اسرائیل نزدیک و در راه است.
همچنین «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیستی با فروش جنگندههای
اف  35به امارات به عنوان بخشی از معامله
موافقت خواهد کرد زیرا هر صلحی بهایی
دارد.این در حالی است که روزنامه آمریکایی
والاستریت ژورنال نیز جمعه پیش در
گزارشی اعالم کرد که محمد بن سلمان پس
از امارات و بحرین به دنبال امضای توافق
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی
است اما پدر او «سلمان» با این امر مخالف
است«.دونالد ترامپ»« ،بنیامین نتانیاهو»،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی« ،عبداهلل بن
زاید» ،وزیر خارجه امارات و «عبدالطیف بن
راشد الزیانی» ،وزیر خارجه بحرین روز ۲۵
شهریورماه در مراسمی در کاخ سفید توافق
عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی با
امارات متحده عربی و بحرین را امضا کردند.
واشنگتن ،ابوظبی و تلآویو در بیانیهای
مشترک روز ۲۳مرداد ( ۱۳آ گوست) اعالم
کردند به توافقی برای عادیسازی روابط
میان امارات و اسرائیل دست پیدا کردهاند.
آمریکا همچنین روز  ۲۱شهریور اعالم کرد
بحرین هم تصمیم گرفته روابط خود با رژیم
اسرائیل را علنی کند.

مخالفت عباس با فشارهای عربی و بین المللی برای
مذا کره با آمریکا
گروه خبر //
نائب رئیس جنبش فتح از فشارهای بین المللی و عربی
به محمود عباس برای قبول گفتگو با دولت آمریکا پرده
برداشت.
به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا ،محمود العالول ،نائب
رئیس جنبش فتح اعالم کرد :محمود عباس ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین در آماج فشارهای بین المللی
و عربی بیسابق ه قرار گرفته تا بر سر میز مذا کره با دولت آمریکا
بنشیند اما وی مخالفت کرد.
وی ادامه داد :گزینه فلسطین در این مرحله برخورد با این
چالشها است ،چرا که همگان درک میکنند که آن طرفها
خواهان از بین بردن مساله فلسطین هستند.
اوضاع قبل از
به
العالول خاطرنشان کرد که رهبری فلسطین
ِ
توقف هماهنگیها با اسرائیل باز نخواهد گشت.

اموال مصادره شده ،درآمدهای مالیاتی فلسطین از کاالهای
وارد شده از اراضی اشغالی است که تل آویو این درآمدها را به
ی از فلسطینیها میگیرد و آن را در اواخر هر ماه به
نمایندگ 
خزانه داری فلسطین میفرستد.
دولت فلسطین این درآمدها را از مه گذشته دریافت نکرده
است ،چرا که محمود عباس دستور داد تا هرگونه هماهنگی
با اشغالگر متوقف شود.
از سوی دیگر ،این مسئول جنبش فتح تصریح کرد که
تالشها برای بازستاندن وحدت ملی از طریق تماس
با رهبران دو جنبش حماس و جهاد اسالمی ادامه
دارد.
وی گفت که در این مرحله برای رویارویی با طرح معامله
قرن آمریکا و طرح الحاق و عادی سازی عربی با اسرائیل
توافق شده است.

میز خبر

میلیاردر صهیونیست جزئیات دیدار با بن سلمان،
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ریاض قرارداد تسلیحاتی با آمریکا را به پس از
انتخابات موکول کرد

گروه خبر //
برخی منابع آ گاه فاش کردند که وزارت دفاع عربستان سعودی امضای چند قرارداد
تسلیحاتی با وزارت دفاع آمریکا (پنتا گون) را به پس از انتخابات ریاستجمهوری این
کشور موکول کرده است.
برخی منابع آ گاه از تعویق امضای چند قرارداد تسلیحاتی بین عربستان سعودی و آمریکا
به پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری این کشور ،خبر داد.
طبق گزارش وبگاه «الخلیج الجدید»« ،خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان
سعودی گفته است که این قراردادها مربوط به خرید سامانههای دفاع هوایی ،سالح و
تجهیزات مربوط به نیروهای دریایی عربستان است.
بر اساس این گزارش ،تعویق این قراردادها به درخواست «محمد بن سلمان» ولیعهد
و وزیر دفاع سعودی صورت گرفته است و «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی نیز با
پیشنهاد بن سلمان در خصوص تعویق قراردادها تا پس از انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا ،موافقت کرده اما گفته است که وزارت دفاع سعودی در این مرحله با پنتا گون در
تماس باشد به ویژه اینکه پنتا گون همواره در تالش است تا روابط تسلیحاتی سعودی و
آمریکا تحت تأثیر هیچ گونه فشار سیاسی نباشد /.برنا

استفاده اضطراری از وا کسن کرونا در امارات
گروه خبر //
امارات متحده عربی مجاز به استفاده اضطراری از وا کسن کووید  ۱۹ساخته شده
در چین شد.
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از سیتیجیان،
امارات متحده عربی مجاز به استفاده اضطراری از وا کسن کووید  ۱۹ساخته شده در
چین شد؛ تصمیمی که مورد استقبال کارشناسان بهداشت و کارکنان پزشکی در خط
مقدم قرار گرفت.
وا کسن غیرفعال که توسط گروه ملی  Biotecچین ( )Sinopharmساخته شده است،
در حال حاضر در بیش از  ۱۰کشور از جمله امارات در مرحله سوم آزمایش بالینی است؛
این ماده برای استفاده اضطراری در چین در گروههای پرخطر از اواخر ژوئیه پس از
نتایج قابل اعتماد در آزمایشات فاز  Iو فاز  ،IIتأیید شده است.بر اساس این گزارش،
در امارات متحده عربی ،آزمایشات فاز  ،IIIتوسط  Healthcare G42و تحت نظارت
وزارت بهداشت و پیشگیری امارات و وزارت بهداشت ابوظبی انجام میشود.
تعداد اصلی داوطلبان برای آزمایشات  ۱۵۰۰۰نفر بوده ،اما  ۳۱۰۰۰داوطلب از  ۱۲۵ملیت
کشور طی شش هفته ثبت نام کردهاند.
کارمندان بهداشت ،از جمله پزشکان ارشد و پرستاران نیز در این آزمایش شرکت
کردهاند؛ در این گزارش آمده است که  ،VPS Healthcareیکی از بزرگترین مرا کز
تقریبا  ۱۰۰۰پزشک و بیش از  ۲۵۰۰پرستار را فقط در امارات
درمانی در خاورمیانه،
ً
متحده عربی داوطلب کرده تا در آزمایشات وا کسن مورد انتظار  ۱۹-COVIDشرکت
کنند.

توافق امارات و اسرائیل برای اعزام هیئتهای
متقابل میان دو طرف
گروه خبر //
رسانههای عبری زبان از توافق میان رزیم صهیونیستی و امارات درباره اعزام
هیئتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میان تلآویو و ابوظبی خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که "باشگاه سفیران"
اسرائیل با یک باشگاه مشابه در دبی درباره همکاری دوجانبه برای سازماندهی
سفر متقابل هیئتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دو طرف به توافق
رسیده است.
طبق این گزارش ،اسحاق الدان ،رئیس باشگاه سفیران رژیم صهیونیستی که
مسئولیت هماهنگی میان دیپلماتهای خارجی و دولت این رژیم را بر عهده دارد،
نامهای را برای همتایانش در امارات ارسال کرده و خواستار همکاری میان دو طرف
برای اعزام هیئتهای متقابل میان تلآویو و ابوظبی شد.
معاریو در ادامه گزارش داد که این درخواست مورد موافقت طرف اماراتی قرار گرفت
و توافقی در این باره میان دو طرف صورت گرفت.
طبق توافق صورت گرفته میان دو طرف ،ابتدا یک هیئت اماراتی به اراضی اشغالی
سفر خواهد کرد و سپس یک هیئت اسرائیلی عازم ابوظبی خواهد شد.
در همین راستا ،الدان گفت که ابتکار عمل باشگاه سفیران اسرائیل به توسعه صلح
و همکاریهای منطقهای کمک میکند و با "باشگاه سفیران" در بحرین نیز توافق
مشابهی صورت گرفته است.

آغاز فاز دوم مرمت قلعه پرتغالی های جزیره هرمز
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مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از آغاز فاز دوم مرمت قلعه پرتغالی های جزیره هرمز خبر داد.
رضا برومند با بیان این مطلب گفت« :مستند نگاری ،برداشت نقشه و تدوین مقدمات تهیه طرح مرمت ضلع شمالی قلعه
پرتغالی های جزیره هرمز آغاز شد».او با اشاره به اینکه همچنین با انجام آزمایش های متعدد از مالت قلعه نمونه برداری می
شود ،افزود« :پس از این مرحله ،عملیات اجرایی ،حفاظت ،ساماندهی ،مرمت و آوار برداری قلعه آغاز می شود».
برومند تا کید کرد« :این فاز از مرمت با اعتباری بالغ بر  41میلیارد و  490میلیون ریال انجام می شود».قلعه پرتغالی های جزیره
هرمز به جا مانده از دوره صفویه به شماره  1998در سال  1377در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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گروه شهرستان//
افتتاح پروژه های بهداشتی و آبرسانی
خواسته ای است که مردم سیریک هر
ساله در انتظار تحقق آن هستند.
مختار رحیمی :هفته دولت امسال در حالی
سپری شد که در حوزه بهداشت و درمان
و همچنین آبرسانی که جزو خواستههای
مردم سیریک بود در این شهرستان پروژهای
قابل افتتاح نبود .این تعبیر از آن رو است که
هفته دولت امسال در سیریک ،مردم بدنبال
این بودند که نسبت به کمبودها و مشکالت
شهرستان به خصوص در حوزه بهداشت و
درمان و آبرسانی متفاوتترین هفته دولت
در سالهای گذشته را داشتهباشند ولی
امسال از افتتاحیههای این دو حوزه خبری
نبود.
این امر نشان از آن دارد که مسئوالن
شهرستان با توجه به شرایط کمبودها و
مشکالت شهرستان ،رویکرد دیگری را برای
سپری کردن این هفته انتخاب کردند
رویکردی که بر رفع کاستیها و مشکالت
مردم متکی نبوده است.
مشکالت و کمبودهای سیریک نیاز به
اولویت بندی دارد
از آنجا که هفته دولت بهترین فرصت برای
معرفی و دستاوردهای یکساله دولتمردان
به نحو مطلوبتری در جامعه است ،از
این رو میطلبد که مسئوالن برنامه ریزی
دقیقی برای اولویت بندی و رفع کمبودها
و کاستیهای موجود در شهرستان داشته
باشند.
افتتاح پروژههای که تأثیری در حال و
روز مردم ندارد
به واقع سوال اصلی اذهان عمومی این
موضوع است که چه مقدار از عملکرد
دولتمردان و اقدامات آنان در هفته دولت
برگرفته از چاشنی برنامههای از پیش تعیین
شده در سیاست توسعهای شهرستان بوده
است .البته جدا از اینکه بسیاری از این
پروژهها مرتبط با بخش خصوصی بوده
است.
کارنامه افتتاحیه پروژهها در هفته
دولت برای سال  ۹۹در شهرستان
سیریک
فرمانداری شهرستان سیریک  ۴۲پروژه
عمرانی با اعتبار  ۸۲میلیارد تومان جهت
بهره برداری در هفته دولت سال  ۹۹داشت
است که مهمترین این طر حها عبارتند
از افتتاح دهکده غذایی نگین سیریک
برای تولید غذاهای انواع آبزیان و دام و

طیور با ظرفیت  ۵تن در ساعت ،بهره
برداری کارخانه تولید آجرهای نما و سفال
ماشینی با ظرفیت تولید  ۱۵۷هزار تن در
سال ،مرغداری  ۲۵هزار قطعهای روستای
گهردو ،افتتاح دبیرستان  ۹کالسه جالل آل
احمد شهر بندر سیریک ،ساختمان سالن
امتحانات آموزش و پرورش ،کارگاه تولید
قطعات بتونی بوده است.همچنین برای
این هفته آئین کلنگ زنی و شروع عملیات
اجرایی مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
که در زمینی به مساحت  ۴هکتار با مشارکت
بخش خصوصی با اعتبار  ۵۰میلیارد تومانی
در شهرستان سیریک آغاز شد.
فرمانداری شهرستان سیریک از دیگر
طر حها و پروژههای عمرانی شهرستان در
این هفته در بخشهای منابع طبیعی و
آبخیزداری ،شیالت ،برق ،جهادکشاورزی،
توسعه و عمران شهری و روستایی،
گردشگری و صنعتی نیز عنوان کرده بود
که حاصل این طر حها و پروژهها بیش از
 ۱۵۰نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی
داشته است.
همچنین به مناسبت هفته دولت احمد
جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک
همراه با مسئوالن ادارات شهرستان با
حضور در جمع مردم با برپایی میز خدمت
در چند نقطه از شهرستان و روستاها و دیدار
چهره به چهره با مردم به ایراد سخنرانی
درخصوص عملکرد دولت و طر حها و
پروژههای افتتاح شده هفته دولت و
برنامههای دولت تدبیر و امید برای توسعه و
رونق شهرستان با ایجاد طر حهای اشتغالزا
و استفاده از ظرفیتهای منطقه و نیروهای
بومی ،نوید آیندهای درخشان با وحدت
و همدلی همه مردم و مسئوالن را یاد آور
میشد.
با وجود این ،هفته دولت سال  ۱۳۹۹با
سالهای گذشته تفاوت چندانی نداشته
است .هر چند امسال همچون سالهای

گذشته ،هم هفته دولت با شعارها و
وعدههای از سوی مسئوالن در سیریک
آغاز شد.
آمادگی فرمانداری برای همکاری
با دانشگاه علوم پزشکی برای حل
مشکالت بهداشت و درمان سیریک
فرماندار شهرستان سیریک در گفتگو با
خبرنگار مهر ،با اذعان به اینکه ،فعالیتهای
حوزه بهداشت و درمان یکی از ارزشمندترین
کارهاست که تأثیر مستقیم در سالمت
اجتماع دارد گفت :با توجه به اهمیت و
جایگاه بهداشت و درمان در سطح جامعه
فرمانداری شهرستان آمادگی کامل دارد تا
در راستای رفع مشکالت و نارساییهای
حوزه بهداشت و درمان در کنار شبکه
بهداشت و درمان به منظور ارائه خدمات
مطلوب به مردم گام بردارد.
احمد جمالدینی با بیان اینکه با احداث
مرکز جامع سالمت فاطمه الزهرای (س)
شهر بندرسیریک از طر حهای در دست
پیگیری است که نیازهای اساسی این
شهر محسوب میشوند ،اظهار کرد :با
احداث پروژههای مشارکتی ،دسترسی
مردم به خدمات بهداشتی مطلوبتر
نسبت به گذشته تسهیل خواهد یافت و
این یکی از آیتمهای مهم خدمت رسانی به
مردم است.
وی اظهار داشت :ظرفیتها و پتانسیلها
با نشستن و نگاه کردن احیا نمیشوند
رمز موفقیت و پیروزی در کارها ،حاصل
وحدت و همدلی است.فرماندار شهرستان
سیریک یادآورشد :هفته دولت تجلی مردم
ساالری و نمایش خدمات صادقانه دولت به
مردم در مسیر آسایش و رفاه جامعه و ارائه
کارنامه واضح و گویای خدمتگزاران نظام در
عرصههای گونا گون است.
نماینده عالی دولت در شهرستان سیریک
ابراز کرد :یکی از مهمترین وظایف همه

خدمتگزاران نظام تکریم مردم با اخالق
و رفتاری پسندیده و در خور شأن است و
آن چیزی که امروز نظام مقدس جمهوری
اسالمی را از دیگر نظامها متمایز کرده اخالق
مداری و تکریم مردم است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان
سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر ،نیز توجه
ویژه فرماندار به حوزه سالمت شهرستان
نیز به فال نیک دانستند و با ارائه گزارشی
از ظرفیتهای موجود در بخش بهداشت
و درمان ،پیگیری به منظور تسریع در انجام
پروژههای ناتمام را از مهمترین فعالیتهای
نیازمند حمایت فرماندار برای دسترسی
مردم به خدمات مطلوبتر بهداشتی و
درمانی دانست.
علیمراد افزود :مشکالتی در حوزه بهداشت
و درمان شهرستان سیریک وجود دارد که با
حمایتها و مشارکت مسئوالن شهرستانی
و استانی میتوانیم این چالشها را برطرف
کنیم و راه را برای خدمت بیشتر و بهتر به
مردم هموار کنیم.
علیمراد همچنین رفع مشکالت و موانع
در جهت خدمت صادقانه و دلسوزانه به
مردم را وظیفه و رسالت همه مسئولین
عنوان کرد و اظهار کرد :موضوع سالمت
و ارتقا شاخصهای بهداشتی درمانی
نیازمند تعامل همه ادارات بوده و یک
موضوع گسترده است که امیدواریم با
توجه ،مسئوالن و مردم ،شاهد پیشرفت
بیشتر برنامههای سالمت محور در سطح
شهرستان باشیم.
برای حال مردم کار نمیشود
یک شهروند سیریکی در گفتگو با خبرنگار
مهر اظهار کرد :مشکالت و محرومیت مردم
در حوزه بهداشت و درمان یکی از مهمترین
مشکالت این منطقه است که دولت در این
زمینه گام مهمی برنداشته است و هنوز
این مشکل در شهرستان سیریک پابرجا
است.
حسن محمودی گفت :برخی بیماران
شهرستانی به دلیل نبود بیمارستان یا مرا کز
بهداشتی درمانی در شهرستان سیریک
مجبورند جهت مداوا به شهرستانهای
همجوار بروند که برایشان هزینههای زیادی
دارد.
وی با بیان اینکه مرم سیریک دیگر امیدی
به مسئوالن برای رفع مشکل کمبود آب
شرب در شهرستان سیریک ندارند اظهار
کرد :آنقدر این موضوع کمبود آب شرب
روستاهای سیریک مطرح و عنوان شده
دیگر مردم امیدی برای رفع مشکالت کمبود
آب شرب سیریک ندارند /.مهر

امکان ثبت شرکت صوری و قاچاق کاال از کیش وجود ندارد
گروه شهرستان//
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت:امروز
خوشبختانه هیچ شرکت صوری در کیش حضور
ندارد که هدفش فرار مالیاتی باشد و اصال امکان
ثبت شرکت صوری وجود ندارد.
غالمحسین مظفری با اشاره به وضعیت زندگی در
کیش گفت :کیش یکی از زیباترین مناطق کشور
است و یکی از چهار منطقه در دنیا است که بیشترین
ا کسیژن آزاد و خالص را دارد و از لحاظ مزیتهای
زندگی متوسط رو به باال است.
وی ادامه داد :هم ا کنون فرودگاه کیش دو میلیون
ظرفیت دارد و قصد داریم ظرفیت آن را تا شش
میلیون نفر برسانیم .اسکله  ۳۵هزار تنی نیز ساخته شده و در
بحث هتل نیز هم ا کنون  ۵۲هتل فعال هستند و هم ا کنون ۶۰
هتل جدید نیز در حال ساخت هستند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد :بخشی از
سرمایههایی که امکان داشت از کشور به دلیل خرید مسکن
خارج شود هم ا کنون در کیش سرمایه گذاری شده و طرحی
را ایجاد کردیم به عنوان هتل آپارتمان که سند به نام آپارتمان
صادر شود اما مدیریت مانند هتل باشد و مالک ملک میتواند

در زمانی که در کیش نیست مدیریت ملک خود را به مدیر
هتل بدهد.مظفری با اشاره به استقبال از سرمایهگذاری در
کیش گفت :بیشتر از یک سوم بودجه عمرانی کشور هم ا کنون
در کیش پروژه عمرانی داریم که توسط بخش خصوصی انجام
میشود و بیشتر از  ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است و
امسال بیش از بودجه عمرانی در بخش عمران هزینه خواهیم
کرد.
وی ادامه داد :یکی از مباحثی که در کیش مطرح است بحث

معافیتهای مالیاتی است امروز خوشبختانه هیچ
شرکت صوری در کیش حضور ندارد که هدفش فرار
مالیاتی باشد و اصال امکان ثبت شرکت صوری وجود
ندارد و قاچاق کاال نیز در کیش وجود ندارد و هم ا کنون
 ۳۲۷واحد صنعتی در بخشهای مختلف داروسازی،
لوازم خانگی ،لوازم بهداشتی ،مبلمان فعالیت میکنند.
مظفری با اشاره به اینکه بخشی از خدمات پشتیبانی
شرکتهای نفت و گاز در جزیره کیش انجام میشود
افزود :فقط در دنیا  ۴کشور هستند که میتوانند این
خدمات را ارائه کنند و ما امروز مثال شرکتی را داریم که
 ۲۸جوان در آن فعالیت میکنند و یکی از بزرگترین
شرکتهای دنیا است و هم ا کنون ظرفیت استقرار بیش
از  ۱۰۰شرکت دانش بنیان را داریم و تعدادی از شرکتهایی که
تا پیش از این وارد کننده لوازم خانگی بودند هم ا کنون به
تولیدکننده تبدیل شدند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره حضور چینیها در
کیش گفت :اینکه گفته میشود کیش را قرار است به چینیها
بدهند صحیح نیست و یک خبر دروغ و ساختگی است که
توسط یک سایت معاند خارج از کشور دو سال پیش به دروغ
اعالم شده بود.

اخبـــــــار

مردم سیریک منتظر حل مشکل آب و بهداشت

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

 ۷۰۰دستگاه یخچال اهدایی رهبری
بین نیازمندان بشا گرد توزیع میشود
گروه شهرستان//
فرماندار بشا گرد گفت :به مناسبت هفته دفاع مقدس  ۷۰۰دستگاه یخچال تولید
داخل اهدایی رهبر معظم انقالب بین خانوارهای نیازمند ومحروم این شهرستان
توزیع میشود.احمد محمودی با اعالم این خبر افزود :یخچال های اهدایی روز
پنجشنبه سوم مهرماه با همکاری نیروی دریایی سپاه پاسداران و مقامهای استانی
در اختیار خانوادههای محروم قرار میگیرد.وی بیان داشت :این اقدام در راستای
رژه خدمت به مردم منطقه محروم بشا گرد توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران به
نیابت از کل استان هرمزگان انجام میشود که میطلبد همه دستگاه های اجرایی
با آمادگی کامل همکاری الزم را داشته باشند .گفتنی است امسال همچنین به
مناسبت دهه والیت و عید غدیر هزار دستگاه یخچال اهدایی رهبر معظم انقالب
بین خانوارهای نیازمند بشا گرد توزیع شد.باتوجه به شیوع ویروس کرونا و آسیب
خانوادههای نیازمند ،روند توزیع کمکهای مومنانه نیروی دریایی سپاه به محروم
ترین و دورافتاده ترین روستاهای هرمزگان از جمله بشا گرد در راستای فرمان رهبر
معظم انقالب تا عادی شدن شرایط ادامه دارد.

برداشت ساالنه بالغ بر دوهزار تن
میگوی پرورشی در سیریک
گروه شهرستان//
به گزارش صبح ساحل ،امام جمعه شهرستان در این دیدار گفت:شهرستان سیریک
ظرفیت های زیادی برای طرح های پرورش آبزیان دارد ،که با تسهیل امور اداری و
همکاری ادارات دیگر ،اشتغال و تولید مناسب در شهرستان خواهیم داشت».وی
از مسئوالن شیالت خواست که به منظور ا آ گاه سازی مردم ،طرح های سودمند
و اشتغال زا را به مردم معرفی کنند.در ادامه رئیس شیالت شهرستان ضمن ارائه
گزارشی از فعالیت های اداره شیالت شهرستان  ،طرح ها و برنامه های شیالت در این
شهرستان گفت :شهرستان سیریک با برخورداری از حدود  ۴۵۰فروند شناور صیادی
و حدود سه هزار دویست نفر صیاد توانسته ساالنه حدود  20هزار تن صید را به خود
اختصاص دهد که این مهم نشان از ظرفیت های خوب شیالتی این شهرستان است.
حسن رئیسی با بیان اينکه خوشبختانه سیریک همچنین در آبزی پروری به ویژه
تکثیر و پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس نیز ظرفیت های خوبی برخوار است
افزود :برداشت ساالنه حدود دوهزار تن میگوی پرورشی در این شهرستان به خوبی
بیانگر توانمندیهای های این شهرستان در حوزه آبزی پروری است.وی با اشاره به
اینکه خوشبختانه بالغ بر چهارده مرکز تکثیر در شهرستان سیریک فعالیت دارند از این
شهرستان به عنوان پایتخت تکثیر میگوی استان و حتی کشور یاد کرد.

مراقبتها برای جلوگیری از موج
سوم کرونا در خمیر بیشتر شود
گروه شهرستان//
فرماندار خمیر با اشاره به شیوع موج سوم کرونا در کشور گفت :با وجود کنترل نسبی
این بیماری در شهرستان باید مراقبتها بویژه در مدارس بیشتر شود تا این شهرستان
بار دیگر به وضعیت قرمز ماههای گذشته برنگردد.
میرهاشم خواستار در نشست شورای اداری شهرستان افزود :مردم باید همچنان
استفاده از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی که عامل مهم در جلوگیری از انتشار وبروس
کرونا بوده ،را جدی بگیرند.وی همچنین در بخشی از سخنان خود از مدیران اداره ها
و دستگاه های اجرایی شهرستان خمیر خواست زمان ورود و خروج مدیران استانی به
شهرستان را با فرمانداری هماهنگی کرده و نتیجه سفر را گزارش کنند.فرماندار خمیر
اظهارداشت :مدیران باید از تمام ظرفیتهای قانونی منطقه برای رفع مشکالت مردم
استفاده کنند وهیچ عاملی نباید موجب کوتاهی آنان در انجام وظایف سازمانی شود.
رییس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس خمیر بر ضرورت بزرگداشت
هفته دفاع مقدس تا کید کرد وگفت :همه دستگاهها و اداره ها با درنظرگرفتن
شرایط کرونایی باید در ارائه برنامههای شایسته نام دفاع مقدس مشارکت کنند.
خواستار اضافه کرد :جایگاه و اقتدار امروز ایران اسالمی مرهون مقاومت ،ایستادگی و
جانفشانیهای شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است که با وجود حمایتهای بسیاری
از کشورها ،حتی یک وجب از خا ک کشورمان نصیب دشمن نگردید.وی تا کید کرد:
دفاع مقدس یادآور افتخارات ،رشادتها و شهامت جوانان و مردانی است که فرهنگ
ایثار و شهادت را تبیین کردند بنابراین ما مسووالن باید این فرهنگ را به عنوان الگو
و هدف خودمان قرار دهیم.
امام جمعه شهرستان خمیر نیز در این نشست با قدردانی از خیران در مشارکت
طر حهای عمرانی و خدمات اجتماعی ،از مشارکت نکردن بنگاه های اقتصادی
شهرستان ابراز گالیه کرد و گفت :باتوجه به مشکالت در زمینه بهداشت و سایر
حوزهها این انصاف نیست که فقط یک یا تعدادی انگشت شمار از این بنگاه های
اقتصادی در خدمات اجتماعی شهرستان سهیم باشند.حجت االسالم و المسلمین
شعیب صالحی ،مدیران را از توجه به نگاه ها و گرایشهای سیاسی و مذهبی برای رفع
مشکالت مردم شهرستان برحذر داشت.وی با بیان اینکه همه ما در مقابل مطالبات
به حق مردم مسوول هستیم ،یادآورشد :همه ما بدلیل مسوولیتی که داریم در برابر
رفع مشکالت مردم مسوول هستیم و هیچ کس نمیتواند از تکلیف و وظیفه خود
شانه خالی کند.مدیر آموزش وپرورش خمیر نیز گفت :تمام بستر  ،دستورالعملهای
بهداشتی و امکانات الزم برای آموزش به صورت حضوری فراهم است.محمد فوالدی
افزود :بهترین روش برای یادگیری دانش آموزان آموزش ،حضوری است و مزیتهایی
که در این روش وجود دارد در روشهای غیرحضوری نیست.وی بیان داشت :آموزش
وپرورش باتوجه به شیوع بیماری کرونا فعالیتهای خود را در بسترهای مختلف آغاز
کرده و در یکسال گذشته نتیجه خوبی داشته است.

شرط نداشتن پالک فعال در خانواده که
مشکالتی برای برخی از متقاضیان ایجاد کرده
بود ،برداشته شد.تنها مالک در این زمینه نداشتن
پالک فعال برای فرد متقاضی شرکت در طرح
فروش فوقالعاده خواهد بود .در طرح فروش
فوقالعاده آتی خودروسازان ،متقاضیان باید ۱۰
درصد قیمت رسمی خودروی موردنظر را هنگام
ثبتنام پرداخت کنند

آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران( ،)ISQIدر مرداد ماه برای بررسی وضعیت کیفیت گروه وانتهای
تولیدی داخل نشان میدهد که این وانتها بین یک تا سه ستاره کیفی کسب کردهاند و وانت باالتر از سه ستاره نداریم.
براساس ارزیابی صورت گرفته ،وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی در سطح قیمتی یک گروه وانتها ،سه ستاره کیفی از پنج ستاره را کسب کرده است.
در گروه قیمتی دو نیز وانت نیسان ریچ ،وانت مزدا کارا  ۲۰۰۰تککابین ،وانت مزدا کارا  ۲۰۰۰دوکابین تیپ  ۳و سایپا ،توانستهاند در این ارزیابی
سه ستاره کیفی را به خود اختصاص دهند .در همین سطح قیمتی وانت آریسان و وانت مزدا کارا  ۲۰۰۰دوکابین سهستاره از پنج ستاره کیفی را به
خود اختصاص دادهاند.همچون ارزیابی ماههای گذشته ،همچنان پایینترین سطح کیفی در تولید وانتها متعلق به وانت نیسان (تکسوز و
دوگانهسوز) در سطح قیمتی دو است که توانستهاند تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را در این ارزیابی کسب کنند.عالوه بر این ،در همین گروه
قیمتی ،وانت آریسان و وانت مزدا کارا  ۲۰۰۰دوکابین دو ستاره کیفی را به خود اختصاص دادهاند/ .ایسنا

 5شاسی بلند کم مصرف بازار ایران
در اواخر قرن نوزدهم پیشرفتهای روزافزون صنعت خودروسازی باعث شد تا حجم تولید
کارخانههای خودروسازی بهطور چشمگیری افزایش یابد .وجود چنین پیشرفتهایی در
کنار افزایش قیمت جهانی سوخت ،دست به دست هم دادند تا کارخانههای خودروسازی
اقدامات فراوانی برای کاهش هرچه بیشتر مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود انجام
دهند .قبل از معرفی  5شاسی بلند کم مصرف بازار ایران باید بدانیم که از دیر باز تا کنون تولید
م مصرف ،تبدیل به چالشی بزرگ در میان شرکتهای خودروسازی شدهاست؛
خودروهایی ک 
م مصرف بسیاری نیز در این میان به تولید رسیدند که اغلب آنها در کالس
البته خودروهای ک 
سدانها (خودروهای سواری) جای میگیرند.از آنجایی که تقریبا تمامی خودروهای شاسی
بلند از وزن باال ،پیشرانه قدرتمند و سیستم چهارچرخ محرک ( )AWDبرخوردار هستند،
مصرف سوخت باالیی داشته و شرکتهای خودروسازی به سختی میتوانند مصرف سوخت
آنها را کاهش دهند.در بازار کشور ما نیز خودروهای شاسی بلند فراوانی وجود دارند که ما در
این مقاله قصد داریم از میان صدها مدل مختلف موجود در بازار 5 ،شاسی بلند کم مصرف
را به شما عزیزان معرفی کنیم؛ بنابراین ا گر شما هم جز کسانی هستید که عالقه دارید با کم
مصرفترین شاسی بلندهای بازار داخلی بیشتر آشنا شوید.

گروه خبری //
تویوتا  CHRاز کم مصرفترین
شاسی بلند های بازار ایران

یکی از  5شاسی بلند کم مصرف بازار ایران تویوتا
 CHRاست .شرکت تویوتا یکی از کهنهکاران
صنعت خودروسازی است که در حال حاضر
بهعنوان بزرگترین خودروساز جهان شناخته
میشود .یکی از کم مصرفترین شاسی بلندهایی
که تا کنون این کمپانی ژاپنی موفق به تولید آن
شده ،یک کراساوور جذاب به نام  CHRاست که
اولین بار در نمایشگاه خودرو پاریس سال  2014از
آن رونمایی شد( .برای مشاهده جزئیات کامل
این خودرو اینجا کلیک کنید و وارد صفحه قیمت
این خودرو شوید).
به لطف شرکت ایرتویا از سال  ،1397تویوتا CHR
در دو نسخه  HVو  Turboبه بازار کشورمان عرضه
شدهاست که نمونه  HVبه یک پیشرانه هیبرید
مجهز شده و نمونه  Turboنیز از قابلیت AWD
و یک پیشرانه  1.2لیتری توربوشارژ بهره میبرد.
شاید مصرف سوخت هر دو تیپ تویوتا CHR
بسیار مطلوب باشد ،اما نمونه بنزینی این خودرو
از لحاظ میزان مصرف سوخت در مقابل نمونه
 HVحرف چندانی برای گفتن ندارد!
تویوتا  CHRهیبرید در بخش فنی عالوه بر
پیشرانه  1798سیسی بنزینی به یک پیشرانه
الکتریکی نیز مجهز شده است که در مجموع
توان تولید  122اسب بخار قدرت و  142نیوتنمتر
گشتاور را دارد .این پیشرانه که توان تولیدی آن
از طریق یک گیربکس  Ecvtبه چر خهای جلو
منتقل میشود ،بهطور ترکیبی در هر صد کیلومتر
تنها  3.9لیتر بنزین مصرف میکند .این مقدار از
مصرف سوخت باعث میشود که بتوانیم تویوتا
 CHRرا کم مصرفترین شاسی بلند شرکت تویوتا
بدانیم.
سانگ یانگ تیوولی
رتبه دوم میان  5شاسی بلند کم مصرف بازار
ایران به تیوولی تعلق می گیرد .تیوولی نام یکی
از خودروهای بلند قامت کمپانی کرهای سانگ
یانگ است که از سال  2015بر روی خط تولید

شرکت سانگ یانگ قرار داشته است .برخالف
انتظارها به محض ورود نسل اول این شاسی بلند
کوچک به بازار کشور ،با استقبال بسیار خوبی
مواجه شد و فروش موفقی را تجربه کرد( .برای
اطالع از اخرین قیمت و جزئیات کامل فنی این
خودرو اینجا کلیک کنید)
در سال  1394اولین نسل از سانگ یانگ تیوولی
توسط رامک خودرو راهی بازار ایران شد و در
اوایل سال  97نیز نمونه فیسلیفت  2018تیوولی،
تحت نام «تیوولی آرمور» جایگزین نمونه اولیه
شد.
ا گر چاال کی نسبتا ضعیف تیوولی را نادیده
بگیریم ،میتوان گفت این خودرو به عنوان یک
شاسی بلند کرهای از ویژگیهای فراوانی برخوردار
است که مطمئنا بهترین آنها مصرف سوخت
اقتصادی این خودرو است.
پیشرانه  4سیلندر  1.6لیتری این خودرو قادر
است  128اسب بخار قدرت و  160نیوتنمتر
گشتاور تولید کند .تیوولی در جادههای برون
شهری  5.4لیتر و در سیکل ترکیبی تنها 5.7
لیتر سوخت مصرف میکند که این مقدار مصرف
سوخت در مقایسه با سایر خودروهای شاسی
بلند موجود در این رنج قیمتی بسیار مناسب
بهنظر میرسد.
میتسوبیشی اوتلندر  PHEVاز
کم مصرفترین شاسی بلندهای بازار ایران

میتسوبیشی یکی از پرچمداران تولید خودروهای
شاسی بلند است که تاریخ آغاز فعالیتهای آن
به سال  1919باز میگردد .یکی از کم مصرفترین
شاسی بلندهای این کمپانی ژاپنی «میتسوبیشی
اوتلندر» نام دارد که نسل اول آن از سال  2001و
با نام  AIRTEKبه بازار جهانی عرضه شد .در

نمایشگاه پاریس سال  2012شرکت میتسوبیشی
از نسخه پال گین هیبرید اوتلندر ( )PHEVرونمایی
کرد که عالوهبر پیشرانه بنزینی به دو پیشرانه برقی
نیز مجهز بود.
پس از آنکه میتسوبیشی اوتلندر  PHEVدر
سال  2015تحت یک فیسلیفت قرار گرفت،
موفق شد سه سال پیاپی جایزه پرفروش خودرو
پال گین هیبرید اروپا را از آن خود کند .در سال
 1397شرکت آرین موتور بهعنوان نماینده رسمی
محصوالت میتسوبیشی ،تعداد محدودی از این
شاسی بلند دوست داشتنی را به بازار کشورمان
وارد کرد .میتسوبیشی اوتلندر  PHEVدر مجموع
قادر است  203اسب بخار قدرت و  280نیوتنمتر
گشتاور تولید کند و چنین قدرتی را از طریق یک
گیربکس  6سرعته اتوماتیک به هر چهار چرخ
خودرو منتقل میکند.
این غول ژاپنی بهطور ترکیبی در هر صد کیلومتر
تنها  1.8لیتر بنزین مصرف میکند؛ چنین
مصرف سوخت ناچیزی میتسوبیشی اوتلندر
پال گین هیبرید را در صدر لیست کم مصرفترین
شاسی بلندهای بازار ایران قرار میدهد و چنین
تکنولوژی را باید جادوی مهندسی شرکت
میتسوبیشی دانست!
رنو کپچر

کپچر یکی دیگر از خودروهای جذاب و پرطرفدار
کمپانی رنو در بازار خودرو داخلی است که بر
اساس اطالعات درج شده ،مصرف سوخت بسیار
مناسبی دارد .رنو کپچر برای اولین بار در سال
 2011معرفی شد و پس از آن در سال  ،2013شرکت
رنو این کراساوور کوچک را ابتدا در کشور فرانسه
و سپس در بازارهای جهانی عرضه کرد.
رنو کپچر با پیشرانههای متفاوتی در بازارهای
جهانی حضور دارد ،اما نسخهای که شرکت ایران
خودرو برای بازار ایران در نظر گرفتهاست از یک
پیشرانه  1.2لیتری  4سیلندر توربوشارژ بهره
میبرد که توان تولید  120اسب بخار قدرت و 190
نیوتنمتر گشتاور را دارد.
شرکت رنو برای انتقال نیرو تولید شده توسط
پیشرانه این خودرو به چر خهای جلو از یک

گیربکس  6سرعته اتوماتیک استفاده نموده
است(.برای مشاهده قیمت بروز این خودرو و
سایر جزئیات فنی آن اینجا کلیک کنید)
مصرف سوخت بسیار کم رنو کپچر و همچنین
ابعاد جمع و جور این شاسی بلند فرانسوی باعث
شده تا کپچر یکی از بهترین و کم مصرفترین
خودروهای بازار داخلی برای استفادههای روزمره
باشد.
طبق اعالم رسمی سایت ایران خودرو رنو کپچر
در سیکل ترکیبی به ازای هر  100کیلومتر  5.9لیتر
و در جادههای برون شهری تنها  4.7لیتر سوخت
مصرف میکند که برای یک کراساوور کوچک
مصرف بسیار مناسبی بهنظر میرسد.
جک S3

شاید اعتماد به برندهای چینی نوظهوری
همچون جک ( )JACکار سختی باشد ،اما ا گر در
بازار داخلی به دنبال شاسی بلندی کم مصرف
هستید که از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد،
یکی از بهترین انتخابهای شما جک  S3خواهد
بود .جک  S3که در بازار کشور سازنده با نام
 Refine S3شناخته میشود ،اولین بار در سال
 1396و توسط شرکت کرمان موتور به بازار داخلی
عرضه شد .این خودرو از بدو ورود به بازار توانست
با تکیهبر قیمت مناسب و امکانات متنوع خود
نظر بسیاری از خریداران ایرانی را به سوی خود
جذب کند و به فروش موفقی دست یابد.
قلب تپنده این کراساوور کم مصرف چینی ،یک
پیشرانه  1.6لیتری  4سیلندر است که از قدرت
 107اسب بخار و گشتاور  155نیوتنمتر برخوردار
است.
با توجه به وزن  1250کیلوگرمی و همچنین
گیربکس  CVTاین خودرو پرواضح است که نباید
انتظار چندانی از شتاب و چاال کی جک اس 3
داشته باشید ،اما مطمئنا مصرف سوخت آن
میتواند برایتان جذاب باشد .جک  S3در یک
سیکل ترکیبی و به ازای هر صد کیلومتر تنها 5.9
لیتر سوخت مصرف خواهد کرد که مصرف بسیار
مناسبی برای این شاسی بلند چینی ارزانقیمت
محسوب میشود.

آخرین آمار ترخیص خودروهای دپویی
گروه خبری //
روابط عمومی گمرک:سخنگوی گمرک ایران گفت:
از خرداد سال جاری ،تعداد هزار و  ۱۹۰دستگاه
خودرو از گمرکات اجرایی ترخیص شده است.
سید روح اله لطیفی اظهار کرد :در نیمه اول
سال جاری گمرکات کشور اقدام به ترخیص هزار
و  ۱۹۰دستگاه انواع خودرو به ارزش  ۲۲میلیون

و  ۲۱۵هزار و  ۴۹۰دالر کردهاند که از این میزان
نزدیک به  ۶۷۰خودرو متعلق به یک شرکت بود.
وی افزود :مابقی خودروها نیز محصوالت متوقف
در گمرکات کشور بودند که تشریفات گمرکی آنها
در مهلت قانونی گذشته به پایان نرسیده بود و با
مصوبه اخیر هیات وزیران فرصت اتمام تشریفات
گمرکی برایشان فراهم شد .سخنگوی گمرک ایران

درباره بازه زمانی ترخیص این خودروها نیز گفت:
این خودروها در بازه زمانی اول خرداد  ۱۳۹۹تا ۲۶
شهریور ماه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص
شدهاند .وی خاطرنشان کرد :بیش از  ۲هزار خودرو
پرونده قضائی دارند که به محض ارائه حکم برائت
از سوی دادگاه رسیدگیکننده و بدون محدودیت
زمانی میتوانند با ادامه تشریفات گمرکی و پرداخت

حقوق دولتی ،امکان ترخیص خواهند یافت.
سخنگوی گمرک ایران در پایان گفت :حدود هزار و
 ۵۰۰خودرو نیز به دلیل دارا نبودن مجوزهای الزم و
پایان مهلتهای قانونی متروکه خواهند شد و برای
تشریفات قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی
قرار میگیرند که از این تعداد هزار و  ۱۰۰مورد فاقد
ثبت سفارش هستند.

میز خبر

معرف

یخ
ودرو
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الزامات جدید
برای فروش فوقالعاده خودرو
گروه خبری //
شرط نداشتن پال ک فعال در خانوار از شروط شرکت در فروش فوقالعاده
خودروسازان حذف شد.
آن طور که سهیل معمارباشی ،مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صنعت،
معدن و تجارت میگوید شرط نداشتن پال ک فعال در خانواده که مشکالتی
برای برخی از متقاضیان ایجاد کرده بود ،برداشته شد.او ادامه میدهد
تنها مال ک در این زمینه نداشتن پال ک فعال برای فرد متقاضی شرکت در
طرح فروش فوقالعاده خواهد بود .معمارباشی که به تشریح مصوبات
کمیته خودرو پرداخته اظهار کرده است :در طرح فروش فوقالعاده آتی
خودروسازان ،متقاضیان باید  ۱۰درصد قیمت رسمی خودروی موردنظر را
هنگام ثبتنام پرداخت کنند.
معمارباشی درباره نحوه پرداخت  ۱۰درصد قیمت رسمی خودرو از سوی
متقاضی در هنگام ثبتنام ،میگوید این مبلغ باید در هنگام ثبتنام به
حساب واسطی که توسط شرکتهای خودروساز اعالم میشود ،واریز
شود .این مقام وزارت صنعت ادامه میدهد :این  ۱۰درصد مبلغ خودرو از
زمان ثبتنام تا زمان اعالم منتخبان قرعهکشی در حساب واسط ،در یک
حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده
شدن متقاضی در قرعهکشی ،این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود،
قابل برداشت خواهد شد.
اما تغییر سوم ایجادشده درباره نحوه برگزاری فروشهای فوقالعاده
خودروسازان است.پیش تر جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت در
حاشیه جلسه هیات دولت اعالم کرده بود که مدیران خودروساز برای
ایجاد آرامش در بازار موظف شدند تا پایان سال جاری تعداد  ۱۵۲هزار
دستگاه از انواع محصوالت خود را در قالب طر حهای فروش فوقالعاده به
متقاضیان عرضه کنند.
بعد از اظهارات سرقینی نحوه تقسیم این  ۱۵۲هزار خودرو میان دو
خودروساز بزرگ کشور مشخص شد.
تعهد ایران خودروییها از این تعداد خودرو  ۱۱۰هزار دستگاه بود و وزارت
صمت تولید و عرضه  ۴۲هزار دستگاه خودرو را به مدیران خودروسازی
سایپا تکلیف کرد .ا گر تکلیف تولید و عرضه  ۱۵۲هزار دستگاه خودرو از
سوی سیاست گذار کالن به مدیران شرکتهای خودروساز را با تقسیم
بندی یاد شده قطعی بدانیم آنگاه با یک حساب سرانگشتی مشخص
میشود که غول آبی جاده مخصوص باید بهطور ماهانه  ۱۸هزار و ۳۳۴
دستگاه از انواع محصوالت حاضر در سبد محصوالتی خود را در قالب
طر حهای فروش فوقالعاده خود عرضه کند .غول نارنجی جاده مخصوص
نیز با توجه به تعهد  ۴۲هزار دستگاهی خود باید ماهانه ۷هزار دستگاه از
انواع محصوالت خود را در معرض انتخاب متقاضیان طر حهای فروش
فوقالعاده خود قرار دهد .البته آن طور که معمارباشی میگوید براساس
مصوبه کمیته خودرو شرکتهای خودروساز موظف هستند هر دو هفته
یک بار طرح فروش فوقالعاده خود را برگزار کنند .اظهارات معمارباشی در
شرایطی است که وی مشخص نکرده برگزاری فروش فوقالعاده آیا منوط
به اتمام تعهدات فروش قبلی است یا خیر؟ در اولین فروش فوقالعاده که
در خرداد ماه سال جاری کلید خورد وزارت صمت اعالم کرد که برگزاری هر
فروشی منوط به اتمام تعهدات فروش قبلی است .بر همین اساس است
که ایران خودرو تا کنون سه فروش فوقالعاده برگزار کرده حال آنکه سایپا
به همان اولین فروش خود ا کتفا کرده است .حال این سوال مطرح است
که وزارت صمت الزام فروش هر دو هفته یک بار را با در نظر گرفتن اتمام
تعهدات اجباری کرده یا مجوزها از قبل صادر شده و این وزارتخانه تنها
در انتظار پایان دو هفته است تا خودروسازان فروش دیگری را آغاز کنند.

اجرای طرح فروش ویژه خودرو
هر  ۲هفته یکبار تا پایان امسال
گروه خبری //
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :طرح
فروش ویژه خودروسازان هر  ۲هفته یک بار تا پایان امسال برگزار میشود
که در آن در مجموع حدود  ۱۵۲هزار خودرو وا گذار شده و ۱۰درصد قیمت
رسمی خودرو هنگام ثبتنام دریافت خواهد شد.
به گزارش وزارت صنعت« ،سهیل معمارباشی» درباره جزییات طر حهای
فروش ویژه خودروسازان ،افزود :افزایش فروش فوقالعاده یکی از برنامهها
برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو است که به همین منظور با
دستور سرپرست وزارت صنعت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد عرضه
خودروها در قالب فروش فوقالعاده افزایش یابد.
وی ،یکی از شروط وا گذاری خودرو در این طر حها را پرداخت ۱۰درصد
قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبتنام برشمرد و خاطرنشانکرد :این شرط
برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا منعقد شده
است.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ادامهداد :این مبلغ در هنگام
ثبتنام به حساب واسطی که توسط شرکتهای خودروساز اعالم میشود،
باید واریز شود.
معمارباشی ،درخصوص تجدیدنظر در شرط نداشتن پال ک فعال خانوار
برای ثبتنام خودرو نیز گفت  :این محدودیت در آخرین جلسه کمیته
خودرو به سبب مشکالتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد کرده بود،
برداشته شد و ا کنون فقط شخص متقاضی نباید پال ک فعال داشته
باشد/.ایرنا
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فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد گفت :افراد چاق ،کم تحرک ،دارای سابقه دیابت و فشارخون و از همه مهمتر مصرف
کنندگان سیگار و قلیان در معرض بیماری کبد چرب قرار دارند.
دکتر سید موید علویان در گفت وگو با ایرنا در بیان علل کبد چرب گفت  :کم تحرکی ،شهرنشینی ،مصرف غذاهای آماده مانند
فست فودها ،استفاده از نوشابه های قندی از جمله علل ایجاد کبد چرب است.علویان ،استرس ها را از دیگر علل ایجاد بیماری
کبد چرب اعالم کرد و گفت :عوامل ژنتیکی هم در ایجاد بیماری نقش دارند و با مداخالت می توان تاثیر این عوامل را به طور
چشمگیری کاهش داد.فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد با اشاره به اینکه کبد چرب بیماری شایع در جامعه است ،بیان
داشت :حدود  ۴۰درصد ایرانی به نحوی کبد چرب دارند که بخشی از آنان از بیماری خود بی اطالع هستند.علویان ادامه داد:
نیمی از افراد باالی  ۴۰سال دچار چاقی یا اضافه وزن هستند که ا گر آن را برطرف نکنند کبد چرب شیوع بیشتری پیدا میکند.

برای بزرگساالن
کره تغ
ذیه خوبی نیست
گفت :همه متخصصان تغذیه توصیه می کنند
که دریافت کره به عنوان ماده غذایی مناسبی
نیست و باید محدود شود.

گروه سالمت//

کره طعم لذیذی دارد و به همین دلیل مردم
در وعده صبحانه و یا در طبخ غذا از آن
استفاده می کنند اما نباید فراموش کرد که
مصرف بیش از حد این ماده برای سالمتی
انسان مضر است.
کوروش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم
درمانی در گفت وگوبا ایرنا ،با تا کید بر اینکه یک
تغذیه سالم شامل استفاده از همه گروه های
غذایی است ،افزود :پنج گروه اصلی غذایی
شامل غالت ،گوشت ها ،سبزی ها ،میوه
ها و لبنیات وجود دارد که یک تغذیه سالم،
استفاده مناسب این مواد به صورت روزانه بر
اساس وزن ،میزان فعالیت ،جنس و سن هر
شخص است.
وی با بیان اینکه گروه غذایی دیگری هم به
نام گروه متفرقه وجود دارد که شامل قندها و
چربی ها هستند ،یادآور شد :همواره در توصیه
های تغذیه ای تا کید می کنیم که از این گروه
ها کمتر استفاده شود به دلیل اینکه دریافت
این گروه مواد مغذی زیادی ندارد مثال قندها
فقط کالری دارند و چربی ها هم باید به تناسب
استفاده شوند.
مصرف چه نوع چربی مفید و مصرف
چه نوعی زیان آور است؟
صمدپور با بیان اینکه برخی افراد برای کاهش
وزن یا تناسب اندام ،گروه چربی ها را کامال
حذف می کنند ،متذکر شد :این گروه نباید
حذف شود بلکه باید درصدی از کالری روزانه
از گروه چربی ها کسب شود زیرا ساختمان
هورمون ها و غشای پوست و قسمت های
مختلف بدن نیاز به چربی دارد اما تا کید می
کنیم وقتی چربی یا روغن مصرف می شود از
نوع خوب آن استفاده شود.
این متخصص تغذیه ،با تقسیم بندی چربی ها
به سه دسته ،بهترین روغن ها را روغن زیتون،
روغن هسته انگور ،روغن کنجد ،روغن سبوس
برنج عنوان کرد و اظهار داشت :فراموش نشود
این روغن ها برای مصرف سرخ کردن نیست و

برای این کار باید روغن مخصوص سرخ کردنی
استفاده شود.
وی ادامه داد :دسته دوم روغن هایی مانند
روغن کانوال ،روغن سویا ،روغن ذرت یا
آفتابگردان هستند که با توجه به اینکه در بازار
و سبد خانوار جای خوش کرده اند ،متاسفانه
مقدار زیادی امگا  6دارند و مصرف زیاد این
روغن ها ،باعث افزایش امگا  6در بدن و در
نتیجه میزان التهاب در بدن باال می رود و
امگا  3بدن کاهش می یابد .کسانی که روغن
آفتابگردان ،ذرت یا کانوال استفاده می کند
باید هرچند مدت روغن های دارای امگا  3را
جایگزین این روغن ها کند.
صمدپور با بیان اینکه روغن های جامد،
حیوانی یا روغن نارگیل در دسته سوم چربی
ها قرار دارند که روغن های خوبی نیستند،
تا کید کرد :روغن های جامد به خاطر طعم یا
مزه ای که دارد مورد استقبال بسیاری از افراد
قرار دارد اما تا کید می کنیم این نوع روغن ،با
توجه به نوع اسید چرب ،خطر بیماری قلبی را
زیاد می کند.
این رژیم درمانگر ،با تا کید بر اینکه استفاده
از روغن حیوانی خوب و درجه یک به مقدار
کم در برنامه غذایی روزانه یا هفتگی اشکالی
ندارد ،یادآور شد :منظور از روغن حیوانی ،دنبه

یا چربی آب شده گوسفند یا گاو نیست بلکه
منظور روغنی است که از کره گرفته می شود اما
به طور کلی توصیه ما استفاده از روغن زیتون،
کنجد و غیره است.
کره حیوانی بخوریم یا گیاهی؟
وی در ادامه گفت وگو ،به استفاده روزانه کره
های بسته بندی شده با برندهای مختلف در
میان اقشار جامعه اشاره و خاطرنشان کرد:
کره ،روغن مایعی است که طی فرایندی تبدیل
به جامد می شود و با افزودن مقداری ویتامین،
مواد معطر و خوش طعم در ذائقه غذایی افراد
جای باز کرده است .در حالی که روغنی که
مایع بوده و تبدیل به کره شده از نظر سالمتی،
ارزش غذایی خود را از دست می دهد.
صمدپور افزود :باید از این ماده غذایی کمتر
استفاده شود .بسیاری تبلیغ می کنند که کره
گیاهی یا همان مارگارین بهتر است اما باید
گفت کره مارگارین که در انواع کیک ،بیسکویت
و غیره در کارخانه ها هم استفاده می شود یک
نوع اسید چرب دارد که مشکل کبد چرب یا
چاقی یا مشکالت قلبی را به دنبال دارد.
وی در ادامه بر این موضوع که کودکانی که وزن
کمی دارند یا افرادی که سوءتغذیه دارند ،باید
از میزانی کره در روز استفاده کنند ،تا کید کرد و

خوردن کره یا روغن سن و جنس
می شناسد؟
صمدپور درباره مصرف کره یا روغن بسته
به سن و جنس افراد هم توضیح داد :این
به دریافت روغن روزانه افراد بستگی دارد
مثال برخی افراد یک تا دو قاشق روغن زیتون
استفاده می کنند و بقیه روغن خود را از آجیل
ها می گیرند که برای سالمت قلب خوب
است اما به طور کلی در افراد باالی  40سال در
مناطق شهرنشین ،هر چه میزان روغن کاهش
یابد سالمت بیشتر است.
این متخصص تغذیه با تا کید بر اینکه
برای بزرگساالن ،کره تغذیه خوبی نیست،
خاطرنشان کرد :برای کودکان زیر پنج سال یا
مناطقی که کمبود وزن یا سوءتغذیه در آنجا
شایع است به عنوان منبع خوب انرژی توصیه
می شود.
وی ادامه داد :نباید از روغن های پنهان غافل
ماند؛ گوشت قرمز دارای چربی است که نوع
چربی آن اشباع شده و خوب نیست .بنابراین
گوشت و مرغ مصرفی چربی دارد و با در
نظرگرفتن این چربی ها ،دو تا سه قاشق روغن
خوب هم باید استفاده کرد.
صمدپور یادآور شد :در برخی موارد می شنویم
که پدربزرگ یا مادربزرگ ها با خوردن کره
حیوانی قوی مانده اند ،این تصورات اشتباهی
است .زیرا نباید زندگی های شهرنشینی و کم
تحرک کنونی را با گذشته مقایسه کرد .افراد در
گذشته آنقدر تحرک و فعالیت داشتند که چربی
مصرف شده به اصطالح به سوخت و ساز
تبدیل می شد ضمن اینکه انواع مواد شیرینی
و نوشیدنی و فست فودی نبود.
وی با تا کید بر اینکه امروزه چربی ها تبدیل به
سوخت و ساز نمی شوند بلکه در بدن مانا می
مانند ،تصریح کرد :وقتی گزینه های دیگری
داریم کره ماده غذایی سالمی نیست.

آیا جایگزینهای گوشت سالمتر هستند؟
گروه سالمت//

رژیمهایی غذایی مختلفی بر اساس حذف گوشت طراحی
شده و مردم همچنین به دلیل گرانیها در چند دهه اخیر از
غذاهای فراوری شده بیشتر استفاده میکنند.
به گزارش ایرنا از موسسه سالمت و بهداشت عمومی کشور،
رژیمهایی غذایی مختلفی بر اساس میوهها و سبزیها طراحی
شده که تالش دارند گوشت را بهطور کامل یا تا حد ممکن از
برنامه غذایی حذف کرده و سبزیها را جایگزین آن کنند.
حتی برخی محصوالت بهطور خاص به شکلی
طراحی شدهاند که طعم و ظاهری شبیه به گوشت
داشته ولی با استفاده از سبزیها تهیه شده باشند.
ولی سؤال مهم این است که آیا همه جایگزینهای
گوشت سالم هستند؟ آیا صرفا حذف گوشت از رژیم
غذایی به معنی بهتر کردن آن است یا آن که ممکن
است جایگزین انتخابی برای آن مضرات بیشتری
هم داشته باشد؟
مشکل اصلی برخی جایگزینهای گوشت آن است
که این محصوالت با هدف اصلی شبیه سازی طعم
و بافت و ظاهر گوشت طراحی شدهاند ،ا گر ترکیبات
نوشته شده روی بسته بندی این محصوالت را
نگاه کنید ،با فهرستی طوالنی از انواع و اقسام
ترکیبات مواجه میشوید.
در واقع این محصوالت بیشتر از آن که یک غذای طبیعی و سالم
باشند ،محصوالت آزمایشگاههای غذایی هستند که ممکن
است آن چنان که تصور میشود سالمتر از گوشت یا مغذیتر از
معموال ترکیب اصلی تشکیل
جایگزینهای طبیعی آن نباشند.
ً
دهنده این محصوالت پروتئین ایزوله است که از استخراج
پروتئین از گیاهانی مثل دانههای سویا و نخود به دست میآید.
معموال روغن نارگیل است
روغن به کار رفته در این محصوالت
ً

که باعث آبدار شدن محصول میشود و متیل سلولز هم برای
افزایش قوام و کنار هم نگه داشتن بافت استفاده میشود.
نتیجه ترکیب کردن این مواد یک غذای فوق فراوری شده است
که ب ه طور کلی از نظر بحث سالمت و تغذیه در دسته غذاهای نه
چندان سالم قرار میگیرند.
تحقیقات نشان میدهد که غذاهای فوق فراوری شده
باعث افزایش خطر سرطان و مرگ زودرس میشود .موسسه
تحقیقات سرطان آمریکا نیز توصیه کرده تا حد امکان غذاها

بهصورت کامل مصرف شده و استفاده از غذاهای فوق فراوری
شده به حداقل برسد .به عالوه اینکه حد مصرف مجاز این
محصوالت جایگزین ب ه اندازه حد مصرف گوشت قرمز است،
یعنی حدا کثر  ۴تا  ۶وعده گوشتی در هفته ،است.
بر اساس این گزارش ،محصوالت بدون گوشت که بیشتر
گیاه خواران از آن استقبال میکنند ،مزیتهایی هم دارد.
این محصوالت معموال سرشار از پروتئین هستند و مصرف

کننده میتواند بدون دریافت کلسترول اضافی و ناخواسته ،از
پروتئین و مقادیری فیبر خورا کی موجود در محصول استفاده
معموال ماندگاری بسیار
کند .بهعالوه جایگزینهای گوشت
ً
بیشتری دارند و بهراحتی هم میتوان از آن در تهیه غذاهای
مختلف مثل کوفته ،ما کارانی و غیره استفاده کرد .پیش از
انتخاب این محصوالت بهتر است به ترکیبات استفاده شده در
آن دقت کرد .برخی از این محصوالت به دلیل روغنی که برای
آبدار شدن گوشت استفاده میکنند ممکن است سطح باالیی
از چربی اشباع شده در خود داشته باشند .هر چند
تاثیر مستقیم و منفی همه چربیهای اشباع (مثل
روغن نارگیل) بر سالمت قلب هنوز به قطعیت
نرسیده است.
برخی محصوالت فوق فراوری شده نیز برای بهبود
طعم از میزان زیادی نمک استفاده میکنند که
با توجه به متوسط باالی مصرف نمک در میان
ایرانیها ،چندان مطلوب نیست .شاید سادهترین
راه حل برای انتخاب محصوالت جایگزین گوشت
سالم آن باشد که محصوالتی با ترکیبات استفاده
شده کمتر را خریداری کنید و البته در نظر داشته
باشید که این محصوالت مانند باقی محصوالت
فراوری شده بوده و ممکن است آن چنان که ادعا
میشود ،بدون ضرر نباشند.
مهمتر از آن اینکه نباید تصور کرد وجود انواع مواد غذایی مفید
مانند برنج ،لوبیا ،عدس ،قارچ و غیره در یک محصول به معنی
وجود تمام مواد مغذی این ترکیبات در آن نیست.
معموال طی فرآیندهایی انجام
تهیه محصوالت فراوری شده
ً
میشود که برخی از این مواد مغذی را تغییر داده ،از بین میبرد
یا حذف میکند .عالوه بر این که این محصوالت معموال مواد
افزودنی مختلفی دارند که برای بدن مفید نیست.

میز خبر

مفید مضـ ــر
کــــرهِ ،

نباید از روغن های پنهان غافل ماند؛
گوشت قرمز دارای چربی است که نوع
چربی آن اشباع شده و خوب نیست.
بنابراین گوشت و مرغ مصرفی چربی دارد
و با در نظرگرفتن این چربی ها ،دو تا سه
قاشق روغن خوب هم باید استفاده کرد
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چند توصیه برای رفع سریع سردرد
گروه سالمت//

سردرد تنشی رایج ترین نوع
سردرد است .ا گرچه علت
دقیق سردرد تنشی ناشناخته
است اما به نظر میرسد عوامل
مختلفی از جمله کمخوابی،
نخوردن وعدههای غذایی و
استرس در ایجاد سردردهای
تنشی نقش دارند.
به گزارش ایسنا ،ممکن است برخی از افراد هم میگرن و هم سردرد تنشی داشته
باشند .عالوه بر این سردرد تنشی میتواند باعث درد میگرن شود که با داروهای
میگرن تسکین مییابد.
در ادامه چند راهکار برای برطرف کردن سردردهای تنشی به نقل از سایت
«مدیسین نت» آورده شده است:
درمانها یا روشهای درمانی جایگزین:
درمانهای جایگزین مانند کمپرس گرم یا کیسه یخ ممکن است برای برخی از
افراد فواید قابل توجهی به همراه داشته باشد.
نوشیدن آب:
بعضی اوقات سردرد میتواند به دلیل کمبود آب بدن یا کمبود غذا ایجاد شود.
در این صورت نوشیدن برخی مایعات غیرکافئیندار یا خوردن مقداری خورا کی
میتواند به رفع سردرد کمک کند.
بذر کتان:
بذر کتان سرشار از اسیدهای چرب امگا  ۳بوده و خوردن آن ممکن است به
کاهش سردرد کمک کند .تصور میشود که این موضوع به دلیل خواص ضد
التهابی اسیدهای چرب امگا  ۳باشد.
روغن نعنا یا اسطوخودوس:
استنشاق رایحه روغن نعناع یا روغن اسطوخودوس میتواند به کاهش سردرد
کمک کند .توجه داشته باشید که روغن اسطوخودوس نباید به صورت خورا کی
مصرف شود.
ماساژ پوست سر:
ماساژ پوست سر به راحتی انجام میشود و ممکن است تسکین قابل توجهی
ایجاد کند .تمرکز ماساژ روی نواحی گیجگاهی یا ناحیه پس سری (پشت سر)
ممکن است منجر به بهترین پاسخ شود.
ماساژ بدن:
ماساژ کل بدن نیز ممکن است باعث تسکین سردرد شود.
مدیریت استرس:
ا گر به نظر میرسد استرس محرک سردرد است ،یادگیری تکنیکهای مدیریت
استرس یا تکنیکهای آرام سازی میتواند فوائد قابل توجهی به همراه داشته
باشد.
ورزش:
مطالعات نشان داده که ورزش چه فعالیتهای هوازی منظم و چه حرکات
کامال موثر است.
خاص برای کاهش دفعات سردردهای تنشی ً

احتمال ابتال به آلرژی
در متولدین کدام فصل بیشتر است؟
گروه سالمت//

تحقیقات اخیر محققان
نشان میدهد احتمال ابتال
به آلرژی در متولدین برخی
از فصول سال نسبت به
دیگران بیشتر است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،دانشمندان در
تحقیقات اخیر خود
دریافتند کودکانی که در
فصل پاییز به دنیا میآیند بیشتر مستعد بیماریهایی مانند آسم و تب یونجه
هستند.
به گفته محققان ،انگلیس بیشترین تعداد بیماران آلرژیک را دارد و بیش از ۲۰
درصد جمعیت این کشور حداقل یک نوع آلرژی را دارند.
جسیکا هوی یکی از محققان سالمت در آمریکا گفت :با بررسی همه کودکانی که
به کلینیک ما مراجعه میکردند متوجه شدیم افرادی که متولد فصل پاییز هستند
بیشتر از سایرین به بیماریهای آلرژیک مبتال میشوند.
او افزود :در حال حاضر به دنبال یافتن علت این اتفاق هستیم که امکان دارد به
دلیل وجود با کتری روی پوست کودکان باشد .دانشمندان معتقدند ،بیشترین
آلرژیها از زمان نوزادی شروع میشود.
مواد حساسیت زا از طریق پوست خشک یا ترک خورده عبور میکنند و باعث
ایجاد وا کنشهای زنجیرهای آلرژیک میشوند.
طبق بررسیها از هر  ۵کودک در انگلیس یک نفر به ا گزما مبتال میشود .این عارضه
باعث خشک شدن ،خارش ،قرمزی و ترک خوردن پوست میشود .کودکانی که
از ا گزما رنج میبرند اغلب سطح باالیی از با کتریهای مضر به نام استافیلوئیدها
را روی پوست خود دارند که توانایی آنها را در مقابله با آلرژنها یا عوامل بیماری
زا مختل میکند.
برخی مواد خارجی که وارد بدن میشوند پاسخ سیستم ایمنی بدن را در پی دارند
و هربار پس از ورود این ماده خاص به بدن ،فرد عالئم خاصی را دارد و میتوان
گفت فرد دچار بیماری آلرژیک شده است.
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ی شرکتهای تعاونی
آ گه 
سراسر هرمزگان در صبحساحل

آ گهی مزایده ( مرحله اول )
اجرای احکام دادگستری حاجی آباد بموجب پرونده کالسه  9709987644100418صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی
دادگستری شهرستان حاجی آباد اجاره ساالنه یک باب سالن سردخانه (واقع در ظلع غربی ) واقع در ناحیه صنعتی جائین
کیلومتر  9شهرستان حاجی آباد با مشخصات فنی اسکلت سوله دیوارها آجر و ساندویچ پانل با فوم فشرده ارتفاع کناره
ها حدود  4متر و ارتفاع میانی حدود  7متر می باشد که برابر اندازه گیری های بعمل آمده فضای مفید سالن مزبور حدود
 342متر مکعب می باشد و ماشین آالت سرکننده سالن مصوف کامال دایر و در حال بهره برداری می باشد و اجاره هر متر
مکعب سالن سردخانه برای نگهداری هر نوع محصول در مقطع زمانی  1399/06/01لغایت  1399/12/29هر سال به
میزان  6/000/000ریال و اجاره بها  5ماهه ابتدای هر سال به ازای هر متر مکعب انباری دارای معادل  1/000/000ریال تعیین
گردیده است و با توجه به بررسی ها و تحقیقات کارشناسی بعمل آمده بها سالیانه یکباب سالن سردخانه مورد نظر معادل
مبلغ  2/258/700/000ریال ( دو میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال ) ارزیابی و کارشناسی
گردیده ( طلب محکوم له  3/336/060/000ریال ) که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به اجاره می رسد.
 -1حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال  %10بهاء ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه
پیشنهاد نمایند.
 - 4پیشنهاد دهنده باید در پا کت مهر و ال ک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت
پیشنهاد دهنده روی پا کت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1399/07/13به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود .
( ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند).
 - 5با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخالف شرایط آ گهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد
ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 - 6اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
 - 7پیشنهاد در ساعت  10صبح روز دوشنبه  1399/07/14قرائت خواهد شد حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده
بالمانع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
-6در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی
قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارات وارده
مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به دفتر اجرای احکام دادگستری حاجی
آباد مراجعه نمایند.

رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد  -علی ا کبر ابراهیمی 197192

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپیدار تجارت بارمان درتاریخ  1399/03/17به شماره ثبت  2045به شناسه
ملی  14009185257ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد.
موضوع فعالیت :صادرات  ،واردات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه ،ترخیص کاال از گمرکات
 ،انجام کلیه عملیات کمیسونری  ،ایجاد هر قسم از کارخانجات تولیدی ،خدمات استافینگ  ،استریپ و انبارداری
کاال ،مشاوره تجارت و بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان هرمزگان  ،شهرستان بندرلنگه  ،بخش مرکزی  ،شهر بندرلنگه ،محله بازار  ،بلوار
امام خمینی  ،خیابان انقالب  ،پال ک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7971813147سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  250000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای خالد پیش دستی به شماره ملی 3441090764
دارنده  125000000ریال سهم الشرکه آقای فیصل نصیحت کن به شماره ملی  3441186303دارنده  125000000ریال
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای خالد پیش دستی به شماره ملی  3441090764و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود آقای فیصل نصیحت کن به شماره ملی  3441186303و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسالمی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سایر نامه های
عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه
()992492

مفقودی

مفقودی

گواهی نامه صالحیت پیمانکاری به شماره
 94/5/70/118و تاریخ  1395/2/7به نام
آقای صالح سلیمی مدیر عامل شرکت سلیم
سازه آریا به شماره ثبت  13333مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز (شناسنامه خودرو ) سواری هاچ بک
سیستم سایپا تیپ  111SEمدل  1396به رنگ سفید
روغنی به شماره موتور  M13/5919576و شماره
شاسی  NAS431100H5724326و شماره پالک
 84ایران  451ص  82به نام جواد حبیبی نام پدر
صادق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

مفقودی

مفقودی

سند کارخانه و برگ سبز ( شناسنامه خودرو ) سورای
پژو تیپ PARSXU7به رنگ سفید روغنی مدل
 1395به شماره موتور  124K0863427و شمار ه
شاسی  NAAN01CE4GK354713و شماره پالک
 84ایران  986س  35به نام علی انبوج نام پدر باران
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

برگ سبز (شناسنامه خودرو ) سواری ام  .وی  .ام
تیپ  550مدل  1394به رنگ سفید روغنی به
شماره موتور  MVM484FCAFF001510و شماره
شاسی  NATGCARKXF1001487و شماره پالک
 84ایران  141ط  41به نام بیژن رستمی نام پدر حسن
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

اخطاریه طالق

احتراما مستندا به ماده ی  35قانون حمایت خانواده جهت درج در روزنامه به فی مابین زوجین
آقای غالمرضاجباری و خانم سارا کامل جهرمی که به شماره ثبت طالق 1399/6/27 - 2232
در دفترخانه شماره  14بندرعباس که به طالق خلعی ثبت گردیده آدرس دفترخانه بندرعباس
بلوار حقانی نبش کوچه خردمند  2خدمتتان معرفی می گردد  -لطفا اقدامات الزم جهت درج
روزنامه مبذول فرمایید.

سردفتر طالق شماره  14بندرعباس ابوذر کرتی خورگو
آ گهی مزایده( نوبت اول)
آ گهی مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی به موجب پرونده کالسه  8309987610900120صادره از شعبه
اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس  -1ششدانگ عرصه به پال ک ثبتی  460فرعی از  66اصلی به مساحت  629/27متر
مربع با کاربری مسکونی به مالکیت آقای ابراهیم کریمی پوری واقع در بخش احمدی شهر سرگز جمعا به مبلغ 629270000
ريال ارزیابی و کارشناسی گردیده است  ،ارزش کل ملک فوق  629/270/000ريال در خصوص محکومیت محکوم علیه
آقای ابراهیم کریمی پوری بابت طلب محکوم له جواد اله رضائی زارعی ارزیابی و کارشناسی گردیده است ( طلب محکوم له
6/618/600/279ريال ) که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد.
 -1حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه
پیشنهاد نمایند.
 -4پیشنهاددهندگان باید در پا کت مهر و ال ک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت
پیشنهاد دهنده روی پا کت تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  1399/07/19به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود ( ،ضمنا
فی المجلس نیز می تواند با رعایت مقررات در مزایده شرکت نماید)
 -5با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آ گهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب
اثر داده نخواهد شد .
 -6اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
 -7پیشنهاد در ساعت  10صبح روز یکشنبه  1399/07/20قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده
بالمانع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
 -8در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و
خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد
شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی مراجعه
نماید.

دادیار شعبه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی  -محمد حسن گنجعلی 197183
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آ گهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شــرکت آلومينيــوم المهــدی در نظر دارد نســبت به خرید خودروهای آتش نشــانی و امــداد و نجات
مــورد نیــاز خــود از طریــق مناقصــه عمومی اقــدام نماید .لــذا بدینوســیله از کليه متقاضیــان دارای
صالحيــت دعــوت مــی شــود جهــت دريافــت اســناد مناقصــه بــه وب ســايت المهــدی بــه آدرس
 www.almahdi.irمراجعه و فايل مربوطه را دانلود نمايند.
توضيحات:
 آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/07/13 ضمانتنامه :تضمين شــركت در مناقصه مبلغ ( 5.500.000.000پنج میلیارد و پانصد میلیون) ریالمی باشد كه می بايست بصورت ضمانت نامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمديد ارائه شود.
 محل تحویل پا کات مناقصه :بندرعباس ،كيلومتر  18جاده اســكله شــهيد رجائي ،بلوار صنعت،شركت آلومينيوم المهدی ،دبیرخانه شرکت .تلفن 076-33595021 :دورنگار076-33595550 :
 کلیه پا کات مناقصه می بایست بصورت دربسته ،ممهور و موضوع مناقصه روی پا کت ذکر گردد.ضمنا ارسال اسناد فنی مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوی شركت كنندگان الزامی است.
 مضافا اينكه به پيشــنهادهای مشــروط ،مخدوش ،فاقد امضاء و پيشنهادهايی كه بعد از مدتمقرر در آ گهی واصل شود ،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -هزينه درج آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شركت آلومینیوم المهدی

