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خبر اختصاصی

رئیس کمیته مسابقات هیات فوتبال هرمزگان

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان خبر داد:

نام نویسی بیش از  ۸هزار هرمزگانی
در انتخابات شوراهای روستا و عشایر
رئوفی :بیشترین نامنویسی در شهرستانهای بندرعباس ،میناب و بندرلنگه بوده است

صفحه

2

سرپرست میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی هرمزگان اعالم کرد:

سهراب بناوند بابیان این مطلب گفت« :از این تعداد 2884
کارت شناسایی صنایعدستی 2486 ،پروانه تولید انفرادی و 6
پروانه تولید کارگاهی در سطح استان صادرشده است».
او بابیان اینکه یکی دیگر از برنامههای مهم ما در حوزه
صنایعدستی ایجاد مرا کز تولید ،اشتغال و آموزش
صنایعدستی در شهرها و روستاهای هرمزگان است ،ادامه
داد« :طی سال گذشته  3مرکز تولید ،اشتغال ثو آموزش
صنایعدستی ایجاد شد که در حال حاضر  28مرکز در سطح
استان فعال هستند».بناوندافزود« :نزدیک به  76هزار
صنعتگر دارای مجوز ثبتشده صنایعدستی در هرمزگان
داریم که بیشتر در رشتههای گالبتون دوزی ،خوس دوزی،
گلیمبافی ،حصیربافی ،صنایعدستی دریایی ،سفالگری و...
فعالیت دارند».

آنها شده است.این زن به یکی از پیامهای ارسالی اشاره
داشت که این فرد ناشناس بیان داشته مأمور ارگانی امنیتی
است و تصمیم دارد با جاسازی مواد مخدر در خودروی همسر
وی ،اقدام به پروندهسازی کند و ....در این رابطه پروندهای
تشکیل شد و برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا استان
قرار گرفت .تحقیقات پلیسی آغاز شد تا اینکه پس از چند روز
صاحب شماره موردنظر شناسایی و...
صفحه 5

مروری بر جریان شعر عرفانی ،به مناسبت  25فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری

حلقهای از یک زنجیره طالیی

صفحه

صبح دیروز اتفاق افتاد؛
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اعتراض رانندگان تا کسی در بندرعباس
صفحه

یادداشت روز

رمضان ماه همدلی
سفرههای خالی شده از کرونا ،اولویت دارد به دورهم جمع
کردن روزهدارانی که از این تجمع ممکن است سالمتشان
به خطر بیفتد .جامعهای که هزاران خانواده محروم را در
خود جای داده است که بیشتر سال را به آب و نانی بسنده
میکنند ،ایجاب میکند تا رمضان را با حمایت از آنان
بگذرانیم که ماه همدلی مسلمانان است .به برکت ماه
رمضان برای مسلمانان فرصتی پیش میآید که یکدیگر را
مهمان سفرههای خود کنند .چه بهتر که امسال با توجه
به هشدارهای وزارت بهداشت از افطاریهای مجلل
به سمت کمک به نیازمندانی برویم که شرایط موجود
حالوهوایشان را سختتر کرده است.یکی از متداولترین
نوع یاریرسانی ،اطعام گروهی نیازمندان است .حاال که
یتوانیم در سایه
شرایط دور هم جمع شدن را نداریم ،م 
حفظ آبرو و حرمت ،کمکرسان آنانی باشیم که این روزها
کمرشان دربرابر مشکالت خم شدهاست .نگاهی به پاندمی
کرونا بیانگر این است که بخش زیادی از کسبوکارها در
این ایام آسیب دیدهاند و تعداد کثیری از کارگران بیکار
شدهاند.همچنین کسبوکارها و کارگاههای مختلفی به
سمت تعطیلی کشیده شدند .بیشک رمضان امسال نیز
میتواند فرصتی برای کمک به فقرایی شود که بیماری
کرونا زندگیشان را نشانه گرفته و توان مالی آنها را پایینتر
آورده است .حس نزدیکی و همزاد پنداری با قشر ضعیف
جامعه در این روزهای کرونازده ،آن هم در ماه پربرکتی که
ما را بیش از پیش مسئول میکند ،آرامشی را در ابتدا در روح
خودمان میدمد .پس از آن نظاره لبخندی بر لب کودکی
که نقشی در حک کردنش داشتی ،ماهت را عسل میکند.

یک مسوول خبر داد:

آغاز خرید تضمینی پیاز مازاد
از کشاورزان هرمزگان
گروه اقتصادی//
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید
تضمینی ۲۳هزار تن پیاز مازاد در کشور خبر داد و گفت :خرید
تضمینی پیاز با هدف تنظیم بازار این محصول ،حمایت از
کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان درحال انجام
است«.مرتضی معتمد» با اشاره به تولید مازاد بر نیاز پیاز در

استان هرمزگان و جنوب استان کرمان افزود :کشاورزان این
مناطق برنامه کشت ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را
رعایت نکردند و در زمینهایی که میتوانست زیرکشت دیگر
محصوالت مورد نیاز کشور برود ،پیاز کاشتند که این امر منتج
به تولید پیاز بیش از نیاز و افت قیمت این محصول شد.
وی اظهارداشت :درپی این اتفاق وزیر جهاد کشاورزی
دستور خرید تضمینی پیاز را صادر کرد و این وظیفه را بر
عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار داد.معتمد تصریح
کرد :به موازاتخریدتضمینی سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران نیز تفاهمنامهای را با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای
تأمین منابع مالی مورد نیاز خرید توافقی و حمایتی پیاز مازاد
کشاورزان تنظیم کرد .منابع مالی که از سوی ستاد تأمین

دختر  18ساله به همراه نامزدش
همسایه را در فضای مجازی تهدید میکرد شناسایی شد

دختر  18ساله که همکار پدرش را در فضای مجازی تهدید
میکرد در بندرعباس دستگیر شد .این دختر با اجیر کردن
نامزدش از طریق ارسال پیامهای تهمت توهین و تهدیدآمیز
واتساپی ،قصد انتقامگیری از مرد و زن همسایه گذشتهاش
را داشت .مدتی قبل زن  46سالهای با مراجعه به پلیس فتا
هرمزگان مدعی شد شخصی ناشناس از طریق پیامرسان واتس
آپ با شماره وی و همسرش باعث سلب آرامش و امنیت روانی

گروه اجتماعی//
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
هرمزگان گفت« :طی سال گذشته 5 ،هزار و  376مجوز
صنایعدستی در استان صادر و تمدیدشده است».

رمضان امسال نیز همانند سال گذشته در حالی آغاز
میشود که کرونا همچنان مهمان ناخواسته جهان است
و قصد عزیمت ندارد .همهگیری ویروس کرونا ،بر نحوه
عبادت مسلمانان در ماه رمضان نیز تاثیر گذاشتهاست.
دورهمیهایمان جمع و جورتر و سفرههای طویل افطاری
محدود به جمع خانوادهها شدهاست .امروز اولین روز از ماه
مبارک رمضان است اما با توجه به شرایط حا کم ،حفاظت
از جان عزیزانمان ،ثوابی بس بیشمارتر از افطاری گرفتن
دارد .با کمی تامل درباره آمار روزانه مبتالیان به کرونا و
آثار به جا مانده از پرهیز نکردن از سفر در تعطیالت نوروز،
در مییابیم که بهتر است در این ماه در تنهایی و خلوت
عبادت کنیم.امام علی (ع) میفرماید« :چه بسا روزهداری که
از روزههایش جز گرسنگی و تشنگی بهرهای ندارد و چه بسا
شب زندهداری که از نمازش جز بیخوابی و سختی سودی
نمیبرد» .به گمانم در این شرایط کسی که برای گرفتن
مراسم افطار باعث تجمع افراد میشود ،مصداق همانی
است که کالم امام علی (ع) به آن اشاره دارد .برای جا
نماندن از ثواب افطاری دادن ،میتوانیم خانوادههایی را
دریابیم که کرونا معیشتشان را تحت تاثیر قرار دادهاست.
احتماال شما هم با من هم عقیده هستید که پر کردن

در سال گذشته کمیته مسابقات هیات فوتبال تمامی مسابقات
خود را به طور منظم برگزار کرد.محمد بارانی رئیس کمیته
مسابقات فوتبال هرمزگان گفت :کمیته مسابقات در سال
گذشته برای معرفی تیم های استان به رقابت های کشور تالش
کرد که مسابقات داخلی را به موقع برگزار کند تا مشکلی برای
معرفی نماینده گان خود نداشته باشد.وی اظهار داشت :در
سال  ۹۹که سال بسیار سختی برای ورزش کشورمان به خاطر

شیوع کرونا بود هیات فوتبال هرمزگان رقابت های لیگ برتر،
لیگ یک ،زیر گروه دسته دوم  ،لیگ دسته دوم  ،لیگ برتر
امیدها ،لیگ برتر جوانان  ،لیگ یک جوانان  ،لیگ برتر نوجوانان
 ،لیگ نونهاالن و پيشكسوتان را طی نزدیک به چهارماه برگزار
کرد که در نوع خودش در سطح کشور بی نظیر بود.بارانی ضمن
تشکر از همراهی کمیته داوران و کمیته مسابقات در اجرایی این
مسابقات گفت :خیلی از استان ها...
صفحه 4

انتقامگیری اینترنتی
از همکار پدر

صدور  5هزار و 376
مجوز صنایعدستی
در هرمزگان

راضیه نیرومند
خبرنگار

سال گذشته شرایط سختی برای
برگزاری رقابتهای فوتبالی داشتیم

وزیر راه و شهرسازی:

انا هلل و انا الیه راجعون

۳۰هزار مسکن مهر باقی مانده است

گروه اقتصادی//
وزیر راه و شهرسازی گفت :منافع سرمایه گذاران مسکن در این
طرح به مخاطره نمی افتد بلکه برای خارج کردن پول هایی که در
بازار مسکن سفته بازی ایجاد میکند ،موثر است.

به گزارش مهر ،محمد اسالمی در جمع خبرنگاران ،اظهار
داشت :در وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی را با
برنامهریزی برای شناسایی متقاضیان واقعی در بافت شهری
آغاز کردیم .فرایند شناسایی متقاضیان ،تأمین زمین ،اخذ
نهایتا تسهیالت بانکی انجام و عملیات
آوردههای مردمی و
ً
اجرایی این طرح آغاز شده است.وزیر راه و شهرسازی گفت:
تا به امروز در همه شهرهای کشور طرح اقدام ملی را در ۳
وضعیت شامل «تأمین زمین به متقاضیان و ساخت فردی»،
«مجتمع سازی در شهرهایی که محدودیت زمین داریم» و
«احداث پروژه مشارکتی در شهرهای که زمین گرانتر است»
تعریف کردهایم.اسالمی با بیان اینکه تا کنون ساخت بیش
از  ۵۳۰هزار واحد فعال را آغاز کردهایم ،گفت :پروژههایی که
آماده افتتاح هستند از این ماه به بعد به ترتیب افتتاح خواهند
شد بنابراین مردم هرچه سریعتر آوردههای خود را واریز کنند.
وی با بیان اینکه در دولتهای نهم و دهم ساخت  ۲میلیون
و ۲۰۰هزار واحد مسکن مهر برنامهریزی شده بود ،گفت :از
سال  ۹۱تحویل این واحدها آغاز شده و در حال حاضر کمتر
از  ۳۰هزار واحد داریم که به زودی تحویل داده میشود.وزیر
راه و شهرسازی ادامه داد :برخی پروژههای تعاونی مسکن مهر
که در محا کم قضائی پرونده دارند هم باقی مانده که ارتباطی

به وزارت راه و شهرسازی ندارند؛ به هر حال امیدواریم تا پایان
دولت دوازدهم پرونده مسکن مهر بسته شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه امال ک و اسکان نیز گفت:
در مقابل تهاجمی که برخی به صورت ناآ گاهانه و یا برخی
آ گاهانه و همگام با ضد انقالب در خصوص بازار مسکن شروع
شده بود اما استقبال از سامانه امال ک و اسکان خوب بود و
فعال زمان ارزیابی نیست.اسالمی
آمار ثبت روزانه را داریم ،البته ً
با تا کید بر اینکه این موضوع در جهت مصالح مردم است و
مزیتی برای دولت ندارد ،تصریح کرد :دولت و مجلس باید
تدبیری میاندیشیدند تا جریان پولی که در حوزه مسکن
التهاب ایجاد میکرد از سر مردم رخت بربندد؛ منافع سرمایه
گذاران مسکن در این طرح به مخاطره نمیافتد بلکه برای
خارج کردن پولهایی که در بازار مسکن سفته بازی ایجاد
میکند ،مؤثر است.
وی با بیان اینکه یک میلیون  ۳۰۰هزار خانه خالی شناسایی
کردیم و لیست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی است ،افزود:
در همه جای دنیا سیستم اسکان رصد میشود و وضعیت
هویت و مالکیت افراد مورد شناسایی قرار میگیرد.وزیر راه و
شهرسازی با تا کید بر اینکه ثبت امال ک در این سامانه برای
برنامهریزی مؤثر است ،افزود :ما طرح جامع مسکن داریم و
نباید بر اثر مفروضات ذهنی برنامهریزی کنیم.وی بیان کرد:
برخی میگویند با پروانه ساختمانی میتوان برنامهریزی کرد
اما پروانه ساختمانی مال ک نیست و هزاران پروانه ساختمانی
صادر شده ولی ساخت و ساز نشده است.
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سرکار خانم عبادیان

خبر تاسف بار درگذشت مادر گرامیتان مایه تالم و تاثر خاطر
گردید .ما این مصیبت عظما را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن عزیز
سفر کرده غفران الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان
صبری جميل و اجری جزيل مسئلت مینماییم.

مجموعه صبح ساحل
آ گهی فراخوان شناسائی مناقصه گران
شرکت فوالد هرمزگان جنوب
موضوع فراخوان :احداث واحد تولید گازهای صنعتی به ظرفیت  10.000نرمال متر مکعب بر ساعت
(ا کسیژن) در شرکت فوالد هرمزگان جهت افزایش ظرفیت واحد فوالدسازی از  1.5به  2میلیون تن تختال
در سال به روش EPC
مدت اجرای پروژه  32 :ماه از تاریخ ابالغ قرارداد
مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان می توانند تا پايان وقت اداري مورخ  1400/01/31به صورت غیر
حضوری و با مراجعه به وب سایت شرکت فوالد هرمزگان جنوب به آدرس ( www.hosco.irقسمت درج
آ گهی مناقصه /مزایده /فراخوان) نسبت به دریافت اسناد شناسایی فراخوان مناقصه گران و ضمائم
مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند.
 Contractor Questionnaire Reference listاسناد شناسايي مناقصه گران داخلي و خارجي پلنت ا كسيژن فرم شناسايي شركتها-كنسرسيومهاآخرين مهلت تحويل پا کت به مناقصه گزار :پايان وقت اداری مورخ 1400/02/08
تذکر :1پس از پايان مرحله ارزيابي شناسایی مناقصه گران  ،دعوتنامه شرکت در مناقصه براي مناقصه

می شود به شکل تسهیالت بدون کارمزد با عاملیت صندوق
تعاون روستایی ایرانیان به صادر کنندگان و کارخانههای
فرآوری کننده پرداخت میشود.وی از تولید  ۶۰۰هزار تن پیاز
مازاد بر نیاز صنف و صنعت و صادرات در کشور خبر داد.
معتمد گفت :ا کنون قیمت خرید تضمینی محصول پیاز
حدود  ۶۰۰تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت
از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و
تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی
را ادامه خواهد داد.

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

گراني كه صالحيت ارزيابي شناسایی (حداقل امتیاز )70را احراز نموده اند ،ارسال و فرآيند انجام مناقصه
وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
تذکر :2ارایه گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی ،پایه یک رشته صنعت و معدن
(زیر رشته صنعت) و یا پایه یک رشته نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است .مدارک
ارسالی پیمانکاران فاقد گواهینامه معتبر مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
تذکر :3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي
باشند.
تذکر :4ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و هزینه های چاپ آ گهی
به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
متقاضیان برای آ گاهی بیشتر می¬توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  33530003با کد 076
داخلی  8636و ( 3195اطالعات بازرگانی) و داخلی ( 8056اطالعات فنی) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
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بنیانگذار:
شادروان
قاسم کرمی

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
چاپ:مهدوی کرمان

تداوم تالشها
برای حفظ و احیای برجام

گروه سیاسی//
رئیسجمهوری با اشاره به اهمیت روابط ایران و
روسیه و لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای دو کشور برای
ارتقای روابط در همه زمینهها بویژه روابط اقتصادی
و تجاری و با اشاره به اراده مقامهای عالی دو کشور
برای ارتقای مناسبات ،بر لزوم توسعه روابط در راستای
منافع متقابل بدون تاثیرپذیری از فشارهای خارجی
تا کید کرد.

حسن روحانی در دیدار «سرگئی الوروف» وزیر

امور خارجه روسیه ،با اشاره به
عالقمندی جمهوری اسالمی
ایران برای توسعه همکاریهای
منطقهای ،از توسعه این
همکاریها با هدف کمک به
برقراری صلح و ثبات در منطقه
به عنوان اقدامی راهبردی در
مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا
و مداخله در امور منطقه از
سوی این کشور استقبال کرد.
روحانی در ادامه با تا کید بر ضرورت حفظ امنیت،
صلح و ثبات در منطقه و اینکه امنیت منطقه باید
توسط کشورهای خود منطقه حفظ شود ،بر لزوم
توسعه همکاریهای دفاعی و نظامی ایران و روسیه
با توجه به پایان تحریمهای تسلیحاتی ایران از ماه
ا کتبر سال گذشته ،تا کید کرد.رئیسجمهوری با
قدردانی از مواضع و حمایتهای مسکو از مذا کرات
هستهای ،بر تداوم تالشها برای حفظ و احیای
برجام به عنوان یک توافق چند جانبه بینالمللی که

نام نویسی بیش از  ۸هزار هرمزگانی
در انتخابات شوراهای روستا و عشایر
گروه سیاسی//
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان در پایان مرحله نام
نویسی انتخابات شوراهای اسالمی روستا و عشایر
در هرمزگان گفت ۸ :هزار و  ۲۳۲نفر برای انتخابات

شوراهای اسالمی روستا
و عشایر در هرمزگان نام
نویسی کردند.

علی رئوفی افزود :از این
شمار  ۷هزار و  ۵۶۹نفر مرد و مابقی زن هستند.
به گفته رئوفی ،بیشترین نامنویسی در
شهرستانهای بندرعباس ،میناب و بندرلنگه
بوده و شمار نامزدهای ثبت نامی در انتخابات

الگویی برای حل و فصل مشکالت از مسیر مذا کره
و دیپلماسی بوده است ،تا کید کرد و گفت :امروز
آمریکا و همه دنیا به این نتیجه رسیدهاند که فشار
حدا کثری شکست خورده و تنها راه آمریکا برای
بازگشت به برجام ،لغو تحریمها است.روحانی افزود:
حرکت دو کشور در این خصوص نشان دهنده نگاه
مشترک درمورد مسائل بینالمللی از جمله برجام
است و همچنین امروز برای اینکه بتوانیم برجام را
احیا و فعال کنیم ،همکاری دو کشور به طور قطع
بسیار موثر خواهد بود.رئیسجمهوری تا کید کرد:
ما در واقع میخواهیم فضا و روابط به تعهدات و
توافقات سال  2015برگردد و همه طرفهای برجام،
همان قولها و گفتارهای خود را عملیاتی کنند و
هرآنچه در آن زمان توافق شده پذیرفته شود ،نه
حاضریم کمتر از آن را بپذیریم و نه دنبال آن هستیم
که بیش از آن را بدست آوریم.روحانی افزود :باز
کردن پای رژیم صهیونیستی به عنوان یک عنصر
بیثباتکننده و تنشزا ،در منطقه خلیج فارس،
اقدامی خطرنا ک است.رئیسجمهوری همچنین با
اشاره به همکاریهای خوب دو کشور در حوزههای
سیاسی و منطقهای ،بر ضرورت تقویت مناسبات
اقتصادی و همچنین تسریع در اجرایی و عملیاتی
شدن توافقات و پروژههای مشترک اقتصادی دو
کشور در حوزههای نفت ،انرژی و حمل و نقل و
همکاری دو کشور در حوزه هستهای در ساخت
دو نیروگاه در بوشهر و همچنین سوخت نیروگاهها
و ایزوتوپها ،با استفاده از ظرفیت شرکتهای
خصوصی تا کید کرد.
شوراهای اسالمی روستا و عشایر استان در مقایسه
با دوره گذشته سه درصد بیشتر است.
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان در پایان افزود:
نامزدها برای کسب کرسی  ۶۷۵روستا در شرق
استان ۳۹۰،روستا در حوزه مرکز استان و ۲۶۳
روستا در غرب استان رقابت میکنند و در نهایت
 ۴هزار و  ۲۱۸نفر به عنوان اعضای شورای اسالمی
روستاها و عشایر هرمزگان انتخاب میشوند.

آ گهی تغییرات
آ گهی تغییرات شرکت ا کسیژن هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  10523و شناسه ملی  10101346500به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/11/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای مجتبی غیابی به شماره ملی  0532067010به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم فرخ خانزاده به شماره ملی  1754021042به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای سید علیا کبر شیرین بار به شماره ملی  1755633254به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک ،سفته و با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و مکاتبابت عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهیهای سازمان ثبت قابلدسترس میباشد.

اداره ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
 1400/24م الف 1400/1/23
آ گهی تغییرات
آ گهی تغییرات شرکت ا کسیژن هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  10523و شناسه ملی  10101346500به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  1399/11/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئتمدیره برای مدت دو سال بهقرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای سید علیا کبر شیرین بار به کد ملی 1755633254
خانم فرخ خانزاده به کد ملی 1754021042
آقای مجتبی غیابی به کد ملی 0532067010
 آقای محسن غنی جاهد به شماره ملی  0045260028به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا مالکی به شماره ملی 1229842829به سمت بازرس علیالبدل برای سال مالی  1399انتخاب شدند.
 -روزنامه صبح ساحل جهت نشر آ گهیهای شرکت انتخاب شد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب مدیران انتخابشده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهیهای سازمان ثبت قابلدسترس میباشد.

اداره ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
 1400/23م الف 1400/1/23

آ گهی دعوت از بستانکاران شرکت ساحل آرام قشم( با مسئولیت محدود)
در حال تصفیه ثبتشده به شماره  3992و شناسه ملی  14003667020نوبت اول
پیرو آ گهی انحالل به شماره /4010اث ش  1399/مورخ  1399/10/16و در اجرای مفاده ماده  215قانون تجارت بدینوسیله
از کلیه بستانکاران اعم از حقیقی و حقوقی که ادعای نسبت به این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت یک سال از
تاریخ درج اولین آ گهی با در دست داشتن اسناد و مدارک خود به نشانی قشم ظلع غربی میدان حافظ هتل المپیک کد
پستی  7951168471بشماره همراه  09171696373مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه
ادعایی پذیرفته نمیشود.

مدیر تصفیه فاطمه رنگینکمان

گـــــزیـــــــده

رئیس جمهور تاکید کرد:

تحريريه( 32229585 :داخلی )108
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
وب سایت www.sobhesahel.com :

چهارشنبه  25فروردین |1400سال سی و ششم| شماره 4291
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

از وا کنش غیر مسقیم نمکی به اظهارات رئیس جمهور
تا تکذیب محکومیت رئیس سازمان محیط زیست
توگوهای جامع با اتحادیه اروپا را تعلیق کرد
ایران گف 
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن
تحریمهای امروز اتحادیه اروپا اعالم کرد که ایران
توگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتوگوهای
گف 
حقوق بشری و تمامی همکاریهای ناشی از این
گفتوگوها را به حالت تعلیق درمیآورد و تحریمهای
متقابل را در دست بررسی دارد«.سعید خطیبزاده»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
در خصوص اقدام روز جاری اتحادیه اروپا در قرار دادن
اسامی تعدادی از مقامات و نهادهای جمهوری اسالمی
در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اظهار
داشت :جمهوری اسالمی ایران این اقدام را قویا محکوم
ن را بیاعتبار میداند.به گزارش فارس ،شورای
کرده و آ 
اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) هشت فرد و سه نهاد را به
بهانه نقض حقوق بشر به لیست تحریمهای خود افزود.
وا کنش غیرمستقیم نمکی به اظهارات رییس جمهور
نمکی گفت :قرار هم نیست با مردم در پس پرده صحبت
کرده و اعتماد مردم را حراج کنم .سی سال پیش بنده
معاون بهداشت بودم و مرحوم هاشمی گفت مدیرکل
تو چنین حرفی زده که از دیشب رسانههای بیگانه آن
را میگویند اما بنده گفتم من از روزی میترسم که مردم
ما را قبول نداشته باشند و از بی اعتمادی مردم هراس
دارم .وی افزود :بنده وزیر بهداشت مردم ایران ،شیعه
و المذهب ،سنی ،مسیحی ،کلیمی و زندانی محکوم
به اعدام هستم و ا گر مردم به این برادر کوچک طبق
ارزیابیها اعتماد کردند ،دلیلش این است که با مردم
شفاف بودم .نمکی ادامه داد :حرف دو صدایی و یک
صدایی را باید لفظ دو صدا و یک صدا را ارزیابی کنیم.
در زمینه حرف غیرکارشناسی از محل مورد اعتماد
کارشناسی مردم ،ا گر انتظار تک صدایی داریم ،اشتباه
است .من نمیتوانم با سالمت مردم مصالحه کنم.
صالح نیست که سید حسن خمینی وارد انتخابات شود
نایب رئیس سابق مجلس شورای اسالمی و نامزد ریاست
جمهوری سیزدهم با بیان اینکه اطالع دقیقی ندارم که

سید حسن خمینی به انتخابات می آید یا خیر ،گفت:
روحانیت نباید به سمت پست های اجرایی بیاید و من
هم مانند شهید مطهری موافق حضور روحانیت در
پست های دولتی نیستم .روحانیت باید کنار مردم باشد
و معتقد نیستم که وارد انتخابات شود .صالح نیست که
سید حسن خمینی وارد شود ،اما همه چیز بستگی به
نظر خودش دارد .ا گر در شرایط اضطرار نیستیم صالح
نیست که او ورود کند.
تکذیب محکومیت رئیس سازمان محیط زیست کشور
مشاور حقوقی رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت:
حکم محکومیت عیسی کالنتری را صد در صد تکذیب
میکنم .اصغر دانشیان ،مشاور حقوقی رئیس سازمان
محیط زیست کشور ،درباره خبر محکومیت رئیس سازمان
محیط زیست اظهار کرد :این خبر که در فضای مجازی
در حال انتشار است ،مبنا و صحت ندارد .او با اشاره به
اینکه این موضوع ،جوسازی علیه رئیس سازمان محیط
زیست کشور است ،بیان کرد :این خبر را صد در صد
تکذیب میکنم .دانشیان تصریح کرد :عیسی کالنتری در
دادسرای کارکنان دولت تا کنون تنها یک پرونده داشته و
 ۴میلیون تومان بابت آن جریمه نقدی شده است.
شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که
در «کالب هاوس» اختالل ایجاد کردند
با پایان التیماتوم  ۲۴ساعته وزارت ارتباطات به
اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل و مخابرات برای ایجاد
اختالل عمدی در شبکه اجتماعی کالب هاوس ،سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها
شکایت کرد .به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،شکایت سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع
اختالل عمدی اپراتورهای مذکور در سامانههای رایانهای
و مخابراتی و با استناد به ماده  ۷۳۷قانون مجازات
اسالمی به دادسرای عمومی و انقالب تهران تسلیم شد.
بر اساس ماده  ۷۳۷قانون مجازات اسالمی ایجاد هرگونه
اختالل در ارتباطات کشور جرم تلقی میشود.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
تاریخ انتشار آ گهی1400/01/25:

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی کارکنان نهضت سوادآموزی تعاونی کارکنان نهضت
سوادآموزی راس ساعت  17روز دوشنبه مورخ  1400/2/20در محل پارکینگ ساختمان نیلوفر آبی  ،خ دانشگاه  ،کوچه دانشجو به
آدرس خ دانشگاه ،کوچه دانشجو ساختمان نیلوفر آبی تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم
رسانید و یا وکیل  /نماینده خودر ا کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو حدا کثر  3رای
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حدا کثر
تا تاریخ  1400/02/13در محل پارکینگ ساختمان نیلوفر آبی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را
دریافت نماید.
دستور جلسه :
 استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان تصمیم گیری در مورد اعضای بدهکار تصمیم گیری در مورد مطالبه طلب پیمانکار آقای حجاری انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب بازرس اصلی و علی البدلداوطلبان تصدی سمتهای هیئتمدیره و بازرسی بهموجب ماده ( )2دستورالعمل موظفند حدا کثر ظرف یک هفته از انتشار
آ گهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
تاریخ انتشار آ گهی1400/01/25:

مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول شرکت تعاونی کارکنان نهضت سوادآموزی در ساعت 17روز یکشنبه مورخ
 1400/2/5در محل ساختمان نیلوفر آبی به آدرس :بندرعباس ،خ دانشگاه ،کوچه دانشجو ساختمان نیلوفر
شخصا یا وکالت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل
آبی برگزار میشود از کلیه اعضا دعوت میشود
ً
در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو
حدا کثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست
به همراه نماینده خود حدا کثر تا تاریخ  1400/02/4در محل پارکینگ ساختمان نیلوفر آبی حاضر تا پس از احراز
هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت نماید.
دستور جلسه :
تطبیق اساسنامه با قوانین و مقررات جدید بخش تعاون و تصویب اساسنامه جدید تمدید مدت تعاونی تغییر تعداد اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره -تغییر آدرس تعاونی

در حال حاضر چندین کشتی در اسکلههای بندر
شهید رجایی پهلوگیری کردهاند که در حال تخلیه
کاالهای خود هستند همچنین یک کشتی حامل کود
نیز با وزن  ۴۲هزارو  ۲۰۰تن هم ا کنون در حال تخلیه
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میباشد.در شرایط اقتصادی جاری یکی از اهداف
مهم و اولویتهای کاری دولت و به خصوص
سازمان بنادر و دریانوردی ،تامین به موقع ...

سمپاشی زمینهای سیریک برای مبارزه با ملخهای صحرایی

رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت :سال زراعی پرمحصولی داشتیم ،بنابراین خرما به اندازه کافی در سردخانههای کشور
برای ماه رمضان موجود است.محسن رشید فرخی در گفتوگو با ایسنا ،گفت :بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزارتن خرما در
کشور تولید شد و امیدواریم سال زراعی پیش رو نیز سال پرمحصولی باشد.وی ادامه داد :مصرف خرما نسبت به سال گذشته
افزایشی نداشته ،بنابراین خرما به اندازه کافی در سردخانه های کشور برای ماه رمضان موجود است و از نظر کیفیت و قیمت
هم مناسب هستند.رئیس انجمن ملی خرمای ایران اضافه کرد :شاید بتوان گفت خرما تنها محصولی است که ظرف دوسال
گذشته افزایش قیمتی در مبدا نداشته و ا گر هم افزایش قیمت رخ داده بسیار جزئی بوده است.وی گفت :در حال حاضر
قیمت خرمای مضافتی در مبدا  ۲۱تا  ۲۲هزارتومان است و تعیین قیمت آن برای مصرف کننده توسط ستاد تنظیم بازار
صورت می گیرد.رشید فرخی تصریح کرد :همکاری خوبی با ستاد تنظیم بازار ،جهاد کشاورزی و وزارت صمت داریم و آمادگی
این را داریم که به هر جایی که نهادهای مذکور معرفی کنند و به هر میزان خرما با قیمت مصوب تحویل دهیم.

معاون بنادر و دریانوردی استان خبر داد:

پهلوگیری  ۲کشتی حامل روغن
خورا کی در بندرشهیدرجایی

گروه اقتصادی//
معاون امور بندر و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :در راستای تامین کاالهای اساسی
بهویژه در ایام ماه مبارک رمضان ۲ ،کشتی حامل روغن خورا کی برای تخلیه در اسکلههای  ۱۹و  ۲۱بندر
شهید رجایی بندرعباس پهلوگیری کردند.منصور خرمشکوه در جمع خبرنگاران ،با اعالم این خبر اظهار
کرد :با توجه به مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تخلیه به موقع کاالهای اساسی از بنادر کشور و در
راستای سرعت بخشی به تخلیه این کاالهای اساسی ،انبارهای مسقف بندر شهید رجایی برای ارایه
خدمات در اختیار فعاالن بندری و صاحبان کاالهای اساسی قرار گرفته است.وی همچنین از ورود پنج
کشتی دیگر حامل کاالهای اساسی طی روز های آینده در بندرشهیدرجایی خبر داد و افزود :این کشتیها
حامل ۶۹هزار و  ۳۰۰تن گندم ۳۱ ،هزار و  ۵۰۰تن برنج ۲۵ ،هزار و  ۶۰۰تن روغن خورا کی۶۷،هزار و  ۵۰۰تن
شکر و همچنین کشتی دیگری حامل  ۴۴هزارتن روغن خورا کی از جمله این شناورها هستند.معاون
بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد :در حال حاضر چندین کشتی در اسکلههای بندر شهید رجایی
پهلوگیری کردهاند که در حال تخلیه کاالهای خود هستند همچنین یک کشتی حامل کود نیز با وزن ۴۲
هزارو  ۲۰۰تن هم ا کنون در حال تخلیه میباشد.خرمشکوه بیان اینکه در شرایط اقتصادی جاری یکی از
اهداف مهم و اولویتهای کاری دولت و به خصوص سازمان بنادر و دریانوردی ،تامین به موقع و سریع
کاالهای اساسی مورد نیاز کشور است ،به ماه مبارک رمضان و نیاز ضروری مردم به کاالهای اساسی به
ویژه گندم ،روغن و برنج اشاره و ابراز امیدواری کرد با ورود این کشتیها و تخلیه به موقع کاالها بخش
زیادی از مایحتاج ضروری مردم تخلیه و با ورود به بازارهای داخلی به دست مردم برسد.

توانمندی ایزوایکو
در ساخت انواع کشتی

گروه اقتصادی//
استاندار هرمزگان به تقویت صنعت
کشتیسازی داخلی با ارائه سفارش
ساخت و تعمیر شناور به مجتمع
کشتیسازی ایزوایکو در بندرعباس ،تا کید کرد.فریدون همتی در نشست با محمدرضا مدرس خیابانی
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که با حضور دکتر احمد مرادی نماینده مردم
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،عنوان کرد :مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
(ایزوایکو) در بندرعباس ،از توانمندی خوبی در زمینه ساخت و تعمیرات کشتی برخوردار است.وی ادامه
داد :این مجموعه توانسته با خودباوری و اتکا به توان داخلی ،دانش و توان ساخت و تعمیرات انواع
کشتی ها را بومی سازی کند.استاندار هرمزگان افزود :پس از پیگیریهایی که صورت گرفت ،تعمیرات
کشتی های شرکت ملی نفتکش در این مجتمع انجام میشود و تعمیرات نفتکش ها ،موجب رونق هرچه
بیشتر فعالیتها در مجتمع ایزوایکو شده است.همتی تصریح کرد :شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران نیز در این راستا میتواند ،سفارش تعمیر و ساخت کشتی را به مجتمع ایزوایکو ارائه دهد.

معاون آب و فاضالب هرمزگان:

منابع تامین آب روستای
«کوه حیدر» بشاگرد خشک شده است
گروه اقتصادی//

معاون بهره برداری و توسعه آب
شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت:
خشکسالی سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
بر منابع تامین آب برخی از روستاها
به ویژه بشا گرد تاثیر گذاشته و تمامی
منابع تامین آب روستای کوه حیدر
این شهرستان خشک شده است.

سعید صادقی با اشاره به
درخواست اهالی برخی از مناطق
برای تامین آب مورد نیاز آنها و
انتشار ویدئوهایی در این زمینه
افزود :شرکت آب و فاضالب
هرمزگان خود را موظف به تامین
آب روستائیان میداند اما تامین
آب در برخی مناطق سخت گذر
با سختی های بیشتری همراه است که
به دلیل نبود منابع آبی ،زمان آبرسانی را
طوالنی تر کرده است.
وی به وضعیت آب روستای کوه حیدر
شهرستان بشا گرد که اخیرا تمامی
منابع تامین آب آن خشک شده است،
اشاره کرد و افزود :روستای کوه حیدر با
جمعیت حدود یکهزار نفر و  ۲۲۳خانوار با
حدود  ۱۹۰اشترا ک از سال  ۸۸زیرپوشش
خدمات شرکت آب و فاضالب (روستایی
وقت) استان قرار گرفت.

معاون بهرهبرداری و توسعه آب
شرکت آبفا افزود :این روستا در منطقه
کوهستانی و پر از گردنه واقع شده
است که رفت و آمد روزانه ماشین های
سنگین به روستا با دشواری زیاد و صرف
زمان طوالنی ممکن می شود.به گفته
صادقی ،منابع تامین آب روستای کوه
حیدر شامل یک سد آبخیزداری ،یک
حلقه چاهک در پایین دست سد و
یک دهنه چشمه آب بازسازی شده
در  ۶کیلومتری روستاست که به دلیل

فراخوان مزایده فروش یک فروند شناور ( یدک کش )
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) نوبت دوم
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در نظر دارد مزایده فروش یک فروند شناور (
یدک کش )به شماره  1000092297000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا کت
ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس انجام خواهد شد و الزم است مزایده
گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد تاریخ
1400/01/24می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :ساعت  19روز پنج شنبه تاریخ1400/02/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز پنج شنبه تاریخ 1400/02/16
زمان بازگشایی پا کت ها  :ساعت  12:30روز شنبه تاریخ 1400/02/18
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پا کت ها
آدرس  37 :کیلومتری غرب بندرعباس  ،شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران  ،ساختمان منطقه ویژه
اقتصادی  ،تلفن 076325710850:

واحد ارتباطات و امور بین الملل

مفقودی
پروانه ساخت شهد عسلی خرما به
شماره  51/10021به شماره سند 4614
تاریخ صدور  95/8/9به نام شرکت خرما
بن جنوب مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد

شناسه آ گهی1122509:

مشترکین محترم صبح ساحل
مشکالت و نظرات خود
را در مورد توزیع روزنامه
با ما در میان بگذارید
32226751-102

ی شرکتهای تعاونی
آ گه 
سراسر هرمزگان در صبحساحل
32226751-105
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خشکسالی سال زراعی  ۱۳۹۹ -۱۴۰۰با
افت  ۹۶درصدی نسبت به میانگین
سال های گذشته همراه شده که تمامی
این منابع خشک شده و روستا با کم آبی
مواجه شده است.
وی به اقدامات انجام شده در راستای
تامین آب مورد نیاز اهالی اشاره کرد و
گفت :در این مدت یک دستگاه تانکر
اختصاصی از چاه روستای بلبل آباد
در فاصله  ۱۸کیلومتری اقدام به تامین
روزانه  ۲سرویس آب مورد نیاز کوه حیدر

می کرد که با افت شدید آب چاه
بلبل آباد ،از ماه گذشته تامین آب
روستا از ایستگاه پمپاژ شماره  ۲سد
جگین بوسیله تانکر انجام می شود.
معاون بهرهبرداری و توسعه آب
شرکت آب و فاضالب هرمزگان
تصریح کرد ،این شرکت آمادگی دارد
نسبت به تجهیز و انتقال آب از تمامی
منابع سطحی و زیرزمینی اطراف
روستا تا شعاع  ۱۰کیلومتری اقدام
کنند که متاسفانه هیچ منبع آب
پایداری در این شعاع وجود ندارد.
وی تنها راه تامین آب پایدار روستای
کوه حیدر بشا گرد را انتقال آب از
خط انتقال سدجگین -سردشت
عنوان کرد و افزود :برای تامین آب
روستای مذکور از خط انتقال سد جگین
به سردشت نیازمند اجرای  ۳۵کیلومتر
خط انتقال در منطقه کوهستانی،
احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با ارتفاع
پمپاژ  ۳۰۰متر ،احداث  ۱۰باب مخزن بین
راهی و ذخیره به حجم مجموع ۱۵۰۰
مترمکعب هستیم .سعید صادقی معاون
بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و
فاضالب هرمزگان در پایان ،اعتبار مورد
نیاز اجرای این طرح را  ۶۲میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان عنوان کرد.

آ گهی دعوت از بستانکاران نوبت دوم
شرکت آبلین تجارت نگین قشم در حال تسویه  -به شماره ثبت  5964و شناسه ملی 14006919652
در اجرای ماده  215قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت آیلین تجارت نگین قشم در حال تسویه ( مسئولیت محدود ) به
شماره ثبت  5964و شناسه ملی  14006919652که آ گهی انحالل آن در روزنامه رسمی کشور به شماره  21425مورخه 97/7/11
است دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حدا کثر یکسال از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل
تسویه شرکت واقع در جزیره قشم درگهان مجتمع تجاری نخل الین جنوبی پال ک  126کد پستی  7951357695مراجعه نمایید.
بدیهی است شرکت در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیت نخواهد داشت.

آ گهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع انجام خدمات
فنی تعمیرات برق و ابزار دقیق بهره برداری شماره مناقصه 99/14
( شماره فراخوان در سامانه ستاد)2000004340000002

نوبت اول

 -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  :انجام خدمات فنی تعمیرات برق و ابزاز دقیق بهره برداری
 -4مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 3،000،000،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به
نفع مناقصه گزار
 -5قیمت اسناد و شماره حساب :مبلغ 1،500،000ریال به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
 -6مهلت فروش اسناد :از تاریخ  1400/1/25لغایت پایان وقت اداری1400/2/2
 -7مهلت تحویل اسناد  :مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا کثر تا پایان وقت اداری مورخ1400/2/16
 -8زمان و محل بازگشایی پا کات :بازگشایی پا کات راس ساعت  11/00مورخ1400/2/18در 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 1400/1/25میباشد.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 1122710

البدر بندرکنگ به مرحله بعدی صعود نکرد

4

البدر بندرکنگ از صعود به مرحله بعد لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور باز ماند.
دیدار البدر بندر کنگ و گلگهر سیرجان از هفته دهم و پایانی در سیرجان برگزار شد  .این دیدار با نتیجه یک بر یک مساوی به
پایان رسید و البدر با  ۱۵امتیاز در رتبه سوم گروه بعد از مس کرمان و گل گل گهر سیرجان قرار گرفت و برای سومین سال پیاپی
در هفته آخر با تفاضل گل کمتر از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و گل گهر سیرجان و مس کرمان از گروه پنجم به مرحله
بعد لیگ برتر نوجوانان کشور صعود کردند .تنها گل البدر بندرکنگ در این بازی را محمد امین حسن زاده در دقیقه  ۸۳به ثمر
رساند. .لیگ برتر نوجوانان فوتبال باشگاه های کشور با حضور  ۲۸تیم در دو گروه پنج و سه گروه شش تیمی برگزار می شود.
البدر بندر کنگ در گروه پنجم با تیم های حافظ شیراز  ،نوین فوالد یزد  ،گل گهر سیرجان  ،مس کرمان و کهن دارابگرد
فارس هم گروه بود.
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رئیس کمیته مسابقات هیات فوتبال هرمزگان

سال گذشته شرایط سختی
برای برگزاری رقابتهای فوتبالی داشتیم
صبح ساحل //محمود رئیسی :
در سال گذشته کمیته مسابقات هیات فوتبال تمامی مسابقات
خود را به طور منظم برگزار کرد.
محمد بارانی رئیس کمیته مسابقات فوتبال هرمزگان گفت :کمیته
مسابقات در سال گذشته برای معرفی تیم های استان به رقابت های
کشور تالش کرد که مسابقات داخلی را به موقع برگزار کند تا مشکلی برای
معرفی نماینده گان خود نداشته باشد.
وی اظهار داشت  :در سال  ۹۹که سال بسیار سختی برای ورزش
کشورمان به خاطر شیوع کرونا بود هیات فوتبال هرمزگان رقابت های
لیگ برتر ،لیگ یک ،زیر گروه دسته دوم  ،لیگ دسته دوم  ،لیگ برتر
امیدها ،لیگ برتر جوانان  ،لیگ یک جوانان  ،لیگ برتر نوجوانان  ،لیگ
نونهاالن و پيشكسوتان را طی نزدیک به چهارماه برگزار کرد که در نوع
خودش در سطح کشور بی نظیر بود.
بارانی ضمن تشکر از همراهی کمیته داوران و کمیته مسابقات در
اجرایی این مسابقات گفت :خیلی از استان های کشور مسابقات خود
را در سال گذشته برگزار نکردند اما هیات فوتبال هرمزگان با برنامه ریزی
خوبی که رئیس و دبیر آن داشتند مسابقات را با نظم خاصی برگزار کردند
و جا دارد از همکاری تمامی باشگاه ها که در شرایط سخت کرونایی در
کنار هیات فوتبال بودند تشکر کنم.
در این گزارش به عملکرد کمیته مسابقات و نتایجی که در سال
گذشته تیم های هرمزگانی در مسابقات داخلی استان کسب کرده اند
می پردازیم.

جبل بر شهرو قهرمان لیگ برتر هرمزگان
لیگ برتر فوتبال هرمزگان برای اولین بار به دلیل شرایط
بیماری کرونا در دو گروه شش تیمی برگزار شد .در گروه
شرق تیم های متحد معزآباد رودان ،اتحادرودان ،
جبل بر شهرو ،استقالل خونسرخ ،وحدت گورزانگ و
اروند سورو و در گروه غرب جنوب برکه دوکا پارسیان،
طوفان کوخرد بستک ،سیبه کوخرد ،بستانو  ،پاس
بندرلنگه و اتحاد دژگان با هم به رقابت پرداختند.در
پایان این مسابقات تیم جبل بر شهرو عنوان قهرمانی
را به دست آورد تا به عنوان نماینده هرمزگان به
مسابقات زیرگروه لیگ دسته سوم باشگاه های کشور
راه یابد.در این دوره از مسابقات تیم متحد معزآباد با  ۲۲گل زده بهترین
خط حمله  ،تیم سیبه کوخرد با چهار گل خورده بهترین خط دفاعی
به دست آوردند .تیم اروند با یازده کارت زرد و قرمز کمترین کارت و
اتحاد دژگان با  ۲۴کارت رنگی بیشترین کارت را دریافت کردند.
امیر مجنونی از تیم ستارگان بستانو با  ۷گل زده آقای گل شد.
فاروق حمیرانی از تیم جنوب برکه دوکا پارسیان عنوان بازیکن اخالق را
از آن خود کرد و مهدی دهقانی از تیم جبل بر شهرو به عنوان بهترین
بازیکن لیگ برتر فوتبال هرمزگان در سال  ۱۳۹۹انتخاب شد.
بهزیستی جناح قهرمان لیگ دسته اول هرمزگان
مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان در سه گروه مرکز،
غرب و شرق برگزار شد که در گروه مرکز تیم های فجر دمیلو  ،اتحاد بندر
پل  ،هفده شهریورقشم  ،برخه کوشه قشم و شناور سازی قشم در گروه
شرق تیم های مرصاد کنارترش  ،آوای شهاب سلیمانی زاهد منتخب
چاهو  ،مقاومت بازیاری  ،میناب و اتحاد نوین معدونیه حاجی آباد و
در گروه غرب تیم های ستاره جوان بندرخمیر  ،دريانوردان بندر کنگ
 ،عالمین دمیلو  ،بهزیستی جناح  ،جنوب بستک و آرمان کیان ساحل
بندرعباس با هم به رقابت پرداختند.در پایان این مسابقات تیم های
اتحاد بندرپل و بهزیستی جناح به لیگ برتر فوتبال هرمزگان راه یافتند.
تیم بهزیستی جناح عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خودش کرد.
پرسپولیس میناب قهرمان زیرگروه لیگ دسته دوم هرمزگان
مسابقات فوتبال زیرگروه لیگ دسته دوم استان با حضور هشت تیم
دردو گروه و به صورت متمرکز برگزار شد.
در گروه نخست که به میزبانی بندرعباس درورزشگاه تختی برگزار

شد تیم های ستاره سرخ درگهان  ،هدف هرمز  ،دهیاری آشکارا
حاجی آباد و وحدت قلعه قاضی ودرگروه دوم تیم های پیروزی
میناب  ،ثامن کردر میناب  ،نخل شمیل و اتحاد کردر سیریک به
میزبانی میناب درورزشگاه شهید امینی با هم به رقابت پرداختند.
در پایان مسابقات دور گروهی از گروه اول تیم های ستاره
سرخ درگهان و هدف هرمز و از گروه دوم تیم های پرسپولیس
میناب و ثامن کردر به نیمه نهایی راه یافتند.
در بازی های نیمه نهایی دو تیم پرسپولیس میناب و ثامن کرد
موفق شدند حریفان خود را شکست دهند و فینالیست شوند .در
بازی فینال تیم پرسپولیس میناب موفق شد ثامن کردر را شکست
دهد و قهرمان مسابقات زیرگروه استان شود .دو تیم پرسپولیس
میناب و ثامن کردر به لیگ دسته دوم راه یافتند.
ستاره سرخ بستانو قهرمان لیگ دسته دوم هرمزگان
لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های هرمزگان با حضور  ۷تیم در
دو گروه برگزارشد .در گروه غرب تیم های یاران یونس حاجی آباد،
آشکارا حاجی آباد ،و ستاره سرخ بستانو و در گروه شرق تیم های ثامن
کردر ميناب ،پرسپوليس میناب ،مقاومت شهید علیدادی سیریک و
اتحاد روستایی جاسک با هم به بازی کردند.
در پایان این مسابقات دو تیم اتحاد روستایی جاسک و ستاره
سرخ بستانو به فینال راه یافتند که تیم ستاره سرخ بستانو عنوان
قهرمانی دست یافت .دو تیم ستاره سرخ بستانو و اتحاد روستایی
جاسک جواز حضور در لیگ دسته یک استان را گرفتند.
فوالد قهرمان لیگ برتر امیدهای هرمزگان

رقابت های لیگ برتر فوتبال امید های استان ببن چهار تیم
فوالد هرمزگان  ،شهید وقفی میناب  ،اتحاد روستایی جاسک و
سایپا بندرلنگه برگزار شد.
در این دوره از مسابقات تیم فوالد هرمزگان با کسب  ۱۴امتیاز به
عنوان قهرمانی دست یافت .تیم شهید وقفی میناب با  ۸امتیاز به
مقام دوم رسید .
سایپا بندر لنگه با  ۷امتیاز بر سکوی سوم ایستاد و اتحاد روستایی
جاسک چهارم شد.تیم فوالد هرمزگان به عنوان نماینده هرمزگان
راهی مسابقات کشوری شد.
شاهین مهر رودان قهرمان لیگ برتر جوانان هرمزگان
لیگ برتر جوانان استان در دو گروه غرب و شرق برگزار شد .در گروه
غرب تیم های ستاره جوان بندرخمیر  ،اروند سورو بندرعباس
سایپا بندرلنگه و شاهین بندرعباس و در گروه شرق تیم های
شاهین مهر رودان ،نوبند گستر میناب  ،رگبار خارجی رودان و
فرهنگ وادب رودان با هم رقابت کردند .در پایان این مسابقات
تیم شاهین مهر رودان با شکست دادن تیم شاهین بندرعباس
عنوان قهرمانی را به دست آورد تا به عنوان نماینده هرمزگان راهی
مسابقات کشوری شود.
ستارگان پارسی قشم قهرمان لیگ یک جوانان هرمزگان
مسابقات لیگ دسته اول جوانان استان با حضور  ۸تیم در
دو گروه برگزار شد .در گروه اول تیم های شهدا قائم ،یاران
جوان بندرعباس ،شهرداری احمدی و آرمان کیان ساحل
و در گروه دوم تیم های خواجه عطا ء بندرعباس ،ستارگان

پارسی قشم ،تنگه هرمز و نایبند بندرعباس
باهم به رقابت پرداختند و دو تیم تنگه هرمز و
ستارگان پارسی قشم به لیگ برتر جوانان استان
راه یافتند .در پایان این مسابقات تیم ستارگان
پارسی قشم عنوان قهرمانی را کسب کرد.
وحدت جمال احمد قهرمان لیگ برتر نوجوانان
هرمزگان لیگ برتر نوجوانان با حضور سه تیم
پرسپولیس بیگاه رودان  ،شاهین بندرعباس و
وحدت جمال احمد برگزار شد که در پایان تیم وحدت
جمال احمد عنوان قهرمانی را کسب کرد و باید به
عنوان نماینده هرمزگان در مسابقات نوجوانان کشور

شرکت کند.
آبفا هرمزگان قهرمان لیگ برتر نونهاالن هرمزگان
لیگ برتر فوتبال نونهاالن هرمزگان در دو گروه شرق و غرب برگزار
شد .در گروه شرق این مسابقات تیم های آوای میناب حدید ،
شاهین مهررودان ،شاهد هشتبندی و طوفان بونجی جاسک و
در گروه غرب تیم های ستاره جوانان بندرخمیر  ،فوالد هرمزگان،
آبفا بندرعباس و صدرا جنوب بندرعباس با هم به رقابت پرداختند
که در پایان تیم های آبفا و فوالد قهرمان و نایب قهرمان این
مسابقات شدند و تیم آبفا جواز حضور در مسابقات کشوری را
گرفت.
شهوار میناب قهرمان پيشكسوتان هرمزگان
مسابقات فوتبال پیشکسوتان هرمزگان با قهرمانی تيم شهوار میناب
به پایان رسيد.تيم شهوار میناب با برتری در برابر عیسی بندرعباس
قهرمان پيشكسوتان استان هرمزگان شد .دو تيم شهوار میناب و
عیسی بندرعباس در ورزشگاه تختی بندرعباس فينال پيشكسوتان
فوتبال استان را برگزار كردند كه تيم شهوار میناب با تنها گل مهراب
رنجبری به ثمر رساند ،عنوان قهرمانی اين مسابقات را بهدست
آورد .این دوره از مسابقات با حضور  ۱۰تيم در دو گروه ب ه صورت
رفت و برگشت برگزار شد.
در اين مسابقات جام اخالق به تيم خلیج فارس رسيد كه كمترين
بازيكن اخطاری را داشتند و همچنين کمال رهبری از تيم رودان با
به ثمر رساندن پنج گل آقای گل اين رقابتها شد .در اين دوره از
مسابقات درمجموع  ۶۴گل از خط دروازه ها گذشت.
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پس از احضار خانم دخیل در جرم،وی
اقرار داشت دو سال قبل در همسایگی
خانواده شا کیه بودیم،در آن مدت نوع رفتار
و گفتار همسر شا کیه که همکار پدرم بود
تحقیرآمیز و نامناسب بود،به همین خاطر از
پسرخالهام درخواست کردم از طریق واتس
آپ انتقام بگیرد.

نا کامی قاچاقچیان در»رودان»

فرمانده انتظامی استان از کشف  120کیلو تریا ک از یک دستگاه خودرو  405در شهرستان رودان خبر داد.به گزارش صبح ساحل
 ،سردار «غالمرضا جعفری» اظهار داشت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر شهرستان رودان در پی دریافت خبری مبنی بر قصد قاچاقچیان در انتقال مقادیری مواد مخدر در یکی از محور های
مواصالتی شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود :مأموران با تشکیل ا کیپی به محل مورد
نظر اعزام و ضمن پایش محور مواصالتی یکی از روستاهای بخش جغین شهرستان ،یک دستگاه خودرو پژو  405را شناسایی و
دستور ایست را صادر کردند.فرمانده انتظامی استان هرمزگان عنوان کرد :راننده خودرو به محض ِرؤیت مأموران اقدام به فرار
کرده که در یک تعقیب و گریز کوتاه خودرو متوقف و در بررسی از آن 120کیلو مواد افیونی از نوع تریا ک کشف و ضبط شد.این
مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد ،خاطر نشان
کرد :هدف پليس از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي افزايش امنيت ،آسايش و آرامش شهروندان است.

انتقامگیری اینترنتی از همکار پدر
گذاشته بود.
سرگرد احسان بهمنی گفت »:پس از احضار
خانم دخیل در جرم،وی اقرار داشت دو سال
قبل در همسایگی خانواده شا کیه بودیم،در
آن مدت نوع رفتار و گفتار همسر شا کیه که
همکار پدرم بود تحقیرآمیز و نامناسب بود،به
همین خاطر از پسرخالهام درخواست کردم از
طریق واتس آپ انتقام بگیرد.سرانجام پرونده
متشکله برای سیر مراحل نهایی به دادسرا
ارسال شد».

آنا رام
خبرنگار

دختر  18ساله که همکار پدرش را در فضای
مجازی تهدید میکرد در بندرعباس دستگیر شد.
این دختر با اجیر کردن نامزدش از طریق ارسال
پیامهای تهمت توهین و تهدیدآمیز واتساپی،
قصد انتقامگیری از مرد و زن همسایه گذشتهاش
را داشت.

مدتی قبل زن  46سالهای با مراجعه به پلیس
فتا هرمزگان مدعی شد شخصی ناشناس از
طریق پیامرسان واتس آپ با شماره وی و
همسرش باعث سلب آرامش و امنیت روانی
آنها شده است.این زن به یکی از پیامهای
ارسالی اشاره داشت که این فرد ناشناس بیان
داشته مأمور ارگانی امنیتی است و تصمیم
دارد با جاسازی مواد مخدر در خودروی همسر
وی  ،اقدام به پروندهسازی کند و....
در این رابطه پرونده ای تشکیل شد و برای
پیگیری در دستور کار پلیس فتا استان قرار
گرفت  .تحقیقات پلیسی آغاز شد تا اینکه پس
از چند روز صاحب شماره موردنظر شناسایی و

پس از هماهنگی با دادیار شعبه مربوطه،متهم
دستگیر شد.

را با شماره تماس دخترخالهاش فعال کرده
است که نامزد وی میباشد.

شناسایی مالک ا کانت واتس آپ
به گفته رئیس پلیس فتا استان هرمزگان
طی مکاتبات قضایی و تحقیقات پلیسی،
مالک حقیقی ا کانت واتس آپ شناسایی
شد،بنابراین پس از هماهنگی با دادیار شعبه
مربوطه،متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل
شد.
این پسر  20ساله که هنوز در شوکه دستگیری
بود در بازجویی اقرار داشت ا کانت واتس آپ

ماجرای انتقام از مرد همسایه
این دختر نیز به پلیس فتا احضار شد و پس از
انکار ماجرا با مشاهده اسناد و مدارک  ،لب به
اعتراف گشود که قصد ارسال این پیامکهای،
انتقامگیری بوده است ،انتقامگیری از همسر
این زن شا کی که سالهای گذشته که
همسایهشان بوده است و موجب اذیت
وی شده بود .او همیشه در فکر انتقام بوده
است تا آنکه این موضوع با نامزدش در میان

برخورد پلیس فتا با انتشار دهندگان کلیپهای جنجالی
گروه حوادث //
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناسایی
و برخورد با تولید کنندگان و انتشار دهندگان
کلیپ هایی تحت عنوان» دوربین مخفی
جنجالی در فضای مجازی و به خصوص شبکه
اجتماعی اینستا گرام» که بدون اخذ مجوزهای
قانونی اقدام می کنند؛ در کارگروه ویژه پلیس
فتا خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ
رامین پاشایی گفت :بر اساس رصد های
صورت گرفته در فضای مجازی و گزارش
های متعدد دریافتی از سوی کاربران به
پلیس فتا مشخص شد عده ای از افراد با
اهداف مختلف از جمله افزایش تعداد دنبال
کننده اقدام به تهیه و انتشارکلیپ هایی
تحت عنوان» دوربین مخفی جنجالی در
فضای مجازی و به خصوص شبکه اجتماعی
اینستا گرام»با مضامین مختلف از جمله
سرقت صوری خودرو و گوشی تلفن همراه
اشخاص ،بازسازی صحنه های متفاوت
قتل و زد و خورد در انظار عمومی و محیط
های پر تردد شهری می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد:
تهیه و انتشار این گونه کلیپ ها
که عمدتا بدون اخذ مجوز های
قانونی از دستگاه های ذی صالح
و مربوطه صورت می گیرد در نگاه
و انتشار اولیه باعث ایجاد ترس
و جریحه دار شدن احساسات و
تشویش اذهان عمومی میشود و
پلیس فتا به محض رصد و رویت
این گونه کلیپ ها نسبت به شناسایی و
برخورد با مجرمان و متخلفان برابر قانون
اقدام خواهد کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد:
با توجه به اینکه یکی از خصلت های بارز
فضای مجازی ایجاد سرگرمی در بین کاربران
است ،تولید محتوا های صوتی و تصویری
دارای مجوز ،با رعایت هنجارها و ارزش های
پذیرفته شده در جامعه هیچ گونه منافاتی با
قانون ندارد  .وی خاطر نشان کرد  :ولیکن
متاسفانه تعدادی از کاربران با سوء استفاده
از شرایط موجود و اهداف مختلف کلیپ
هایی را تولید می کنند که بعضا در آن ها

موارد توهین به افراد و قومیت ها نیز دیده
می شود که همین امر در بسیاری از موارد
باعث اعتراض شدید گروه های مختلف و
فرقه های دینی در کشور می شود.
این مقام مسئول بیان داشت  :در این رابطه
و بر اساس اقدامات عملیاتی و فنی ،تعدادی
از تولید کنندگان این گونه محتوا های غیر
مجاز شناسایی و پس از پا ک سازی صفحات
آن ها موضوع به جهت تعیین تکلیف قانونی
به مراجع قضائی ارجاء شده است و تعدادی
از کاربران هم در این رابطه به صورت احضار
حضوری و یا تلفنی مورد ارشاد و تذکر قرار
گرفته اند.سرهنگ پاشایی به تمامی کاربران

فعالیت اما کن غذایی منوط به مجوز ستاد کرونا
گروه حوادث //
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در
اطالعیهای بر توجه عموم مردم به ویژه صاحبان
و متصدیان واحدهای صنفی و اما کن عمومی به
رعایت و اجرای برخی موارد در جهت حفظ حرمت
ماه مبارک رمضان تا کید کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس ،نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران در اطالعیهای حلول
ماه مبارک رمضان ،ماه نزول قرآن کریم و دعا
و نیایش ،ماه تزکیه و خودسازی را تبریک گفت
و با اشاره به اهمیت تکریم و تعظیم شعائر
اسالمی بر توجه عموم مردم به ویژه صاحبان
و متصدیان واحدهای صنفی و اما کن عمومی
به رعایت و اجرای برخی موارد در جهت حفظ
حرمت ماه مبارک رمضان تا کید و اعالم کرد:
«روزه داران گرامی ،در جهت تقویت خویشتن
داری و گسترش ارزشهای اخالقی و رعایت
حرمت این ماه عزیز از هرگونه تظاهر به روزه
خواری و سرو غذای سرد یا گرم در پارکها،

کیدا خودداری
تفرجگاهها ،معابر عمومی و … ا ً
کنند.در حال حاضر به دلیل شرایط قرمز و
پرخطر شهرها ناشی ازشیوع ویروس منحوس
کرونا ،مرا کز پذیرایی بین راهی ،پایانههای
مسافربری ،فرودگاهها ،ایستگاههای راه آهن و
بیمارستانها مجاز به فعالیت و ارائه خدمات
نیستند این در حالیست که ا گر وضعیت
فعلی به حالت عادی رسید ،این مرا کز برابر
پروتکلهای بهداشتی ابالغی از ستاد ملی
مقابله با کرونا و صدور مجوز از سوی این ستاد
و رعایت دستورالعمل های صادره مبنی بر
فعالیت آن مرا کز می توانند به ارائه خدمت به
شهروندان در ماه مبارک رمضان بپردازند.
از هموطنان بهویژه رانندگان وسایل نقلیه
عمومی انتظار میرود با رعایت نکات بهداشتی
و ضد عفونی کردن مداوم خودروها ،از تظاهر
به روزه خواری و استعمال دخانیات در داخل
خودرو و ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند.
بدیهی است مسئولیت عدم رعایت مصوبات

ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا و دیگر موارد
یاد شده متوجه مسئوالن و متولیان اما کن
مربوطه است.
اما کن پذیرایی در حال حاضر مجاز به فعالیت
نیستند و فعالیت این اما کن جهت عرضه
غذای سرد و گرم یک ساعت قبل از افطار که
در سال های قبل انجام می گرفت منوط به
صدور مجوز و موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا
است».
در پایان این اطالعیه نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران ضمن آرزوی سالمتی برای تمامی
هموطنان و مسلمانان جهان و قطع زنجیره
انتقال و کنترل ویروس کرونا ،ازهمکاری
مردم شریف ایران سالمی قدردانی و بر رعایت
شئون اسالمی (پرهیز از کشف حجاب ،پوشش
نامتعارف) و اصول بهداشت فردی و اجتماعی
در کلیه واحدهای صنفی و اما کن عمومی
تا کید کرد

انتقامگیری از شبکههای اجتماعی
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان اظهار داشت:
معضالت فرهنگی و اجتماعی ،همیشه از
چالشهای جامعه ما بوده است و یکی از
جرائم شایع در فضای مجازی ،انتقامگیری
از طریق پیام رسانها و شبکههای اجتماعی
مجازی با نشر اطالعات خصوصی ،مطالب
کذب و تهدید است که باعث سلب امنیت
روانی و آرامش در خانوادهها میشود.
سرگرد بهمنی عنوان کرد :بر همین اساس
ضروری است ساختارهای متولی اخالق و
فرهنگ در جامعه اقدام به نوسازی دیدگاهها
و افزایش اثرگذاری برنامهها بر اساس تحوالت
کنونی سازگار با واقعیتهای امروزی نسل
جوان کشور کنند.
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و
پیام رسان ها توصیه کرد ضمن بهره برداری
صحیح از فضای سایبر از انتشار هرگونه
کلیپ صوتی و تصویری در تضاد با ارزش ها
و هنجار های اجتماعی و فرهنگی کشور به
نحوی که باعث توهین و یا جریحه دار شدن
احساسات عمومی در جامعه شود ،ا کیدا
اجتناب کنند.
وی در پایان از عموم مردم خواست در
صورت مشاهده موارد مجرمانه موضوع را به
جهت پیگیری از طریق سایت رسمی پلیس
فتا به نشانی  www.cyberpolice.irبخش
گزارشات مردمی اطالع دهند.

میز خبـــر

دختر  18ساله به همراه نامزدش ،همسایه را در فضای مجازی تهدید میکرد شناسایی شد
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نجات جان مادر باردار قشمی
گروه حوادث //
تالش و اقدامات بهموقع تیم تخصصی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) منجر به نجات
جان مادر باردار قشمی شد.به گزارش صبح ساحل رئیس بیمارستان پیامبر اعظم
(ص) قشم گفت :مادر باردار با سن حاملگی  ۳۶هفته و در ششمین بارداری خود که
توسط اورژانس  ۱۱۵شهر سوزا به علت تنگی نفس و درد شدید قفسه سینه به این مرکز
درمانی اعزام شده بود  ،توسط متخصص زنان و زایمان پذیرش و با توجه به وضعیت
سریعا توسط متخصص قلب و عروق معاینه و ا کو قلب صورت گرفت که تنگی
بیمار
ً
شدید دریچه آئورت محرز شد.دکتر مریم هروآبادی افزود :با توجه به وضعیت بیمار
جلسه اضطراری با حضور متخصصین قلب و عروق ،متخصص زنان و زایمان ،مترون
و مسئول بلوکزایمان تشکیل شد و همزمان درخواست اعزام بیمار به بیمارستان
شریعتی بندرعباس نیز در دستور کار قرار گرفت.رئیس بیمارستان قشم گفت :در
جلسه اضطراری در مورد روش ختم بارداری و اقدامات درمانی قبل ،در حین و بعد
از زایمان تصمیم گیری شد که خوشبختانه منجر به پیشرفت زایمان طبیعی تحت
مراقبت شدید تیم تخصصی گردید.دکتر بهشتی متخصص زنان و زایمان بیمارستان
قشم و سرپرست تیم درمان نیز با توصیه به انجام مشاوره قبل از بارداری گفت :بانوانی
حتما از متخصصین در این حوزه مشاوره های الزم را دریافت
که قصد بارداری دارند
ً
نموده و از بیماریهایی همچون بیماریهای قلبی ،کم خونی ،دیابت ،فشارخون،
اختالالت تیروئیدی ،سن بارداری(زیر  ۲۰و باالی  ۳۵سال) ،کمبود ویتامینها ،فوالت
و امالح ضروری که می توانند برای سالمت جنین و مادر در طی دوران بارداری
خطراتی را در پی داشته باشند اطالعات کافی کسب نمایند.دکتر هروآبادی از اعضای
تیم تخصصی این زایمان؛ دکتر ساغر بهشتی متخصص زنان و زایمان ،دکتر احمد
مسعودی و دکتر طاهره آفاق نیا متخصصین قلب و عروق ،مریم سعیدی مسئول
بلوکزایمان و تمامی پرسنل مامایی که باعث نجات جان مادر و نوزاد شدند ،تشکر و
قدردانی نمود و حال عمومی مادر و نوزاد را رضایت بخش خواند.

پلمب  157واحد در بندرعباس به
دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی
گروه حوادث //
مسئول سالمت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس از انجام  2هزارو
 874بازرسی از واحد های صنفی ،صنایع ،کارگاهها و سایر اما کنی که افراد در آنجا
مشغول به کار هستند ،در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در سطح
شهرستان بندرعباس خبر داد.به گزارش صبح ساحل ،فرهاد جستو افزود :تا
کنون بالغ بر  738اخطاریه بهداشتی صادر شده است و تعداد  157مورد به علت
عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب شد.مسئول سالمت حرفه ای مرکز بهداشت
شهرستان بندرعباس رعایت اصول بهداشتی را در کنترل بیماری کرونا موثر عنوان
کرد و افزود :از ابتدای طرح تشدید تا کنون بیش از  ۵هزار نفر شاغلین در خصوص
خطرات محیط کار و پیشگیری از کرونا آموزش دیده اند.
وی اظهار کرد:با توجه به اهمیت کنترل عوامل زیان آور شغلی و مرتبط با کار در
پیشگیری و کاهش بار بیماری ناشی از ویروس کرونا و نظر به اینکه ا کثر افراد به
اقتضای شغلی در معرض ابتالء به کووید  ۱۹قرار گرفته و این امر سالمت عمومی
جامعه را مورد تهدید قرار داده است؛ نظارت دقیق و مستمر کارشناسان بهداشت
حرفه ای تا پایان اپیدمی ادامه دارد.

آ گهی مناقصه ( )1400- 8
( موضوع ماده  7آيين نامه اجرايی نظام مستند سازی)

نوبت اول

اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد عملیات بهسازی و ساماندهی معابر محله ابوذر بندر کنگ بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات
فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط وا گذار نماید :
نام پروزه

شهرستان

برآورد اوليه بر اساس فهرست
بها ابنیه سال ( 1400ریال)

مدت اجراي
پروژه

نوع تضمين
شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه (ريال )

بهسازی و ساماندهی
معابر محله ابوذر بندر کنگ

کنگ

 9500میلیون ریال

 12ماه

تمام موارد مجاز بر
اساس آيين نامه
تضمين

475/000/000

 -1نوع فراخوان :مناقصه عمومی یک مرحله ای
 -2نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار  :اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
 -3موضوع فراخوان  :اجرای عملیات بهسازی و ساماندهی معابر محله ابوذر بندر کنگ و سایر آیتم های مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی
اجرایی.
 -4زمان و محل توزیع/فروش
 زمان شروع توزیع اسناد مناقصه  :روز پنجشنبه مورخ  1400/01/ 26ساعت 14 زمان پایان توزیع اسناد مناقصه :روز چهارشنبه مورخ  1400/02/ 01ساعت 14 -5محل دریافت اسناد مناقصه  :کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیگی دولت
( ستاد ایران ) انجام می گردد.
 -6مهلت تحویل اسناد از سوی مناقصه گران  :سایت تدارکات الکترونیگی دولت ( ستاد ایران )
 مهلت و زمان ارسال پیشنهادات :روز شنبه مورخ  1400/02/11ساعت 14 -7موارد الزامی و مهم:
الف -ارائه درخواست کتبی اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه تا موعد مقرر دریافت اسناد به آدرس قید شده در بند  9الزامی است.
-8شرایط مناقصه گران:
الف) داشتن شخصیت حقوقی ب)داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانكی شركت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات پ) داشتن ظرفیت خالی د)
داشتن حداقل رتبه  5ابنیه
 -9تاریخ بازگشایی پا كت ها :ساعت  10روز یکشنبه مورخ  1400/02/12در محل ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان به آدرس:
بندرعباس -بلوار امام خمینی -جنب ناحیه انتظامی -ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان
جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید :
Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان

شناسه آ گهی :
1122944

جزئیات برگزاری برنامههای مذهبی ماه رمضان در هرمزگان اعالم شد

6

م مذهبی ماه مبارک رمضان در
هرمزگان مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان گفت :به دلیل شیوع ویروس کرونا مراس 
شهرهای قرمز و نارنجی استان برگزار نمیشود.حجت االسالم انصاری راد در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :به دلیل
شیوع ویروس کرونا مراسمهای مذهبی ماه مبارک رمضان در شهرهای قرمز و نارنجی استان به صورت دسته جمعی
برگزار نخواهد شد.وی بیان کرد :مراسمهای مذهبی ماه مبارک رمضان در شهرهای زرد استان با رعایت شیوه نامههای
بهداشتی برگزار خواهد شد.مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان خاطرنشان کرد :مردم در ماه مبارک رمضان نذورات و
مواد غذایی را به صورت خام بین نیازمندان توزیع کنند.

در تعریف عرفان به زبان ساده میتوان گفت
که راهی است برای شناخت حقیقت .راهی
که انسان با استفاده از شهود میپیماید.
شهود یعنی فرد این قدرت درونی را پیدا کند
که حقایقی را بفهمد و حس کند که برای افراد
دیگر قابل درک نیست

میـز خب ـ ــر

مروری بر جریان شعر عرفانی ،به مناسبت  25فروردین روز بزرگداشت
عطار نیشابوری

شعر فارسی طی عمر طوالنیاش جریانهای
مختلفی را به خود دیده است .یکی از
این جریانها شعر عرفانی است که بخش
مهمی از تاریخ شعر را تشکیل میدهد .به
مناسبت  25فروردین روز بزرگداشت عطار
نیشابوری نگاهی انداختهایم به این جریان
شعری که عطار یکی از چهرههای شاخص
آن است.
طرز فکری به نام عرفان
در تعریف عرفان به زبان ساده میتوان گفت
که راهی است برای شناخت حقیقت .راهی
که انسان با استفاده از شهود میپیماید.
شهود یعنی فرد این قدرت درونی را پیدا کند
که حقایقی را بفهمد و حس کند که برای
افراد دیگر قابل درک نیست .این شناخت
در نهایت منجر به یک رابطه عاطفی بین فرد
دارای شهود و خداوند میشود .در نهایت
با پیمودن مراحل عرفان شخص یاد شده
در این عشق غرق میشود و موجودیت
خود را فراموش میکند .گرایش به عرفان
دالیل مختلفی دارد که یکی از آنها که در
شکلگیری عرفان ایرانی-اسالمی نقش به
سزایی دارد ،حمله مغول است .جامعه ایران
بعد از مواجهه با این اتفاق سخت ،وقتی
متوجه شد قدرت مقابله ندارد و در دنیای
بیرونی قادر به انجام کاری نیست ،به درون
خود پناه برد و سعی کرد با قوی شدن از درون
به جنگ مشکل پیشآمده برود .البته دالیل
گسترش عرفان به یک مورد محدود نمیشود.
نگاه لطیف و مهربانانه عرفان به انسان برای

افراد زیادی جذاب است و آنان را عالقهمند
میکند.
عرفان در شعر
شعر با توجه به گرهخوردگیاش با عاطفه
و تخیل ،بستر مناسبی را فراهم میکند تا
عرفان که نگاهی عاطفی به جهان دارد،
به بهترین شکل منعکس شود .به همین
دلیل است که عرفان وارد شعر فارسی شده
و بخش درخشانی از آن را به خود اختصاص
داده است .دکتر«محمدرضا شفیعی کدکنی»
عرفان را نگاه هنری به مذهب میداند .با این
تعریف میتوانیم ریشه عرفان را از آغاز شعر

فارسی نو در اشعاری ببینیم که از خداوند
صحبت میکنند .عرفان اما به عنوان یک
طرز نگرش خاص با سنایی غزنوی به شعر
فارسی معرفی شد .وقتی عرفان رواج پیدا
کرد و با استقبال جامعه مواجه شد ،نیاز
به دانستن در مورد آن هم ایجاد شد .از
این رو بود که شاعری مثل سنایی اثری به
عنوان«حدیقهالحقیقه» را نوشت و در آن
از عرفان صحبت کرد .عطار به عنوان حلقه
میانی این زنجیره سنایی را به مولوی متصل
کرد .با مولوی بود که حق مطلب عرفان ادا
شد و دیگر حرف نا گفت ه تازهای در اینباره
باقینماند.

زنجیر ه شعر عرفانی
در یک جریان شعری ،شاعران مختلفی وجود
دارند که هر کدام به نوبه خود این جریان را
پیش میبرند .عطار حلقه میانی زنجیرهای
است که یک سوی آن سنایی و سوی دیگر
موالنا قرار دارد .شاعران زیادی در این جریان
طبعآزمایی کردهاند اما سه چهره شاخص
شعر عرفانی این سه نفر هستند .سنایی
عرفان را به صورت منظوم توضیح میدهد.
عطار هفت مرحله عرفان را در قالب یک
داستان به نام منطقالطیر با مخاطب در
میان میگذارد که البته به شیوه داستان در
داستان نوشته شده و در دل داستان اصلی
با داستانهای فرعی مواجه میشویم که
ماجرای شیخ صنعان معروفترین آنهاست.
موالنا مفاهیم بلند عرفان را در داستانهای
متفاوت بیان میکند .در پوسته ظاهری،
هر شاعر این سبک شعری را به نوبه خود به
خیالانگیزی و تاثیرگذاری بیشتر نزدیک کرده
است .از لحاظ اندیشه هم بدون شک هر
کدام از شاعران شعر عرفانی را چند گام پیش
بردهاند تا به کمالی که در مثنوی شاهدش
هستیم برسانند .در این مسیر البته نباید تاثیر
تجربههای شخصی شاعران و ظرفیتهای
فکریشان را نادیده گرفت اما میتوان گفت
همه شاعران یک جریان شعری به مثابه
دوندههایی هستند که مسافتی طوالنی را
میدوند و در نهایت مشعل را به دونده بعدی
میسپارند.

اعتراض رانندگان تا کسی
در بندرعباس

گروه اجتماعی //فاطمه محمودآبادی
رانندگان تا کسی در بندرعباس صبح دیروز اعتصاب کردند .رانندگان تا کسی دو خط
 17شهریور_ هوایی و چهارراه برق_ جهانبار در اعتراض به جریمه شدن از سوی پلیس
راهنمایی و رانندگی به علت نداشتن معاینه فنی دست از کار کشیدند.
طبق قانون جدید شرایط معاینه فنی خودروها ،خودروهای تا  ۴سال ساخت نیازی به
دریافت معاینه فنی ندارند و خودروهای فاقد آن روزانه  ۵۰هزارتومان جریمه میشوند .از آنجا
که عمر ا کثر تا کسیهای بندرعباس به 10سال می رسد ،آنها روزانه از سوی پلیس راهور جریمه
می شوند.یک راننده تا کسی در گفت و گو با صبح ساحل گفت :ا کثر تا کسیها در بندرعباس
فرسوده و قدیمی هستند و عمرشان بیش از  10سال است به همین علت داشتن معاینه فنی
برای آنها ممکن نیست .پلیس راهنمایی و رانندگی نیز مکررا تا کسیها را به دلیل نداشتن
معاینه فنی جریمه می کند .هیچ حمایتی هم برای نوسازی ناوگان تا کسی وجود ندارد .درآمد
یک راننده تا کسی چقدر است که در هفته دو الی سه بار مبلغ  50هزار تومان برای نداشتن
معاینه فنی جریمه میشود .به خاطر شرایط آب و هوایی عمر تا کسیها در بندرعباس کوتاه
است .هزینه تعمیر و رسیدگی نیز سرسام آور .از طرفی تا کسیرانی تنها یک سازمان نمایشی
است که فقط وعده حمایت از تا کسیها را می دهد .براساس مصوبه هیئت وزیران خودروهای
دوگانهسوز با عمر مخزن بیش از  ۶سال ،عالوه بر معاینه فنی بنزینی ،تست هیدرواستاتیک که
مخصوص مخزن گاز  CNGاین خودروهاست ،نیز باید انجام پذیرد اما هرمزگان مکانی برای
انجام این تست ندارد .راننده تا کسی دیگری در این باره گفت :بندرعباس تست مخزن CNG
ندارد و یکی از شرایط اخذ معاینه فنی داشتن این مورد است .رانندگان تا کسی برای اخذ آن
باید به شهرهای دیگری بروند و از کار و زندگی خود بزنند در غیر این صورت روزانه جریمه
می شوند .رانندههای تا کسی پس از چند ساعت اعتراض به کار خود بازگشتند .تا کنون هیچ
مسئولی نسبت به این موضوع وا کنش نشان نداده است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :صنایع به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند
وی ادامه داد :نباید اینگونه باشد که تمام آالیندگی و عوارض
برای مردم و منافع استقرار صنایع متعلق به خودشان
باشد.
وی اضافه کرد :در استان های همجوار شاهد ایفای مسوؤلیت
های اجتماعی صنایع در حوزه های مختلف اجتماعی
فرهنگی مانند ورزش هستیم و به صورت مکرر این موضوع را
از مسووالن مطالبه کردهام و تا به سرانجام رسیدن مسولیت
های اجتماعی صنایع این مطالبه گری را به جد پیگیر خواهم
بود.امام جمعه بندرعباس همچنین بیان داشت :استفاده از

گروه اجتماعی//
نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس
گفت :صنایع و شرکتهای مستقر در منطقه به مسوولیت
اجتماعی خود نسبت به مردم عمل کنند.
حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادی زاده روز سه شنبه
درنشست شورای اداری شهرستان حاجی آباد اظهار داشت:
این موضوع مطالبه جدی و مستمر بنده از مسووالن و
مدیران صنایع ایفای مسؤلیت های اجتماعی در سطح
منطقه ای که حضور دارند است.

جدول کلمات متقاطع

دوره جدید شماره 1483

افقی
-1تکنولوژی  -معنی کالمی مردادماه در کیش زرتشت  -2دهقان
وکشاورز  -کارگردان ایرانی فیلم بچه های آسمان ورنگ خدا  -3نوعی
یقه  -جوهر درمنه  -از طوائف غرب کشور  -4حرف فاصله رسان -
صبور وبردبار  -پسوند آلودگی وآمیختگی  -5کبوتر دشتی  -شمشیر
دودم  -شوم وبداختر  -6لباس ملی مردم ژاپن -اسب چاپار  -رودی
در عراق  -7وزارت پرقدرت  -نام گذاری  -شهری در استان فارس
حل جدول شماره 1482
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ظرفیت های معادن ،کشاورزی و ایجاد صنایع پایین دستی
کشاورزی شهرستان حاجی آباد می تواند بخش بزرگی از خلع
بیکاری مردم این شهرستان و حتی مردم سایر شهرهای
نزیک و بخشی از بیکاری موجود در سطح هرمزگان را حل
کند.وی افزود :مسووالن اهتمام ویژهای جهت راهاندازی
صنایع پایین دستی و احیاء معادن داشته باشند ،بسیاری
از معادن حاجی آباد به حال خود رها شدهاند که با احیاء و در
مدار تولید قرار گرفتن آنان بسیاری مشکالت اشتغال جوانان
حل خواهد شد.
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 -8درشتی وتندخویی در کار  -جمع روح  -9پیروان یک پیامبر -
قالب سنگ  -رشته ای از یاخته های همشکل  -10گلی زیبا وخوشبو
در وصف چشمان معشوق  -خسیس وممسک  -از ورزشهای رزمی
 -11موسیقیدان بنام اتریشی وصاحب اثر آفرینش  -همیشه ودائم
 از ماههای پاییزی  -12نماد سبکی وکم وزنی -از درختان جنگلی بخشی از ساختمان  -پیش شماره  -13در مثل صدایش از دورخوش است  -محافظه کار  -کیسه شلواری  -14در مقابل خروجی
 براورده نشده  -15کتابی از ویلیام فالکنر  -از معرفه های شیمیاییعمودی
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روز ه داری مانع اهدای خون نیست
گروه اجتماعی//
سخنگوی سازمان انتقال خون کشور با اشاره به لزوم اهدای خون در ماه مبارک رمضان،
گفت :در صورت عدم برنامه ریزی مناسب و فوری در خصوص حضور اهدا کنندگان خون
در ساعات بعد از افطار ،با کاهش شدید ذخایر خون و مشکل جدی در تامین خون و
فرآوردههای آن در مرا کز درمانی کشور در ماه آینده مواجه خواهیم بود.بشیر حاجی بیگی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به لزوم اهدای خون در ماه مبارک رمضان ،گفت :همه ساله در
ایام ماه مبارک رمضان به دلیل روزهداری هموطنان از آمار اهدای خون در کشور کاسته می
شود.وی با اشاره به تدابیر سازمان انتقال خون ایران برای جبران کاهش آمار اهدای خون
در ماه رمضان ،افزود :یکی از تدابیرمان تغییر ساعات فعالیت مرا کز اهدای خون در کل کشور
با توجه به استقبال مردم از اهدای خون در ماه مبارک رمضان است که شیفت هایی را در
شب و بعد از افطار قرار خواهیم داد.حاجی بیگی ادامه داد :البته امسال با توجه به شیوع
گسترده ویروس کرونا و استمرار قانون منع تردد و عبور و مرور شبانه ،این سازمان با چالش
جدی عدم حضور اهدا کنندگان و کاهش شدید ذخایر خونی کشور مواجه خواهد شد .باید
توجه کرد که سازمان انتقال خون ایران موظف است جوابگوی نزدیک به  ۹۰۰بیمارستان
و مرکز درمانی از نظر تامین خون و فراورده های آن نظیر پال کت ،گلبول قرمز فشرده شده
و پالسما باشد .بر این اساس باید همکاری های الزم از طرف مسئولین ذیربط با سازمان
انتقال خون ایران جهت حضور اهدا کنندگان خون طبق سنوات گذشته در ساعت منع
تردد بعد از افطار انجام شود .در این خصوص مکاتبات الزم با ستاد ملی مقابله با بیماری
کرونا انجام شده که امیدواریم همکاریهای الزم با اهدا کنندگان خون از نظر تردد به مرا کز
اهدای خون انجام شود.سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه روزه داری منعی
جهت اهدای خون نیست ،گفت :همچنین باید توجه کرد که کمبود خون و فرآوردههای آن
در استان های شمالی و استانهای هرمزگان و خوزستان بیشتر احساس میشود.

حلقهای از یک زنجیره طالیی

شیوا شاکری
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انواع بیماری ام اس با هوش مصنوعی ابداعی محقق ایرانی شناسایی شد
یک محقق ایرانی با بررسی اسکنهای ام آر آی مغز و استفاده از هوش مصنوعی موفق به شناسایی نشانههای چند نوع
مختلف از بیماری ام اس در مغز شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،استفاده از الگوریتمهای هوش
مصنوعی برای بررسی مجموعه بزرگی از دادههای ام آر آی مغز در بیماران مبتال به ام اس موجب شده تا شناسایی سریع سه
نوع از این بیماری با کسب اطالع از تغییر شرایط چند ناحیه خاص از مغز که ابتدا درگیر میشوند ،ممکن شود.
با تمرکز بر درمان بخشهایی از مغز که در ابتدا درگیر بیماری یادشده میشوند ،امیدواریها به ریشه کنی بیماری ام اس
افزایش مییابد .بیماری ام اس زمانی شکل میگیرد که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافت چربی موجود در اعصاب مغز
حمله میکند .این بافت مانند عایق سیم کشی برق عمل میکند و آسیب دیدن آن انتقال پیامهای عصبی را دشوار کرده و
باعث مشکالتی مانند ضعف عضالنی ،اسپاسم ،بی حسی و مشکالت در تعادل یا هماهنگی میشود.
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گروه فناوری//
نخستین آزمایش اتصال کامپیوترهای بی
سیم به مغز افراد فلج با موفقیت به نتیجه
رسید و دانشمندان گفتند این فناوری در
شرایط کرونا به بیماران کمک میکند.
به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه
فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان،
اولین آزمایشات از اتصال مغز انسان به
رایانهای بی سیم در افراد فلج با موفقیت به
انجام رسید .طبق گزارشات منتشر شده،
شرکت کنندگان در این آزمایش که فلج
بودند ،توانستند با استفاده از این سیستم
همان سرعت تایپ و دقت کلیک را که در
استفاده با سیستمهای سیم دار انجام
میدادند ،بدست بیاورند .طبق گزارش
مجله IEEE Transactions on Biomedical
 ،Engineeringاین سیستم با فناوری

جلب نظر افرادی مانند ایالن ماسک و
اخیرا فاش
فیسبوک شده است .ماسک
ً
قبال تراشه
وی
کرده استارتاپ Neuralink
ً
بی سیم را روی مغز میمون آزمایش کرده
که به او امکان انجام بازیهای ویدئویی را
میدهد.

 BrainGateکار میکند که شامل یک
فرستنده کوچک است که به قشر حرکتی مغز
فرد متصل میشود.
برابری این سیستم با تجهیزات سیم دار

جان سیمرال ،استادیار مهندسی در
دانشگاه براون ،گفت« :ما نشان دادهایم
که این سیستم بی سیم از لحاظ عملکردی
با سیستمهای سیمی که در سطح عالی
کامال
هستند ،برابری میکنند .سیگنال ها ً
دقیق ضبط و با کیفیت منتقل میشوند،
به این معنی که ما میتوانیم از همان
الگوریتمهای رمزگشایی استفاده کنیم که
در سیستمهای سیمی استفاده میکردیم.
تنها تفاوت در این است که مردم دیگر نیازی
به اتصال فیزیکی به تجهیزات ما ندارند ،که
این امر باعث ایجاد امکانات جدید در شرایط
استفاده از سیستم میشود».
ایالن ماسک حامی این فناوری است
این آخرین پیشرفت در زمینه رشد سریع
فناوریهای رابط عصبی است که باعث

فناوری بی سیم کمکی به پرستاران در
شرایط کرونا
اشخاصی که در این آزمایش شرکت کردند
 ۳۵و  ۶۳ساله بودند که از ناحیه نخاع
دچار عارضه فلجی شده بودند .آنها قادر
بودند  ۲۴ساعت به طور مداوم از سیستم
بی سیم در خانه و نه در آزمایشگاه استفاده
کنند.
سهولت نسبی استفاده از این سیستم به
این معنی است که پرستارانی که از افراد
معلول نگهداری میکنند میتوانند از این
سیستم ارتباط بی سیم استفاده کنند ،این
سیستم در شرایط همه گیری بسیار مناسب
است .لی هوخبرگ ،استاد مهندسی در
دانشگاه براون و رهبر آزمایش بالینی
 ،BrainGateمیگوید« :با استفاده از این
سیستم ،ما میتوانیم فعالیت مغز را در خانه
برای مدت طوالنی به گونهای بررسی کنیم
تقریبا غیرممکن بود .این فناوری
قبال
ً
که ً
به ما کمک میکند تا الگوریتمها را طوری
رمزگشایی کنیم که حرکات افراد فلج را بدون
مانع و به درستی انجام دهد».

آیفونی که یک سال در دریاچه گم شده بود
همچنان کار میکند

گروه فناوری//
سامسونگ از مانیتورهای جدید خود در کشور هند
رونمایی کرد و ا کنون شهروندان این کشور می توانند این
صفحه نمایش ها را همراه با هدایای گونا گون خریداری
کنند.

گروه فناوری//
گزارش ها حا کی از این است که گوگل یکی از برنامههای کمتر شناخته شده
خود را در این سه ماهه تعطیل میکند.
به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران
احتماال بسیاری از شما هرگز از آن
جوان ،گوگل در حال بستن برنامهای است که
ً
استفاده نکردهاید و شاید از وجود آن هم اطالعی نداشته باشید .برنامه خرید گوگل
که در ابتدای ا کتبر  ۲۰۱۹در ایاالت متحده راه اندازی شد ،برای این بود که یک
تقریبا در مورد
خریدار شخصی در تلفن خود داشته باشید.با استفاده از این برنامه
ً
هر چیزی که نیاز دارید میتوانید با فهرست چندین خرده فروش جستجو و مقایسه
کنید تا با بهترین قیمت محصول خود را خرید کنید .ویژگیهای دیگری هم این
اخیرا در جدیدترین نسخه برنامه پیدا شده است ،در مورد
برنامه دارد.کدی که
ً
حرکت قریب الوقوعی پیام میدهد .یافتهها نشانگر رشته کدهایی بود که دارای
پیشوندی حاوی کلمه «غروب آفتاب» بود و یکی از این رشته کدها به کاربران این
برنامه «خرید در وب» را نشان میداد .برنامه خرید گوگل تا زمانی از ماه ژوئن در
دسترس خواهد بود و باید توجه داشته باشیم که هر دو نسخه اندروید و  iOSاین
برنامه خاموش خواهند شد.
گوگل برنامه خرید خود را از پریز میکشد
برنامه خرید گوگل در انتهای مسیر
گوگل از آنجا که حس میکند ویژگیهایی که ارائه میدهد در برنامههای دیگر در
دسترس است ،احساس میکند این برنامه اضافه است .سخنگوی گوگل گفت« :در
چند هفته آینده ،ما دیگر از برنامه خرید پشتیبانی نخواهیم کرد .تمام قابلیتهایی
که برنامه به کاربران ارائه میدهد ،در برگه خرید موجود است .ما ساخت ویژگیها را
در برگه خرید و سایر موارد ادامه خواهیم داد .سطوح گوگل ،از جمله برنامه گوگل،
کشف و خرید محصوالت دوست داشتنی را برای افراد آسان میکند» .
به عنوان مثال ،شما میخواهید بهترین قیمت را در آبمیوهها پیدا کنید .باز کردن
برنامه جستجوی گوگل و جستجوی آبمیوه برخی از نتایج را به همراه دارد .اما ا گر
به باالی صفحه نگاه کنید ،یک برگه «خرید» پیدا میکنید که برای مقایسه قیمت
میتوانید روی آن کلیک کنید.

اطالعاتی درباره مشخصات و تاریخ
عرضه  5G 8 Realmeفاش شد
گروه فناوری//
شرکت  Realmeبا انتشار ویدئویی از عرضه نسخه جدید گوشی خود با نام
 5G 8 Realmeبه بازار موبایل جهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران
جوان ،شرکت چینی  Realmeاز نسخه جدید  8 Realmeرونمایی کرد که قرار است با
فناوری نسل پنجم در تاریخ  ۲۱آوریل به بازار تلفنهای همراه عرضه شود .این شرکت
ویدئویی را در حساب رسمی خود در فیسبوک منتشر کرد که نشان میدهد گوشی
 5G 8 Realmeآرم  Dare To Leapرا در قسمت پشت دارد ،که مانند نسخه نسل
چهارم این مدل از تلفنهای هوشمند ،عرضه میشود.
مشخصات ظاهری 5G 8 Realme
این گوشی برخالف مدل  4Gکه با دوربین چهارگانه  ۶۴مگاپیکسلی ارائه شده بود،
دارای یک دوربین اصلی  ۴۸مگاپیکسلی است .در قسمت جلویی و صفحه نمایش
انتظار میرود که سوراخ دار عرضه شود ،همچنین پنل پشتی  5G 8 Realmeمشابه
ظاهرا این گوشی شبیه ماژول دوربین مستطیلی و رنگ خا کستری
 5G ،V13است.
ً
شبیه وانیل  8 Realmeو شبیه به نسخهای است که در هند رونمایی شد.

صبح ساحل //
نام محصول

شرکت سامسونگ مانیتورهای هوشمند خود را در هند عرضه کرد
به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی
باشگاه خبرنگاران جوان ،شرکت کرهای سامسونگ ،امروز
شنبه اعالم کرد که یک گروه صفحه نمایش هوشمند منحصر
به فرد را در هند راه اندازی کرد .این صفحه نمایشهای
جدید با نامهای  Smart Monitor M5و  M7ا کنون از طریق
فروشگاههای اینترنتی آمازون هند و سامسونگ برای خرید
در هند در دسترس است.
قیمت مانیتورها و هدایا
نسخه  ۲۷اینچی  Smart Monitor M5با قیمت  ۲۱۹۹۹روپیه
(حدود  ۲۹۹دالر) ،نسخه  ۳۲اینچی  ۲۴۹۹۹روپیه (حدود
 ۳۳۵دالر) و صفحه نمایش هوشمند  ۳۲اینچی  M7با قیمت
 ۳۶۹۹۹روپیه قیمت گذاری شده اند .مشتریان هندی که
یکی از این مانیتورهای هوشمند را بخرند ،صفحه کلید و
ماوس بی سیم  Nano Logitech MK240را نیز به عنوان
هدیه دریافت خواهند کرد .شرکت آمازون همچنین با خرید

گوگل برنامه  shoppingخود را
غیر فعال میکند

نبض بازار

گروه فناوری//
توریستی که آیفون  ۱۱پرو مکس خود را در
دریاچه سان مون تایوان گم کرده بود ،پس
از یک سال آن را دوباره پیدا کرد.
یک توریست بهتازگی آیفون  ۱۱پرو مکس خود
را که در دریاچه سان مون تایوان گم شده بود،
پیدا کرده است .موضوع جالب این است که
گوشی پس از گذشت این مدت و درحالیکه
داخل آب قرار داشت ،هنوز کار میکند.
تایوان در حال سپری کردن بزرگترین
خشکسالی در طول  ۵۰سال گذشته است و این
توریست خیلی خوششانس بود که توانست
آیفون گمشده خود را دوباره پیدا کند .او که
چن نام دارد ،در گروهی فیسبوکی این خبر را
اعالم کرد .این بار اول نیست که با گزارشهای

اینچنینی روبهرو میشویم .ماه گذشته گزارش
شده بود آیفونی که به مدت چند ماه در یک
دریاچهی یخزده گم شده بود ،پیدا شده است
و هنوز کار میکند؛ اما باید اشاره کنیم که آیفون
 ۱۱پرو مکس چن داخل یک کاور پالستیکی ضد
آب قرار داشته و به گفتهی  ،9to5macدلیل
اصلی سالم ماندن گوشی همین قاب ضد آب
بوده است.بر اساس این گزارش ،منطقهای که
این آیفون در آن پیدا شده است ،در طول ۵۰
تا  ۶۰سال گذشته به دلیل عقبنشینی آب،
خشک شده بود و احتماال جریان آب گوشی را
به این منطقه آورده است .چن به این موضوع
اشاره کرده است که قاب ضد آب گوشی عملکرد
شگفتانگیزی داشته و پس از این مدت هیچ
آبی داخل آن نرفته بود.

میز خبر

دانشمندان موفق به اتصال مغز انسان
با کامپیوتر بی سیم شدند

این صفحه نمایشها یک سال عضویت  Amazon Primeرا به
صورت رایگان ارائه میدهد.
ویژ گیهای صفحه نمایش سامسونگ
صفحه نمایش هوشمند  M5در اندازههای  ۲۷اینچ و ۳۲
اینچ با وضوح  Full HDو صفحه نمایش هوشمند  M7با 4K
ارائه میشوند و هر دو مدل صفحه نمایش از  VAاستفاده
میکنند .این صفحه نمایشها با حدا کثر روشنایی ۲۵۰
لومن ،نرخ تازه سازی  ۶۰هرتز ،زمان پاسخگویی خا کستری
به خا کستری  ۸میلی ثانیه ،پشتیبانی از  ،HDR10تنظیم
خودکار روشنایی ارائه خواهند شد.صفحههای هوشمند M7
و  M5همچنین از  WiFiبرای برنامههای  365 Officeکه باید
به رایانه متصل شوند پشتیبانی میکنند و ویژگی Remote
 Accessمیتواند از اتصال بی سیم و راه دور با پروندههای
ذخیره شده در رایانه نیز پشتیبانی کند .این ویژگی میتواند
از نمایش محتوای لپ تاپ روی صفحه نیز پشتیبانی کند.
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قیمت به تومان

Galaxy Note9 128 GB

15.300.000 _ 16.500.000

Galexy A128 71 GB

9.600.000 _10.900.000

Galaxy A70 128 GB

8.600.000_ 8.800.000

Galaxy A128 51 GB

7.900.000_ 8.700.000

P30 Lite 128 G9

5.700.000 _6.500.000

Huawei Y9s 128GB

5.400.000 _ 6.400.000

Nova 5T 128 GB

8.300.000 _9.400.000

Nova 4e 128G4

5.700.000 - 6.200.000

iPhone 11 Pro Max 256 GB

31.500.000 _ 42.000.000

iPhone 11 Pro 256 GB

34.900.000_ 44.200.000

iPhone 11 128 GB

22.000.000 _ 22.800.000

Mi Note 10 128GB

13.700.000 - 15.000.000

Redmi Note 9s 128 GB

6.400.000 - 7.200.000

Nokia 7.2 128 GB

6.300.000 _ 6.600.000

