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 سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد 
 عرضه روزانه ۱۱۰ تن مرغ گرم

 در بازار 

رئیس نظام پزشکی هرمزگان :
پزشکان عمومی برای صدور گواهی استراحت 

بیماران کرونایی صالحیت دارند

بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از پارک علم و فناوری استان
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مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه هرمزگان :

 33زندانی غیرعمد 
چشم انتظار کمک 
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نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

 اهلیت معدن داران 
و افراد متقاضی معدن 

بررسی شود

افزایش نگرانی ها

فرهنگ و هنر می تواند 
از هویت و نام خلیج فارس صیانت کند

گروه خبر// آئین تکریم و معارفه مدیرعامل آبفا هرمزگان در سالن شرکت ملی گاز بندرعباس برگزار 
و از زحمات امین قصمی تقدیر و عبدالحمید حمزه پور به عنوان مدیرعامل جدید آبفا هرمزگان معارفه 

شد . 
  امین قصمی، مدیرعامل سابق آب و فاضالب هرمزگان در این آئین، اظهار کرد: خدا را سپاسگزارم که در این 
عرصه خطیر توفیق خدمتگزاری به نظام جمهوری اســالمی را برایم ایجاد کرد.وی افزود: تحقق توسعه مناطق 
کم برخوردار در حوزه آب و فاضالب بدون حمایت نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، مدیران دستگاه های 
اجرایی، نمایندگان مجلس استان میسر نمی شد که جای قدردانی دارد.مدیرعامل سابق آب و فاضالب هرمزگان 
تصریح کرد: دغدغه تمامی مسئولین در استان تامین نیاز آبی بندرعباس و بندرلنگه بود که با بهره برداری از طرح 
تامین آب کالن شهر بندرعباس میسر و تامین آب از آب های زیرزمینی و سطحی به شیرین سازی آب دریا تبدیل 
شد. امروز بندرعباس از شهرهایی است که پایداری خوبی در تامین آب شهری دارد.قصمی بیان کرد: امیدواریم 
با توسعه بهره برداری از آب شیرین کن ها، استفاده از آب های زیرزمینی میناب به صفر برسد. امروز پروژه ای 

در پارســیان در حال اجراست که تامین آب این منطقه را با شیرین سازی آب دریا به پایداری خواهد رساند. 
وی عنوان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی را در دستور کار داریم. بعد 
 از بندرخمیر تامین آب رضوان را در دســتور کار خود قرار دادیم. روستاهای شمال بندرعباس نیز از این خط

 بهره مند خواهند شد.مدیرعامل سابق آب و فاضالب هرمزگان گفت: اعتبارات بسیاری برای حل مشکل فاضالب 
بندرعباس نیاز بود که با هم فکری های صورت گرفته توانستیم صنایع غرب را قانع کنیم تا اعتباری بالغ بر ۲ 
هزار میلیارد تومان را به این امر تخصیص دهند. فاضالب رودان و میناب نیز در آینده ای نزدیک وارد مدار بهره 
برداری خواهند شد.قصمی خاطرنشان کرد: در حوزه نرم افزاری به پایداری و ثبات مدیریت خوبی رسیدیم. هم 
افزایی به وجود آمده در این مجموعه عملکرد خوبی را رقم زد و امروز شرکت آبفای هرمزگان از چابک ترین 
شرکت های سطح کشور است. یکی از نقاط قوت آبفای هرمزگان نیروی انسانی قوی آن است.وی ضمن تبریک 
به حمزه پور، مدیرعامل جدید شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، بیان کرد: از تمامی مسئولین استانی و اعضای 

شورای شهر بندرعباس و همکارانم در آبفای استان قدردانی می کنم.

پیامــی  در  رئیس جمهــور   // خبــر  گــروه    
 ضمن محکــوم کردن حادثه خونبــار در حرم مطهر 
امام رضا )ع(، وزارت اطالعات را مأمور کرد تا با همکاری 
همه نهادهای مرتبط به سرعت عامالن شهادت روحانی 
جهادگر مشهدی را شناسایی کرده و تحت تعقیب قرار 

دهند. 
   آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیســی« در این پیام نوشت: به 
طور قطع ایــن حادثه ناگوار که به دســت یکی از عناصر 
 منحرف و تحت تأثیر گروه های تکفیری آمریکایی صورت 
گرفته است، باعث وحدت و انسجام بیش از پیش عالقه مندان 
 به اســالم و ایران اســالمی می شــود.رئیس جمهور افزود: 
 بــر اینکــه حادثه دیــروز در آســتان مقــدس حضرت 
علی بن موسی الرضا )علیه السالم( که مأمن تمامی انسان های 
آزاده جهان فارغ از هرگونه دین و مذهب اســت و موجب 
شهادت مظلومانه حجت االسالم والمسلمین محمد اصالنی و 
مجروحیت دو طلبه عزیز جهادگر شد، باعث تأثر و جراحت 

قلبی اینجانب و همه محبان این امام رئوف شد.
  آیت اهلل رئیسی از شــهید اصالنی به عنوان طلبه جهادگر 
و مبلغ جهادی اســالم ناب یاد کرد که مستضعفان شیعه و 
اهل سنت حاشیه شهر مشهد مقدس، مجاهدت های او را از 

نزدیک دیده بودنــد و وزارت اطالعات را مکلف کرد تا با 
همکاری همه نهادهای مرتبط، به سرعت تمامی عوامل مؤثر 
این حادثه را شناسایی کرده و تحت تعقیب قرار دهند و نتیجه 
را به اطالع عموم مردم برســانند. رئیس جمهور در پایان با 
تســلیت شــهادت این طلبه جهادگر را به خانواده معظم او 
و همراهان و دوســتانش و همچنین حوزه علمیه خراسان، 
از درگاه خداوند متعال برای این طلبه شــهید علو درجات 
و برای دو مجروح دیگر این حادثه سالمتی و شفای عاجل 
مسألت کرد.به گزارش ایرنا، یک فرد تکفیری از اتباع بیگانه 
بعد از ظهر )سه شــنبه ۱۶ فروردین( در صحن پیامبر اعظم 
حرم مطهر رضوی )ع( با چاقو به سه روحانی که از فعاالن و 
ساکنان شهرک شهید رجایی منطقه قلعه در حاشیه شهر مشهد 
بودند حمله کرد که در جریان این ســوء قصد حجت االسالم 
والمسلمین اصالنی به شهادت رسید و حجج  السالم پاکدامن 

و دارایی مجروح و راهی بیمارستان شدند.

ماموریت رئیس جمهور به وزارت اطالعات 
ادامه از تیتر یک // برای شناسایی عامالن شهادت روحانی جهادگر

  همچنین مسعود خشــایی، معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت آب و فاضالب کشور اظهار کرد: آمار 
و ارقام نشــان دهنده مجموعه کارهای موثری است که 
دولت جمهوری اســالمی در هرمزگان انجام داده است.
وی افزود: در هرمزگان با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون نفر  
اقدامات خوبی در حوزه تامین آب انجام شده و از تمام 
تکنولوژی های نوین استفاده شده است. بیشترین ظرفیت 
آب شیرین کن در کشور در هرمزگان است و طرح های 
توسعه ای نیز موید همین مسئله است.معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی شرکت آب و فاضالب کشور بیان کرد: 
انصافا کار ارزشــمندی در هرمزگان انجام شده و ۱۰۰ 
درصد مردم تحت پوشــش آب شــرب بهداشتی قرار 
دارند.در حوزه فاضالب نیز وضعیت خوبی وجود دارد 
و در آینده نیز بهبود پیدا خواهد کرد.خشایی بیان کرد: از 
زحمات قصمی، مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب 
هرمــزگان قدردانی می کنم. وی از مدیران فعال ما بوده 
و در نظر داریم از ظرفیتش در خارج هرمزگان استفاده 
کنیم. برای جایگزینــی نیز افراد توانمندی در هرمزگان 
وجود داشــتند که جمع بندی وزارت نیرو این شــد که 
 از حمزه پور اســتفاده کنیم که ســال ها در شرکت آب 
و فاضالب روســتایی هرمزگان ســابقه خدمتگزاری 
داشــت.وی افزود: مالک ارزیابی هرکــس که در این 
مسئولیت قرار می گیرد، میزان رضایتمندی مردم است. 
خدمــت در آب و فاضالب مانند دوی امدادی اســت 
که همه برای یک هدف که رضایت مردم اســت تالش 
می کنیم. امیدوارم با سرمایه انسانی بسیار خوب آبفای 
هرمزگان آقای حمزه پور نیز بتواند در این راســتا گام 
بردارد. عبدالحمید حمزه پور، مدیرعامل جدید شــرکت 
آب و فاضالب هرمزگان، اظهار کرد: از حســن اعتماد 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشــور و استاندار 
هرمزگان تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم ادامه دهنده راه 

قصمی باشم.  وی افزود: کار در حوزه آب شرب بسیار 
سخت است و شرایط هرمزگان نیز به خصوص از مرکز 
 تا غرب اســتان که هیچ گونه آب شیرینی ندارد، کار را 
سخت تر می کند. کارهای خوبی در حوزه شیرین سازی 
آب دریا شــده اما باید بدانیم آب شــیرین سازی شده 
 بسیار گران است و باید در حوزه مدیریت مصرف آن نیز 
گام های موثری برداریم.مدیرعامل جدید شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان بیان کرد: میزان بارش کشــور ایران 
یک ســوم میانگین جهان بوده و هرمزگان نیز دو سوم 
میانگین کشور اســت و باید در زمینه مدیریت مصرف 
بســیار کوشا باشــیم. همه ما وظیفه داریم از منابع آبی 
برای آیندگان حفاظــت کنیم.حمزه پور عنوان کرد: باید 
در حوزه نوسازی و بازسازی شبکه آبرسانی در استان 
کارهای مســتمری صورت بگیرد. خدا را شاکر هستم 
برای اولین بار در کشــور قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( 
وارد میدان شده و نویدبخش خبرهای خوبی برای تامین 

آب روســتاهای اســتان خواهد بود.  وی ادامه داد: از 
آرزوهای من این اســت که روزی فرا رسد که پساب 
فاضالب دیگر وارد دریا و ســواحل هرمزگان نشود و 
امیدوارم همه مسئولین در این مسیر ما را یاری کنند. ما 
زمانی می توانیم در مردم رضایت ایجاد کنیم که نیروی 
انسانی شرکت رضایت داشته باشند که امیدوارم با انسجام 
و همدلی بتوانیم خدمات خوبی به مردم استان ارائه دهیم 
و در این مسیر نیازمند کمک و تعامل همکارانم و همه 

مسئولین استانی و رسانه ها هستم.  
  مدیرعامــل جدید شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
عنوان کرد: از همه تقاضا دارم من را در این ماه مبارک 
رمضان دعا کنند تا بتوانم در خصوص خدمتگزاری به 
مردم دریادل هرمزگان موفق باشــم. به گزارش ایسنا، 
 در پایان از زحمات امین قصمــی تقدیر و عبدالحمید 
حمزه پور به عنوان مدیرعامل جدید آبفا هرمزگان معارفه 

شد.

»عبدالحمید حمزه پور« مدیرعامل  شرکت آب و فاضالب هرمزگان شد

برادر ارجمند جناب آقای حسن آرمات 

برادر ارجمند جناب آقای حسن آرمات 

امین زارعی- خبرنگار روزنامه دریا

جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران استان هرمزگان

 انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان هرمزگان که نشان
 از توانمندی و درایت شما می باشد را تبریک عرض نموده ؛ امید است در مسئولیت محوله موفق و پیروز باشید

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان هرمزگان تبریک 
عرض نموده ؛ امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( موفق و سربلند باشید

گــروه خبر // اســتاندار هرمزگان از 
در  که  زمین هایــی  تکلیــف  تعیین 
استفاده  بدون  صنعتی  شــهرک های 

مانده اند، خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی دوستی در 
خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای 
آزادسازی و تعیین تکلیف اراضی واگذار 
شده در استان هرمزگان گفت: با توجه به 
 عدم ارائه برنامــه ۷۳ واحد تولیدی برای 

فعال ســازی، قرارداد این واحد ها فسخ 
 و رای صــادره به آنان ابــالغ و برای ۹ 
واحد نیز اجرائیه جهت خلع ید صادر شده 

است.
  دوســتی با بیان اینکه دو واحد خلع ید 
کامل شد، افزود: پرونده ۱۰ واحد تولیدی 
راکــد دیگر نیز در دادگاه مورد بررســی 
قــرار دارد که برای ۳ واحــد رای صادر 

شده است. 

  وی گفت: همچنین ۱۰۰ طرح در کمیته 
حــل اختالف مطرح و به متقاضیان مهلت 
قانونی اعطا شــده است. به گفته استاندار 
هرمزگان تعداد ۸ طرح رفع مشکل و احیا 

شد و هم اکنون فعال هستند. 
   استاندار از تعیین تکلیف طرح های معطل 
مانــده در بانک ها نیز خبر داد و گفت: بر 
این اساس ۴۵ پرونده در رهن بانک قرار 
داشت که به دلیل تاخیر در اجرای طرح، 

اقدامات حقوقی توســط بانک های عامل 
آغاز شــده و پرونده ۳۹ واحد در شرکت 
شهرک های صنعتی در دست بررسی است 
که تا یکماه آینده تعیین تکلیف می شــود.

وی گفت: در جزیره هرمز ۱۸ قطعه زمین 
واگذار شده برای اجرای طرح های مختلف 
با مســاحتی بیش از ۴۴۱ هزار متر مربع 
خلع ید شــد.در این زمین ها هیچ اقدامی 

برای سرمایه گذاری انجام نشده بود. 

استاندار هرمزگان خبر داد 

تعیین تکلیف زمین های بدون استفاده در شهرک های صنعتی هرمزگان 

"عبدالحمید حمزه پور" مدیرعامل
 شرکت آب و فاضالب هرمزگان شد

برای جایگزینی نیز افراد توانمندی در هرمزگان وجود داشتند که جمع بندی وزارت نیرو این شد که از حمزه پور 
استفاده کنیم که سال ها در شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان سابقه خدمتگزاری داشت

ادامه در همین صفحه
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سرپرست معاونت تولیدات دامی
 سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد 
عرضه روزانه ۱۱۰ تن مرغ گرم در بازار 

   گروه خبر // سرپرست معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان گفت: در صورت کمبود مرغ گرم در اســتان، مرغ منجمد به بازار 
عرضه می شود. سرپرست معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان گفت:مشکلی در تامین مرغ گرم نداریم و  از ابتدای رمضان روزانه 
۱۱۰ تن مرغ گرم از کشتارگاه های استان روانه بازار می شود.عباس  زارعی 
بااشــاره به وارد نشدن مرغ گرم از سایر اســتان ها در ایام نوروز به استان 
گفــت: در صورت کمبود مرغ گرم در اســتان، مرغ منجمد به بازار عرضه 
می شود .او گفت: مرخصی رفتن کارگران و تعطیلی کشتارگاه ها، علت نبود 
مرغ و بسته شدن مرغ فروشی های برخی شهر های استان از جمله بندرعباس، 
 رودان، بشــاگرد و بندرلنگه بود.سرپرست معاونت تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: هرمزگان بطور میانگین روزانه به حدود ۱۵۰ 
تن گوشت مرغ نیاز دارد و هیچ کمبودی در زمینه جوجه ریزی و تولید آن 
در استان وجود ندارد.زارعی گفت: کشتار مرغ در کشتارگاه های هرمزگان از 
۱۴ فروردین شروع شد ه است و روزانه  بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ تن گوشت مرغ 
گرم در بازار استان عرضه می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مرغ 
گــرم با قیمت مصوب هر کیلو گرم  ۳۱ هزار تومان و مرغ منجمد با قیمت 

مصوب ۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.

رئیس نظام پزشکی هرمزگان :
پزشکان عمومی برای صدور گواهی استراحت بیماران 

کرونایی صالحیت دارند
  گروه خبر // رئیس نظام پزشکی هرمزگان در نامه سرگشاده ای خطاب 
به رئیس کل آموزش و پرورش استان نسبت به بخشنامه آموزش وپرورش 
درباره قابل قبول نبودن گواهی استراحت پزشکی توسط پزشکان عمومی 
برای دانش آموزان مبتال به کرونا اعتراض کرد. دکتر حسین کرمپور در نامه 
خطاب به محمد قویدل ضمن یادآوری تالش ها و نقش پزشکان عمومی در 
تشخیص ودرمان بیماران طی دوران اوج کرونا ، تصمیم آموزش و پرورش 
استان را خالف مبانی علمی و حرفه ای و شان پزشکان عمومی دانست.وی 
خواستار اصالح بخشنامه آموزش و پرورش استان در این باره و دلجویی از 
پزشکان عمومی شد.پیشترمدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه 
 اولیای دانش آموزان همکاری الزم را با مدارس داشــته باشند، گفته بود: 
دانش آموزانی که عالئم کرونا و بیماری زمینه ای دارند تنها با داشتن تاییدیه 
پزشــکی می توانند آموزش برخط دریافت کنند. به گزارش ایرنا ؛ سه هزار 
و ۵۷۰ مدرســه در قالب ۱۷ هزار و ۵۸۵ کالس درس در ســال تحصیل 
جدید برای بیش از ۴۰۵ هزار و ۸۳۰ دانش آموز از پایه اول ابتدایی تا پایه 

دوازدهم متوسطه در هرمزگان مهیای دانش آموزان  شد.

ساعات کاری ادارات 
و دستگاه های اجرایی هرمزگان کاهش یافت

  گروه خبر // معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اظهار کرد: 
با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و ایجاد زمینه استفاده بهتر کارکنان از فریضه 
عبادت در این ماه مبارک، ساعات کاری دستگاه های اجرایی در استان کاهش 
خواهد یافت. محسن خاکی نهاد در جمع خبرنگاران، افزود: بر همین مبنا و بر 
اساس تصمیم اتخاذ شده از این پس ساعات کاری ادارات استان هرمزگان در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ خواهد بود.به گزارش 
ایسنا ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه در 
روزهای پنج شنبه نیز ساعت کاری از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ تعیین شده 
است، خاطرنشان کرد: این بخشنامه در تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی 

الزم االجرا خواهد بود و تا پایان ماه مبارک رمضان اجرا می شود.
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سرمقاله

  متاســفانه گرچه یک هفته هم از شــروع تحصیل حضوری در 
مدارس نمی گذرد، اما شــنیده می شــود برخی ها بیمار شده اند و 
در برخی شهرهای کشــور هم گویا برخی تجمع نموده و خواستار 
برگزاری غیرحضوری کالس های درس شــده اند. از طرفی دیگر 
آمــار مبتالیان به کرونا نیز افزایش یافته اســت که نگرانی والدین 
دانش آموزان نیز افزایش یافته اســت. گرچه همگان می دانیم که 
آموزش حضوری بازدهی بیشتری نسبت به آموزش مجازی دارد و 
هیچکس هم نمی تواند این موضوع را منکر باشد؛ اما شرایط فعلی 
و تصمیمات اتخاذ شده در این بخش بنظر می رسد کارشناسی شده 
نباشد. در گام نخست بهتر این بود که تصمیم گیری ها در خصوص 
نحوه برگزاری مدارس از ســتادملی مقابله با کرونا به ســتادهای 
اســتانی و شهرستانی تفویض می شــد ودر گام دوم حتی مدارس 
نیز بایســتی اختیاراتی را در این حوزه داشتند. همواره عنوان شده 
اســت برای جلوگیری از ابتال به کرونا بایســتی از ماسک استفاده 
شــده و فاصله حداقل یک ونیم تا دو متر از طرفین رعایت شــود 
کــه در دورهمی ها و مراســمات و.... که این دو اصل و بخصوص 
 فاصله گذاری رعایت نمی شــد، میزان ابتالی بــه کرونا افزایش 
می یافت. در مــدارس در صورتی می تــوان فاصله حداقل یک 
ونیــم متر را رعایت کرد که تعداد دانش آموزان کم باشــد و زمانی 
که برخــی کالس هــا۴۰ و ۵۰ دانش آموز و بیشــتر را در خود 
جای داده باشــند ودانش آموزان بصورت فشرده در کنار همدیگر 
نشســته باشــند؛ بطور حتم امکان فاصله گذاری یک ونیم متری 
 وجود نخواهد داشــت. در این شــرایط نیاز است که اگر قرار است 
کالس هــای درس حضوری شــود، اول بــا کالس های مناطق 
روســتایی و کم جمعیت شهری شروع شــود و کالس های شلوغ 
و پرجمعیت هم اگر قرار اســت حضوری شود، گروه بندی صورت 
گیرد تا از فشــردگی دانش آموزان در کالس هــای درس و ابتال 
و ســرایت بیماری جلوگیری شــود که متاســفانه به این موضوع 
 توجه نشــد و با توجه به اینکه سویه امیکرون بسیار مسری است، 
شــنیده ها حکایــت از آن دارد کــه در همان روزهای نخســت 
حضوری شدن مدارس، برخی مبتال شــده اند. برای جلوگیری از 
افزایش تعدادبیماران نیاز اســت که اختیاراتی به مدارس و آموزش 
و پرورش نواحی و مناطق در کشــور داده شود تا بر اساس شرایط 
واقعی تصمیم گیری نمایند. دغدغه دیگر والدین به سرویس مدارس 
برمی گردد که از یک طرف ســاماندهی سرویس مدارس زمان بر 
است واز طرفی دیگر بایستی دستورالعمل های بهداشتی خاصی نیز 
 برای ســرویس های مدارس تدوین شود و مشخص شود چه تعداد 
دانش آموز می توانند در هر ســرویس سوار شوند واز طرفی نرخ 
کرایه سرویس مدارس هم بایستی به تصویب شورای شهر برسد که 
در حــال حاضر چنین امکانی با قید فوریت وجود ندارد. باز تاکید 
می کنیم که نیاز است اختیاراتی را  ستادهای استانی، شهرستانی و حتی 
مدارس داشته باشند تا نوشدارو پس از مرگ سهراب نشود و قبل از 
 ابتال و مرگ فرهنگیان و دانش آموزان و خانواده های شان، تصمیم 

مناسب تری در این حوزه اتخاذ شود.
    علی زارعی

گروه خبر //نماینده ولی فقیه در استان افزایش نگرانی ها
هرمزگان ضمن تاکید بر اولویت بررسی 
مشــکالت  رفع  و  معدن داران  اهلیت 
دولتی معدن داران گفت: اگر افرادی که 
معادن را اشغال کرده اند و فعالیتی انجام 
نمی دهند خلع ید شوند می توان جهش 

بزرگی را در این حوزه رقم زد. 
   حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده 
در دیدار با رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان و نمایندگان برخی از اصناف 
که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، 
با اشــاره به این نکته که تفاوت قیمت ها و 
شــاخص های اقتصــادی از جمله تورم با 

تفاوت های  اظهار داشت:  استان های دیگر 
اقتصادی میان استان ها امری طبیعی و قابل 
درک است اما باید تالش شود که این تفاوت 
در راستای افزایش رفاه عمومی کاهش پیدا 
کند و اقدامات کارشناسی برای تحقق این 
امر انجام شــود.وی آمادگی به پاسخگویی 
میهمانان نوروزی استان هرمزگان را یکی 
از دغدغه های جدی خود دانست و عنوان 
کرد: امیدوارم برنامه ریزی ها و جلسات الزم 
برای بهبود شرایط خدمت رسانی به میهمانان 
در زمینه تامین نان و غذا انجام شــود تا در 
ســال آینده با چنین چالش هایی روبه رو 
نشویم.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
با ذکر این نکته که برای فروش محصوالت 
نبایــد تنها به بازارهــای داخلی اتکا کرد، 
ابراز کرد: تولید در اســتان هرمزگان زمانی 
می تواند رشد کند که تولید کننده به چرخه 
صادرات متصل شــود و بتواند محصوالت 

خود را به کشورهای دیگر صادر کند چرا 
که می تواند بــه افزایش تولید در مجموعه 
خود امیدوار باشد. به همین جهت باید بستر 
صادرات محصوالت کشــاورزی، صنعتی، 
صنایع دستی و خانگی و غیره فراهم شود.
عبادی زاده با اشــاره به خالی بودن جای 
صنایع تبدیلی در بخش های مختلف استان 
هرمزگان، تشریح کرد: کمبود صنایع تبدیلی 
مرتبط با بخش های صنعت و کشــاورزی 
باعث آسیب به تولید کننده ها شده است و 
باید برنامه ریزی جدی برای ایجاد صنایع 
تبدیلی در سراسر شهرستان های هرمزگان 
انجام شود.وی با اشاره به این نکته که نگاه 
بازار نباید مسطح و تک زاویه ای باشد چرا 
که عمیق و کارشناسانه نیست، بیان کرد: نگاه 
به بازار باید یک نگاه مکعبی باشد و بازار 
را از ابعاد مختلف بررسی کرد؛ چرا که وقتی 
به مجموعه بازار وارد می شویم، مشخص 

می شــود که برای برطرف کردن چالش ها 
نیاز به هم افزایی و همکاری جدی نهادهای 
دولتی، حاکمیتی و مردمی اســت.نماینده 
ولی فقیه در اســتان هرمزگان تصریح کرد: 
باید بررسی شود که چرا قیمت مغازه ها در 
سطح شهر بندرعباس نسبت به سایر استان ها 
بیشتر اســت زیرا همین امر باعث افزایش 
قیمت تمام شده محصوالت و خدمات ارائه 
شده خواهد شد.عبادی زاده با بیان اینکه اگر 
بخواهیم تغییری در حوزه امور توســعه ای 
کشور رخ دهد باید از ظرفیت سرمایه گذاران 
و ســرمایه داران استفاده کرد، بیان کرد: اگر 
در حوزه  بتوان ســرمایه گذاری جــدی 
خورهای بندرعباس توسط بخش خصوصی 
انجام شود و بازارچه های محلی نیز در کنار 
آن راه  اندازی شــود، رونق اقتصادی خوبی 
شــکل خواهد گرفت.وی ضمن تاکید بر 
حرکت متوازن و توسعه ای صنعت و معدن 

استان هرمزگان، عنوان کرد: صنایع استان 
هرمزگان خوشــبختانه به خوبی در حال 
رشــد و توسعه است اما در حوزه معدن به 
خوبی نتوانسته ایم موفق شویم که یکی از 
دالیل به واسطه کمبود زیرساخت ها است 
اما یکی دیگر از علل عقب ماندگی معدن، 
اهلیت نداشتن برخی از فعاالن معادن است 
که باید اهلیت افرادی که متقاضی دریافت 
معدن هستند بررسی شود.به گزارش تسنیم 
، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ضمن 
تاکید بر اولویت، رفع مشکالت دولتی معدن 
دارانی که راکد و غیرفعال هستند، ابراز کرد: 
اگر چشــم اندازی در حوزه معدن اســتان 
هرمزگان برای سالیان آینده تعریف شود و 
افرادی که معادن را اشغال کرده اند و فعالیتی 
انجام نمی دهند، خلع ید شوند می توان جهش 

بزرگی را در این حوزه رقم زد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

اهلیت معدن داران و افراد متقاضی معدن بررسی شود

پشت پرده سیاست 

  
 در مقابل دیدگاه منتقدان، کارشناســانی هستند که از رویکرد وزارت خارجه دفاع 
می کنند و می گویند وزارت خارجه مجری تصمیمات است و در حدود اختیاراتی 
که دارد توانســت کار را در دو کارگروه مباحث هسته ای و لغو تحریم ها تمام کند 
و حاال مذاکرات در انتظار تصمیمات سیاســی است که باید در تهران و واشنگتن 
اتخاذ شــوند. مصداق بارز دیگر از عملکرد مناسب وزارت خارجه در مذاکرات 
نیز آن جا بروز و ظهور پیدا می کند که وقتی برخی حامیان دولت خواســتار تغییر 
برخی مفاد برجام بودند، امیرعبداللهیان با رویکردی واقع بینانه ســطح توقع را بر 
احیای برجام گذاشت و گفت: »اگر بر احیای برجامی که محمدجواد ظریف آن را 
امضا کرد به توافق برســیم برای ما کفایت می کند«، در واقع این پیام را به حامیان 
دولت داد که فردا توقع نداشــته باشند مثال تیم مذاکره کننده بتواند مکانیزم ماشه را 
بردارد یا تعداد سانتریفیوژها را باال ببرد. احمد بخشایش اردستانی به خبرنگار فردا 
گفت: »تا جایی که اطالع دارم تقریبا مذاکرات به نتیجه رســیده است ولی ایران و 
آمریکا برای هم ناز می کنند چون می خواهند میزان مقاومت همدیگر را بسنجند. 
 با توجه به این که آمریکایی ها از برجام خارج شــدند ایران می خواهد منت سر 
آن هــا بگذارد که اگر مــی خواهند دوباره به برجام برگردند باید حاشــیه ها را 
 واشنگتن جمع کند، مثال نباید تحریم های گذشته را در قالب های جدید بیاورد اما 
آمریکایی ها دارند قلدری می کنند، به عنوان مثال وسط مذاکرات دو کشتی ایرانی 
را گرفتند تا پالس حمایتی به ســعودی ها و اســرائیل نشان دهند یا در موضوع 
موشکی دو نفر را تحریم کنند.« نگاهی به هر دو دیدگاه منتقدان و مدافعان وزارت 
خارجه نشان می دهد راهکارهایی برای تنها پرانتز بازمانده در متن مذاکرات وجود 
دارد و می توان به توافق در وین امیدوار بود. شــاهد این مســئله هم آن است که  
امیرعبداللهیان درباره نزدیک بودن توافق به نظر قدری با مواضع مشابه او متفاوت 
بود، به طوری که سخنگوی وزارت خارجه نیز  توافق را بسیار در دسترس خواند و 
گفت: »مورا با پیام و پاسخ های تهران، ایران را ترک کرد و ما همچنان منتظر پاسخ 
طرف مقابل هستیم و پاسخ جدیدی دریافت نشده است.« حال باید دید نماینده اروپا 
وقتی پیام تهران را به واشنگتن می رساند، آیا می تواند آخرین پرانتز بازمانده در متن 

توافق را نیز ببندد یا همچنان باید منتظر نتیجه رایزنی های بعدی بود.
تازه های مطبوعات

اعتماد  -  ولی ا... سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی به این روزنامه گفت: اصرار 
دارند نــرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بماند که البته بانک مرکزی از روز اول با آن مخالف 
بود. در شــرایطی که قیمت ارز ۲۶ یا ۲۷ هزار تومان است و شما دارید ارز ۴۲۰۰ 
می فروشید، این ۲۲ یا ۲۳ هزار تومان تفاوت یعنی فساد. چگونه می توانید با نظارت 
جلوی فســاد را بگیرید و مانع سوءجریانات شوید؟ آیا کاالیی را که با ارز ۴۲۰۰ 

وارد می شود، مطمئن هستید با نرخ دالر ۴۲۰۰ به دست مصرف کننده می رسد؟
کیهان - این روزنامه نوشــت: پس از حاشیه های مسابقه ایران و لبنان، فعاالن سیاسی 
و رسانه ای ضدانقالب و همچنین برخی اصالح طلبان، خواستار کنار گذاشتن تیم ملی 
فوتبال کشورمان از جام جهانی شدند. جدای از این که اتفاقات مرتبط با مسابقه تیم های 
ایران و لبنان، یک مســئله داخلی است و اساسًا ربطی به نهادهای خارجی ندارد، طرح 

چنین خواسته ای گویای رویکرد ضدملی و وطن فروشی چنین افراد و جریاناتی است.

2 نگاه متفاوت به اصرار امیر عبداللهیان بر اتخاذ مواضع تکراری
همزمان با توقف مذاکرات وین، وزیر خارجه کشورمان تقریبا هر روز یک جمله را 
بیان می کند: »به توافق نزدیک شده ایم و تنها یکی دو موضع باقی مانده است«؛ گره 
اصلی کجاست و تحلیل ها درباره چرایی جمالت تکراری وی چیست؟ از روزی که 
مذاکرات وین به طور موقت متوقف شد تا امروز، حسین  امیرعبداللهیان وزیر خارجه  
تقریبا هر روز یک جمله را بیان می کند و آن این که »در آستانه توافق هستیم و تنها 
یکی دو موضوع باقی مانده است که آمریکا باید درباره آن تصمیم بگیرد«. دو تحلیل 
درباره اصرار امیرعبداللهیان بر اتخــاذ  این مواضع تکراری راجع به احیای برجام 
توسط کارشناسان و صاحب نظران حوزه سیاست خارجی مطرح می شود.منتقدان 
وزارت خارجه بر این باور هســتند که موضع گیری های مسئوالن وزارت خارجه 
بیشــتر ناشی از اختیار نداشتن آن ها در موضوع مذاکرات احیای برجام است و آن 
ها ســعی می کنند وضع موجود را در قالب یک سری موضع گیری ها تبیین کنند. 
به نوشته فردانیوز، نمونه بارز این رویکرد را در توقفی که به دلیل تضمین خواستن 
روس ها در روند مذاکرات ایجاد شــد، می توان مشاهده کرد. به ادعای فردا نیوز، 
امیرعبداللهیان در نقش تطهیرکننده روس ها ظاهر شد. او به مسکو سفر کرد و گفت: 
»روس ها مانع حصول توافق نیستند«، در حالی که بورل مسئول سیاست خارجی 
اروپا و برخی نمایندگان مجلس شورای اســالمی اعالم کردند: »روس ها احیای 
برجام را به شرایط کنونی خودشان مرتبط ساختند«. برجسته ترین نقد  این دسته از 
منتقدان به دستگاه سیاست خارجی کشور آن است که نتوانست اتفاقات اوکراین را 
برای ایران تبدیل به فرصت کند، در حالی که قیمت نفت رو به افزایش و بازار تشنه 
ورود منابع جدید بود، با تعلل در به نتیجه رساندن مذاکرات وین فرصت بزرگ برای 
بازگشت ایران به بازار نفت جهانی از دست رفت. در حالی که همه از وضعیت جنگ 
اوکراین منفعت بردند، ایران از این اتفاق ضرر کرد. به نظر می رســد تک موضوع 
اختالفی ، مسئله باقی ماندن ســپاه در فهرست تحریم های آمریکاست. منتقدان 
وزارت خارجه این موضوع را قابل حل می دانند به شــرطی که وزارت خارجه از 
انفعال خارج شود و راهکارهای کارشناسی خود را روی میز قرار دهد تا به جای 
ایفای نقش توجیه گر وقایع و اتفاقات، نقشی تأثیرگذار در پروسه تصمیم سازی و 
تصمیم گیری ایفا کند. یکی از راهکارهایی که این گروه از منتقدان  ارائه می دهند 
آن اســت که کشورهای ثالث کنار گذاشته شوند و در مذاکرات دوجانبه با آمریکا 
این پیشــنهاد محل بحث قرار گیرد که در قبال خروج نیروهای سنتکام از فهرست 
تحریمی و تروریستی ایران، آمریکا نیز سپاه را از فهرست تحریمی خود خارج کند. 
در مجموع منتقدان، وزارت خارجه را قدری بی اختیار در بحث مذاکرات می دانند 
که نمی تواند مذاکرات را پیش ببرد بنابراین می گویند بهتر اســت دوباره دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات را برعهده بگیرد. حشمت ا... فالحت 
پیشه معتقد است: »با وجودی که امروز وزارت خارجه مسئول مذاکرات است ولی 
متأسفانه هیچ گاه وزارت خارجه ایران تا این اندازه بی اختیار نبوده است، حتی 
زمینه سازی کارشناسی نیز در وزارت خارجه شکل نمی گیرد که چه موضوعی 
در راستای منافع ملی است. آن چه امروز از وزارت خارجه شاهد هستیم ایفای 
نقش توجیهی برای مسائل است، به همین دلیل معتقدم چه بهتر که اساسا مسئولیت 
مذاکرات با وزارت خارجه نباشد تا شورای عالی امنیت ملی بتواند تصمیم خودش 

را همزمان با اجرا پیش ببرد«.

 شــرق - این روزنامه با عنوان »ترکیه علیه گاز ایران« نوشــت: جنگ انرژی در جهان، 
ترکیه را وارد گود کرده است تا از آب گل آلود، شکار خود را بگیرد. ترکیه ای ها می خواهند 
دروازه ترانزیت انرژی به اروپا شــوند، آن هم درست در شرایطی که این دروازه به روی 
روسیه بسته شده و ایران معطل نتیجه گفت وگوهای احیای برجام است. فعاالن حوزه انرژی 
در ایران می گویند توقف مذاکرات برجام نه تنها بازار انرژی اروپا را از دسترس ایران خارج 

کرده بلکه تأخیر بیشتر موجب می شود بازارهای کوچک منطقه ای هم از دست برود.«
 دنیای اقتصاد - این روزنامه با اشاره به  طرح ویژه )حمایتی( ساخت ۱۸۰هزار واحد 
در تهران نوشت: آن چه باعث بحران »دسترسی نداشتن خانه اولی ها به مسکن مناسب« 
شده، »کسری ساخت« نیست بلکه »تبدیل شدن پایتخت به یخچال ملکی)خانه های بدون 
استفاده(« و همچنین »صرفه ساخت و ساز در شمال شهر )مناطق اشباع از عرضه(« است.

 فرهیختگان  - این روزنامه  با اشــاره به این که اصالح طلبان در هر ســه میدان مهم 
انتخاباتی اخیر یعنی ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر مطلقا شکست خورده  اند و 
اساسا بدنه ای ندارند که به آن ها قدرت شرط گذاشتن برای شرکت در انتخابات را بدهد، 
نوشت: بررسی اظهارات اصالح طلبان نشان می دهد طرح موضوع مشارکت مشروط بیش 
از آن که یک ایده سیاسی واقعی باشد، نمایشی برای حفظ وجهه سیاسی درمقابل رقباست. 
صاحبان ایده مشارکت مشروط شاید در کوتاه مدت بتوانند پوستینی از یک جناح سیاسی 
مدعی را برای اصالح طلبان بدوزند اما در بلندمدت با بدون جواب گذاشتن مسئله اصلی 
اصالحات یعنی جبران سرمایه اجتماعی ازبین رفته، این پوستین را از درون تهی کرده اند و 

اصالحات به معنای یک جناح سیاسی را به طور کامل به پایان خواهند رساند.
انعکاس

دیده بان ایران نوشت: موسوی الرگانی یک نماینده مجلس گفت: توصیه دلسوزانه به 
رئیس جمهور این است که بعد از حدود هفت ماه، یک خانه تکانی جزئی انجام دهد و چند 
وزیر پرحاشیه را که عملکردشان با اهداف و تفکرات رئیس جمهور محترم و انقالبی در 

تضاد است، از قطار دولت پیاده کند.
 رویداد24 نوشت: جواد کاظم نسب الباجی، عضو پیشین کمیسیون کشاورزی گفت: با 
ساخت پتروشیمی در تاالب میانکاله قطعا یک فاجعه زیست محیطی رخ خواهد داد. در 
تاالب هورالعظیم هم برای اکتشاف نفت رفتند و در نهایت تاالب را خشک و آن جا را به 

کانون ریزگرد ها تبدیل کردند و یک بحران عظیم در آن جا ایجاد شد.
 اعتماد آنالین خبر داد: طبق اعالم شورای نخست وزیری عراق، از تاریخ اول آوریل 
سال ۲۰۲۲ )۱۲ فروردین  سال ۱۴۰۱( تمامی مسافران باالی ۱۲ سال که به کشور عراق 
مسافرت می کنند باید یک دوز واکسن جانسون اند جانسون یا دو دوز از بقیه واکسن ها 
را تزریق کرده باشند یا با ارائه جواب منفی تست PCR در محدوده ۷۲ ساعت به پرواز 

می توانند به کشور عراق مسافرت کنند.
 قرن نو نوشت: حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا نوشت: انتقادات برخی نمایندگان 
مجلس از تیم مذاکره کننده ایران در وین تناقضی با مطالبات عمومی در زمینه برجام ندارد. 
مردم و به تبع آن نمایندگان مجلس، باید مطالبات صددرصدی خود از تیم مذاکره کننده 
را شفاف انتقال دهند تا اگر آقای باقری نتوانست تمامی خواسته های مردم را دنبال کند، 

حداقل تا ۸۰درصد از خواسته های مردم در برجام را محقق کند.

بازگشت سیاستمدار فیلسوف با چهره متفاوت؟
الریجانی مشغول جمع آوری مانیفست حکمرانی است، او حتما به عنوان یک کنشگر 
در صحنه سیاسی نقش خواهد داشت. علی الریجانی پس از حضور ۱۲ ساله بر کرسی 
ریاست بهارستان و  خداحافظی با مجلس دهم، با حکم رهبر انقالب به عنوان عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبری منصوب شد؛ هرچند پیش بینی چنین 
حکمی وجود داشت اما حرف و حدیث ها درباره الریجانی آن هم در سال انتخابات، 
بیشتر حول محور احتمال حضورش در جریان سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
بود. تا دقیقه ۹۰ این موضوع از ســوی الریجانی و تیم حامی اش با پاسخی روبه رو 
نشد تا در آخرین روز از مهلت نام نویسی در انتخابات، الریجانی خود را به ساختمان 
وزارت کشور رساند تا با چنته پُرتری نسبت به شانزده سال قبل وارد گود رقابت شود. 
او در همــان روز اول خودش را برای یک رقابت تمام عیار آماده کرده بود و با کنایه 
به مهم ترین رقبایش یعنی محسن رضایی و ابراهیم رئیسی گفت: »حوزه اقتصاد، نه 
پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.« با پایان یافتن مهلت بررسی 
صالحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان، جامعه با یک شوک مواجه شد و آن رّد 
صالحیت علی الریجانی بود؛ رّد صالحیتی که گفته می شــد به دالیل عجیبی چون 
اقامت دختر او در آمریکا رقم خورده اســت. هرچند الریجانی به گفتن یک جمله 
»برحسب وظیفه کاندیدا شدم و راضی به رضای الهی هستم« بسنده کرد اما انتقادات 
زیادی متوجه شــورای نگهبان شد؛ البته برخالف انتظار این انتقاد در تصمیم شورای 
نگهبان تأثیری نداشت و اعالم شد این تصمیم به درستی اتخاذ شده است. بعد از اعالم 
این تصمیم بود که مواجهه جدی تر رئیس سابق مجلس با شورای نگهبان شروع  و علی 
الریجانی پیگیر رد صالحیت خود شــد. او در دوئلی تمام عیار با سخنگوی شورای 
نگهبان به این اقدام شورای نگهبان اعتراض کرد و در نهایت نیز با انتشار جنجالی نامه 
رد صالحیت الریجانی این  موضوع برای مدت ها به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. 
در این بین اما به نظر ناکامی الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و جدال 
بی نتیجه اش با شورای نگهبان پایان کار این چهره راست میانه نبوده و با شروع سال 
جدید،  رئیس ســابق مجلس برنامه دیگری را برای ورود به میدان سیاست تدارک 
دیده است. چندی قبل سید حسین نقوی  نماینده ادوار مجلس در گفت و گو با نامه 
 نیوز بابیان این که فضای سیاسی کشور آرام آرام  برای انتخابات ۱۴۰۲ مجلس آماده 
می شــود، اظهار کرده بود: »تقریبا در بین عامه مردم نیز نوعی بازگشــت به آقای 
الریجانی را شاهد هستیم. مردم آقای الریجانی را فردی منطقی و توانمند می شناسند 
که می تواند منشأ تحوالتی در کشور باشد. همچنین نیروهای سیاسی نزدیک به آقای 
الریجانی این روزها خیلی در عرصه رســانه فعال هستند و به نقد دولت و مجلس 
مــی پردازند.« در تازه ترین اظهار نظر نیز منصور حقیقت پور از چهره های نزدیک 
به رئیس ســابق مجلس، با تاکید براین که الریجانی مشــغول جمع آوری مانیفست 
حکمرانی است؛ در پاسخ به این سوال که آیا این چهره سیاسی در انتخابات مجلس 
در ۱۴۰۲حضور خواهد یافت یا حزبی برای کنش ورزی سیاسی تاسیس خواهد کرد؟ 
تصریح کرد: »من هیچ چیزی نمی توانم بگویم چون قصد آینده ایشان را نمی دانم که 
می خواهند در انتخابات بیایند یا خیر! حزب هم معلوم نیست اما حتما به عنوان یک 
کنشگر در صحنه سیاسی نقش خواهند داشت.«  با همه این اوصاف به نظر می رسد 
علی الریجانی در این نقطه متوقف نشود و بعد از این جدال مسیری متفاوت تر را در 

پیش بگیرد و در بزنگاهی دیگر با چهره متفاوت تری وارد میدان سیاست شود.

گروه خبر // مدیر کل شیالت هرمزگان 
در دیدار با فرماندار شهرستان ابوموسی  
در دفتر مدیرکل شــیالت هرمزگان بر 
لزوم شتاب گیری روند توسعه و تقویت 
زیرساخت های شــیالتی درشهرستان 

ابوموسی تاکید کرد.
   به گزارش خبرنگار دریــا ، در این دیدار 
عبدالرسول دریایی با اشاره به ظرفیت ها و 

ابوموسی  توانمندی های شیالتی شهرستان 
گفت: صید و صیادی پویا، وجود منابع عظیم 
وتنوع گونــه های مختلف آبزیان، توانمندی 
بالقوه در زمینه آبزی پــروری دریایی تنها 
بخشــی از توانمنــدی های شــیالتی  این 
شهرستان اســت. عبدالرسول دریایی امکان 
ســرمایه گذاری در زمینه پــرورش ماهی 
در قفس و امکان ســرمایه گذاری در زمینه 

 صنایع مختلف تبدیلی شــیالت را از دیگر 
ظرفیت های شــیالتی خوانــد و گفت: در 
صورت حمایت و ورود سرمایه گذاران توانمند 
 شاهد توسعه بیش از پیش این شهرستان در 
 زمینه های شیالتی خواهیم بود.وی ضمن تاکید

بر لــزوم شــتاب گیــری روند توســعه 
و تقویــت زیرســاخت هــای شــیالتی 
درشهرســتان ابوموســی گفت: بدون شک 

این مهــم نیازمنــد تصویب اعتبــارات و 
 همچنین حمایت های اســتانی و ملی ویژه 
فعالیت های شــیالتی است.ادریس قریشی 
کولغانی ،فرماندار شهرســتان ابوموسی نیز 
با اشــاره به ظرفیت های خوب شیالتی این 

شهرســتان و تشــکر از اقدامات انجام شده 
شیالتی در این شهرستان گفت: امید داریم در 
آینده ای نزدیک با توجه به همکاری و تعامل 
به وجود آمده و همچنین پیگیری های صورت 

گرفته شاهد ارتقای شیالتی شهرستان باشیم.

در دیدار مدیرکل شیالت هرمزگان با فرماندار ابوموسی تاکید شد

ضرورت شتاب گیری روند توسعه 
و تقویت زیرساخت های شیالتی در ابوموسی

گروه خبر // مدیر نمایندگی ســتاد مردمی دیه 
اســتان هرمزگان گفــت: ۳۳ زندانی غیرعمد 
این اســتان با بدهــی ۲۸۰ میلیــارد ریال در 
جشــن گلریزان ماه مبارک رمضان چشم انتظار 
کمک های خیران برای بازگشــت به آغوش گرم 

خانواده هایشان هستند. 
   احمد مرادی نژاد با اشــاره به اینکه هیچ زندانی به 
خاطر دیه حبس نیست و با تالش های صورت گرفته 

همه ی این محکومان پیش از ســال جدید آزاد شدند، 
افزود: ۱۶ نفر از زندانیان یادشــده محکوم مالی و ۱۷ 
نفر نیز به ســبب مطالبه مهریه در زندان می باشــند. 
وی بیان داشــت: برگزاری جشــن های گل ریزان در 
مــاه مبارک رمضان از برنامه های مهم ســتاد مردمی 
دیه اســت که امیدواریم در پی برگــزاری این رویداد 
مهم شــاهد آزادی همه زندانیان غیرعمد در هرمزگان 
باشیم.مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان 

اظهارداشت: خیران می توانند برای مشارکت در آزادی 
زندانیان نیازمند، کمک های خود را از طریق واریز به 
شماره حساب ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ بانک ملی، شماره 
کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی ، شــماره 
حساب ۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳ بانک مسکن و شماره کارت 
۶۲۸۰۲۳۱۳۴۵۴۸۲۷۴۸ بانک مســکن به نام ستاد 
دیه استان هرمزگان و یا شــماره گیری کد دستوری 
# ۷۷۷۷۰۷۶ *۷۸۰ * اهــدا نماینــد. مرادی نژاد 

ابراز داشت: رسالت ستاد دیه کمک به آزادی زندانیان 
مالــی و دیه در جرائم غیرعمد، کاهش آســیب های 
اجتماعی، کمک به ســالمت جامعه و ترویج فرهنگ 
ایثار و گذشت است که برای تحقق این امر خداپسندانه 
نیازمند مشارکت همه نیکوکاران هستیم.گفتنی است در 
ســال ۱۴۰۰ به همت خیران و ستاد دیه، ۱۸۵ زندانی 
جرایم غیرعمد با بدهی افزون بر یکهزار و ۴۱۰ میلیارد 
ریال در نتیجه پیگیری های دســتگاه قضایی و تالش 
مددکاران و ستاد دیه و تحفیف از شاکیان  از زندان ها 
و ندامتگاه های استان هرمزگان آزاد شدند.به گزارش 
ایرنا ؛ جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل 
غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، 
محکومیت هــای مالی نظیر مهریه و نفقه و چک های 

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه هرمزگان :

 33 زندانی غیرعمد چشم انتظار کمک خیران هستند
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  گــروه خبر // مدیــرکل زندان های 
مبلغ  ســالجاری  در  گفت:  هرمزگان 
۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای اشــتغال 
زندانیان و خانواده های آنان در استان 

اختصاص یافته است. 
   مصطفی کیشانی در نشست شورای اداری 
زندان های استان افزود: این مبلغ در اختیار 
کار آفرینان قرار می گیرد تا برای مددجویانی 
که از زندان های هرمزگان آزاد می شوند، 
اشتغالزایی شود.وی بیان داشت: تاکنون سه 
میلیارد ریال به کارآفرینان پرداخت شده و 
۱۲ میلیارد یال هم جهت دریافت تسهیالت 
بــه بانک هــای عامل معرفی شــده اند.
مدیرکل زندان های هرمزگان تصریح کرد: 
با پرداخت این تسهیالت زمینه اشتغال ۳۰ 
نفر از مددجویان به طور مستقیم و اشتغال 

 ۳۰ نفر دیگر را به صورت غیرمستقیم فراهم 
می شود.کیشانی به کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها هم اشاره کرد و گفت: باید از همه 
ظرفیت ها و ارفاق های قانونی برای کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها اســتفاده کرد.وی 
ادامــه داد: تعامل بســیار خوبی با مراجع 
قضایی برقرار اســت و باید از این ظرفیت 
برای آزادی مددجویانی که مورد اصالح و 
بازسازی شخصیت قرار گرفته و برای جامعه 
 موثــر خواهند بود، اســتفاده کرد.مدیرکل 
زندان های هرمزگان افزود: ظرفیت بسیار 
خوبی برای اســتفاده از پایبند الکترونیکی 
در استان ایجاد شــده و باید مددجویانی 
که شــرایط الزم بــرای اســتفاده از پابند 
الکترونیکی را دارند، شناسایی و به مراجع 
قضایی معرفی شوند که این مهم در کاهش 

جمعیت کیفری بســیار تاثیر گذار خواهد 
بود.کیشانی با اشاره به مالقات الکترونیک 
زندانیان نیز گفت: ســال گذشــته بیش از 
چهــار هزار مورد مالقــات تصویری بین 
زندانیان و خانواده هایشــان برقرار شد که 
نسبت به سال ۹۹ بیش از هشت برابر شده 
است.وی بر توسعه خدمات الکترونیک در 
سالجاری نیز تاکید کرد و اظهارداشت: ارائه 
خدمات الکترونیــک در زندان ها موجب 
رفاه حــال زندانیان و خانواده هایشــان 
خواهد شــد و توســعه ایــن خدمات در 
 دستور کار زندان های استان است.مدیرکل 
زندان های هرمزگان همچنین بر نخبه پروری 
و شناسایی کارکنان ساعی در زندان ها تاکید 
کرد و افزود: باید پرورش نیروهای نخبه و 
تالش گر و ارتقای شــغلی آن ها در زندان 

ها جدی گرفته شود.کیشــانی بر برخورد 
جدی با کارکنــان متخلف هم تاکید کرد و 
گفت: افــرادی که نظم و انضباط را رعایت 
نمی کنند و امنیــت زندان ها را به مخاطره 
مــی اندازند، جایی در سیســتم زندانبانی 
نخواهند داشت.   به گزارش ایرنا ؛ مدیرکل 
زندان های هرمزگان همچنین بر جلوگیری 
از ورود اشــیاء ممنوعه به زندان ها، کنترل 
وضعیت بهداشت روحی و روانی مددجویان، 
توجه بیشتر به امور رفاهی کارکنان، ارتقای 
کیفیت غذای زندان ها و رسیدگی بیشتر به 

خانواده زندانیان تاکید کرد.

مدیرکل زندان های هرمزگان خبر داد 

اختصاص ۱۵ میلیارد برای اشتغال زندانیان هرمزگان 

گروه گزارش//  شــهر رویدر در پسکرانه های 
خلیج فارس قرار دارد و دارای  مساجد متعددی 
است. معماری مساجد در سراسر ایران و مناطق 
خلیج فارس و شــهر رویدر در بســتر زمان 

تغییرات زیادی به خود دیده است.
    با توجه به این که مساجد محل عبادت و تجمع 
مردم محســوب می گردیده، همواره سازندگان آن 
تالش داشتند با بهترین مصالح آن دوران، مساجد 
را بنا کنند. اما ســبک معماری مساجد در مناطق 
متعدد، با هم تفاوت اساسی داشته است. در مجموع 
هر  نوع بنایی اســلوب ساخت و معماری خاص 
خود را دارا می باشــد که کمابیش در تمامی انواع 
آن رعایت می شود. مسجد نیز از این قانون مستثنی 
نیست. بنابراین تمامی مســاجد با هر اسلوبی که 
ساخته شوند عناصر مشترکی دارند که عبارتند از: 
صحن، ایوان، رواق، مناره، گنبد، شبستان و محراب 
که هریک از این عناصر می تواند از معماری مسجد 
حذف گردد به جز محراب که مهمترین راه رسیدن 
 به خدا به شــمار می روند و نشــانه قبله مومنین 

می باشد.
    بنابرایــن معمــاری مســاجد و عناصر آن در 
شهرهای متعدد ایران شــباهت زیادی با هم دیگر 
دارند. در مناطق جنوبی ایران و در پســکرانه های 
خلیج فارس، مساجد زیادی از گذشته تا کنون به 
وســیله خیرین آن مناطق ساخته شده است. شهر 
رویدر در جنوب ایران دارای مساجد متعددی است 
که معماری این مساجد  در نوع خود جالب توجه 
می باشــد. این نوشتار که با حمایت های فرهنگی 
شورای اسالمی شــهر رویدر و شهردار پرتالش و 
دانش دوســت این شــهر جناب آقای عبدالحکیم 
جعفری به رشــته تحریر در می آید، در نظر دارد 
به معماری مساجد شهر رویدر و چگونگی تغییرات 
صورت گرفته در معماری این مســاحد در بستر 
زمان بپردازد و نشان دهد که مساجد قدیمی رویدر 
دارای ویژگــی های جالب توجهی از نظر معماری 

سنتی بوده اند.
  پیش از پرداختن به ارکان متعدد مســاجد شــهر 
رویدر باید عنوان نمود که مساجد این شهر هم همانند 
خانه ها و منازل مسکونی این شهر در بستر زمان با 
توجه به نوع مصالح، اقلیم، شیوه معماری، افزایش 
جمعیت و دیگر مسایل تغییرات زیادی به خود دیده 
اند. برای نمونه در مساجد قدیمی شهر رویدر جهت 
برودت هوا، پنجره های زیادی به کار گذاشته شده 
بود و در ســه طرف مسجد پنجره های کوچک و 
بلندی بودند که باد را به داخل مســجد هدایت می 
کردند و با پیشرفتی که در وسایل برودتی هوا شکل 
گرفت در بسیاری از موارد از تعداد پنجره ها کاسته 
شده و پنجره های آلومینیومی و آهنی جای پنجره 
های چوبی را گرفــت. در تصویری که در ارتباط 
با مســجد جامع رویدر وجــود دارد به خوبی این 
پنجره ها نمایان اســت. مناره های مساجد رویدر 

که در ابتدا بسیار کوتاه بودند، در بستر زمان دارای 
ارتفاع و زیبندگی بیشــتری شدند. چون این مناره 
ها در ابتدا از ســنگ و گچ ســاخته شده، ولی در 
ادامه از بتون ســاخته شده اند. معماری مناره های 
گچی مساجد شهر رویدر در نوع خود جالب بوده 
اســت و در دیواره های این مناره ها سوراخ هایی 
بــرای ورود هوا و نور جای گرفتــه بودند. داخل 
مناره ها پله هایی از ســنگ و گچ قرار داشت که 
فرد می توانســت از طریق آن به باالی مناره برود. 
معموال در مرتفع ترین قســمت منــاره نوک مناره 
است. مناره های کنونی مساجد رویدر بسیار مقاوم 
تر و شــکیل تر از مناره های قدیمی مساجد بوده 
و خیر و سازنده هر مســجد تالش دارد به سبک 
جالب توجهی به طراحی مناره، مسجد و صحن آن 
بپردازد. ســبک معماری بسیاری از مساجد کنونی 
رویدر، همانند سبک معماری ایرانی اسالمی است 
که در بیشــتر شهرهای جنوب ایران مساجد با این 
سبک معماری ســاخته می شوند. معماری برخی 
دیگر از مســاجد شــهر رویدر تلفیقی از معماری 
ایرانی و دیگر کشورهای اســالمی می باشد. اگر 
 مشاهدات در شهر رویدر صورت گیرد، بسیاری از 
ویژگی های این مساجد به خوبی مشخص می گردد. 
صحن یا حیاط مساجد رویدر همانند مساجد سایر 

مکان ها، اولین ارتباط وارد شونده با مسجد است 
که تزیینات و روح مسجد را به نمایش می گذارد. 
صحن بســیاری از مساجد رویدر مربع شکل بوده 
اما حوض آب در وســط صحن مسجد قرار ندارد 
 و در معماری گذشــته شهر رویدر هم حوض آب 
در وســط صحن مســجد قرار نداشته است. شاید 
کوچک بودن صحن مسجد و بنای مسجد از یکسو 
 و آب هوای گرم و خشک شهر رویدر از سوی امکان 
طراحی حوض آب در وسط صحن مسجد را نداده 
است. معموال در بسیاری از موارد، صحن مساجد 
شــهر رویدر در تابستان ها که هوا گرم بوده است، 
برای نماز های جماعت صبح، مغرب و عشــاء که 
آفتاب نبوده است، استفاده می شد. صحن مساجد 
قدیمی شــهر رویدر معموال از اندود گچ بوده است 
تا افراد در تابســتان ها بتوانند نماز را بدون این که 

گرمای زمین را تحمل کننــد به صورت جماعت 
 بجــای آوردنــد و نمازخانه هایی کــه بر روری 
 برکه ها یا جاهای دیگر نیز در شهر رویدر ساخته 
می شده است، معموال از سنگ و گچ بوده است و پس 
 از اتمام کار با گچ مرغوب اندود داده شده و سفید 
 می شــده اســت و قبلــه و جای قــرار گرفتن 
امام جماعت نیز در این نمازخانه ها مشخص شده 
بود. همچنین در برخی از مســاجد بسیار قدیمی 
شــهر رویدر، وقتی بلندگو نبوده است و برای بهتر 
شنیده شدن صدای اذان معموال سکویی در بخشی 
از صحن مسجد ساخته شده بود.)ماجدی، مصاحبه، 
۱۴۰۱( معماری سرویس بهداشتی مسجد و مکان 
وضوء گرفتن مساجد نیز در نوع خود متفاوت بوده 
است در بســیاری از مساجد شهر رویدر سرویس 
بهداشتی مســاجد در بیرون از مساجد قرار داشته، 
ولی مکان وضــو گرفتن در داخل مســجد و در 
گوشه ورودی صحن مسجد بوده است و گاهی در 
مســاجد خیلی قدیمی حوض آبی قرار داشت که 
افراد از آن برای وضو گرفتن اســتفاده می کردند. 
اما در معمــاری جدید مســاجد، وضوخانه، آب 
ســردکن و گاهی سرویس بهداشتی در یک جا در 
مساجد رویدر طراحی شده است. شباهت زیادی 
بین معماری مساجد رویدر و بندرخمیر وجود دارد.

در سر درب بیشتر مساجد قدیمی شهر رویدر سنگ 
نوشته ای وجود داشــت که تاریخ بنای مسجد و 
فردی که مســجد را ساخته بود، بر آن نوشته شده 
بود. این ســنگ معموال در یک مکان مناسب قرار 
می گرفت و در اطراف آن به شیوه جالب گچ کاری 
می شد و در اثر شدیدترین ضربه ها نیز این سنگ 
نیفتاده و در جای خود محکم و اســتوار اســت. 
معموال در جلو برخی از مساجد یک چهار طاقی 
کوچک هم ســاخته شده که بر درب وردی مسجد 
ســایه می انداخت. به تدریج این چهارطاقی ها از 
ورودی مساجد رخت بر بست و کف صحن مسجد 
در معماری نوین از موزاییک و ســنگ ساخته شد 
و به عبارتی در تحول معماری مســاجد رویدر در 
بستر زمان بسیاری از کارکردهایی که صحن مسجد 
داشت، به داخل مســجد منتقل گردید و با وسایل 
برودتی جدیدی که در مســاجد نصب گردید، نماز 
جماعت ها به ندرت در صحن کنونی مساجد شهر 
رویدر خوانده می شــود و بــه عبارتی تکنولوژی 
جدید، بر فضای مســاجد اضافه نموده و از وسعت 
صحن مساجد کاسته اســت. در  معماری گذشته 
مساجد شــهر رویدر، حیاط مسجد را از سنگ و 
گچ به صورت دیواری کوتاه می ساختند و معموال 
دیوار اطراف صحن مساجد رویدر و سایر شهرهای 

جنوب به صورت مرتفع ســاخته نمی شد. بلکه از 
ســتون ها و دیوارهای مشــبک برای دیوارکشی 
 صحن مســاجد اســتفاده می شــد و دیوار آن به 
گونه ای بود که مانع ورود حیوانات به داخل مسجد 
 می گردید. اما درب صحن مســاجد همیشــه به 
گونه ای جفت می شــد که افراد نماز گذار در هر 
موقع شبانه روز می توانستند در صحن مسجد نماز 

به جا بیاورند. 
  درب اصلــی و ورودی چهــار دیــواری داخل 
 مســجد در زمانی که وقت نماز نبوده و به ویژه در 
شب ها بسته می شــد. در حال حاضر در اطراف 
 صحن مســاجد رویــدر در بســیاری از موارد 
حفــاظ هــا و نــرده هــای مشــبک آهنی و 
آلومینیومــی قرار می دهند. کف صحن مســاجد 
رویــدر از گذشــته تا کنــون همواره از ســطح 
زمین فاصله داشــته اســت و به گونه ای بود که 
 آب بــاران هیــچ وقت صدمه به صحن مســاجد 
نمی زده است. همواره بین صحن مسجد و فضای 
داخلی آن نوعی تناســب وجود داشــت و هر چه 
مساجد رویدر بزرگتر بودند، صحن داخلی آن نیز 
بزرگتر بوده اســت و به همین ترتیب بین صحن، 
فضای داخلی مســاجد و مناره آن هم تناســب 
وجود داشــت. صحن مساجد رویدر در گذشته در 

ماه مبارک رمضان نیز کاربردهای زیادی داشت و 
 در زمانی که ماه رمضان در فصول گرم ســال قرار 
می گرفت، روزه دارنی که روزه خود را در مسجد 
 افطار می کردند، در صحن مســاجد ســفره پهن 
مــی گردید و افطار می خوردنــد و نماز جماعت 
مغــرب و نماز عشــاء را نیز در صحن مســجد 
به صــورت جماعت بــه جای مــی آوردند. اما 
در حــال حاضــر همانگونه که پیــش از این نیز 
عنوان گردید، بیشــتر کارکردهای صحن مساجد 
بــه فضای داخلــی و مرکــزی مســاجد منتقل 
گردیده اســت. اما حتی در معمــاری کنونی نیز 
 صحن مســاجد جــز الیتجزای مســاجد رویدر 
می باشد و با معماری خاصی صحن مساجد ساخته 
می شــود. زیبایی صحن برخی از مساجد رویدر 

مثال زدنی است.
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چهــار  ورودی  و  اصلــی  درب 
دیواری داخل مســجد در زمانی 
 که وقت نماز نبوده و به ویژه در 
شــب ها بسته می شــد. در حال 
حاضــر در اطراف صحن مســاجد 
مــوارد  از  بســیاری  در   رویــدر 
حفاظ ها و نرده های مشبک آهنی 

و آلومینیومی قرار می دهند

,,

معماری مساجد شهر رویدر در بستر تاریخ
)قسمت اول(

,,
معماری برخی دیگر از مســاجد 
شــهر رویدر تلفیقی از معماری 
کشــورهای  دیگــر  و  ایرانــی 
اسالمی می باشد. اگر مشاهدات 
در شــهر رویدر صــورت گیرد، 
بســیاری از ویژگــی هــای این 
مشــخص  خوبــی  بــه   مســاجد 

می گردد

طرح های توسعه ساحلی
 نباید برهم زننده اکوسیستم خلیج فارس شود 

 گروه خبر // با رصد برخی طرح های توســعه ای ســاحلی 
 و جزایر به نظر می رســد توســعه برخی پروژه ها بی توجه به 
محیط زیســت صورت گرفته است.  به گزارش خبرنگار دریا، 
رصد برخی طرح های توســعه ای ســاحلی و جزایر نشانگر 
آن اســت که برخی از پاالیشــگاه ها بی توجــه به مخاطرات 
زیســت محیطی درصدد اجرای طرح های بزرگ توســعه ای 
هســتند که هم هزینه باالتری را به دنبــال دارد و هم در آینده 
سبب آسیب های اساسی به محیط زیست نیز می شود.نمونه این 
مــوارد را می توان در جزیره الوان مشــاهده کرد که دو واحد 
پاالیشــگاهی اکنون در صدد اجرای طرح های عظیم توسعه ای 
هستند. طرح هایی که می توان آنها را در نزدیک ترین ساحل به 
منطقه نیز اجرا کرد و از آســیب های زیست محیطی ناشی از آن 
نیز کاســت.صمد حمزه یی رئیس مرکز اقیانوس شناسی استان 
هرمزگان نیز می گوید نیاز اســت از متخصصان، دانشگاهیان و 
محققان در طرح های توســعه ساحلی و دریایی استفاده شود و 
با استفاده از ظرفیت های علمی متخصصان می توان آسیب های 
ایــن طرح ها را به حداقل ممکن رســاند و بازدهی آنها را نیز 
تضمین کرد.وی اظهار داشــت: با توجه به کمبود منابع آبی در 
مناطق مرکزی فالت ایران، جمعیت به ســمت مناطق ساحلی 
ســرازیر شده اســت که موجب افزایش طرح های توسعه ای 
در این مناطق شده اســت و همزمان با تغییرات آب و هوایی، 
گرمایش دریاها و اقیانوس ها و اســیدی شدن آبهای کره زمین 
وضعیت در مناطقی مانند خلیج فارس شکننده تر نیز شده است.

رئیس مرکز اقیانوس شناســی و علوم جوی استان هرمزگان با 
اشاره به نامگذاری شــعار امسال از سوی مقام مظم رهبری با 
عنوان ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، اظهار داشت: 
در اولویت قرار دادن دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای 
دانــش بنیان دریایی می تواند منجر به بهــره برداری پایدار و 
اصولی تر از این منابع عظیم شــود.حمزه یی تصریح کرد: ورود 
انواع فاضالب های شهری، صنعتی و پساب شناورهای بزرگ 
به محیط های دریایی، ساخت و ساز های ساحلی و فراساحلی، 
نشت نفت و مشتقات آن به دریا، استفاده از روش های مخرب 
صید و صیادی مانند کشــتی های بــزرگ صید ترال، تخریب 
 زیســتگاه های حساس توســط گردشــگرهای غیرمتعهد و 
 پدیده های مخرب دیگر مانند کشــند قرمز باعث آســیب به 
محیط های دریایی جنوب ایران شده است.وی خاطر نشان کرد: 
حضور محققین و متخصصین در این حوزه ضمن چاره اندیشی 
برای کاهش این اثرات می تواند باعث اســتفاده از منابع پایدار 
دریایی و اقیانوســی برای اشتغال زایی، رشد اقتصادی و بهبود 
معیشت مردم شود.به گزارش فارس، آنچه بر محیط زیست در 
سال پیش رو امری واجب و ضروری به نظر می رسد رصد دقیق 
طرح های توسعه نفتی در جزایر است به نحوی که این پروژه ها 
ســبب مختل شــدن زندگی مردم در این جزایر و همین طور 

نابودی محیط زیست دریایی آن نشود.

خبری

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم طوبی دادی زاده فرزند عباس به شماره ملی 4699100953 به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند 
مالکیت پالک 4532 فرعی از 7- اصلی تحت عنوان ششدانگ یک باب مغازه به مساحت بیست وهفت متر وچهل دسیمتر مربع واقع در بخش 
سه حوزه ثبت ملک رودان استان هرمزگان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 640175 سری ج سال 99 با شماره دفترالکترونیکی 
140020323061001134ثبت وسند مالکیت آن تسلیم گردیده به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است لذا مالک تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه 
هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این اداره 
ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 120آیین نامه 

مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. 2/م/الف - تاریخ انتشار: 1401/01/18

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذهم(
نهصد و شصت و هفت سهم مشاع از یک هزار سهم از مجموع ششدانگ پالک عرصه و اعیان یک قطعه واحد تجاری به پالک ثبتی 5 فرعی از 680 اصلی واقع 
در بخش یک بندرعباس ، مفروز و مجزا شده از 4 فرعی از اصلی مذکور ، قلعه 1 در طبقه -1 به مساحت ) 562/98 متر مربع ( پانصد و شصت و دو متر و نود 
و هشت دسیمتر مربع ، واقع در زیر زمین اول ، ) قطعه اول تفکیکی( با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه 
اجرایی آن به انضمام 57 قطعه پارکینگ واقع در بندرعباس بلوار سید جمال چهار راه فاطمیه روبروی شیرینکده مجتمع پزشک به نام خانه سبز عمران بندر بشماره 
شناسه ملی: 10800069367 ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است : شماال: در چهار قسمت، که قسمت دوم آن شرقی است. اول 
دیواریست بطول ده متر و شصت ونه ، سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم دیواریست بطول دو متر و سه سانتیمتر به راه پله و راهرو سوم درب و دیوار است بطول 
هشت متر و بیست سانتیمتر به راه پله و راهرو چهارم دیواریست بطول دو متر و سی سانتیمتر به آسانسور شرقا: دیواریست بطول بیست و چهار متر و شصت و دو 

سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن پالک 621 تفکیکی سابق قرار دارد جنوبا: دیواریست بطول بیست و دو متر و بیست و هفت سانتیمتر به خیابان سید جمالدین اسد آبادی غربا: 
دیواریست بطول بیست و هفت متر و شانزده سانتیمتر به کوچه مشخصات منضمات ملک : پارکینگ قطعه 33 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 * پارکینگ قطعه 36 به مساحت 10 واقع در 
طبقه 6 پارکینگ قطعه 37 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 * پارکینگ قطعه 38 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 پارکینگ قطعه 39 به مساحت 10 واقع در طبقه 6* پارکینگ قطعه 40 به مساحت 
10 واقع در طبقه 6 پارکینگ قطعه 55 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 46 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 پارکینگ قطعه 47 به مساحت 10 واقع در طبقه 6* پارکینگ قلعه 
49 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 پارکینگ قطعه 52 به مساحت 10 واقع در طبقه7 * پارکینگ قطعه 4 به مساحت 10 واقع در طبقه 5 پارکینگ قطعه 21 به مساحت 10 واقع در طبقه 5 * 
پارکینگ قطعه 24 به مساحت 10 واقع در طبقه 5 پارکینگ قطعه 3 به مساحت 10 واقع در طبقه 5 * پارکینگ قطعه 76 به مساحت 10 واقع در طبقه  8 پارکینگ قطعه 27 به مساحت 10 
واقع در طبقه 6* پارکینگ قطعه 30 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 پارکینگ قلعه 81 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 23 به مساحت 10 واقع در طبقه 5 پارکینگ قطعه 2 
به مساحت 10 واقع در قطعه 5  ، پارکینگ قطعه 93 به مساحت 10 واقع در طبقه 8  ، پارکینگ قطعه 29 به مساحت 10 واقع در طبقه 6* پارکینگ قطعه 25 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 
، پارکینگ قطعه 28 به مساحت 10 واقع در طبقه 6* پارکینگ قطعه 26 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 ، پارکینگ قطعه 53 به مساحت 10 واقع در طبقه 7* پارکینگ قطعه 54 به مساحت 
10 واقع در طبقه 7  ،  پارکینگ قطعه 97 به مساحت 10 واقع در طبقه8 * پارکینگ قطعه 56 به مساحت 10 واقع در طبقه 7  ، پارکینگ قطعه 57 به مساحت 10 واقع در طبقه7*  پارکینگ 

قطعه 32 به مساحت 10 واقع در طبقه 6  
 پارکینگ قطعه 34 به مساحت 10 واقع در طبقه 6*  پارکینگ قطعه 35 به مساحت 10 واقع در طبقه 6  

پارکینگ قطعه 41 به مساحت 10 واقع در طبقه 6* پارکینگ قطعه 42 به مساحت 10 واقع در طبقه 6
پارکینگ قطعه 61 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 62 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 

پارکینگ قطعه 63 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 70 به مساحت 10 واقع در طبقه 7  
پارکینگ قطعه 48 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 *پارکینگ قطعه 50 به مساحت 10 واقع در طبقه 7  
 پارکینگ قطعه 51 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 69 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 
 پارکینگ قطعه 71 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 72 به مساحت 10 واقع در طبقه 7
 پارکینگ قطعه 94 به مساحت 10 واقع در طبقه 8* پارکینگ قطعه 43 به مساحت 10 واقع در طبقه 6 
پارکینگ قطعه 44 به مساحت 10 واقع در طبقه 6* پارکینگ قطعه 60 به مساحت 10 واقع در طبقه 7

 پارکینگ قطعه 64 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 65 به مساحت 10 واقع در طبقه 7
 پارکینگ قطعه 66 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 67 به مساحت 10 واقع در طبقه 7
 پارکینگ قطعه 68 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 * پارکینگ قطعه 92 به مساحت 10 واقع در طبقه 8

 پارکینگ قطعه 58 به مساحت 10 واقع در طبقه 7 که به علت عدم ایفای تعهدات قرارداد بانکی : شماره : 2618، تاریخ سند : 1391/06/13، منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی 
به شماره 9801012 علیه خانه سبز عمران بندر گردیده است و حسب درخواست و معرفی بدهکار پالک فوق الذکر در قبال طلب بستانکار بازداشت و برابر محاسبه امور مالی این اداره 
مجموع مطالبات بستانکار تا روز مزایده به انضمام دو عشر اضافه حقوق دولتی جمعا به مبلغ 13/513/464/114 ریال محاسبه گردید بنا به تقاضای بدهکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و گزارش 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است عرصه و اعیان واحد تجاری قطعه یک تفکیکی واقع در زیر زمین مجتمع بانضمام تعداد 57 قطعه پارکینگ واقع در طبقات 5، 6 
،7 و 8 مساحت واحد تجاری: 562/98 متر مربع میزان مالکیت: 967 سهم مشاع از 1000 سهم عرصه و اعیان نوع کاربری: تجاری اسکلت بتنی مصالح به کار رفته داخلی: کف و بدنه واحد 
تجاری سرامیک شده قسمتی از سقف ، سقف کاذب اجرا و مابقی نقاشی شده نما ساختمان : کامپوزیت کدپستی: 791771000 قد کت بنا : حدود 9 سال شماره و تاریخ پایان کار شهرداری: 
2717/1/م/ش مورخ 1391/01/30 وضعیت محل در زمان بازدید: واحد تجاری تخلیه و دو واحد آسانسور ماشین بر مجتمع جهت استفاده پارکینگ قابل بهره برداری نبود. ارزش ملک: حسب 
بررسی صورت گرفته و با توجه به موقعیت ملک، قدمت ساخت، عرض گذر محل درب ورودی ، مشاعی بودن و جمیع جوانب و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و یا باز داشتی، ارزش 
شش دانگ واحد تجاری مورد نظر به ازای هر متر مربع 150/000/000 ریال )یک صد و پنجاه میلیون ریال( و هر واحد پارکینگ منضم بمبلغ 500/000/000 ریال ) پانصد میلیون ریال ( و 
جمعا ارزش ششدانگ ملک مورد نظر با محاسبه منضمات آن به مبلغ 112/947/000/000ریال و ارزش 967 سهم از 1000 سهم عرصه و اعیان ملک مورد نظر در مالکیت شرکت خانه سبز 
عمران به مبلغ 109/219/749/000 ریال ) یکصد و نه میلیارد و دویست و نوزده میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار ریال ( برآورد و اعالم میگردد و مورد مزایده وفق ماده 42 آئین نامه اجرای 
اسناد رسمی بندر عباس به میزان طلب 13/513/464/114 سهم از 109/219/749/000 سهم از نهصد و شصت و هفت سهم مشاع از یک هزار سهم از مجموع ششدانگ پالک فوق الذکر به 
میزان طلب برگزار خواهد شد که پالک  فوق در روز یک شنبه مورخه 1401/01/28 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد. 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کاال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف، است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در 
وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و با 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و شیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . 1401/10 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/01/18
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گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان از 
آمادگی برای کمک به حل مشکالت حقوقی و 

قضایی شرکت های دانش بنیان خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی رئیس 
کل دادگستری هرمزگان به همراه معاونین خود از 
پارک علم و فناوری استان و برج فناوری هرمز 
بازدید کرد و در جریان فعالیت ها و توانمندی های 
این مجموعه قرار گرفت.رئیس کل دادگســتری 
استان هرمزگان همچنین با جدیدترین محصوالت 
شرکت های عضو این پارک در حوزه های فناوری 
پزشــکی )دارویی و تجهیزات پزشــکی(، نانو 
فناوری، نرم افزار و الکترونیک آشــنا شد و در 
ادامه ضمن بازدید از چند شــرکت دانش بنیان با 
مدیران و کارکنان این شــرکت ها، دیدار و گفتگو 

نمود. نشســت با تعدادی از مدیران شرکت های 
دانش بنیان، برنامه بعدی رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان در جریان بازدید از پارک علم و فناوری 
استان بود. وی در این نشست به استماع مشکالت 
و مسائل مدیران شرکت های دانش بنیان پرداخت 

و حرف ها و درد دل ها آن ها را شنید.
   رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین ضمن 
ابراز خرسندی از حضور در مجموعه پارک علم و 
فناوری اســتان و دیدار با نخبگان و ایده پردازان 
در حوزه های مختلف، گفت: پیشرفت در عرصه 
علم و فناوری از اساسی ترین ارکان رشد و تعالی 
کشور و مقدمه شکل گیری ایرانی قوی است که 
رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( همواره 
بــر آن تأکید دارند.مجتبی قهرمانــی در ادامه با 

اشــاره به نامگذاری ســال ۱۴۰۱ از سوی مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان سال تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین و تأکیدات ریاست 
قوه قضاییه در خصوص لزوم اهتمام مســئوالن 
قضایی در جهت تحقق شعار سال، اظهار داشت: 
اولویت دادگستری استان هرمزگان در سال پیش 
رو بر حمایت از واحد های تولیدی و دانش بنیان 
متمرکز خواهد بود. وی از آمادگی دستگاه قضایی 
اســتان هرمزگان برای آسیب شناسی و کمک به 
حل مشکالت حقوقی و قضایی شرکت های دانش 
بنیان نیز خبر داد و یادآور شد: از همه ظرفیت ها 
و اختیــارات قانونی خود برای گره گشــایی از 
مشــکالت فعاالن عرصه تولید و فناوری چه به 
صورت کلی و چه به صورت موردی اســتفاده 

خواهیم کرد.  این مقــام قضایی همچنین خاطر 
نشــان کرد: دستگاه قضایی اســتان هرمزگان از 
ایده های نخبگان و فناوران جوان استان به منظور 
تحقــق اهداف و برنامه هــای راهبردی خود در 
مســیر خدمت رسانی به مردم استقبال می کند و 
 آماده توسعه همکاری ها در این خصوص است.
علی فتــی رئیس پارک علم و فناوری اســتان 
هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن خوش 
آمدگویی، گزارشــی از عملکــرد، برنامه ها و 
دســتاورد های پارک علم و فناوری استان، ارائه 
نمود.وی همچنین با بیان اینکه شــعار »بهترین 
مکان برای ایده های نــو« را برای پارک علم و 
فناوری اســتان هرمزگان در نظــر گرفته ایم، به 
معرفــی اجمالی برج فنــاوری هرمز پرداخت و 

گفت: در این مکان، ۷۷ هســته و واحد فناور به 
همراه ۵ فناوری صنعت ساز در فضایی به متراژ 
۴ هــزار و ۱۵۳ مترمربع اســتقرار یافته اند.در 
جریان این دیدار که دادســتان عمومی و انقالب 
بندرعباس، مدیرکل بازرســی استان هرمزگان و 
معاونین دادگستری استان نیز حضور داشتند رضا 

مختاری بازرس کل استان هرمزگان طی سخنانی 
با اعالم اینکه در جهت حمایت از شــرکت های 
دانــش بنیان تاکنون فعالیت هــای قابل توجهی 
صورت گرفته اســت اظهار داشــت: با توجه به 
برنامه ریزی ها، اقدامات خوبی هم برای ســال 
جاری در نظر گرفته شــده اســت که به زودی 

بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از پارک علم و فناوری استان

 

گروه خبــر // مدیرکل انتقال خون 
مراکز  پذیرش  ســاعت  هرمزگان 
اهدای خون هرمزگان در ماه مبارک 

رمضان را اعالم کرد. 
   ایمان زارعی اظهار کرد: مراکز انتقال 
خون هرمــزگان در ماه مبارک رمضان 
در شــهرهای بندرعبــاس، بندرلنگه، 
میناب و قشم عالوه بر فعالیت در نوبت 
صبح با هدف میزبانــی هر چه بهتر از 
روزه داران در نوبت های شب نیز فعال 
هستند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
اهدای خــون در ماه مبارک رمضان از 
بهترین عبادت ها است و طبق گفته های 
علمای دین اهدای خون موجب باطل 
شــدن روزه نبوده و حتی واجب کفایی 
اســت؛ از ایــن رو از مــردم مؤمن و 
نیک اندیش استان دعوت می شود برای 
اهدای خون خود به مراکز اهدای خون 
اســتان مراجعه کنند.زارعی بیان کرد: 
اهدای خون وابســته به روز، مکان و 
زمان خاصی نیست و مراکز بیمارستانی 
همه روزه به خون یا فرآورده های خونی 
مانند پالکت نیاز دارند. از این رو مردم 

اهدای خون را در کلیــه روزهای ماه 
مبــارک انجام دهنــد و آن را صرفًا به 
زمان های خاصی چون شــب های قدر 
و موکول نکنند.وی عنوان کرد: پذیرش 
مراکــز اهدای خون هرمــزگان در ماه 
مبارک رمضان ۱۴۰۱ در پایگاه انتقال 
خون بندرعباس واقــع در حد فاصل 
چهارراه مــرادی و فلکه برق در نوبت 
صبح از ســاعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و 
در نوبت عصر از ســاعت ۱۶:۳۰ الی 
۲۲:۳۰ خواهــد بود. پذیــرش پایگاه 
انتقال خون بندرلنگــه واقع در خیابان 
طالقانی نیز در نوبت صبح از ســاعت 
۸ الی ۱۳ و در نوبت شــب از ساعت 
۲۰ الی ۲۴ خواهد بود.به گزارش ایسنا 
؛ زارعی در پایان یادآور شــد: پذیرش 
پایگاه انتقال خون میناب واقع در نبش 
کوچه ۱۵ نرســیده به میدان شهرداری 
در نوبت صبح از ســاعت ۸ الی ۱۳ و 
در نوبت شــب از ساعت ۲۰ الی ۲۴ و 
پذیرش مرکز اهدای خون قشم واقع در 
خیابان فرمانداری از ساعت ۲۰ الی ۲۴ 

خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان :

اهدای خون وابسته 
به روز ، مکان و زمان خاصی نیست

  گروه خبر // سرپرســت اداره کل ورزش و 
جوانان هرمزگان از تخصیص ۲۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای احداث دهکده آبی ســاحلی در 

شهرستان بندرلنگه خبر داد. 
   مظفر مهری خادمــی در دیدار با امام جمعه 
بندرلنگه اظهار داشت: این شهرستان از ظرفیت 
باالیی برای توسعه ورزش های آبی و ساحلی 
برخوردار اســت و با پیگیــری های صورت 
گرفته نیز اعتبار مورد نظر جهت احداث دهکده 
ورزش های آبــی و ســاحلی در این منطقه 

اختصاص یافته است.وی ادامه داد: با توجه به 
تخصیص یافتن این اعتبار، در آینده ای نزدیک 
بعد از واگذاری زمین از ســوی شــهرداری و 
فرمانداری بندرلنگه نسبت به احداث این دهکده 

اقدام خواهیم کرد.
   مهری خادمی بیان داشــت: سعی داریم در 
جهت رشد و توسعه ورزش استان به خصوص 
شهرستان بندرلنگه براساس اولویت بندی ابتدا 
پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم تا مورد 
اســتفاده و بهره برداری جوانان و ورزشکاران 

این منطقه قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه جهت 
توســعه ورزش در جامعه باید همه مسئوالن 
پای کار باشند و حمایت های الزم انجام شود، 
گفت: با اشاعه ورزش همگانی می توانیم شاهد 
سالمتی افراد و نشاط اجتماعی باشیم و در این 
راســتا همه ما باید پای کار باشیم و تالش ها 
و حمایــت های الزم را از حوزه ورزش انجام 
دهیم.امام جمعــه بندرلنگه نیز در این دیدار با 
تاکید بر حمایت همــه جانبه از حوزه ورزش، 
گفت: بایــد نگاه ویژه ای به ورزش همگانی و 

ورزش بانوان داشــت تا شاهد شور و نشاط و 
سالمتی در جامعه باشیم.حجت االسالم جواد 
اســماعیل نیا ابراز داشــت: ورزش و جوانان 
یکی از مقوله های بسیار مهم است و شهرستان 
بندرلنگه جمعیت جوان باالیی دارد که نیاز به 

نشاط هدفمند و توسعه ورزش دارد.
   به گزارش ایرنا ؛امام جمعه بندرلنگه با اشاره 
موضــوع احداث دهکــده ورزش های آبی و 
ســاحلی در این شهرســتان، گفت: بندرلنگه 
از جمله مناطقی اســت کــه از ظرفیت باالیی 
در حوزه ورزش های آبی و ســاحلی دارد و 
احداث این دهکده اقدام بسیار خوب و شایسته 
ای در جهت توسعه ورزش در این منطقه است.

اختصاص 2۰ میلیارد برای احداث دهکده آبی ساحلی بندرلنگه 

 آگهي مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین
 با کاربری تجاری شهرداري بندرخمیر

به استناد مصوبه شماره 301 مورخ 1400/12/14  شوراي اسالمي شهر بندرخمیر و در اجراي ماده 13 آئین نامه مالي 
شهرداریها ، شهرداري بندرخمیر در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری خود را واقع در بندرخمیر جنوب غرب میدان امام 
خمینی )ره( از طریق مزایده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
)www.setadiran.com( با شــرایط زیر به صورت الکترونیکی به فروش برساند : شماره سیستمی مزایده سامانه 

تدارکات 2001093551000001 
زمان انتشار در سایت : 1401/01/17 تاریخ و ساعت 8 صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده : 1401/01/27 و ساعت 8 صبح

مهلت بارگزاری اسناد در سامانه :1401/02/07 و ساعت 8 صبح
زمان بازگشایی پاکات : 1401/02/07 و ساعت 11 صبح

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1.مساحت قطعه مذکور 567.55 متر مربع طبق کروکی مندرج در اسناد و قیمت پایه هر متر مربع 37.000.000 )سی 
و هفت میلیون ریال ( جمعا 20.999.350.000 ریال )بیســت میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار 
ریال تعیین می گردد.2 . برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال )زمین( در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر می باشد .
2 .پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .

3 .عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در 

سایت سامانه )www.setadiran.com( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است .
4-میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ1.050.000.000ریال )یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال( مي باشد که به صورت 
ضمانتنامه معتبر بانکي و یا واریز نقدي به حســاب شماره 72191145857821 نزد بانک مهرشعبه بندرخمیر به نام 

شهرداري بندرخمیر صورت پذیرد .
2- به فرمهاي فاقد سپرده و یا مبهم و یا تحویل داده شده بعد از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهدشد .

3- برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادي 
اقدام ننمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

 4- پرداخت هرگونه عوارض، مالیات ، هزینه نقل و انتقال ، هزینه کارشناســي و ثبتي به عهده برنده مزایده و خریدار 
مي باشد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد .

5- پیگیري و دریافت سند ثبتي و پرداخت کلیه هزینه هاي متعلقه با خریدار مي باشد .
6- هزینه آگهي و کارشناسي  به مبلغ50.000.000ریال) پنجاه  میلیون ریال(  به عهده برنده مزایده و خریدار مي باشد.

ضمنا شهرداري در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

ت اول
نوب

   گروه خبــر //  مدیرکل فرهنگ و 
تشکیل  از  هرمزگان  اسالمی  ارشاد 
دوازدهمین  برگزاری  اجرایی  ستاد 
 جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری 

خلیج فارس خبر داد. 
   اسمعیل جهانگیری با اعالم این خبر 
 گفت: ستاد اجرایی دوازدهمین جشنواره 
 بیــن المللــی فرهنگــی – هنــری 
خلیج فارس بــرای اجرای برنامه های 
گرامیداشــت روز ملی خلیج فارس که  
دهم اردیبهشت ماه می باشد تشکیل و 

روند برنامه ریــزی و تهیه مقدمات این 
رویداد مهم را آغاز کرده است.وی افزود: 
با توجه به شیوع بیماری کرونا طی دو 
سال اخیر بیشتر برنامه های این رویداد 
 مهم با محوریت فضــای مجازی اجرا 
گردید که خوشــبختانه با بازگشــایی 
و رفع محدودیت ها امســال شــاهد 
در  مهــم  رویــداد  ایــن   برگــزاری 
رشته های مختلف و با مشارکت مردم 
خواهیم بود.مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی هرمزگان خاطرنشــان کرد: 

جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری 
خلیج فارس یک بستر عظیم در جهت 
تولید آثــار فرهنگی – هنری در جهت 
 حفاظــت و صیانــت از هویــت و نام 
خلیج فارس اســت و هر ساله باید این 
رویداد مهم به دلیل بازدارندگی که ایجاد 
می کند با قوت و در سطح باالی تبلیغاتی 
و علمی برگزار شود. دبیر شورای فرهنگ 
عمومی استان هرمزگان بیان کرد: شورای 
 سیاســتگذاری دوازدهمین جشــنواره 
هنــری  فرهنگــی  المللــی   بیــن 

خلیج فارس با حضــور مقامات عالی 
مرتبه استان، نمایندگان مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی و... به میزبانی 
 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
تهران برگزار می شود و خط و مشی و 
اولویت های برنامه های امسال مشخص 
و اجرا خواهد شد.جهانگیری در جمع 
اعضای ســتاد اجرایی ایــن رویداد بر 
گســتردگی و مردمی بودن، تبلیغات و 
اطالع رسانی گسترده، حضور اساتید و 
المللی استفاده  پژوهشگران ملی و بین 

حداکثری از ظرفیت هنرمندان و ... تاکید 
کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:

فرهنگ و هنر می تواند از هویت و نام خلیج فارس صیانت کند
 


