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آموزش مجازی
در کنار آموزش حضوری حفظ شود

ظرفیت آموزش مجازی کودکان و نوجوانان که در دوران کرونا فعال شد در کنار آموزش حضوری حفظ شود
گروه خبر  //سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت فضای
مجازی و با تاکید بر استفاده از فرصت های موجود در این بخش ،گفت :ظرفیت آموزش مجازی کودکان و
نوجوانان که در دوران کرونا فعال شد در کنار آموزش حضوری حفظ شود.

احسان کامرانی در دیدار با مدیر کل و معاونین اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با تبریک
فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان اظهار داشت :گسترش خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به
مناطق محروم و کم برخوردار استان برای بهره مندی کودکان و نوجوانان این مناطق از برنامه های آموزشی کانون،
نیازمند برنامه ریزی و اهتمام ویژه اســت.وی ادامه داد :بسیاری از خانواده ها از ظرفیت های کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان اطالع ندارند و اطالع رســانی در این زمینه جهت آگاهی مردم برای اســتقبال بیش از پیش از

برنامه های این نهاد فرهنگی ضروری است.سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح
کرد :آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی مهمترین رســالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و
برنامه ریزی برای اوقات فراغت سالم و شاداب برای کودکان و نوجوانان نیز از جمله دیگر رسالت های مهم کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.وی با تاکید بر حمایت از برنامه های فرهنگی ،بیان داشت :رشد و توسعه
همهجانبه در سایه توجه به مسایل فرهنگی به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه و پیشرفت ،محقق خواهد
شد.به گزارش ایرنا ؛ کامرانی ابراز داشت :در شرایط کنونی جامعه و با توجه اینکه رسانه های بیگانه و دشمنان نظام
مقدس سعی در تاثیر گذاشتن بر فرهنگ و توانمندی کودکان ونوجوانان دارند ،بهینهسازی و غنی سازی اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان امری ضروری است و باید در این بخش اهتمام ویژه داشته باشیم.

لزوم ارائه گزارش استخدام
نیروهای بومی در پایان
هر سال توسط صنایع
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«حسن آرمات» رئیس اداره امور شعب بانک ملی هرمزگان شد

گروه گزارش //مراســم تکریم و معارفه
روسای اداره امور شعب بانک ملی استان
هرمزگان برگزارشد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ این مراســم
که با حضور اعضای هیات عامل ،حسن مونسان
معاون شعب بانک ملی ایران ،فرهاد معقول معاون
منابع انسانی بانک ملی ایران ،بیژن مقدم بیرانوند

مدیر امورشــعب منطقه دو کشــور و جمعی از
مدیران ستادی ،روسای شعب ،معاون اقتصادی
اســتانداری هرمزگان و مسئوالن سازمان های
اجرایی استان برگزار شــد ،از عبداله آبسواران
رئیس سابق اداره امور شعب استان تقدیر وحسن
آرمات به عنوان رییس این اداره امور شــعب
معرفی شد.حسن مونسان عضو هیات عامل و
معاون شعب بانک ملی ضمن تقدیر از عملکرد
عبداله آبسواران رییس سابق این اداره امور و ابراز
امیدواری برای دستیابی به اهداف عالیه بانک با
کوشش و تالش همکاران تصریح کرد :بانک ملی
بر اساس منویات مقام معظم رهبری و در جهت
حمایت از تولید ،برنامه های راهبردی در سال
جدید تعیین نموده و بسته حمایتی ویژه تولید در
بخشهای مختلف از جمله دانش بنیان را تدوین
کرده است .وی افزود :بانک ملی ایران حمایت
از بخش تولید و تالش در جهت رفع مشکالت
این بخش را رسالت خود می داند و با همه توان
در خدمت جبهه اقتصادی و فعاالن این عرصه
خواهد بود.مونســان گفت :جهت جامه عمل
پوشاندن به شعار سال که رهبر معظم انقالب تولید
رابه صورت ویژه مورد تاکید قراردادند ،بانک ملی
از طرح هایی که باعث عدم وابستگی شود ورونق
اشــتغال ،افزایش تولید و ارزآوری داشته باشد

حمایت می کند.مونسان تحقق اهداف مشروحه
را در گرو تامین نقدینگی دانســت و تاکید کرد:
جهت انجام این مهم باید تمــام نیرو و توان را
بکار بندیم.در ادامه معاون منابع انسانی بانک ملی
ایران با اشاره به اهمیت نقش کارکنان در ارتقای
سازمان و با بیان اینکه همکاران باید خدمت به
مشتریان و جلب رضایت آنها را سرلوحه عملکرد
روزانه خود قرار دهند ،گفت :منابع انسانی بانک
بر این اعتقاد است که خدمت کردن به مردم نه
یک وظیفه شــغلی بلکه یک رسالت اخالقی و
اعتقادی است .مدیر امور شعب منطقه دو کشور
بانک ضمن ارائه نکات الزم در جهت عملکرد
بهتر مسئوالن شعب اذعان کرد :در شرایط کنونی
و با توجه به اهمیت سرمایه انسانی ،مدیران در
ســتاد و صف نقش بسیار مهمی دارند و باید با
تالش مضاعف ،شناخت رسالت خود و اهداف و
اولویت های سازمان ،ضمن اینکه الگوی رفتاری
مناســبی برای تمامی کارکنان باشند ،به سمت
تحول و تحقق اهداف گام بردارند و هیچ گاه از
جانشــین پروری نیروها و پتانســیل موجود
در واحدهــای صف غافل نباشــند .وی افزود:
نظارت سیستمی بر مصرف صحیح تسهیالت،
تعریف و بهرهگیری از سامانهها در بحث تأمین
مالی زنجیره تولید از جمله فعالیتهایی است

که موجب نظارت بر مصرف صحیح تسهیالت
میشود.مقدم بیرانوند در ادامه مشتریان و مراجعان
به شعب را از سرمایه های اصلی بانک ملی ایران
دانست و تاکید کرد :تبدیل این افراد به مشتریان
وفادار بانک ،تنها با رفتار مطلوب همکاران در
صف میسر خواهد بود .بر همین اساس ضرورت
دارد مدیران ضمن ارتباط با کارکنان ،از مشارکت
آنها در تحقق اهداف بانک بهره برداری کنند.در
بخش دیگری از مراسم ،معاون استاندار هرمزگان
گفت :علیرغم تمام محدودیتها ،بانک ملی در
روند شکوفایی اقتصادی استان نقش موثر داشته
و درهمه بخش ها ارتباط خوبی با همه دستگاهها
برقرار نموده اســت.در ادامه عبداله آبســواران
رئیس ســابق اداره امور شعب استان هرمزگان
با ارائه گزارشــی از عملکرد اداره امور در طول
تصدی مسئولیت خود ،برای بانک و همکاران
آرزوی اعتال و سربلندی کرد و افزود :خاطرات
شیرین همراهی و همدلی با همکاران در استان
هرمزگان را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.حسن
آرمات رییس جدید اداره امور شــعب استان
هرمزگان نیز به تشــریح برنامه های خود برای
ارائه خدمات بهینه به مشتریان پرداخت و گفت:
تمام توان و ظرفیت خود را برای ارتقای جایگاه
اداره امور شعب بکار خواهیم بست .

هرمزگان
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خبرخوشی که ناخوش شد

در حالیکه از 28مهرماه سال گذشته ثبت نام از متقاضیان طرح نهضت ملی
مسکن در کشور آغاز شد ،اما در سایت ثبت نام ،گزینه بندرعباس دیده نشد و
فقط در زمان حضور رئیس جمهور در بندرعباس چند روزی این گزینه مشاهده
و پس از چند روز حذف گردید .در ســال گذشــته در روزنامه دریا و برخی
رسانه های دیگر گالیه های مردم درخصوص عدم ثبت نام از بندرعباسی ها
در این طرح ملی هم منتشر شد و اینکه شهرک علوی در 50کیلومتری غرب
بندرعباس مکان مناسبی برای اجرای این طرح جهت متقاضیان بندرعباسی
نیست که مدیرکل راه وشهرسازی اعالم کرد شهرک علوی برای پرسنل صنایع
می باشد و اولویت ثبت نام با آنهاست .وی البته متذکر شد که بدلیل کمبود زمین
در شهر بندرعباس ،از متقاضیان بندرعباسی ثبت نام نشده است و پیگیر تامین
زمین مورد نیاز از طریق واگذاری اراضی مازاد ادارات350 ،هکتار شــرکت
بازآفرینی شهری ایران150 ،هکتار جنوب اتوبان شهید رجایی ،اراضی اطراف
دانشــگاه هرمزگان و ...هســتیم و بمحض تامین زمین مورد نیاز ،ثبت نام از
متقاضیان بندرعباسی در این طرح ملی آغاز خواهد شد .روز دوم فروردین سال
جاری البته خبری را روابط عمومی استانداری هرمزگان با عنوان «خبر خوش
استاندار هرمزگان به مردم شریف استان؛اراضی  350هکتاری برای طرح نهضت
ملی مســکن بندرعباس اختصاص یافت» منتشر شد که باعث خوشحالی و
امیدواری مردم به ثبت نام از آنها در این طرح ملی مسکن شد .در آن خبر عنوان
شده بود  »:با اعالم استاندار هرمزگان و با موافقت وزیر راه و شهرسازی اراضی
 350هکتاری بندرعباس برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن اختصاص
یافت.استاندار هرمزگان در خصوص اجرای طرح ملی مسکن و رفع دغدغه
مردم شهر بندرعباس اظهار داشت :با اطالع کامل از دغدغه مردم شریف استان
به ویژه دغدغه مردم شهر بندرعباس رایزنی در خصوص در اختصاص یافتن
زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر آغاز شد .وی افزود:
طی مکاتبات انجام شده با وزیر راه و شهرسازی دغدغه مردم مطرح و بر حل
این معضل از طریق اختصاص زمین در محدوده شهر تاکید شد که خوشبختانه
وزیر محترم نیز در این زمینه همکاری بسیار خوبی داشتند .استاندار هرمزگان
گفت :بر طبق ابالغ صورت گرفته از سوی وزیر محترم مقرر شد مالکیت اراضی
 350هکتاری شرکت بازآفرینی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و اداره
کل استان نسبت به اجرای نهضت ملی مسکن برای متقاضیان شهر بندرعباس
در اراضی مذکور اقدام کند.وی تصریح کرد :همچنین مقرر شــد سازمان ملی
زمین و مسکن نیز معوض این اراضی را در اختیار شرکت بازآفرینی قرار دهد.
دوستی گفت :همچنین با توجه به ضرورت تامین اراضی مورد نیاز اجرای طرح
نهضت ملی مسکن در شهر بندر عباس و بروز مشکل در تامین اراضی به دلیل
عبور لوله گاز و نفت از اراضی  ۱۵۰هکتاری احصاء شــده در این شهر ،مقرر
شــد اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان تا قبل از پایان سال جاری با
هماهنگی و پیگیری مستمر از استانداری و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به
رفع مشــکل اراضی مذکور و جابجایی خطوط گاز اقدام کنند ».چند روز بعد
استاندار هرمزگان در حاشیه نماز جمعه در گفتگو با خبرنگار روزنامه دریا اعالم
کرد که این اراضی  350هکتاری و برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیست
و برای مناطق حاشیهای مانند سنگ کن و ...که دارای مالک خصوصی هستند،
واگذار میشوند .حال با این شرایط با گذشت بیش از شش ماه از ثبت نام از
متقاضیان طرح جهش تولید مسکن ،اما بندرعباسی ها همچنان منتظرثبت نام
هستند واین طرح در بندرعباس بالتکلیف مانده است.
علی زارعی

خبر

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد

لزوم ارائه گزارش استخدام نیروهای بومی در پایان هر سال توسط صنایع

گــروه خبر  //نماینــده ولی فقیه در
اســتان هرمزگان گفت :اعالم کردهام
که تمام صنایع اســتان هرمزگان در
پایان هر سال باید گزارشی از وضعیت
اســتخدام نیروهای بومی و اقدامات
انجام شده در راستای رفع محرومیت،
ارائه کنند تا مشخص شود چه میزان
در رفع محرومیت و فقر در اســتان
هرمزگان نقش داشتهاند.

حجتاالســام محمد عبادیزاده نماینده
ولی فقیه در هرمزگان در دیدار با مدیرکل
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی هرمزگان که
در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد،
ضمن تبریک ســال نو ،اظهار کرد :بخش
عمده شعار ســال حضرت آقا مربوط به
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت
و این وزارتخانه میتوان نقش مهمی در
تحقق شعار ســال داشته باشد.وی ،اشتغال
را یکی از مهمترین مســائل نظام دانست
و عنوان کرد :اســتان هرمزگان متاسفانه
وضعیت نامناسبی را در حوزه اشتغال تجربه

میکند به نوعی که این استان در سال 1397
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
استان هرمزگان رتبه سوم فقر و بیکاری را
داشــت اما در دولت گذشته ،رتبه اول فقر،
فالکت و بیــکاری را پیدا کرد.نماینده ولی
فقیه در اســتان هرمزگان ،ایجاد اشتغال را
مهمتریــن عامل برای کاهش فقر و فالکت
دانســت و ابراز کرد :تمام دستگاهها باید
برای کاهش بیکاری در استان پای کار بیایند
و نباید ایجاد اشتغال را تنها وظیفه یک نهاد
و دستگاهی خاص دانست.حجتاالسالم
عبادیزاده ،سهم اشتغال در بخشهای پر
ظرفیت هرمزگان را ناچیز دانست و بیان
کرد :بندرعباس از طرف یونسکو به عنوان
شهر خالق معرفی شده است اما اگر اقدامی
در این زمینه انجام نشــود امکان سلب این
عنوان وجود دارد که باید به این امر توجه
شود.وی با ذکر این نکته که گردشگر وقتی
وارد شهر بندرعباس میشود ،صنایع دستی
خــاص بندرعباس را مشــاهده نمیکند،
خاطرنشــان کرد :باید مکانی برای عرضه

صنایع دستی در شهر خالق صنایع دستی
در قالب بازارچههای محلی در نظر گرفته
شود تا هم الگوی شهر خالق صنایع دستی
بندرعباس حفظ و ارتقــاء پیدا کند و هم
اقتصاد محلی و منطقهای رشد پیدا کند.

دیگر برای کار وارد استان هرمزگان شود و
از نیروهای بومی و ساکن هرمزگان استفاده
نشــود بلکه اولویت را بایــد برای کاهش
بیکاران هرمزگانی به عنوان رتبه اول کشور
از نظر بیکاری و فقر قرار داد.

بیــان این نکته که تمام افرادی که ســاکن
هرمزگان هستند ،بومی محسوب میشوند،
تصریح کــرد :اول باید چالــش بیکاران
درون اســتان هرمزگان باید برطرف شود
سپس اقدام به ظرفیتسازی برای ساکنین
شهرها و استانهای دیگر شود .یکی از این
ظرفیتسازیها ،ارائه آموزشها در بخش
فنی و حرفهای اســت که باید مورد توجه
ویژهای باشد.حجتاالســام والمسلمین
عبــادیزاده ،با بیان ایــن نکته که جذب
نیروهایی که درون استان هرمزگان ساکن
هســتند در اولویت قرار گیرد ،اظهار کرد:
نباید به گونهای باشد که فرد از استانهای

وی ،بــا اشــاره بــه اهمیت صــادرات
محصوالت صنایع دستی استان هرمزگان،
عنوان کرد :در صــورت ایجاد بازار هدف
در کشورهای خارجی و تسهیل صادرات
محصوالت صنایع دستی ،میتوان اشتغال
بیشتری را در این زمینه ایجاد کرد.نماینده
ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،ضمن تاکید
بر ایجاد و تمرکز بانک اطالعاتی بیکاران
و شاغلین اســتان ،در اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی هرمــزگان ،ابراز کرد :هر
چه بتوان بانک بیکاران اســتان هرمزگان
را واقعی سازی کنیم ،سطح مطالبات استان
نیز افزایش پیدا میکند و میتوان اقدامات

* اولویت اشــتغال باید برای ساکنان * صادرات محصوالت صنایع دستی،
ظرفیت ایجاد اشتغال در این حوزه را
هرمزگانباشد
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با افزایش خواهد داد

رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان :

صنوف متخلف در ماه رمضان پلمب میشوند

گروه خبر  //رئیس پلیس امنیت عمومی اســتان
هرمزگان گفت :با افزایش واحدهای گشــتی پلیس
هرمزگان واحدها و صنــوف متخلف در ماه مبارک
رمضان شناســایی و با پلمب از ادامه فعالیت شان
جلوگیری می شود.

سرهنگ رضا سبزواری با اشاره به بازرسی نامحسوس
پلیــس از واحدهــای صنفی در ماه مبــارک رمضان از
آن ها خواست موارد را رعایت کنند.وی با بیان اینکه کلیه
واحدهای صنفی مســافر پذیر براساس طرح زمان بندی
فعالیت ابالغی از سوی اداره نظارت براماکن عمومی ملزم

به فعالیت بوده و رعایت استتار کامل و پرهیز از تظاهر به
روزه خواری الزامی و در صورت تخلف واحد صنفی پلمب
خواهد شد ،افزود :کلیه واحدهای صنفی جگرکی ،آبمیوه و
بستنی ،ساندویچی و پیتزا و کبابی ملزم به تعطیلی کامل تا
ساعتی قبل از اذان مغرب بوده و در صورت فعالیت نسبت
به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.این مسئول انتظامی
با اشاره به اینکه کلیه کافی شاپ ها و رستوران های داخل
هتلها و مراکز اقامتی ملزم به رعایت استتار کامل بوده و در
ضمن حق پذیرش مشتریان خارج از مسافرین همان هتل
نخواهند داشت ،بیان کرد :هرگونه تظاهر به روزهخواری در

هر یک از واحدهای صنفی توسط متصدیان یا مراجعین
ممنوع و در صورت مشــاهده واحد صنفی پلمب خواهد
شــد .ســرهنگ ســبزواری اظهار کرد :دکه ها و مراکز
پذیرایی داخل پایانه های مسافربری و همچنین ایستگاه
راه آهن ملزم به رعایت استتار کامل و پرهیز از تظاهر به
روزه خوای بوده ودر صورت تخلف نسبت به پلمب واحد
صنفی اقدام خواهد شــد.وی ادامه داد :هیچ یک از قهوه
خانهها و سفره خانههای سنتی سطح شهر حق فعالیت در
طول روز را نداشته و در صورت مشاهده واحد صنفی تا
پایان ماه مبارک رمضان پلمب خواهد شــد.رئیس پلیس

نیاز به همه گروههای خونی در هرمزگان

گروه خبر  //مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت :به همه گروههای
خونی در هرمزگان نیاز است و این امر وابسته به روز ،مکان و زمان
خاصی نیست.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ایمان زارعی افزود :مراکز انتقال خون هرمزگان
در ماه مبارک رمضان در شهرهای بندرعباس ،بندرلنگه ،میناب و قشم عالوه
بــر فعالیت در نوبت صبح با هدف میزبانی هر چه بهتــر از روزهداران در

نوبتهای شب نیز فعال است .وی گفت :با توجه به اینکه اهدای خون در
ماه مبارک رمضان از بهترین عبادتها است و طبق گفتههای علمای دین
اهدای خون باعث باطل شــدن روزه نمیشود؛ از این رو از مردم مؤمن و
نیکاندیش استان دعوت میشود برای اهدای خون به مراکز اهدای خون
اســتان مراجعه کنند.زارعی افزود :مراکز بیمارستانی همهروزه به خون یا
فرآوردههای خونی مانند پالکت نیاز دارند.مدیرکل انتقال خون هرمزگان

مثبتی را در راستای محرومیتزدایی انجام
داد .بــه گزارش فارس  ،حجتاالســام
عبادیزاده با بیان این نکته که باید مشخص
شود که صنایع چه میزان از بار محرومیت و
بیکاری هرمزگان را رفع میکنند ،بیان کرد:
اعالم کردهام که تمام صنایع استان هرمزگان
در پایان هر ســال به صورت ساالنه باید
گزارشــی از وضعیت اســتخدام نیروهای
بومی و اقدامات انجام شده در راستای رفع
محرومیت ،ارائه کنند تا مشخص شود چه
میزان در رفع محرومیت و فقر در اســتان
هرمزگان نقش داشتهاند.

امنیت عمومی استان با تأکید بر اینکه کلیه صنوف خدماتی
که قصد ارائه خدمات در طول ماه مبارک رمضان را دارند
صرفا مجاز به فعالیت با مجوز اداره نظارت بر اماکن عمومی
بوده در غیر ایــن صورت از فعالیت آنان ممانعت خواهد
شد ،گفت :کلیه سوپر مارکتها و خواربارفروشیها صرفا
مجاز به ارائه مواد خوراکی به صورت بیرون بر بوده و حق
پذیرش مشتری و سرو مواد خوراکی و یا نوشیدنی تا قبل
از اذان مغرب راندارند.ســرهنگ سبزواری بیان کرد :کلیه
سینماها می توانند در ایام ماه مبارک رمضان به جز لیالی
قدر از افطار تا سحر با رعایت ضوابط انتظامی فعالیت کنند.
به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان خاطرنشان کرد :با توجه به
در پیش بودن فصل گرما و بازگشایی مدارس ،استخرهای
شــنا می توانند در طول روز با رعایت حرمت ماه مبارک
رمضان و ضوابط و مقررات مربوطه به افراد زیر سن تکلیف
خدمات آموزشی و ورزشی ارائه کنند.

گفت :پذیرش مراکز اهدای خون هرمزگان در ماه مبارک رمضان امسال در
بندرعبــاس واقع در حد فاصل چهارراه مرادی و فلکه برق ،نوبت صبح از
ساعت  ۷:۳۰الی  ۱۳:۳۰و نوبت عصر از ساعت  ۱۶:۳۰الی  ۲۲:۳۰است.
وی افزود :پذیرش پایگاه انتقال خون بندرلنگه واقع در خیابان طالقانی نیز
در نوبت صبح از ســاعت  ۸الی  ۱۳و در نوبت شب از ساعت  ۲۰الی ۲۴
فعال اســت.زارعی گفت :پذیرش پایگاه انتقال خون میناب واقع در نبش
کوچه  ۱۵نرسیده به میدان شهرداری در نوبت صبح از ساعت  ۸الی  ۱۳و
در نوبت شب از ساعت  ۲۰الی  ۲۴و پذیرش مرکز اهدای خون قشم واقع
در خیابان فرمانداری از ساعت  ۲۰الی  ۲۴است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان
عنوان کرد

تامین سوخت  ۱۲۵۰فروند هواپیمای مسافری
به کیش در ایام نوروز

گروه خبر  //مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان
با اشــاره به افزایش چشمگیر ورود مهمانان نوروزی به کیش و مشکل در
بخش های مختلف از جمله ســوخت ،گفت :این شرکت در ایام تعطیالت
نوروز (از  ۲۵اسفند تا  ۲۰فروردین) سوخت بیش از یکهزار و  ۲۵۰فروند
هواپیمای مسافری به این جزیره را تامین کرد .فضل اهلل اکبری در خصوص
حمل و تامین به موقع سوخت به جزیره کیش و تخصیص و تحویل سوخت
به هم وطنان و مصرف کنندگان افزود :در مدت  ۲۵روز تعطیالت نوروزی
( ۲۵اســفند تا پایان روز جاری) همچنین حمل و تحویل یک میلیون لیتر
سوخت نفتگاز برای مصرف نیروگاه جنوب (ماهتاب) کیش ،تامین سوخت
نیروگاهی شرکت آب وبرق کیش و همزمان تخصیص و تحویل سوخت به
ســایر مصرف کنندگان اعم از هتل ها و مراکز پذیرایی ،نانوایی ها ،صنایع
و پــروژه های عمرانی که در ایام عید فعــال بودند ،به صورت پی در پی و
بی وقفه توسط کارکنان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان
صورت گرفت.وی بیان داشت :در سالجاری به علت افزایش چشمگیر ورود
مهمانان نوروزی به جزیره کیش ،خدمات رســانی در خیلی از بخش های
خدماتی از جمله تامین آب آشامیدنی ،اسکان مسافران و بخش فاضالب
و غیره با مشــکل مواجهه گردید و این در حالی بود که شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی هرمزگان تامین سوخت کیشوندان و مسافران از طریق
مجاری عرضه سوخت ،تخصیص و تامین سوخت بخش تفریحات دریایی و
کلوپ های تفریحی را در دستور کار ویژه قرار داد.مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی هرمزگان اظهارداشت :در این راستا مصرف سوخت در
اســتان در ایام تعطیالت نوروزی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل
در همه بخش های مصرفی با افزایش  ۳۰درصدی و بیشــتر مواجهه بوده
اســت.به گزارش ایرنا ،طبق اعالم اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی هرمزگان ،سه میلیون و  ۴۳۶هزار و  ۸۵۳نفر گردشگر از تاریخ
 ۲۶اسفند  ۱۴۰۰تا  ۱۴فروردین سال جاری وارد این استان شدند .مجموع
تردد خودرو به جزایر  ۵۸۶هزار و  ۳۰۴خودرو و مجموع تردد مســافر به
جزایر  ۲میلیون و  ۹۳۵هزار و  ۸۸نفر است.جمع اقامت در هرمزگان به جز
مناطق آزاد کیش و قشم  ۳میلیون و  ۵۵۱هزار و  ۲۱۴نفر بوده و جمع اقامت
در استان هرمزگان با مناطق آزاد کیش و قشم  ۷میلیون  ۱۳۴هزار و ۹۶۳
نفر است.به گزارش ایسنا ؛ جزیره کیش با مساحتی حدود  ۹۲کیلومتر مربع
مساحت با داشتن  ۵۰هتل با ظرفیت  ۱۹هزار تخت ۱۸۰ ،باب رستوران۸۰ ،
دفتر خدمات مسافرتی ۳۰ ،کلوپ دریایی ،بزرگترین پیست دوچرخه سواری
کشور به طول  ۷۳کیلومتر یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور است.

بیانیه نماینده ولی فقیه در هرمزگان
در محکومیت حادثه مشهد

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بیانیه ای ،حمله به سه نفر از
روحانیون در حرم مطهر رضوی را محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار دریا  ،متن این بیانیه بدین شرح است :بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه دلخراش شــهادت حمله مذبوحانه یکی از عناصر تکفیری به  ۳نفر از
روحانیون که منجر به شــهادت یکی و مجروح شدن دو نفر در حرم رضوی
موجب تألم و تاثر گردید بی شک این گونه حرکات مذبوحانه نتیجه ناامیدی
جریان تکفیری از ایجاد اختالف و در راســتای ایجاد تفرقه و تشتت در میان
علمای امت اســامی است.مردم فهیم و آگاه مسلمان با درک شرایط موجود
صفوف خود را علیه جریانات تفرقه افکنانه مستحکمتر نموده و با محکومیت
آن از طرف علمای اسالمی این توطئه دشمن را در نطفه خفه خواهند نمود.از
دســتگاه قضا میخواهیم با عامل یا عاملین پشت پرده این حرکت مذبوحانه
برخورد نموده تا دشمن اجازه تکرار اینگونه حوادث را به خود ندهد.

پشت پرده سیاست
پیش به سوی رنسانس هسته ای

تعیین افق  20ساله برای صنعت هسته ای ،رونمایی از  9دستاورد جدید اتمی ،تاسیس
نیروگاه تمام ایرانی ،هدف گذاری بــرای تولید  10هزار مگاوات برق و ایجاد ظرفیت
آب شــیرین کن  70هزار متر معکبی در آینده نزدیــک از مهم ترین خبرهای رئیس
ســازمان انرژی اتمی بود  .هدف گذاری و داشــتن یک برنامه بلند مدت و منسجم،
بهره مندی هر چه بیشــتر مردم از صنعت هســته ای و تمرکز بر بومی سازی انرژی
اتمی سه محور مهم سخنان رئیس ســازمان انرژی هسته ای بود .محمد اسالمی که
در نشست خبری خود به تشــریح برنامه های این سازمان برای سالروز ملی فناوری
هســته ای می پرداخت از تنظیم سند راهبردی  20ساله برای سازمان انرژی هسته ای
ســخن گفت و از رونمایی از  9دستاورد جدید این سازمان با حضور رئیس جمهور
خبر داد .وی همچنین از هدف گذاری این ســازمان برای تولید  ۱۰هزار مگاوات برق
ســخن گفت و آن را یک رنسانس هســته ای ذکر کرد .تعیین افق  20ساله ،سورپرایز
های هســته ای برای  20فروردین و رنسانس هسته ای کشور تنها خبر خوب رئیس
سازمان انرژی اتمی نبود و محمد اســامی با اشاره به ساخت نیروگاه تمام ایرانی در
دارخوین در ســال  ،1401از توافق این سازمان با وزارت نیرو برای ایجاد یک ظرفیت
آب شیرین کن  70هزار متر مکعبی خبر داد .کم و کیف همکاری با آژانس و جزئیات
جدید از مذاکرات هسته ای با روسیه از دیگر بخش های سخنان رئیس سازمان انرژی
اتمی بود که در ادامه به گزارش ایرنا می خوانید ۹* :دســتاورد جدید به همراه ســند
جامع راهبردی توسعه انرژی اتمی است که تا افق  ۱۴۲۰نشان میدهد در  ۲۰فروردین
رونمایی خواهد شد که این  ۹دســتاورد ،سه دستاورد در حوزه رادیودارو و در بخش
تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار میگیرد که وارد تستهای بالینی شده است ،دو
دستاورد در حوزه پالسما است ...چهار دستاورد دیگر در حوزه صنعتی در بخش مربوط
به لیزر است که برای قطعات تک و پیچیده است که به کمک لیزر انجام میشود و سه
دستاورد دیگر در حوزه سیستمهای کنترلی و عکس برداری که در حوزه صنعتی و در
حوزه انرژی اتمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت*.در حوزه برق هستهای  ۱۰هزار
مگاوات برق جدید را هدف گذاری کردیم که یک «رنسانس هستهای» به معنای واقعی
کلمه خواهد بود* .درباره برنامه سازمان انرژی اتمی برای بحران آب در آینده ،سازمان
انرژی اتمی دو مطلب را دنبال میکند؛ اول از طریق ظرفیت «ژئوفیزیک هوابرد» که ذخایر
کشور را شناسایی میکند و بخشی از آن نیز برای آب است و برای دستگاه مربوط انجام
میشود .در بخش آب شیرینکنهایی که دولت و مردم از ما در بوشهر انتظار داشتند ،در
حال توافق با وزارت نیرو هستیم که بتوانیم ظرفیت  ۷۰هزار متر مکعبی را در بوشهر ایجاد
کنیم * .نیروگاه تمام بومی  ۳۶۰مگاوات در دارخوین در سال  ۱۴۰۱را دنبال خواهیم کرد
که همه صنایع دانش بنیان به خدمت گرفته شوند و اولین نیروگاه را با سازندگان داخلی
و شــرکتهای دانش بنیان به اجرا درآوریم * .آن چه در فناوری هســتهای ایران مورد
بهره برداری قرار میگیرد تماما ایرانی است * .رژیم صهیونیستی در حال تولید اسناد جعلی
و عملیات خرابکاری و عملیات تروریستی است...آنها می دانند که این موضوعات ادعایی
بیش نیست و همه می دانند رژیم صهیونیستی به دنبال چه چیزی است .ما اسنادی را ۲۹
اســفند  ۱۴۰۰فرستادیم و آنها را بررسی کردند و احتماال نمایندگان آژانس برای مرور
مطالب و مرور پاسخها و جمع بندی به ایران بیایند و امیدواریم بدون نفوذ پذیری کار خود
را به صورت کارشناسی و منطقی انجام دهند و گزارش را ارسال کنند.

تحلیل سرلشکر صفوی از برندگان و بازندگان جنگ روسیه و اوکراین

سرلشکر ســید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در تحلیل
نوســانات قدرت در پی جنگ روسیه و اوکراین خاطر نشان کرد :این جنگ موجب
کاهش قدرت آمریکا ،ناتو و اروپا شــده اســت ،البته روســیه هم خسارت دیده و
بزرگ ترین خســارت این کشــور در میدان افکار عمومی جهان و کاهش قدرت
دیپلماسی عمومی روسیه رقم خورده و تحریم ها هم برای روسیه و هم برای آمریکا و
اروپا هزینه های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در پی دارد .وی با بیان این که بهره بردار
این جنگ ،چینی ها هستند گفت :در این شرایط محیط بین المللی ،معادالت قدرت
در مقیاس جهانی به نفع چینی ها در حال تغییر است و آن قدرت رو به ارتقا و وزنه
تعادلی ،چین است که هم در مقابل آمریکا هم در مقابل اروپا جایگاه خود را باال برده
است .وی با تحلیل جغرافیای نظامی شرق اروپا گفت :از نظر نظامی ،پس از جدا کردن
آبخازیا از گرجستان ،تصرف جنوب اوکراین به معنای تسلط کامل روسیه بر بخش
اصلی نوار شرق و شمالی دریای سیاه و دریای ازوف است که این به معنای ظرفیت و
مزیت استراتژیک روسیه در برابر ناوگان ششم دریایی آمریکا و ناتو محسوب می شود.
سرلشکر صفوی با اشاره به فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسالمی ایران در شرایط
کنونی اظهار کرد :از نظر من سال  ١٤٠١سال فرصت های جمهوری اسالمی ایران هم
در محیط ملی ،هم محیط منطقه ای و هم در محیط بین المللی اســت ،مهم این است
که ما از فرصت های مقابل خودمان با یک سیاست هوشمندانه استفاده کنیم .این استاد
جغرافیای سیاسی تاکید کرد :باید با یک تفکر راهبردی و همه جانبه در ابعاد اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و امنیتی برای قوی تر شدن ایران با استفاده از فرصت های منطقه ای
و جهانی برنامه ریزی و اقدام کنیم/.ایسنا
نامه  ۱۹۰نماینده مجلس به رئیسی درباره مذاکرات وین

سید محمود نبویان نماینده مردم تهران ،در نامهای خطاب به رئیسجمهور خواستار
اخذ تضمینهای محکمتر از طرفهای غربی در مذاکرات وین شده است .به گفته
فالحی نماینده همــدان در مجلس که در حال جمــعآوری امضا از نمایندگان به
منظــور حمایت از این نامه بود ،تاکنون بیش از  ۱۹۰نفر از نمایندگان این نامه به
رئیسجمهور را امضا کردهاند .در بخشی از این نامه آمده است  «:در مذاکرات جدید
الزم است آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمیشود و به شکل کامال
قانونی موضوع در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب
گردد که در آینده مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند ...بنابراین الزم است تضمین های
الزم به شــکلی گرفته شود که در صورت ورود آمریکا به برجام ،مکانیسم ماشه به
بهانه های مختلف اعمال نخواهد شد ...مشــخصا در مذاکرات؛ تصویب و اعمال
تحریم های جدید ممنوع و قید شود که تحریمهای برداشته شده مجدد وضع نخواهد
شــد ،روشن است بدون این تضامین ،مشــکل تحری م بهحال خود باقی است و در
نتیجه ،موجب خسارت به منافع سیاسی؛ اقتصادی و اعتبار ملی کشور است ».در
بخش دیگری از این نامه نیز تاکید شــده اســت  «:همچنین در مواد  ۶و  ۷قانون
«اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» شرط انجام تعهدات
برجامی از سوی ایران ،برقراری کامل روابط بانکی ،رفع کامل موانع صادرات ،فروش
کامل نفت و فراوردههای نفتی ایران ،برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش
و ارائه گزارش این اقدامات به مجلس و تایید نمایندگان است /».انتخاب

تازه های مطبوعات

کیهان -این روزنامه با اشــاره به حادثه اخیر در حرم رضوی نوشت  :با افزایش
هجمههای رسانهای به سیل مهاجرت برخی اتباع خارجی به ایران و تمرکز برخی
رسانههای ضد انقالب و برجستهسازی تجمع ضد مهاجران در چند نقطه از کشور،
به نظر میرســد حادثه مشهد بخشــی از یک پازل امنیتی طراحی شده از سوی
توطئهگران باشد تا از رهگذر انشــقاق بین ملت ایران و اتباع خارجی و اختالف
افکنی بین شیعه و سنی ،در حوزه امنیت ملی ،فتنه و بحرانسازی شود.
اعتماد  -راغفر کارشناس اقتصادی نوشت  :آقای رئیسجمهور از ابتدای زعامت
بر هرم اجرایی کشــور ،حداقل دو خط قرمز برای دولتشان تعریف کردند که تا به
امروز هیچکدام از این خطوط قرمز ،مورد حفاظت و توجه قرار نگرفته است ،یکی
از این خطوط قرمز ،مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها و دیگری نیز تقویت
پول ملی است.
ایران  -این روزنامه نوشت  :قرار است که امسال قیمت حاملهای انرژی از جمله
گاز و برق و همینطور آب هدفمندتر از سالهای اخیر اصالح شود .به طوری که
پرمصرفها جریمه میشوند و کم مصرفها پاداش خوش مصرفی میگیرند .در این
میان قیمت بنزین نیز تغییری نخواهد داشت ،یعنی سقف  3هزار تومان برای هر لیتر را
حفظ خواهد کرد .در این خصوص وزیر نفت به «ایران» میگوید« :در سال 1401
هیچ گونه افزایش قیمتی برای بنزین نخواهیم داشت.
آفتاب یزد  -این روزنامه به نقل از یادداشت سید حسین موسویان دیپلمات سابق
در نشریه میدل ایست آی نوشت  :دولت بایدن از دولت ایران به دلیل ترور غیرقانونی
ترامپ عذرخواهی کند و واشنگتن و تهران متعهد شوند که به اصل عدم مداخله و
عدم استفاده از زور تحت منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند.
وطن امروز  -این روزنامه با اشاره به این که «نرخ تورم ساالنه در ترکیه با شکستن
رکورد  20ساله به  61.4درصد رسید» نوشت :حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین
که باعث افزایش قیمتها شد ،ترکیه با باالترین نرخ تورم از زمان روی کار آمدن
حزب اردوغان در دو دهه اخیر دست و پنجه نرم میکرد .نظرسنجیها نشان میدهد
افزایش هزینههای زندگی ،محبوبیت اردوغان را کاهش داده است.
فرهیختگان  -این روزنامه نوشت  :بهتر بود قبل از این که مجلس در رابطه با فضای
مجازی شروع به قانون گذاری کند شورایعالی فضای مجازی بهعنوان عالیترین
نهاد مرتبط با این مسئله به تبیین و تنظیم سیاستهای کالن نظام در رابطه با فضای
مجازی و متناسب با شرایط روز بپردازد ،زیرا مسئله مدیریت فضای مجازی امری
فراقوهای است که خطمشیگذاری درباره آن مطابق حکم رهبر انقالب نیز برعهده
شورایعالی فضای مجازی است.
انعکاس

الف خبر داد :به گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در کشــور  ۱۴میلیون تن
از شغل شایســتهای برخوردار نیستند ،حدود  ۶تا  ۷میلیون شغل غیر رسمی و ۲
میلیون اشتغال ناقص وجود دارد ،همچنین افرادی وجود دارند که از درآمد مکفی
برخوردار نیستند.

انتخــاب خبر داد :نجات نیــا ،معاون وزیر راه و شهرســازی که ماجــرای هدیه ۸۰
میلیونی اش حاشیه ساز شده بود ،برکنار شد .در حاشیه مراسم کلنگزنی پروژههای مسکن
در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی ،وقتی دو نونهال با گل به استقبال معاون وزیر
راه رفتند ،آقای نجات نیا برای تشکر به آنها سفر عتبات به همراه خانواده هدیه داد .این
موضوع به اعتراض امام جمعه شیروان منجر شد و در نهایت دستور وزیر راه و شهرسازی
برای پیگیری این موضوع صادر شد.
فردانیوز نوشت :چشم امید اصالح طلبان به ناکارامدی دولت است .جالل میرزایی ،نماینده
پیشین مجلس گفته است« :اگر دولت رئیسی به همین رویه ادامه دهد تا تقریبا  6ماه آینده
بدنه اجتماعی اصالح طلبان منسجم می شود و مردم متوجه میشوند که برنامه های این
جریان درســت بوده و نباید دلسرد شد ،اما اگر دولت موفق شود ،ترمیم این رابطه قدری
عقب خواهد افتاد».
جماران نوشــت :محسن هاشــمی رفســنجانی گفت:اینکه گفته شــود که «آیتا...
هاشمیرفسنجانی برای رسیدگی به مستضعفان و محرومان اولویت جدی قائل نبودند» ،یک
بیان غیرصحیح است .ایشان بیشترین توجه را به محرومین داشتند و در دولت ایشان الیحه
مبارزه با فقر تدوین شد و به تصویب رسید و بیشترین میزان فقرزدایی در دولت سازندگی
صورت گرفت .محرومیتزدایی که در این دولت انجام شد در تاریخ ایران بیسابقه است.
نکاتی درباره سوءقصد به  ۳طلبه در حرم رضوی

سعدا ...زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طی یادداشتی درباره سوءقصد به سه طلبه
در حرم رضوی علیه الســام نوشت :درباره حادثه حمله به این روحانیون خدوم تامالتی
وجود دارد - ۱:در نظام اسالمی که جا ب ه جا یقه استکبار و صهیونیسم و عوامل آنان مثل
رژیم خبیث سعودی را گرفته است ،توقع سکوت این جبهه منطقی نیست .باالخره خداوند که
مومنین را نصرت داده و وعده غلبه صد بر هزار مومنین بر کفار را داده و صد در میلیون هم
عمل کرده است ،دست شیطان را هم نبسته تا در این صحنه کارزار مومنین واقعی از مدعیان
باز شناخته شوند .درست است که دنیا دار غلبه اهل ایمان است ،دار استراحت مومنین هم
نیست ،صحنه ،صحنه جهاد و پیروزی است و صحنه جهاد برای مومنین هزینه هم دارد؛« ان
مس القوم قرح مثله و تلک االیام نداولها بین الناس و لیعلم اهلل الذین آمنوا و
یمسسکم قرح فقد ّ
یتخذ منکم شهداء واهلل ال یحب الظالمین»  ۱۴۰آل عمران - ۲وقوع این حوادث به هیچ وجه
نشانه ضعف جمهوری اسالمی یا ضعف دستگاههای اطالعاتی یا ضعف متولیان آستان قدس
نیســت .حمل یک یا چند چاقو و ورود به هر اجتماعی از جمله حرم ،کار بسیار ساده ای
است و خیلی قابل کنترل هم نیست .در این جا مهم مدیریت پس از وقوع این حوادث است
که ما نوعا ضعیف عمل می کنیم ؛ دشمن در این موارد سازوکار آماده ای دارد و پر قدرت
و با خط ممتد و سناریو وارد می شود .سر خط اول آن هم تبدیل موضوع به وسیله افزایش
تنش شیعه و سنی است و خروجی آن هم شکسته خواندن جمهوری اسالمی در این کارزار
است .حاال شما این صحنه که یک نفر با چاقو چند نفر در حرم رضوی را که فاقد حضور
حتی یک عنصر نظامی است ،مورد حمله قرار داده است ،بگذارید کنار حوادث دو هفته اخیر
سرزمین های  ۱۹۴۸فلسطین اشغالی که در هر قدمش یک عنصر کارکشته نظامی و اطالعاتی
اسرائیل حضور دارد؛ در این حوادث الاقل  ۱۱نفر از صهیونیست ها به هالکت رسیده اند و
دست کم  ۲۰نفر از آنان با اسلحه گرم جوانان فلسطینی زخمی شده اند و جالب این است
که سالح ها هم از انبار تسلیحات اسرائیل در کالنتری ها به دست فلسطینی ها رسیده است!

جنوب کشور

رئیس پلیس فتا استان بوشهر:

بوشهریها مراقب کالهبرداری با شگرد پرداخت نذورات باشند

مهران سلطانی نژاد ســرویس استان ها //رئیس
پلیس فتا استان بوشهر از فیشینگ با ترفند کمک
به مؤسســات خیریه خبر داد و گفت :هموطنان
نذورات خود را از طریق سایتها ومؤسسات معتبر
که از طریق رســانه ملی اعالم میشود ،پرداخت
کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ســرهنگ مهدی قاســمی
اظهار کرد :در مناســبتهای خاص مذهبی همانند ماه
مبارک رمضان ،براســاس اعتقادات دینی و نیات پاک
و خالصانــه خــود ،نذوراتی را در نظــر گرفته و یا به

مؤسساتی نظیر کمیته امداد امام و بهزیستی که مستضعفین
و افراد کمتوان اقتصادی و خانوادههای بیسرپرست را
تحت پوشــش خود قرار داده کمکهایی اعطا میکنند.
وی اضافه کرد :بیشــتر این کمکهــا به صورت نقدی
بوده و در خیلی از موارد جهت ســهولت در دسترسی،
برای واریز وجه به حساب این مؤسسات ،از اینترنت و
فضای مجازی استفاده میکنند.این مقام سایبری با اشاره
به اینکه کاربران فضای مجازی برای کمک به نیازمندان
به مؤسسات خیریه شناخته شده و دارای مجوز مراجعه
کننــد و فریب پیامها و ســایتهای جعلی را نخورند

گفــت :از پرداختهای اینترنتی از طریق شــبکههای
اجتماعی به افراد ناشــناس برای نذورات آنالین جدا ً
خودداری کنید و توجه داشــته باشید که درگاه بانکی
فیشــینگ نباشــد؛ درگاه پرداخت بانکــی به آدرس
 https://xxx.shaparak.irاست و هرگونه درگاه
بانکی که  shaparak.irرا در ادامه نداشــته باشــد
میتواند درگاه فیشینگ باشد که برای سرقت اطالعات
بانکی شهروندان طراحی شــده است.رئیس پلیس فتا
استان بوشهر بیان داشت :مجرمین سایبری با سوء استفاده
از این فضای معنوی و اقدام خداپسندانه و انساندوستانه

استاندارکرمان تاکید کرد

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

 ۵۰میلیون تن کاال در بنادر بوشهر تخلیه و بارگیری شد

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها //
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر در تشــریح مهمترین اقدامات این
اداره کل در سال ،۱۴۰۰از تخلیه و بارگیری
 ۵۰میلیون تن کاال در این مدت در بنادر این
استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد شکیبی نسب
درباره اهم اقدامات بندری و دریایی بوشــهر در
سال گذشته ،اظهار کرد :در این مدت  ۵۰میلیون
تن کاال نفتی و غیرنفتی در بنادر بوشهر تخلیه و
بارگیری شده است که از این میزان  ۱۰میلیون و
۹۳۷هزار و  ۹۴۰تن مربوط به بخش غیر نفتی
و ۳۹میلیون و ۷۷۱هــزار و  ۶۱۹تن مربوط به
بخش نفتی است.وی اضافه کرد :در همین مدت
حجم تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر اســتان
 ۲۱۲هــزار و  TEU ۶۹۰بوده که از این میزان
تعداد  ۱۳۷هزار و  TEU ۲۴۰متعلق به کانتینر
پر و تعداد  ۷۵هزار و  TEU ۴۵۰کانتینر خالی

است.
سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشــهر بیان کرد :در  ۱۲ماه سال  ۱۴۰۰تعداد
شــناورهای ورودی به بنادراستان بوشهر هفت
هزار و  ۸۲۵فروند که از این میزان تعداد ۲هزار
و  ۱۱۹فروند مربوط به شــناورهای باالی هزار
تن و تعداد پنج هزار و  ۷۰۶فروند شــناورهای
زیر هزار تن بوده است همچنین تعداد شناورهای
خروجی از بنادر اســتان نیز هفت هزار و ۶۹۶
فرونــد که از این میزان ۲هــزار و ۵۹مربوط به
شــناورهای باالی هزار تن و تعــداد پنج هزار
و  ۶۳۷فرونــد آن شــناورهای زیــر هزار تن
است.
شکیبی نسب تصریح کرد :در موضوع جابهجایی
مسافر از بنادر استان نیز ،حجم جابهجایی مسافر
۲۳۸هزار  ۹۳۱نفر بود که از این تعداد  ۱۱۹هزار
 ۸۸۴نفر مربوط به مسافران ورودی و ۱۱۹هزار
 ۴۷نفر مربوط به مسافران خروجی بوده است.

وی در خصوص مهمترین اهداف حوزه دریایی
این اداره کل در سال  ،۱۴۰۱عنوان کرد :تدوین
طرح عملیات دریایی برای اســکلههای ملکی
در بندر بوشهر به میزان ۱۰۰درصد ،ساماندهی
شــناورهای بدون هویت به میزان ۱۰۰درصد،
برگزاری مانور اســتانی جستوجو و نجات و
مقابله با آلودگــی ودرج کد  QRبر روی کلیه
پالک شــناورها با میزان  ۳۰درصد بخشــی از
اهداف حوزه دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی
استان در سال  ۱۴۰۱است.
سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشــهر در خصوص مهمترین اهــداف حوزه
بندری نیز افــزود :در حوزه بنــدری اداره کل
اهداف مختلفی از جمله جذب ســرمایه گذاری
بخش غیر دولتــی به میزان  ۱۰۰۰میلیارد ریال
در بنادر اســتان بوشــهر ،بازنگری قراردادهای
ســرمایه گذاری به دلیل تغییر شرایط اقتصادی
در جهــت حمایــت از بخــش خصوصــی،
برنامه ریزی درجهت ایجاد رویه ترانزیت خارجی
از بندر گناوه در زمینه توسعه فعالیتهای تجاری،
افزایش ظرفیت پایانه مسافر دریایی بنادر تابعه
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به میزان
 ۱۷۵هزار نفر ،ارتقاء توان عملیاتی بندر بوشهر از
طریق رشد نُرمهای عملیاتی از  ۱۱به  ۱۴درصد،
ارتقاء سطح ایمنی بندری در بنادر استان بوشهر
از  ۱۵به  ۱۶درصد ،توسعه دولت الکترونیک در
اداره کل از  ۷۰به  ۸۰درصد ،مکانیزه نمودن کامل
کنترل تردد کامیونها در بندر بوشــهر و اجرای
کامل آیین نامه تردد اشــخاص و وسایل نقلیه
موتوری بمیزان  ۱۰۰درصد نیز بخشی از اهداف
بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
در سال  ۱۴۰۱است .

استاندار یزد اعالم کرد

ایجاد یزد نوین با اجرای برنامه تحولی مبتنی بر سند آمایش
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //استاندار یزد با بیان این
که اساس تحول آفرینی ،تدوین برنامه کارشناسی و دقیق و عزم
جدی جهت حرکت در مسیر تحقق آن است ،از زمینهسازی ایجاد
یزد نوین و تحول جدید در توسعه ،تعالی و پیشرفت یزد با اجرای
برنامه تحولی مبتنی بر سند آمایش استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در دومین نشست بررسی اقدامات
صورت گرفته برای تحقق برنامه تحولی اســتان در سال  ،۱۴۰۱اساس
تحول آفرینی را برخورداری از برنامه کارشناســی و دقیق و عزم جدی
جهت حرکت در مسیر تحقق آن ،دانست و گفت :برای اولین بار در استان
یزد برنامه تحولی مبتنی بر سند آمایش استان و در  ۱۰محور اولیه تعریف
و جلسات متعددی ذیل مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت؛ با حضور اکثر
ذینفعان برگزار شد.وی با بیان اینکه برنامه مذکور ،برنامه عملیاتی و مورد
اهتمام استان در سال  ۱۴۰۱است ،اظهار کرد :اجرای محورهای این برنامه
تحولی زمینهساز ایجاد یزد نوین و تحول جدید در توسعه ،تعالی و پیشرفت
یزد خواهد بود.استاندار در ادامه از تدوین محورهای فاز دوم برنامه تحولی
استان ،همزمان با پیگیری و اجرای محورهای فاز اول این برنامه خبر داد.

فاطمی با اشاره به ضرورت جدیت دستگاهها در پیشبرد محورهای برنامه
تحولی استان ،خاطرنشان کرد :اجرای طرحهای برنامه تحول استان ،باید
در اولویت کار دستگاه های استان قرار گرفته و موانع احتمالی پیش روی
اجرای آنها برداشته شود.وی ضمن اعالم هشدار به مدیران و کارشناسان
متعلل در اجرای محورهای برنامه تحولی استان ،اظهار کرد :بنده شخصا
پیگیر اجرای برنامه تحولی اســتان هســتم و هــر روز یک محور را با
دستگاه های ذی ربط و متولیان پیگیری خواهم کرد.استاندار با اشاره به
لزوم تهیه تقویم زمان بندی اجرای پروژه های تحولی استان ،تصریح کرد:
هر یک از محورهای برنامه تحولی اســتان ،یک مسئول پیگیری خاص
دارد و پس از به ســرانجام رســیدن پروژه ها ،گزارش آن به مردم ارائه
خواهد شــد.فاطمی با بیان این که «به مردم قول دادهایم که دولت صادق
الوعد باشیم» ،گفت :گزارش اقدامات و فعالیت ها را به مردم خواهیم داد
و اگر در مورد موضوعی نتوانســتیم ،صادقانه و شفاف آن را با مردم در
میان می گذاریم.استاندار یزد در پایان تاکید کرد :امید است در پرتو اجرای
برنامه تحولی استان؛ با همکاری همه بخش ها ،تحولی در شان و تراز یزد
و یزدی ها ایجاد کنیم.

مردم ،اقدام بــه طراحی صفحات و درگاههای جعلی با
مشخصات ظاهری مشابه با مؤسساتی اعم کمیتهامداد
و بهزیســتی کرده و با این طریق اطالعات حســاب
کاربــران کمک کننــده را کپی و فیشــینگ کرده و در
ادامه موجودی حســاب آنها را بهســرقت میبرند.
سرهنگ قاسمی همچنین خاطرنشان کرد :جهت واریز
مبالغ به حساب مؤسســات خیریه اعم از کمیته امداد،
بهزیســتی برای کمکهای نوع دوستانه ،شخص ًا آدرس
سایتهای معتبر اصلی آن ارگان در قسمت آدرس بار
( )ADDRESS BARمرورگر اینترنتی تایپ کرده و

از رفتن و باز کردن لینکهایی که در سایتهای مختلف
یا در شبکههای اجتماعی تبلیغ شده خودداری کنید.وی
افزود :در صورت امکان بهصورت حضوری کمکها و
نذورات نقدی خود را به نیازمندان و یا مؤسسات خیریه
تحویل داده ،ولی اگر قصد دارید از طریق اینترنتی اینکار
را انجام دهید ،برای اطــاع از آدرس صحیح اینترنتی
ارگانها و مؤسســات مذکور ،به خبرگزاریهای معتبر
بهویژه اطالعرسانی صدا و سیما توجه کنید.رئیس پلیس
فتا استان بوشهر از هموطنان درخواست کرد :توصیههای
پلیــس فتا را جدی گرفته و آنها را به کار ببندید تا در
معرض اینگونه کالهبرداری قرار نگیرید و در صورت
مشاهده موارد مشــکوک آن را از طریق سایت پلیس
فتا به آدرس  www.cyberpolice.irبخش مرکز
فوریتهای سایبری ،لینک ثبت گزارشهای مردمی با
ما درمیان بگذارید.

ضرورت تدوین طرح جامع ساماندهی
اتباع و مهاجرین خارجی

آرزو توکلی ســرویس استان ها //
استاندار کرمان گفت :برای ساماندهی
اتباع باید بین هویت و تابعیت تفکیک
قایل شــویم.تابعیت در هر کشوری
دستورالعملهای خاصی دارد و تابع
قوانین حاکم بر کشور است.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ علی
زینی وند در دیدار مدیران کل اتباع
و مهاجرین خارجی استانداری های
کرمان و یزد با بیــان این مطلب بر
هم اندیشــی و تبادل اطالعات در
ســاماندهی اتبــاع و تدوین قوانین
الزم تصریــح کرد.زینی وند تدوین
طرح جامــع ســاماندهی اتباع و
مهاجریــن خارجــی را ضروری
دانســت و با مهم خوانــدن تعامل
و همکاری دســتگاههای مختلف
در قبــال مهاجرین ،لزوم تاســیس
ســازمان مهاجرین را یادآورد شد.
زینی وند با اشاره به اشراف کامل وزیر

کشور در امور اتباع گفت :استانهای
یزد ،سیستان و بلوچستان و کرمان
می توانند در تبیین یک طرح جامع
فراگیر در ساماندهی اتباع و مهاجرین
خارجی موثر باشند.
استاندار کرمان با تاکید بر شناسایی
و هویت یابی اتباع و اصالح قوانین
فعلی گفت :باید پیشنهادات دقیق و
عملیاتی را تدوین کنیم ،به مسئولین
تصمیم ساز قانونگذار ارائه دهیم تا
ســامان پیدا کند و استانهای کرمان،
یزد و سیستان و بلوچستان به دلیل
اینکــه اولین کانونهــای مواجهه با
اتباع خارجی هســتند می توانند در
این حوزه نقش موثری داشته باشند.
زینی وند پیشــنهاد کــرد :کارگروه
مشخصی بین این استانها ایجاد شود
و با تشــکیل جلسات کارشناسی با
دستگاههای مرتبط به صورت فنی
و تخصصی دربــاره موضوع بحث

و موارد الزم تدوین شود.اســتاندار
کرمان به ســالها مهمــان نوازی و
میزبانــی از بــرادران و خواهران
افغانستانی و شهره بودن ایران در این
زمینه اشاره و آن را نشانه نزدیکی و
صلح میان دو کشور توصیف کرد و
گفت :مهم ترین اقدام ایران ،اجرای
طرح حمایت تحصیلی اتباع بود که
از سوی مقام معظم رهبری بیان شد.
زینی وند با اشاره به حوادث اخیر
خاطر نشــان کرد :نباید اجازه دهیم
معاندیــن با سوءاســتفاده از برخی
جریانات به امنیت و آرامش کشور را
خدشه دار کنند.استاندار کرمان گفت:
الزم اســت با همفکری علمای اهل
سنت و شیعه ،نمایندگان ولی فقیه و
ائمه جمعه ،روحانیون و اطالع رسانی
بیشتر سوء استفاده های دشمنان را
خنثی کنیم.
وی بــه چندین دهــه میزبانی از
مهاجرین افغانستانی اشاره و تصریح
کرد :نبایــد اجازه داد با تشــنج و
فضاســازی منفی ،این میزبانی هدر
رود.اســتاندار کرمان با لزوم دقت
نظر و تفکیک کارشناسی در مسائل
امنیتی و انســان دوســتانه تصریح
کرد :مبنا در بحث مســایل مذهبی،
میانــه روی و تعادل اســت و باید
تالش کنیم آدمهای افراطی میدان دار
نشوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان :

تاکنون موردی از ریزش ملخ صحرایی
در خوزستان مشاهده نشده است

حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //معاون بهبود تولیدات
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آمادهباش استان
برای مقابله با هجــوم احتمالی گلههای ملخ صحرایی خبر داد
و گفــت :تاکنون موردی از ریزش گلههــای ملخ صحرایی در
خوزستان مشاهده نشده است.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ تورج نوروزی با اشــاره به آمادگی
بخشهای مختلف استان برای مقابله با هجوم ملخهای صحرایی اظهار
کرد :تاکنون بیش از ســه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان برای مقابله با هجوم احتمالی گلههای ملخ صحرایی
پایش شده است .وی افزود :همه امکانات الزم برای مقابله با ریزش
و هجوم احتمالی ملخ در مناطق مختلف اســتان آماده شده است و
مشکلی در بحث تامین امکانات و تجهیزاتی مثل سم ،پهپاد ،سمپاش
و نیروی انسانی متخصص وجود ندارد.معاون بهبود تولیدات گیاهی
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه شهرهای ساحلی

و جنوبی اســتان بیشتر مورد توجه هستند ،گفت :گروههای مقابله با
ملخ صحرایی در مناطق مختلف استان در حالت آمادهباش هستند تا
در صورت مشاهده ریزش و هجوم احتمالی ملخها با این آفت مبارزه
کنند.نوروزی ادامه داد :تاکنون موردی از ریزش گلههای ملخ صحرایی
در خوزستان مشاهده نشده است.وی با بیان اینکه کاهش رطوبت هوا،
افزایش دما و کاهش سطح سبزینگی مزارع احتمال ریزش ملخهای
صحرایی را کاهش میدهد ،عنوان کرد :از همه ســاکنان و کشاورزان
خوزستان به ویژه در مناطق و شــهرهای جنوبی استان درخواست
داریم تا در صورت مشــاهده ملخهای صحرایی ،موارد را به سرعت
به ادارههای جهاد کشاورزی در شهرستانها اطالع دهند.معاون بهبود
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت :گروههای
پایش و مقابله با ملخ صحرایی از بهمن ماه ســال گذشته در مناطق
مختلف خوزستان مســتقر هستند و کار پایش مزارع و منابع طبیعی
استان در خصوص هجوم این آفت همچنان ادامه دارد.
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مفسد الال ...زالو الال...

اگر شما هم از آندسته افرادی هستید که خون مردم را در شیشه میکنند
و حقشان را میخورند ،حتم ًا از مشکل بیخوابی یا خواب ناآرام رنج
میبرید .این اختالل که ناشــی از وجدان درد است ،ساالنه  60تا 70
درصد از مفسدین و زالوهای تازهکار را آزار میدهد .برای همین امروز
چند راهکار ساده برای رفع این اختالل معرفی میکنیم .1.قبل از خواب،
شیر و مایعات گرم مصرف کنید؛ چرا که خون مردم غالب ًا سنگین است
و معده کسانی که خون مردم را میمکند ،براحتی نمیتواند آن را هضم
نماید .پس حتم ًا مایعات گرم یا مایعات ترش که توانایی سوزاندن خون
را دارد میل نمایید .2.اگر نگرانی از آه مردم خواب راحت را از شــما
گرفته است ،ذهن خود را از این نگرانی پرت نمایید .میتوانید قبل از
خواب در استخر اختصاصی خود به ورزش و تفریح بپردازید تا حسابی
خسته شوید .از خوردن آبپرتقال و هندوانه لب استخر غافل نشوید که
دوای وجداندرد است .3.قبل از خواب مطالع ه کنید .حتم ًا کتابهایی را
که جنایتکاران بزرگ تاریخ درباره خود نوشتهاند یا دیگران دربارهشان
نوشتهاند بخوانید و ببینید که چقدر راحت جنایات بزرگ خود را توجیه
میکردهاند و تازه خودشــان را هم بهعنوان یک قهرمان جا میزدهاند؛
طبیعت ًا خواب راحتی هم داشــتهاند .4.اگر دچار ترس از آتش جهنم
شدهاید ،روی صورت خود کمی آب خنک بپاشید ،سپس مدام موجودی
حســاب خود را چک کنید تا کمی آرام شــوید .حتم ًا برای پولهای
حرامی که بهدســت آوردهاید برنامهریزیهای شیرین کنید ،مث ً
ال به یاد
ویالی بزرگ و لوکسی بیفتید که بهزودی قرار است مال شما شود.سعی
کنید کمک به خیریهها هم جزو اهداف بلندمدتتان باشد تا فکر جهنم
کمتر عذابتان دهد.بهیاد داشــته باشید که اگر حقخوری و مردمآزاری
خواب راحت را از شما گرفته ،به این دلیل است که هنوز ذرهای وجدان
در وجودتان باقی مانده اســت ،پس خیلی نگران نباشید ،چرا که اگر
مسیر افســاد فیاألرض را ادامه دهید ،بهمرور زمان تهمانده وجدانتان
هــم از بین میرود و بعــد از آن خوابی راحت را تجربه خواهید کرد،
مانند همه جنایتکاران و ظالمان بزرگ دنیا.همچنین یادآوری میکنیم
که پیشنهادهای مذکور صرف ًا برای افرادی است که بیخوابیشان ناشی
از وجداندرد است .کسانی که بیخوابیشان ناشی از مشکالت روحی
یا گرفتاریهای زندگی اســت ،باید به متخصصین حوزه رواندرمانی
مراجعهنمایند.

***

محمدرضا رضایی

دور دور حوالی کره زمین

خیلی ســال قبل یک کتاب بامزه با نام دور دنیا در هشــتاد روز
نوشته شد .مسافر دور دنیا ،همه سفرها را با کمترین هزینه مدیریت
کرد و ســر هشتاد روز هم برگشت به خانهاش .حاال ما و احتما ً
ال
شما ،جفت کلیههای خودمان و اعضای خانواده را هم که بفروشیم،
نمیتوانیم یک سفر دور دنیا برویم .خیلی هنر کنیم ،آخر هفته توی
خیابانهای خلوت و نزدیکترین پارک به منزل چرخی میزنیم.
فکر جاده چالوس رفتن را هم نمیکنیم چون خیلی بافرهنگیم و
نمیخواهیم ترافیک درست کنیم!
برای امثال ما و شما که اتفاق ًا اینقدر بافرهنگیم ،یک نفر کتابی نوشته
از دور دنیا ،که دست بر قضا طنز هم هست .یعنی یک نفر نشسته
درباره بسیاری از کشورهایی که میشناسیم و خیلی از کشورهایی
که نمیشناسیم ،متنی نوشته و آن کشور و جاذبههایش را معرفی
کرده .خب ،برای ما و شما چه سفری بهتر از خواندن یک کتاب؟!
کتاب «دور دنیا با زیرشــلواری» نوشته عبداهلل مقدمی ،یک بلیت
ارزان قیمت برای سفر به دور دنیاست .همانطور که از اسمش هم
بر میآید ،سفر سختی نیست؛ مینشینید توی خانه و گردشگری از
کتاب توی دســتتان شروع میشود .این کتاب به معرفی مهمترین
ویژگیهای کشــورها میپردازد و با لحن طنز ،ما را با آن بخشی
از تاریخ کشورها که نمیدانستیم ،روبهرو میکند .نکته جالب هم
اینجاست که هر کشور ،چیزی برای گفتن دارد؛ یعنی شما درباره
کشور دوست و همسایه ،ارمنستان هم ،چیزهایی را میخوانید که
قب ً
النمیدانستید!
در ادامه بخشی از متن این کتاب را میخوانیم:
«هیچی ،فقط خواســتیم بگوییم که آن نفرین ننههای قدیم یادتان
است که همین طوری یکریز میگفتند «الهی تیکه تیکه بشی»؟
احتما ً
ال اندونزی را ننه اش خیلی نفرین کرده اســت .این کشور
مجموعه بیش از هفده هزار جزیره اســت که بیشتر از دویست و
سی چهل میلیون آدم را در خود جا داده است .یک چیز دیگر در
مورد اندونزی بگوییم که «سوکارنو» اولین رئیس جمهورش
بوده« ،سوهارتو» رئیس جمهور بعدیش بوده و «سوکارنو» (ایندفعه
خانم) رئیس جمهور بعد از بعدیاش .حاال شما هی فریبرز عرب
نیا را با ابوالفضل پورعرب اشتباه بگیرید».نشر کتاب قاف این کتاب
را با قیمت  ۱۷هزار تومان منتشر کرده و البته نسخه الکترونیکیاش،
با مبلغی کمتر از  ۶هزارتومان موجود است.

صدور مجوز  ۶طرح
سرمایهگذاری خارجی در یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //مدیر کل امور اقتصادی و
دارایی استان یزد گفت :شش طرح جدید سرمایه گذاری خارجی
سال گذشــته با تالش مرکز خدمات سرمایهگذاری استان مجوز
فعالیت در استان را از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایران دریافت کردند.

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.
و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي  ،ميبايست ب ه همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ
1401/02/19در محل دفتر شركت به آدرس  :بندر عباس – شهرک شهید باهنرحاضر
تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت  ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند .
 قرائت گزارش عملكرد هيات مديره و بازرس در سال 1400 طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1401انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديرهانتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرس طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1400 تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سهام تصویب پاداش هیات مدیره* داوطلبان عضويت در هيات مديره يا تصدي سمت بازرس به موجب ماده ( )۸دستور العمل
نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف مدت  ۵روز پس از انتشار آگهي
مجمع  ،فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند .

رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان

شنبه  20فروردین 1401

فرزانه زینلی

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان راس ساعت11:00روزسه شنبه مورخ 1401/02/20
در محل  :بندرعباس  ،بندر شهید رجایی  ،اداره کل بنادر و دریانوردی  ،طبقه هم کف  ،سالن
اجتماعات  ،تشکيل ميگردد  .لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا
دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده
خود را کتباً معرفي نماييد .

تاريخ انتشارآگهي1401/01/20 :
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طرح  :بیتا هوشنگی

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد دهقان منشــادی ضمن اعالم
این خبر ،افزود :از این تعــداد پنج طرح در حوزههای صنعت و
یک طرح در حوزه گردشــگری و مربوط به شهرستانهای یزد،
اشــکذر و بهاباد است.نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری
استان خاطرنشان کرد :کشورهای افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،عراق
و اتریش کشــورهای سرمایه فرست به استان در این دوره زمانی
هســتند.وی همچنین از صدور مجوز افزایش سرمایه یک طرح
فعال در حوزه صنعت به میزان  ۱۸هزار دالر در اســفند ماه سال
گذشــته خبر داد.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در
بخش دیگری از ســخنانش گفت :میزان سرمایه وارده استان در
سال  ۱۴۰۰برابر با  ۲۰.۴میلیون دالر بوده است که نسبت به سال
گذشته با رشد  ۹۸درصدی روبرو بوده است.وی انتشار فراخوان
 ۳۴عنوان فرصت سرمایهگذاری بینام برای اجرای در  ۱۶۹محل
طرح با حجم ســرمایهگذاری  ۲۳۵هزار و  ۵۳۷میلیارد ریال و
اشتغالزایی  ۱۶هزار و  ۵۰۰نفر را از دیگر اقدامات مرکز خدمات
سرمایه گذاری استان نام برد و گفت :در این فراخوان ۲۰ ،فرصت
در قالب  ۲۰مجوز بینام اعتبارسنجی شده و به متقاضیان واگذار
شد.دهقان منشادی همچنین با اشاره به سیاست دولت در خصوص
حمایت از طرحهای اشــتغالزایی و کارآفرینی ،گفت ۷۵۷ :طرح
تولیدی و کارآفرینی ســال گذشته در کارگروه استانی تبصره ۱۸
قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰بررسی و با پرداخت  ۱۷هزار میلیارد
ریال تسهیالت ارزان قیمت به این طرحها موافقت شد.
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«علفزار» آماده اکران عید فطر است

سرویس فرهنگی  //سعید خانی تهیه کننده سینما و مدیر شرکت پخش
خانه فیلم معتقد است اگر فیلم سینمایی «علف زار» جزو آثار اکران نوروزی
 ۱۴۰۱بود ،اتفاق خوبی برایش می افتاد .ســعید خانی تهیه کننده و مدیر
شرکت پخش خانه درباره سرنوشت اکران فیلم سینمایی «علف زار» به
کارگردانی کاظم دشتی که موفق نشد در نوروز روی پرده برود ،گفت :درباره
اکران فیلم ســینمایی «علف زار» تمام تالش مان این است که اگر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی همراهی کند طبق قرار قبلی اکران فیلم برای عید
فطر انجام شــود .او افزود :خوشبختانه تمام مسائل مرتبط با قوه قضاییه
توســط بهرام رادان تهیه کننده فیلم «علف زار» حل شــده و تا جایی که
اطالع دارم ،قرار بوده است تا فیلم یکبار دیگر در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی بازبینی شود و طبق صحبت تهیه کننده ظاهرا مشکل خاصی وجود
ندارد .مدیر شــرکت پخش خانه فیلم با اشاره به تقاضایی که برای اکران
نوروزی «علف زار» داشتند ،اظهار کرد :تصمیم گیری اکران نوروزی آثار
سینمایی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است اما به عنوان پخش
کننده این فیلم معتقدم «علف زار» می توانســت گزینه خوبی برای اکران
نوروز باشــد و اگر برای اکران انتخاب می شد قطعا اتفاق خوبی برایش
می افتاد .تهیه کننده فیلم ســینمایی «حرفه ای» ادامــه داد« :علف زار»
جزو آثار مهم چهلمین جشــنواره فیلم فجر بود و از آنجا که اثری ملتهب
و ســوژه روز جامعه بود می توانست اکران مناسبی در نوورز داشته باشد
و مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد .تهیه کننده فیلم سینمایی «دوزیست»
خاطرنشــان کرد :در حال حاضر نیز اگر شرایط اکران «علف زار» برای
بعد از شــب های قدر و عید فطر مهیا شــود ،قطعا اکران موفقی پیش رو
خواهد داشت که هم برای فیلم و هم برای سینما خوب است .مدیر شرکت
پخش خانه فیلم توضیح داد :شرکت پخش خانه فیلم آثار زیادی از جمله
«زاواال»« ،ســه کام حبس»« ،دوزیســت» و … را در نوبت اکران دارد
که اگر پخش این آثار خوب انجام شــود پرونده فیلم های سینمایی سال
 ۱۳۹۸خانه فیلم بسته خواهد شد .تهیه کننده فیلم سینمایی «دوزیست»
اظهار کرد« :دوزیســت» به کارگردانی برزو نیک نژاد از ترکیب بازیگران
خوبی برخوردارســت و خوشبختانه در ســی و هشتمین جشنواره فیلم
فجر نیز بازخورد خوبی داشــت اما متاسفانه مانند دیگر آثاری که قربانی
همه گیری ویروس کرونا شدند ،نزدیک به سه سال است که منتظر فرصت
مناسب برای اکرانش هستیم .تهیه کننده فیلم سینمایی «لیپار» اعالم کرد:
«دوزیست» نیز جزو آثار متقاضی اکران نوروز  ۱۴۰۱بود که از نظر وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی برای نمایش در نوروز مناسب دیده نشد و هر
زمان شرایط فراهم شود قطعا اکرانش را آغاز خواهیم کرد .خانی با اشاره به
تسویه برخی سینمادارن با شرکت پخش خانه فیلم بیان کرد :سال  ۱۳۹۸که
همزمان با همه گیری ویروس کرونا بود ســینماداران پول صاحبان آثار و
پخش کننده ها را خیلی ســخت و دیر پرداخت کردند که با توجه به تورم
و شــرایط اقتصادی که درگیر آن هستیم ارزش پول بسیار کم شد .او ادامه
داد :ما در سال گذشته با پخش فیلم «دینامیت» به کارگردانی سیدمسعود
اطیابی شرایطی فراهم کردیم که سینمادارها قرض خود را زود تسویه کنند و
اکنون می توان گفت میزان سینمادارهای بدهکار با اکران فیلم های سینمایی
«دینامیت» و «قهرمان» خیلی کم شــده است .سعیدخانی در پایان گفت:
امیدوارم شرایطی فراهم شود که مبلغ دریافتی صاحبان فیلم از مبدا تقسیم
شود و در مقوله اکران تسویه با صاحبان فیلم مشمول زمان نشود.

فرهنگ و هنر
ســرویس فرهنگ و هنر  //مجموعههای
«خوشنام»« ،از سرنوشت « ،»4نجال  »2و
«مسافران شهر» در قسمتهای ابتدایی چه
کیفیتیداشتهاند؟

همزمان با آغاز ماه رمضان سه سریال جدید
«خوشــنام» ســاخته علیرضا نجفزاده« ،از
سرنوشــت  »4کاری از محمدرضا خردمندان
و «مســافران شــهر» به کارگردانی سیروس
حسنپور از شــبکههای یک2 ،و 5روی آنتن
رفتند و مجموعه «نجال  »2به کارگردانی خیرا...
تقیانیپور که از ابتدای تعطیالت نوروز پخش
خود را آغاز کرده بود ،در ماه رمضان نیز ادامه
دارد .برخالف ماه رمضان  1400که جای سریال
کمدی در ترکیب سریالهای رمضانی خالی بود،
امسال مجموعه «خوشنام» به عنوان سریال طنز
در این ترکیب حاضر است« .از سرنوشت  »4و
«نجال  »2مشخصا ارتباطی با حال و هوای ماه
رمضان ندارند اما بخشهایی از «مسافران شهر»
بیارتباط با ماه رمضان نیست.
* خوشنام
قصه سریال «خوشــنام» درباره جوان الت،
خالفکار و عصبی به نام «شهرام» با بازی هومن
حاجیعبداللهی است که مدام دعوا راه میاندازد
و دردســرهایی برای خانواده و اطرافیانش به
وجود مــیآورد .او به دختری به نام «مرجان»
عالقه مند اســت اما پدر ایــن دختر به دلیل
رفتارهای نادرست «شــهرام» به ازدواج آنها
رضایت نمیدهد« .شهرام» با انگیزه ازدواج با
«مرجان» تصمیم میگیرد تغییر کند و اشتباهات
گذشــتهاش را جبران کند .دو قسمت ابتدایی
«خوشنام» بیشتر مربوط به معرفی شخصیتها
بود و قصه سریال تازه از قسمت سوم به جریان
افتاده بنابراین برای قضاوت بهتر درباره کیفیت
قصه و روایت آن باید بیشتر صبر کرد اما اگر این

شروع ُکند و کماتفاق سریالهای رمضانی

مجموعه موفق شود مسیر تحول «شهرام» را به
شکل باورپذیر و به کمک چالشها و ماجراهایی
جذاب روایت کند ،میتواند مخاطب را با خود
همراه کند .هومن حاجیعبداللهی در نقش جوان
الت و کلهخراب ســریال ،کاراکتر جدیدی را
تجربه کرده و بازی خوبی داشته است .عباس
جمشــیدیفر دوست «شــهرام» نیز به عنوان
شخصیتی سادهلوحتر و آرامتر نسبت به رفیقش،
نقش خود را به خوبی ایفا کرده اســت .حمید
لوالیی ،شهره لرستانی و سحر ولدبیگی دیگر
اعضای خانواده اصلی «خوشــنام» نقشهای
سخت و پرچالشی نداشت ه و برای ایفای نقش
خود کار چندان ســختی پیش رو نداشتهاند.
هرچند که «خوشنام» به عنوان سریالی با ژانر
کمدی روی آنتن رفته و بازیگران کمدی زیادی
در آن حضــور دارند اما تاکنون چندان خبری
از موقعیتهای بامزه و شــوخیهای متعدد در
ســریال نبوده و انتظار مخاطب از مجموعهای
شیرین و کمدی برآورده نشده است.
* از سرنوشت 4
فصل چهارم ســریال «از سرنوشت» پس از

چالشهای شرکت در «بومگرد»
گذاشتهاند.

ســرویس فرهنگی  //تورج کالنتری تهیهکننده و
کارگردان مسابقه «بومگرد» که فصل دوم آن نوروز
 ۱۴۰۱از شــبکه یک سیما پخش شد بیان کرد که در
این مسابقه کار نویی کردهاند و ماهیگیری را به مسابقه

تورج کالنتری کارگردان مســتند مسابقه «بوم گرد» که
همزمان با ایام نوروز  ۱۴۰۱از شــبکه یک سیما پخش
شد ،درباره ویژگیهای این مسابقه و آیتمهای آن به مهر
توضیح داد :ســه خانواده در هر قسمت از این مسابقه زیر
نظر مربیان محلی وارد چالشهای بومی و محلی میشدند و
آیتمهای مختلفی برای آنها در نظر گرفته شده بود.وی ادامه
داد :ساربانی و شترسواری ،آشپزی ،قایقسواری و مواردی
از فعالیتها که در جنوب کشــور رواج دارند ،در مسابقه
دیده میشد و هریک از این فعالیتها از ابعاد مختلفی مورد
توجه قرار گرفتهاند .برای مثال ماهیگیری نه تنها فعالیت و
سنتی است که مردم بسیاری از آن روزی میخورند و کسب
درآمد میکنند ،که یک موضوع توریستی نیز هست و در
مسابقه «بوم گرد» سعی کردهایم نگاه تک بعدی اقتصادی به

آگهی مناقصه یک مرحله ای

نوبت اول

مناقصه  :انجام امور خدماتی  ،سرایداری و فعالیتهای پشتیبانی ادارات تابعه

اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن هرمزگان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر انجام امور خدماتی  ،ســرایداری و فعالیتهای پشتیبانی
ادارات تابعــه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه در ﭘﻴﻮﺳﺘﻬﺎى اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب  ١٣٨٣و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎى ﺑﻌﺪى طــی مناقصــه و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ داراى پروانــه فعالیت و صالحیت فنــی دارای اعتبار از اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی در زمینه امور
فعالیتهای خدماتی  ،پشتیبانی و فنی مهندسی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ردیف
1

شرحمناقصه

گذشت تقریبا یک و ســال نیم از فصل سوم،
روی آنتن شــبکه 2رفته و ادامه قصه زندگی
دو رفیق« ،ســهراب» و «هاشــم» ،به تصویر
کشیده شده است .در پایان فصل سوم دیدیم که
«ســهراب» پدر خود را پیدا کرد و «هاشم» به
جرم همــکاری در قاچاق به زندان افتاد .قصه
فصل ســوم با پیوند دوباره گذشته «سهراب»
و اتفاقات تلخی که برای مــادرش افتاده بود
با زمان حال و همچنین تالش «هاشم» برای
جمع و جور کردن زندگی از هم پاشــیده خود
و بازگرداندن همســرش «نغمه» آغاز شد .در
قسمت سوم دیدیم که «ســهراب» با خواندن
دفترچه خاطرات مــادرش ،متوجه موضوع
تازهای شــد و به یکباره تصمیم گرفت دوباره
از پدرش فاصله بگیرد .اختالف «سهراب» با
پدر و بدبینیاش به او مسئلهای بود که در فصل
ســوم به آن پرداخته شد و موضوعی تکراری
است .عالوه بر این ،سه قســمت ابتدایی «از
سرنوشــت  »4به کُندی پیش رفته و اگر قصه
در ادامه نیز چنین روندی را طی کند ،نمیتوان
به استقبال از سریال امیدوار بود .برخالف قصه

«ســهراب» ،قصه چالشهای جدید «هاشم»
پس از آزادی از زندان ظرفیت بیشــتری برای
جلب توجه مخاطب دارد .کیســان دیباج که
فصل گذشته در ایفای نقش «سهراب» موفق
نبود ،در فصل جدید نیز تغییر خاصی در بازی
خود ایجاد نکرده اســت .او همچنان در انتقال
احساس خود به مخاطب ضعیف عمل میکند
و بازی باورپذیری ندارد .بازی مونا کرمی در
نقش همسر «سهراب» نیز یکی دیگر از نقاط
ضعف جدی سریال است .دارا حیایی در نقش
شخصیت شوخ و بازیگوش «هاشم» همچنان
در فصل چهارم سعی میکند رگههایی از طنز و
بامزگی را در کاراکتر خود حفظ کند.
* نجال 2
فصل دوم سریال «نجال» با اسارت «عبد» و
«عطا» و بیخبری خانوادهشان از آنها شروع
بسیار تلخی داشت .سریال به آرامی پیش رفت
و تقریبا هفت قسمت ابتدایی سریال مربوط به
مشکالت این دو شخصیت در زندان و تالش
آنها برای فرار بود .پس از بازگشــت «عبد»
و «عطا» به ایران فضای ســریال تغییر کرد و
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آن نداشته باشیم.کالنتری بیان کرد :از طرف دیگر برنامهای
تلویزیونی را ســراغ ندارم که ماهیگیری را در قالب یک
مسابقه پیش از این به تصویر کشیده باشد و موضوع در نوع
خود جدید و نو است .یا نمایش شترسواری و ساربانی به
عنوان بخشی از سنت و فرهنگ منطقه هرمزگان میتواند به
دیده شدن هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری این بخش
کمک کند.وی درباره حمایتهای صورت گرفته در جریان
تولید این مســابقه تلویزیونی عنوان کرد :میراث فرهنگی
برای اینکه بتوانیم به موزه مردمشناسی برویم ،کمک کرد.
اما باید بگویم کمک اصلی برای ساخت مجموعه توسط
سردار تنگسیری و نیروی دریایی سپاه انجام شد و همراهی
خوبی صورت گرفت و اینکه یک سردار سپاه دغدغه تولید
مسابقه «بوم گرد» را داشت جای تشکر و تقدیر دارد.این
تهیه کننده و کارگردان درباره چالشهای ساخت «بوم گرد»

حاال قصه تازه با اتهام جاسوســی به «عبد»،
به بخشهای مهیجتری رســیده است .شاید
سریال در ادامه با کیفیت بهتری پیش برود اما
در هر صورت شروع کند و کم اتفاق «نجال» و
همچنین فضای تلخ آن در نوروز تا حدودی به
دیده شدن آن لطمه زد .مهمترین تغییر «نجال »2
غیبت سارا رسولزاده به عنوان بازیگر اصلی
فصل اول و جایگزین شدن محیا دهقانی بود.
دهقانی در نقش شــخصیت محکم و مغرور
«نجال» بازی خوبی داشــته و تبدیل به نقطه
ضعف سریال نشــده اما با همه اینها سردی
و جدیتی که در چهره و لحن و صدای ســارا
رســولزاده بود ،باعث میشود همچنان او را
انتخاب بهتری برای این نقش بدانیم .حســام
منظور که در فصل اول توانســت به خوبی از
پس ایفای نقش شخصیت متعصب ،زودجوش
و البتــه لوطی «عبد» بربیایــد ،در فصل دوم
نیز بازی خوبی از خود به نمایش گذاشــته و
سرسخت بودن و ناســازگاری این کاراکتر در
برابر ظلم و زور را به شکل قابل باوری نشان
داده است .دیگر بازیگران سریال مانند هدایت

توضیح داد :هیچ چالش و سختی در ارتباط با مردم محلی
نداشتیم .سختیهای کار شبیه به همه کارهای دیگر بود و به
دلیل اینکه ظرفیتهای منطقه را میشناختیم و با پژوهش
و تحقیق به سراغ آنجا رفته بودیم ،در بخشهای مختلف
برنامه از طراحی آیتمها و پیشتولید گرفته تا تولید و…
کارمان به خوبی پیش رفت .همچنین من پیش از این به آن
منطقه رفت و آمد کرده بودم و در آنجا مستند ساخته بودم
و شناختی نسبت به استان هرمزگان داشتم .اما با ساخت
مســابقه «بوم گرد» این شناخت و نگاه جامعتر شد و در
واقع پیشزمینه ذهنی ما نسبت به جنوب کشور نیز شاید
باعث شده بود که نسبت به آن دغدغه بیشتری داشته باشیم
و در واقع همان موضوع «گردشگری مسئوالنه» برای حفظ
فرهنگ و محیط زیست در نظرمان برجستهتر و پررنگتر
شود.کالنتری در پایان درباره فرآیند زمانی تولید مسابقه
«بوم گــرد» نیز گفت :آغاز کار از تابســتان  ۱۴۰۰رقم
خورد و پیش تولیــد آن نیز از اوایل مهرماه تا آذر ۱۴۰۰
طول کشــید .تولید برنامه نیز در دی ماه انجام شد و بعد

هاشمی ،آزیتا حاجیان ،ملیکا شریفینیا ،سوگل
طهماسبی و مصطفی ساسانی نیز عملکرد موفقی
داشتهاند .به طور کلی یکی از امتیازهای «نجال
 »2بازی خوب گروه بازیگران آن است.
* مسافران شهر
شــبکه 5که سال گذشته به دلیل آماده نشدن
مجموعــه «رعد و برق» ایــن مجموعه را از
کنداکتور خارج کرد و ماه رمضان سریالی روی
آنتن نداشت ،امســال مجموعه جدیدی به نام
«مسافران شهر» را پخش کرده است .این سریال
به صورت اپیزودیک ســاخته شده و هر چند
قســمت آن به داستان خاصی میپردازد .قصه
اصلی و ثابت «مسافران شهر» درباره تالشهای
یکی از مسئوالن دیوان محاسبات کشور برای
مبارزه با فســاد مالی یکی از شــرکتهای
واردات داروست .این شخصیت با بازی حبیب
دهقاننسب ،فرد درستکاری است که وظایفش
را به خوبی انجام میدهد و از طرفی در زندگی
شخصی خود نیز برای نجات جان برادرزادهاش
که نیاز به پیوند عضو دارد ،با مسائل و مشکالتی
روبهروست .با توجه به ســه قسمت ابتدایی
«مسافران شــهر» ،این سریال فعال نتوانسته با
ایجاد گرههای جــذاب در قصه ،مورد توجه
مخاطبان قرار بگیرد و شروع خوب ،درگیرکننده
و پراتفاقی نداشته است .حبیب دهقاننسب ،آشا
محرابی ،نسرین بابایی ،ویدا جوان ،شهرام قائدی
و حمیدرضا محمدی از بازیگران این ســریال
هستند که فعال وارد قصه شدهاند و عملکرد قابل
قبولی در سریال داشتهاند .این اپیزود را سیروس
حسنپور کارگردانی کرده است .احمد معظمی
دیگر کارگردان «مسافران شهر» است که یک
اپیزود از این مجموعه را با نام «قصه ابراهیم»
در هفت قسمت ساخته و قرار است شبهای
قدر پخش شود.

از آن نیز وارد فرآیند پس تولید و تدوین و… شــدیم و
در نوروز از شبکه یک سیما پخش شد.فصل دوم مستند
مسابقه «بومگرد» به کارگردانی تورج کالنتری و امیر منیری
با محوریت بومگردی و گردشگری اقتصادی ،نوروز ۱۴۰۱
روی آنتن شبکه یک ســیما رفت .فصل دوم این مسابقه
خانوادگی در اســتان هرمزگان و شهرستان میناب و بنادر
جاسک و هرمز گذشت .بدین ترتیب سه خانواده در قالب
یک رقابت مبتنی بر زیســتبوم منطقه در چند قسمت به
رقابت با یکدیگر پرداختند.این مسابقه برپایه سه سرفصل
گردشگری با محوریت بومگردی ،در نظر گرفتن اقتضائات
فرهنگی هر منطقه ،اشــتغال و کسب و کار روستایی با در
نظر گرفتن ظرفیتهای مغفول و در نهایت ارزش بخشی به
سنتها و آداب و رسوم هر منطقه و هویتبخشی به هر بوم
و قومیت تولید شده است.تهیهکنندگی مستند مسابقه «بوم
گرد» را که محصول سازمان هنری رسانهای اوج و تولید
شده در موسسه اوما فیلم است ،سید جمال عودسیمین و
تورج کالنتری برعهده داشتهاند.

آگهی ماده  3اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح ارای ذیل ا-پالک  ۲۱۴۴۱فرعی از یک اصلی مجزا شده از پالک  ۱۵۵۵۵فرعی از
 ۱اصلی آقای مجید دزبان فررند اسحق به میزان  ۴۷۰سهم مشاع از ۴۷۰۷سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی که به صورت بایر در آمده است به مساحت  ۴۷۰۷متر
مربع به استناد رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۷۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۱/23ورای اصالحی  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰7۷۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی انتقالی مع الواسطه از آقای عبدالرضا شریف .
قوهقضائیه
 - ۲پالک  ۲۱۴۴۱فرعی از یک اصلی مجزا شده از پالک  ۱۵۵۵۵فرعی از  ۱اصلی آقای موسی گرگی فرزند حسین به میزان  1883/50سهم مشاع از ۴۷۰۷سهم شش سازمانثبتاسنادوامالککشور
دانگ یک قطعه زمین مزروعی که به صورت بایر در آمده است به مساحت  ۴۷۰۷مترمربع به استناد رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۷۱۴مورخ  1400/۱۱/23ورای ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
اصالحی  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۷۷۱مورخ 1400/۱۲/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی انتقالی مع الواسطه از
آقای عبدالرضا شریف.
 -۳پالک  ۲۱۴۴۱فرعی از یک اصلی مجزا شده از پالک  ۱۵۵۵۵فرعی از  ۱اصلی آقای عباس گرگی بندری فرزند حسین به میزان ۲۳۵۳/50سهم مشاع از ۴۷۰۷سهم شش دانگ یک قطعه زمین
مزروعی که به صورت بایر در آمده است به مساحت ۴۷۰۷متر مربع به استناد رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۷۱۵مورخ ۱۴۰۰/۱۱/23ورای اصالحی  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۷۷۲مورخ ۱۴۰۰/۱۲/6
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی انتقالی مع الواسطه از آقای عبدالرضا شریف تصرفات نامبردگان واقع در نخل ناخدا شرق بلوار خلیج فارس
بخش دو بندرعباس در اجرای ماده یک و بند ت ماده مذبور وماده  ۶قانون تعین تكليف وماده  ۳و ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی رای به انتشار آگهی های ماده  ۳را تایید نموده اند و لذا به همین جهت
در اجرای ماده  ۳قانون تعيين تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه
ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات
صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس
از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه ۲بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود1401/3.م/الف  -تاریخ انتشار نوبت اول - ۱۴۰۱/۱/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/5 :

اسمعیل ربیعی نژاد  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی -نوبت دوم
شركت مهندسی توسعه آب آسیا در نظر دارد انجام خدمات حفاظت و مراقبت از سایت پروژه آب شیرین کن را با
مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
محل اجرا  :استان هرمزگان -شهر بندرعباس  -شهرک صنعتی خلیج فارس -سایت آب شیرین کن بندرعباس
مدت انجام خدمات  :دو دوره یکساله
با انتشار این فراخوان عمومی  ،از متقاضیانی که توانایی انجام خدمات موضوع آگهی را داشته و مجوز نیروی انتظامی جهت
ارائه خدمات مذکور در شهر بندرعباس را نیز دارا می باشند  ،دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا حداکثر  5روز  ،تمایل
خود را به صورت مکتوب به همراه اسناد و مدارک ذیل به دفتر شرکت در تهران  ،به آدرس تهران -خیابان مالصدرا-
خیابان شیراز جنوبی – خیابان گرمسار غربی – خیابان بهار یک – خیابان بهار دو -پالک  28تحویل و رسید دریافت نمایند .
 -1رزومه و سوابق کاری
 -2کپی کد اقتصادی و شناسه ملی
 -3تصویر مجوز نیروی انتظامی جهت فعالیت در شهر بندرعباس یا استان هرمزگان
توضیحات :
 -1ارائه مدارک و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند .
 -2کلیه هزینه های مربوط به ارائه اسناد و مدارک برعهده متقاضیان خواهد بود .
این آگهی و یا مطالب مندرج در آن هیچگونه تکلیفی برای شرکت مهندسی توسعه آب آسیا جهت دعوت شرکت ها در
مناقصه ایجاد نخواهد نمود و تصمیم نهایی در این خصوص منحصرا از سوی شرکت مهندسی توسعه آب آسیا اتخاذ
می گردد .لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  021-88216990 -4تماس حاصل فرمائید .

حوادث

5

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد

دستگیری باند سارقان موتورسیکلت در هرمزگان

ســرویس حوادث //فرمانــده انتظامی
استان هرمزگان از انهدام باند حرفه ای
9نفره سارقان موتورسیکلت با  83فقره
سرقت طی یک عملیات منسجم پلیسی
در استان خبرداد.

سردار غالمرضا جعفری بیان داشت :در پی
وقوع ســرقت های موتورسیکلت خصوصا
در مجتمع های مســکونی کــه این موضوع
حاکی ازفعالیت یک یا چند باند حرفه ای در
سطح شهرستان بندرعباس داشت  ،شناسایی
و دستگیری سارق یا ســارقین احتمالی در
دســتور کار پلیس اســتان قرار گرفت .وی
افزود :با توجه به حساسیت موضوع و روند
افزایشی سرقت موتورسیکلت در سطح شهر
بندرعباس تیم ویژه ای از کارآگاهان مجرب و
توانمند پلیس آگاهی جهت تجمیع و در اختیار
گرفتن پرونده های مشــابه تشــکیل گردید
تا شیوه وشگرد ســرقت ها  ،تعداد سارقین

 ،وسیله نقلیه ســارقین و...جمع بندی شود.
این مقام ارشــد انتظامی استان تصریح کرد:
در ادامه پایش تصویری در ســطح شهرستان
و مســیر تردد احتمالی سارقین قبل و بعد از
ســرقت با استفاده از دوربین های ترافیکی و
مسکونی صورت گرفته و نسبت به ردگیری
دقیق محل تردد ســارقین قبل و بعد از وقوع
ســرقت اقدام که در این راستا تعداد کثیری
از دوربینهای مداربسته محل سرقت واطراف
محل وقوع سرقت مورد بازبینی قرار گرفت.
سردار جعفری بیان داشت :پس از بررسیهای
تخصصی هویت ســه نفر از اعضــای باند
شناسایی که در ادامه ضمن تشکیل جلسات
تعاملی کالنتریها و اعالم مشخصات سارقین
به واحدهای گشــتی ،این سه متهم به همراه
یک دســتگاه موتورسیکلت پالک مخدوش
دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به پلیس

آگاهی استان منتقل شدند .وی با بیان اینکه با
توجه به گستردگی جرائم که توسط متهمین
انجام شده است با قرار صادره از سوی مرجع
قضائی نامبردگان دراختیــار پلیس آگاهی
قرار گرفتــه وتالش در جهت دســتگیری
سرباند متواری ادامه پیدا کرد ،افزود :باتوجه
به اینکه سردسته این باند از دستگیری سایر
همدستان خود مطلع گردیده بود کلیه خطوط
مورد اســتفاده خودرا ازدسترس خارج وبه
مکان نا معلومی متواری شــده بود .فرمانده
انتظامی هرمــزگان تصریح کرد :با همکاری
و پشتیبانی اطالعاتی اداره اطالعات جنایی
وانجام اقدامات فنی صورت گرفته مشخص
شــد متهم اصلی به یکی از شهرستان غربی
استان متواری و قصد دارد دوباره به شهرستان
بندرعبــاس عزیمت نماید .این مقام ارشــد
انتظامی ابراز داشــت :با انجام اقدامات فنی

در امتداد تاریکی

موریانه کثیف در فضای مجازی

نمی دانم چه کسی در فضای مجازی با دخترم ارتباط
برقرار کرده است و مانند موریانه کثیف ریشههای
زندگی او را میخورد به گونــهای که دخترم ادعا
میکند به همسرش عالقهای ندارد و.. .

زن  46ســاله با بیان این مطلب به کارشناس اجتماعی
کالنتری گفت 15 :سال قبل در حالی که دو پسر و دختر
خردسالی داشتم همسرم به کارتن خوابی رو آورد چرا که
به مواد مخدر صنعتی آلوده شده بود و مدام از پاتوقهای
خیابانی و زیر پلها و مخروبهها سردر میآورد .خالصه
آن زمان همســرم من و فرزندانم را رها کرد و به مکان
نامعلومی رفت به طوری که با گذشت سالها از این ماجرا
هنوز نمیدانم او مرده یا زنده اســت .با آن که فرزندانم
را به ســختی بزرگ کردهام اما متاسفانه پسرم جا پای
پدرش گذاشت و معتاد شــد .در این شرایط از عروسم
خواســتم زندگی اش را به خاطر پسرم نابود نکند و به
دنبال سرنوشت خودش برود چرا که خودم این شرایط را
تجربه کرده بودم و به روشنی میدیدم که این زندگی نیز
فرجامی نخواهد داشت .از سوی دیگر نیز احتمال میدادم
با رفتن عروسم ،پسرم به خودش بیاید و اعتیادش را ترک
کند ولی سخت در اشــتباه بودم و بعد از طالق عروسم
پســرم نیز اوضاع وحشتناکی پیدا کرد .در همین شرایط
جوانی به خواستگاری دخترم آمد« .طیبه» که  16سال
بیشتر نداشت به این ازدواج رضایت داد و آنها به طور
غیررسمی با یکدیگر ازدواج کردند اما در همان ماه اول
دوران نامزدی متوجه شــدیم که نامزد دخترم نیز اعتیاد
دارد بــه همین دلیل خیلی زود نامزدی او را به هم زدیم

تا سرنوشت او مانند من و پسرم نشود چرا که میدانستم
عاقبت اعتیاد جز مرگ و کارتن خوابی نیست .روزها به
همین ترتیب ســپری میشد تا این که دو سال قبل و در
حالی که دخترم وارد بیستمین بهار زندگی اش شده بود
پسری مودب و خوش اخالق به خواستگاری اش آمد.
«رضا» جوانی مهربان بود و به دخترم عشق میورزید،
به همین دلیل بالفاصله مراسم عقدکنان را برگزار کردیم
و طیبه با رضا ازدواج کرد .دامادم همه کماالت اخالقی
را دارد و هرکاری را برای آســایش و رفاه دخترم انجام
میدهد و او را مدام به تفریح و گردش میبرد تا احساس
کمبودی نداشته باشــد اما از حدود چهار ماه قبل یک
موریانه کثیف از طریق فضای مجازی به زندگی دخترم
رخنه کرد و پایههــای زندگی او را خورد .اکنون حدود
چهار ماه اســت که دخترم خیره در چشمان همسرش
مینگرد و با بی شرمی به او میگوید «هیچ عالقهای به
تو ندارم!» آن موریانه کثیف طوری دخترم را تحت تاثیر
حرفهای پوچ عاشــقانه و وعده و وعیدهای تو خالی
قرار داده است که یک بار دخترم در یک تصمیم احمقانه
دســت به خودکشی زد و اگر به موقع متوجه نشده بودم
او اکنون در این دنیا نبود .این درحالی اســت که دخترم
بالفاصله پس از ارتباط با آن جوان غریبه آثار این رابطه
و حتی پیام هایش را در گوشی تلفن پاک سازی میکند
تا نتوانیم شــماره تلفن او را به دست بیاوریم .اکنون نیز
دخترم اصرار به طالق دارد و مدعی است که عالقهای به
همسرش ندارد .حاال به کالنتری آمدهام تا با شناسایی این
موریانه کثیف زندگی دخترم را نجات بدهید.

آگهی مزایده مرحله اول

اجــرای احــکام دادگســتري حاجــي
آبــاد بموجــب پرونــده کالســه
 140040920000334268صادره از شعبه
قوه قضائیه
اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجي آباد
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 ،مزایده یک باب خانه فاقد ســند واقع در
حاجي آباد متعلق به محكوم عليه مرحوم حمداله مسعودي به مساحت
عرصه  140متر مربع و اعیان به مســاحت  98متر مربع  ،اسكلت دیوار
باربر فاقد نما ،کف موزاییک  ،درب و پنجره آهني  ،درب سرویس ها
آلومنیوم ،پوشش دیوار حدود یک متر سرامیک مابقي گچ و ابزار گچي،
پوشش سقف گچ ،کابینت و کمد ام دي اف ،دارای انشعاب آب ،برق و
گاز که به مبلغ  5/970/000/000ريال (معادل پانصدو نودو هفت میلیون
تومان) ارزيابي و کارشناسي گردید ،در ضمن ملک در تصرف محکوم
له خانم شهناز مسعودي مي باشد و ملک مذکور با شرایط ذیل از طریق
مزایده كتبي در اجرای احکام حقوقي شهرســتان حاجي آباد به فروش
میرسد .و ضمنا با قیمت مذکور مزایده شروع مي گردد.
 -1حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .
 -2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده
خریدار است
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء وارزيابي را به حساب سپرده
دادگستري تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند .
 -4پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط
به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روي پاکت
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1401/01/31به اجراي احكام
دادگستري تسليم شود( .ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس
نيز مي توانند در مزایده شرکت نمایند)
 -5با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهي و
همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد
شد
-6اجراي احکام در قبال پیشنهادات مختار است
 -7پیشــنهاد در ساعت  10صبح روز پنج شــنبه مورخ 1401/02/01
قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و
برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید .
 -8در صورتي که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای
مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت
از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده
تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در
مزایده برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستري
حاجي آباد مراجعه نماید.

علی اکبر ابراهیمی -رئیس اجرای احکام مدنی
دادگستري شهرستان حاجی آباد

وتخصصی مخفیگاه متهم در یکی از محالت
بندرعباس شناسایی وبا انجام تعقیب ومراقبت
بطور نامحسوس تحت نظر قرارگرفت و پس
از شناسایی کامل محل اختفا ،طی هماهنگی
قضائی اکیپی از ماموران اداره مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی به آدرس فوق اعزام و نامبرده
را بــه همراه یکی دیگر ازاعضای این باند در
عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی اذعان داشــت :متهم درابتدا منکرهرگونه
سرقتی بود اما با مواجهه با مستندات محکم
و مستدل پلیس ،چاره ای جز اعتراف نداشت
وبیان داشت :با اعضای این باند درزندان آشنا
شده وبواســطه آشنایی قبلی بعد از مرخصی
از زندان ،به علت اعتیاد به مواد مخدرمجددا
شروع به ســرقت موتورسیکلت در مجتمع
های مسکونی نمودهاند .سردار جعفری درباره
شگرد این باند با توجه به اعترافات متهمان،

سرویس حوادث //سرهنگ محمود
ثانــی گفــت :یک عــدد محفظه
پالســتیکی (مشــک ماری) حاوی
 ۲۵هزار لیتر ســوخت قاچاق از نوع
گازوئیل بــه ارزش  ۶میلیارد و ۵۲۵
میلیون ریال کشف شد.

سرهنگ کریم محمود ثانی فرمانده پایگاه
دریابانی میناب با ا اعالم این خبر اظهار
کرد :مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در
سواحل ســیریک پس از کسب خبری

شنبه  20فروردین 1401

اظهار داشت :اعضای این باند درابتدای صبح
با موتور ســیکلت فاقد پالک به مجتمعهای
مسکونی عزیمت و موتورسیکلت های مورد
نظر که اکثرا  150و  200ســی سی بوده را
انتخاب و پس از بریدن قفل و زنجیر ،اقدام به
سرقت میکردند و در ادامه موتور سیکلتهای
مسروقه را به تعدادی مالخرکه در حوزه غرب
بندرعباس سکونت داشــتند با قیمت هایی
بســیار پایین به فروش می رساندند .فرمانده
انتظامی اســتان هرمزگان با بیــان اینکه در
بررسی از حســابهای متهمان مشخص شد
اعضای این باند بیش از 5میلیارد ریال مراوده
مالی داشتهاند ،خاطرنشان کرد :متهمان تاکنون
به  83فقره سرقت موتورسیکلت معترف شده
اند که کلیه صحنه های ســرقت بازســازی
وشکات شناســایی شدند .سردار جعفری در
پایان با اشــاره به اینکه با توجه به اظهارات
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جهان

متهمان هویت  4مالخر اصلی شناسایی و در
عملیاتهایی جداگانه دستگیر شدند  ،اظهار
داشت :احتمال سرقت های بیشتری ازاعضای
این باند متصور است که اقدامات پلیسی جهت
کشف سایر سرقت های احتمالی و سایر عناصر
این باند ادامه دارد .به گزارش فارس ،این مقام
ارشد انتظامی در پایان اذعان داشت :تا کنون
تعداد 30دستگاه موتورسیکلت ازید مالخران
کشف وتحویل مالباختگان گردیده و تالش
پلیس جهت کشــف سایرموتورسیکلتهای
مسروقه با جدیت ادامه دارد.

بارش بارانهای سیل آسا و دستور تخلیه به هزاران نفر در سیدنی

در پی بارش بارانهای سیل آسا و خطر وقوع سیل در سیدنی ،هزاران
نفر دستور تخلیه اجباری دریافت کردند .بارش بارانهای سیل آسا سواحل
شرقی استرالیا را درنوردید و گزارشها حاکیست که شهر سیدنی تقریبا به
اندازه یک ماه بارندگی داشته است .همچنین گزارشها حاکیست که بارش
بارانهای سیل آســا جادههای حومه این شهر را به رودخانه تبدیل کرده
و منجر به صدور دستور تخلیه ســاکنان محلی شده ،زیرا مقامات درباره
بارندگی بیشتر هشدار دادند .بر اساس گزارش رسانههای محلی ،یک مرد
که در سیالب ناشی از بارندگیهای شدید درگیر شده بود توسط نیروهای
امدادی نجات یافته است .همچنین تصاویر تلویزیونی محلی خودروها را
در تالش بــرای عبور از خیابانهای پر از آب و ســقوط خطوط برق و
درختان را نشان میداد .به گفته مقامات محلی ،سیدنی امسال تاکنون ۱۲۲۷
میلی متر بارندگی داشــته است .به گزارش خبرگزاری رویترز ،گزارشها
حاکیست که به هزاران نفر از ساکنان محلی دستور تخلیه منازلشان داده
شده است.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب:

۲۵هزار لیتر سوخت در سواحل سیریک کشف شد
سرهنگ ثانی تصریح کرد :قاچاقچیان که
با مشاهده مرزبانان غافلگیر شده بودند،
بدون توجه به هشدارهای مرزبانان اقدام
به بریدن طناب مشکها که به شناورها
متصل بــوده کردنــد و از محل متواری
شدند .فرمانده پایگاه دریابانی میناب با

مبنی بر فعالیت قاچاقچیان ســوخت در
حوزه استحفاظی ،بالفاصله برای بررسی
موضوع به محل اعزام شدند .وی افزود:
مرزبانان حین گشت زنی و بررسی منطقه،
شناورهای قاچاقچیان را مشاهده و برای
بررسی بیشتر فرمان ایست صادر کردند.

بیان اینکه تالش مرزبانان برای دستگیری
متهمان ادامه دارد ،تصریح کرد :در بررسی
از محــل یک عدد محفظه پالســتیکی
(مشــک ماری) حاوی  ۲۵هــزار لیتر
سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش
 ۶میلیارد و  ۵۲۵میلیون ریال کشف شد.

آغاز تحقیقات پلیس هامبورگ پس از کشف  ۲جسد

پلیس هامبورگ به دنبال کشف علت مرگ دو قربانی است که اجساد
آنها در یکی از محلههای این شــهر شمالیِ آلمان پیدا شده و احتماال ،یک
حادثه «خود-دیگرکشی» بوده است .به گفته سخنگوی پلیس محلی آلمان
در این حادثه  ،یک مرد و یک زن کشته شدهاند .مقامات محلی اعالم کردند
که تحقیقات به منظور کشف و بررسی علت این حادثه آغاز شده است .به
گزارش خبرگزاری رویترز ،گزارش ها حاکیست که چندین خیابان به دلیل
استقرار گسترده مأموران پلیس بسته شــده و امکان تردد وسایل نقلیه و
عابران پیاده وجود ندارد« .خود-دیگرکشی» یا خودکشی پس از/در هنگام
قتل دیگران ،گونهای از خودکشــی است که فرد پس از ارتکاب قتل یا در
هنگام ارتکاب قتل ،اقدام به از بین بردن خود میکند.

تنبیه معلم ،سر دانش آموز را شکست

سرویس حوادث //معلم خاطی که با تنبیه یک پسر
دانشآموز باعث شکستن سر وی شده بود ،تحت
پیگرد قانونی قرار گرفت.

روز ســه شنبه مردی به همراه پسر  10ساله اش به نام
عرفان به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد پسرش که در
کالس پنجم ابتدایی درس می خواند از سوی معلمش
تنبیه شــده و سرش شکسته است و مجبور شده اند 7
بخیه به سرش بزنند .پس از شکایت این پدر به پلیس
تحقیقات آغاز شــد .ماجرا از این قرار بوده که پرتاب
تخته پاک کن از ســوی معلم جایگزین در «مدرســه
حکمت» شهر اشنویه به سمت یک دانشآموز ،موجب
شکستگی سر «عرفان کریمیان» شده که واکنشهای
زیادی را در فضای مجازی بهدنبال داشته است.
ســیدعلی ترابی فرماندار اشنویه در اینباره گفت :این
دانشآموز بهخاطر برخورد شــیء سخت از ناحیه سر
دچار شکستگی شد و موضوع در دست اقدام و پیگیری
بوده و با معلم خاطی برخورد قانونی صورت میگیرد.

قانون اجازه تنبیــه بدنی دانشآموز را به هیچعنوان به
معلمان و مربیان مدارس نمیدهد.
وی در ادامه افزود :در تمــاس با پدر دانشآموز ابراز
همدردی کردم و بر پیگیری موضوع از مراجع قانونی
قول مساعد دادم .پس از این حادثه ،دانشآموز تحت
مداوا قرار گرفت و هماکنون حال عمومی وی مساعد
گزارش شده است ،همچنین به رئیس آموزشوپرورش
شهرســتان اشنویه دستور داده شد که نسبت به بررسی
موضوع و معرفی فرد خاطی به مراجع قانونی اقدام الزم
را انجام دهد«.شیرین جهانگیری» مدیرکل آموزش و
پرورش شهرستان اشنویه در خصوص روند پیگیری این
موضوع توضیح داد :بنا بر بررسیهای انجام شده مربی
بهداشت که جایگزین معلم کالس پایه پنجم ابتدایی شده
بود به تازگی در آموزش و پرورش استخدام شده و تنها
 6ماه سابقه فعالیت داشته است .وی در خصوص چرایی
این برخورد نامتعارف مربی اظهار داشت :بنا بر اظهارات
این مربی زمان ورود ایشان ،فضای کالس بسیار متشنج

بوده و تمام دانشآموزان مشــغول شــیطنت و هیاهو
بودهاند و تالش وی برای آرام کردن دانشآموزان بدون
نتیجه بوده است .البته ایشان اعالم کردهاند ناخواسته و
غیرعمدی تخته پاککن را پرتاب کرده و هرگز تصور
نداشــته جســمی مانند تخته پاک کن موجب آسیب
رساندن به بچهها شود .از سوی دیگر هیچ دانشآموز
خاصی مورد خطاب معلم نبوده که بخواهد تخته پاککن
را به سوی او پرتاب کند پس میتوان گفت این اتفاق
سهوی بوده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد :البته این موضوع دلیل بر
آن نیست که از خطای مربی چشم پوشی شود و قطع ًا
هیأت تخلفات آمــوزش و پرورش این موضوع را به
دقت بررســی خواهد کرد و بــا معلم خاطی برخورد
میشــود .البته با توجه به اظهارات مربی میزان درجه
تخلف بعد از بررسی نهایی هیأت تخلفات مشخص و بر
اساس شدت میزان تخلف با وی برخورد شده که اخبار
آن نیز بزودی اعالم میشود.

آگهی ماده  3اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره  139460323054000177مورخ ۱۳۹۴/۲/13تصرفات مالكانه آقای محمد رضا حبیبی فرزند
فرعی
ذوالفقار تحت عنوان شش دانگ یک قطعه باغ نخیالت ويكباب خانه به انظمام  ۶ساعت آب از  ۱۱۵۲ساعت در گردش  ۴۸شبانه روز به مساحت ۳۱۹۴/80متر مربع دارای پالک ۴۱۲
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
جهت
از  ۹۷اصلی واقع در شهر فین بخش  ۲بندرعباس به استناد بند الف ماده  ۱و ماده  ۳و ماده  ۱۳تبصره ذیل آن و نبصره ماده  ۱۳رای به انتشار آگهی های ماده  ۳را تایید نموده است و به
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
عدم دسترسی به مالكين اوليه (غالم عباس و روحيه و منوچهر همگی رحمانیان ومعصومه صراف) مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی
صادر و تسلیم گردد و لذا به همین جهت در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز جهت اطالع عموم
و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در
حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاريخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست
نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/5 :
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۱/20 :
نخواهد بود 1400/709 .م /الف
اسمعیل ربیعی نژاد-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

آگهی ماده  3اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۶۳۲مورخ  1400/۱۰/01تصرفات مالکانه آقای محمد سعید رضایی
و
فرزند حسین شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۳۵۹/50متر مربع دارای پالک  ۲۱۴۱۱فرعی از  ۱اصلی قسمتی از پالک های  ۱۸۷و  ۱۹۱و  ۱۹۳و  ۱۹۴و  ۲۴۶و  ۲۴۷و  ۲۴۸و ۲۴۹
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
تبصره
 ۲۵۰و  ۲۵۱فرعی از - ۱اصلی واقع در نخل ناخدا قطعه  ۱بخش  ۲بندرعباس به استناد ماده  ۱و ماده  3قانون مذکور و تبصره  ۱ماده  3قانون مذکور و کد  ۹۷۷مجموعه بخشنامه ثبتی و
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
ماده  ۱۳رای به انتشار آگهی های ماده  ۳را تایید نموده است و به جهت فوت مالک رسمی آقای حسن خیراندیش و عدم دسترسی به ورثه وی مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری
شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا به همین جهت در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم
نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید .در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به
دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/۰۲/05 :
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/01/20:
سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود / 1400/705.م /الف
اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

بازداشت  ۵فلسطینی در یورش صهیونیستها به کرانه باختری

به دنبال یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری  ۵فلسطینی بدون
تفهیم اتهام بازداشت شدند .سلسله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست
علیه شهروندان فلســطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد .نظامیان
صهیونیســت به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند .براساس این
گزارش ،به دنبال یورش گســترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری
درگیری شــدیدی میان آنها و شهروندان فلســطینی درگرفت .شاهدان
عینی اعالم کردند که  ۵فلســطینی توسط صهیونیستها بازداشت شدند.
این درحالی اســت که پیشتر گروههای مقاومت فلسطین به جنایات اخیر
رژیم صهیونیستی در کرانه باختری واکنش نشان دادند .گروههای مقاومت
فلسطین در این خصوص گفتند« :مقاومت فراگیر» تنها گزینه بازدارنده در
برابر دشمن صهیونیســتی است .این گروهها همچنین افزودند :ما معتقدیم
که مقاومت مســلحانه تنها گزینهای است که رژیم صهیونیستی را از تداوم
ارتکاب جنایتهایش علیه شــهروندان فلســطینی در اراضی اشغالی باز
میدارد .هرگز از این گزینه دست نمیکشیم.

ربایندگان زن مسافر دستگیر شدند
سرویس حوادث //سه مرد شــرور که با ربودن زنی جوان وی را
مورد آزار و اذیت قرار داده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.

رسیدگی به این پرونده از اواخر سال گذشته با مراجعه مردی به اداره یازدهم
پلیس آگاهی پایتخت مبنی بر ناپدید شدن همسرش آغاز شد .او در تشریح
ماجرا گفت :همسرم برای خرید آخر سال از خانه خارج شده بود ،اما دیگر
به خانه برنگشت و تلفن همراهش هم خاموش شده است 3 .روز پس از
این شکایت و در حالی که مأموران با تحقیقات در پی یافتن سرنخی از زن
جوان بودند ،همسر او در تماس با پلیس عنوان کرد که همسرش در دست
چند آدمربا بوده و آزاد شده است.
پس از آن تحقیقات از زن جــوان صورت گرفت و وی عنوان کرد :برای
خرید پایان ســال از خانه خارج شدم و هنگام برگشــت ،پرایدی با دو
سرنشین در مقابلم ایســتاد ،با این تصور که راننده پراید مسافرکش است
و ســایر سرنشینان هم مسافر ،سوار شدم ،هنوز مسافتی طی نشده بود که
ناگهان سرنشین پراید با تهدید چاقو سرم را زیر صندلی برد و تلفن همراه،
طالها و وسایل باارزشم را سرقت کردند .بعد از سرقت هم در حوالی میدان
شوش خودرو توقف کرد و مرد جوانی به آنها ملحق شد و مرا داخل خانهای
بردند ،خانهای که بعدا ً متوجه شدم پاتوق معتادان و موادفروشان است ،در
آنجــا مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و پس از آن هم به من قرصهایی
دادند که از حالت طبیعی خارج میشــدم .در این مدت سعی کردم اعتماد
یکی از آدمربایان را جلب کنم و به او قول دادم که اگر به من کمک کند تا
بتوانم فرار کنم پول خوبی به او میدهم و در نهایت همدستانش راضی شدند
که من را آزاد کنند .سرهنگ مرتضی نثاری ،معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی پایتخت در اینباره گفت :پس از اظهارات قربانی ،مأموران
اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت موفق به دستگیری مردان خشن شدند
که آنها به جرم خود اعتراف کردند .تحقیقات برای کشف جرایم احتمالی در
این خصوص ادامه دارد.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدشده
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سیریک  8ماه بدون شهردار!

سرویس شهرستان //شهر سیریک به عنوان دروازه طالیی مکران،
 8ماه اســت که شهردار ندارد .شهر سیریک به عنوان دروازه طالیی
مکران 8 ،ماه اســت که بدون شهردار اســت و مردم از این وضعیت
گلهمندند.اهالی سیریک از استاندار هرمزگان انتظار دارند تا نسبت به
این موضوع حساسیت از خود نشان داده و تکلیف این شهر را روشن
کند.برخی منابع محلی میگویند :شورای شهر سیریک  8ماه است که
بر روی یک گزینه خاص پافشــاری میکند و برغم عدم تأیید وی
از سوی مراجع نظارتی ،شهرداری سیریک همچنان بالتکلیف مانده
است .قانون ،تکلیف شوراهایی از این دست را مشخص کرده و عدم
تعیین تکلیف شهردار سیریک نشانه روشنی از نبود عزم و اراده برای
آبادانی این شهر از ســوی عدهای خاص است که با همه فشارهای
سیاسی تنها به دنبال تحمیل یک گزینه هستند .استاندار هرمزگان و
دیگر مراجع کالن نظارتی استان ضروری است تا با ورود به موضوع،
تکلیف مردم این شــهر را پس از  8ماه بالتکلیفی روشن کنند و اگر
مسائل پس پردهای در این میان وجود دارد را با مردم میان بگذارند.
شهر سیریک در ســال  ۱۳۸۶از شهرستان میناب تفکیک شد و به
عنوان شهرســتانی جدید به تقسیمات کشوری اضافه شده است .این
شهر در سواحل مکران واقع شــده و یکی از کانونهای مهم توسعه
سواحل مکران بشمار می رود.

تامین  10تن اقالم ضروری ماه مبارک رمضان با نرخ
دولتی در کیش

سرویس شهرستان //رییس اداره نظارت بر تنظیم بازار سازمان
منطقه آزاد کیش گفت :ماه مبارک رمضان امســال در راستای تنظیم
بــازار  ۱۰تن کاالی ضروری مصرف خانــوار با نرخ دولتی در این
جزیره تامین شد .محسن کاظمی اظهار داشت :این میزان کاال شامل
پنج تن گوشــت قرمز و پنج تن گوشت مرغ است که طی ماه مبارک
رمضان به مرور جهت مصرف خانوار کیشــوندان توزیع می شــود.
وی با اشــاره به اینکه توزیع این اقالم از  ۱۵فروردین در فروشگاه
عرضه کننده در خیابان کوشــای این جزیره آغاز شده است یادآور
شد :کیشوندان باید برای هر کیلوگرم گوشت قرمز  ۱۱۷هزار تومان و
هر کیلوگرم مرغ نیز  ۲۲هزار تومان پرداخت کنند.رییس اداره نظارت
بر تنظیم بازار ســازمان منطقه آزاد کیش افزود :این اداره در راستای
کنترل قیمت ها و جلوگیری از تخلفات اصناف طرح ویژه نظارت بر
واحدهای صنفی جزیره را از ابتدای ماه مبارک رمضان و پس از اتمام
طرح نوروزی آغاز کرده و تا پایان این ماه مبارک نظارت های خود
را تداوم خوهد داد.وی اضافه کرد :در این راستا سه گروه به صورت
روزانه در ســه شیفت کاری نســبت به بازرسی از واحدهای صنفی
فعالیــت می کنند و عالوه بر آن از توان بازرســان افتخاری نیز بهره
گرفته می شــود.به گزارش ایرنا ،کاظمی گفت :کیشوندان و مسافران
نیز در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴
اداره نظارت بر تنظیم بازار سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کنند.جزیره
کیش با  ۹۲کیلومتر مربع مســاحت و  ۴۲هزار نفر جمعیت از توابع
شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان بوده در آب های نیلگون خلیج
فارس واقع شده است.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس:

سرویس شهرستان //نماینده مردم غرب
هرمزگان در خانه ملت گفت :دشــمن
بدنبال سلســله شکستهای متعدد در
عرصههای گوناگون بــه دنبال طراحی
جدیدی بــرای اختــاف افکنی میان
شیعه و ســنی رفته و تنها راه مقابله با
این خدعه هوشــیاری جامعه و شناخت امنیت کشور است .وی با تصریح بر این که شیعه جهش بزرگ و یا در آســتانه غلبه مقتدرانه بر حسد دشمنان ملت ایران است و لذا میخواهند خباثت آلود توطئه اخیر آگاه سازند.
و سنی در ایران منسجمتر از هر زمان دیگری مشــکالت خویش بر میآید ،دشمن دست به از این مسأله برای کشــاندن دامنه ناامنیها به عضو هیأت رییســه کمیسیون عمران مجلس
ماهیت دشمن است.

دشمن بدنبال اختالف افکنی است

احمد جباری عضو فراکســیون اهل ســنت
مجلــس و نماینده مردم غــرب هرمزگان در
خانه ملت اظهار کرد :واقعه مشهد باید به طور
دقیق مــورد واکاوی قرار گیرد چرا که ماهیت
آن برآمده از یک طراحی خبیثانه برای اختالف
افکنی میان شــیعه و ســنی در جامعه ایران و
بهرهبرداری مزورانــه از آن برای ضربه زدن به

مراقب این توطئه است ،خاطرنشان کرد :دشمن
به دنبال یک سلسله شکستهای متعددی در
عرصههای گوناگون به دنبال طراحی جدیدی
برای پاشیدن تخم نفاق در جامعه است تا مسیر
پیشرفت ملت ایران را مسدود کند.
نماینده مردم بندرلنگه ،بســتک و پارسیان در
مجلس افزود :هرگاه ملت ایران در آستانه یک

خدعههای پیچیده میزند و لذا هوشیاری جامعه
و شناخت ماهیت دشمن در این میان از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
جباری عنوان کرد :شیعه و سنی در ایران تحت
تدابیر خردمندانه رهبر معظم انقالب اسالمی و
در سایه نظام جمهوری اسالمی در حال زندگی
برادرانه هستند اما این برادری و انسجام مورد

فرماندار بندرخمیر:

مدیران برنامههای خود را در راستای تحقق
شعار سال اجرایی کنند

امین درساره سرویس شهرستان//
میرهاشم خواستار در اولین جلسه
شــورای اداری ضمن تبریک سال
جدید و همچنین ماه مبارک رمضان
 ،با اشاره به شعار سال  ۱۴۰۱توسط
رهبر معظم انقالب و عملیاتی کردن
آن در ســال جدیــد  ،تاکید کرد:
فعالیتها و برنامههایی که در سال
جدید توســط مدیران دستگاه ها
تدوین و اجرایی می شــود باید به
گونهای صورت پذیرد که شعار تعیین
شده امسال از ســوی مقام معظم
رهبری محقق شود.

به گزارش خبرنگار دریا؛ وی همچنین
گفت :مدیران دستگاه های اجرایی برای
رسیدن به اهداف و چشم انداز مشخص
شــده ،باید برنامه های کوتــاه مدت،
میانمدت و بلندمدت داشته باشند.
فرمانــدار بندرخمیر اضافه کرد :مدیری
موفق است و در کارها دچار روزمرگی
نمیشود که در کارها و برنامه های خود
خالقیت  ،نوآوری و ابتکار داشته باشد.

میرهاشــم خواســتار در ادامه عنوان
کرد:دولت سیزدهم ،دولت کار ،تالش و
فعالیت است و در سال جدید ،تالش و
فعالیت دستگاه های اجرایی باید مشهود
و دوچندان باشد.
وی همچنین بر ضرورت توجه و حضور
بیش از پیش مسئوالن در بین گروه های
مختلف مردم تاکید کرد و بیان داشــت:
مسئولیت و پیشبرد امور در شرایط فعلی
نیازمند کار جهــادی و تالش مضاعف
می باشــد و هر مدیر یا مسئولی در هر
جایگاهی وظیفه دارد به صورت میدانی
و در مقام عمل با مردم ارتباط مســتقیم
داشته باشند .خواستار در ادامه با اشاره
به ماه مبارک رمضان و دیدار و سرکشی
از خانــواده ایتــام و نیازمندان،اظهار
کرد:ایــن ماه فرصت مغتنمی اســت تا
مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی
و نهادهای حمایتی با مشارکت و استفاده
از ظرفیت خیرین  ،صنایع و شرکت های
فعال در شهرستان ضمن دیدار و سرکشی

از خانواده ایتام و نیازمندان ،د ر حد توان
نسبت به رفع مشــکالت و كمبودهای
این افراد اقدام کنند .وی در بخشــی از
سخنان خود نیز از زحمات و تالش های
آقای صابری معاون سابق برنامه ریزی
و هماهنگی امور عمرانــی فرمانداری
بندرخمیر قدردانی کرد و افزود:ایشــان
خدمتگزاری متعهد ،خــوش اخالق و
مردمی بود که طــی  ۲۵ماه فعالیت در
فرمانداری شهرستان بندرخمیر کارنامه
خوبی از خود برجای گذاشت.
فرماندار ادامه داد:آقای گورانی نیز جزو
نیروهای جوان و دارای تجربه می باشد
که پیش از این ســمت بخشدار شهاب
شهرستان قشم را عهده دار بوده است.
قابل ذکر اســت در پایان این نشست از
مهدی صابری معاون سابق تجلیل و حکم
عبداللطیف گورانی به عنوان سرپرست
معاونــت برنامه ریزی و هماهنگی امور
عمرانی فرمانداری شهرســتان خمیر به
وی اعطاء شد.

توسط خیرین صورت گرفت

اهدای  ۱۸دستگاه کولر گازی به مدارس کرگان

سرویس شهرستان //شــهردار شهر تازه تأسیس بندرکرگان
گفت :یک خیر ۱۸ ،دســتگاه کولرگازی به ارزش ریال یک
میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال به مدارس این شهر اهدا کرد.
علی بالک افزود :باتوجه به فصل گرما و نیازمدارس به وسایل
خنککننده پس طرح موضوع با یکی از خیران در راســتای
نیت خیرخواهانه به مدارس شهر کرگان تحویل شد.

به گزارش ایرنا ،وی افزود :بهســازی و تعمیر سرویس های
بهداشتی مدارس نیز از اقدام های خیران بوده و همچنین توسط
این افراد نیکوکار توزیع اقالم غذایی و بسته های معیشتی به
خانوادههای ایتام و نیازمندان انجام شده است.
شهر بندر کرگان از توابع شهرستان میناب با بیش از  ۷هزار نفر
جمعیت در  ۲۵کیلومتری مرکز شهرستان است.

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریا نوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

((آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي))
(همراه با ارزیابی کیفی)

مناقصه گزار  :اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان موضوع مناقصه  :عبارت است از  :نگهداري  ،حفاظت و توسعه فضاي سبز و
ارائه خدمات تنظيف و پاكسازي و حمل زباله هاي اماكن و تاسيسات و محوطه هاي بندر شهيد رجايي و شهركهاي مسكوني شهيد رجايي
 ،باهنر و كوي آزادگان  ،به شرح اسناد مناقصه شرایط اختصاصی -1 :دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج سال اخیر  -2توان مالی
و فنی  -3ارائه کد اقتصادی  ،شناسه ملی  -4ارائه تاییدیه عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی  -5ارائه صورتهاي
مالي حسابرسي شده سال  -6 99گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري صادر شده توسط وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي
مهلت و نحوه دریافت اسناد  :متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند از تاریخ  1401/1/20تا پایان وقت اداری مورخ 1401/1/27روز
شنبه با مراجعه به سایت  www.setadiran.irنسبت به دريافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمايند.
* ضمناً دريافت آگهی از سايتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.irنيز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت
وجه نقد به کارفرما امکان پذير است.
مهلت و محل تسليم پاکات و بارگذاری اسناد :متقاضیان بايد پيشنهـادات خود را تا ساعت  14:00روز چهار شنبه مـورخ  1401/2/7در
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس  www.setadiran.irبارگذاری نمایند .
تبصره  : 1متقاضیان مکلفند تا همين تاريخ عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکورنسبت به تحویل فیزیکی صرفاً پاکت الف محتوي
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار(تضمين شركت در مناقصه)به دبيـرخانـــه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استـان هرمزگان-
مجتمع بندري شهيد رجايي -ساختمان مركزي -طبقه همكف اقدام نمايند.
تبصره : 2کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ایران) آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و 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 سازند بديهي است
در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمیگردد.
تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار(تضمين شركت در مناقصه)  :جهت شرکت در مناقصه به مبلغ  15/090/000/000ريال با
واریز وجه نقد به حساب شماره  4101064571214853و شماره شبا  920100004101064571214853نزد بانک مركزي به نام
تنخواه گردان پرداخت بندر شهيد رجايي يا به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر
تبصره  :ضمانت نامه مذكور مي بايست از تاريخ صدور به مدت حداقل  3ماه داراي اعتبار باشد .همچنين براي يك دوره سه ماهه ديگر
نيز قابل تمديد باشد .زمان و محل بازگشایی پيشنهادات :تاریخ  1401/2/10روز شنبه ساعت  12:00مجتمع بندری شهید رجایی-
ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه سوم – سالن كنفرانس.
تبصره  :1اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران
بارگذاری گردد.تبصره :2اســناد بايد با كيفيت باال و خوانا( 400يا )dpi 300اسكن و بارگذاري گردد .در صورت ناخوانا بودن  ،به اسناد
مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد .حضور مناقصه گران يا نمايندگان تام االختيار آنها با معرفي نامه رسمي در جلسه بازگشايي پيشنهاد
قيمت بالمانع است - .برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد مناقصه با تلفن های  076-32123225-32123449و جهت دريافت
و بارگذاري اسناد مناقصه با شماره تلفن  076-32123226تماس حاصل فرمایید.
شناسه آگهی 1296582 :

اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان

داخل کشــور استفاده کرده و ایران را که کانون
ثبات در منطقه و در آستانه پیشرفتهایی بزرگ
قرار دارد را زمینگیر کنند.
وی از عموم نســل جوان جامعه و بخصوص
جامعه دانشگاهی و حوزوی خواست تا نسبت
به روشنگری ماهیت خدعه دشمنان در شرایط
کنونی روشنگری کنند و جامعه را نسبت به ابعاد

همچنین تأکیــد کرد :دســتگاههای امنیتی و
اطالعاتی کشــورمان بدون شک با رصد دقیق
این رخدادها و شناســایی ریشه عامالن این
جنایت تروریســتی در حرم مطهر رضوی ،راه
را بر دشــمن خواهند بست و این توطئه نیز به
محوری برای انسجام و ثبات ملی بدل خواهد
شد .به گزارش فارس ،جباری اضافه کرد :خط

روانی که از سوی رسانههای خارجی به منظور
اختالف افکنی میان شیعه و سنی دنبال میشود،
محکوم به شکست است و ملت ایران از ماهیت
این برنامههای مزورانه به خوبی آگاه هستند.

ارتقاء سرعت اینترنت در روستاهای هرمزگان

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //مدیر
مخابرات منطقه هرمزگان گفت :به دنبال نصب
و راه اندازی سایتهای پرسرعت همراه اول و
افزایش پهنای باند اینترنت  3Gدر روستاهای

به هدفگــذاری اتصال توابع اســتان به اینترنت
پرسرعت ،روستای مزرعه شهرستان حاجی آباد،
جیحون شهرستان بندرخمیر و سایت مسجد امام
علی (ع) شهرســتان بندرلنگه به نسل سوم ()3G
اینترنت تجهیز شــدند و پهنای باند در این مناطق
ارتقــاء یافت.وی اظهار کرد :با نصب و راه اندازی
سایتهای پرســرعت همراه اول و افزایش پهنای
باند اینترنت  3Gاهالــی این مناطق میتوانند از
خدمات اینترنت نسل سوم همراه اول بهرهمند شوند.
حیدری با اشاره به اینکه توسعه بسترهای ارتباطی
و برقراری نســل  ۳در دیگر روستاهای استان نیز
همچنان در دســتور کار قرار دارد و با جدیت در
حال پیگیری اســت ،خاطرنشان کرد :در راستای
توسعه متوازن خدمات ارتباطی در سطح استان و
خدمت رسانی و برخورداری مناطق روستایی از
خدمات همراه اول ،روستای برنطین در شهرستان
رودان به نسل چهارم ( )4Gتجهیز و پهنای باند در
این منطقه ارتقاء یافت.
هرمزگان هستیم.
وی بیان کرد :توسعه بسترهای ارتباطی و برقراری
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهدی حیدری افزود :نسل چهارم در دیگر روستاهای استان نیز همچنان
به منظــور ارائه خدمــات کیفی به مشــتریان و در دستور کار مخابرات منطقه هرمزگان قرار دارد و
بهبود سرویس دهی در روســتاها و نیز با توجه با جدیت در حال پیگیری است.

فرماندار سیریک خبر داد

توزیع  ۵۷تن اقالم اساسی ماه مبارک رمضان در سیریک

سرویس شهرستان //فرماندار شهرستان سیریک گفت :به منظور
تهیه اقالم ضروری ماه مبارک رمضان ،تا کنون بیش از  ۵۷تن اقالم
اساسی ماه مبارک رمضان در سیریک جذب و توزیع شده است.

محمد رضا پاکروان اظهار داشــت :بخشی از کاالهای اساسی و مایحتاج
ضروری مردم برای ماه مبارک رمضان در شهرستان در حال توزیع و بخش
دیگر آن که  ۵۷تن از اقالم اساسی مردم است ،ظرف چند روز آینده وارد
شهرستان خواهد شد.
پاکروان با بیان اینکه ،برای ایام عید نوروز در شهرســتان بیش از  ۵۷تن
اقالم ضروری جذب و در ســطح شهرستان توزیع شد ،افزود :برنج ،شکر،
روغن ،مرغ ،میوه از جمله اقالم ســهمیهای شهرستان در ایام عید بود که
میان مردم توزیع شد.
رئیس ســتاد تنظیم بازار شهرستان ســیریک یادآور شد :اولویت عرضه

کاالهای اساسی به مناســبت ماه مبارک رمضان با عاملین و تعاونی های
مصــرف و واحدهای صنفی منتخب شهرســتان جهت توزیع مناســب و
دسترس آسان برای مردم است.
پاکروان اضافه کرد :ظرف چنــد روز آینده بیش از  ۵۷تن اقالم ضروری
دیگر شامل برنج  ،شــکر ،روغن و مرغ توسط عاملین جذب و در سطح
شهرستان با نرخ مصوب توزیع خواهد شد.
وی تصریح کرد :مرغ منجمد برزیلی با قیمت  ۲۰هزار و  ۵۰۰تومان ،شکر
 ۱۴هزار و  ۷۰۰تومان ،روغن مایع ســه کیلویی  ۴۷هزار تومان ،برنج ۱۰
کیلویی  gtcهندی  ۱۹۵هزار تومان و برنج ۱۰کیلویی پاکســتانی ۲۰۵
هزار تومان عرضه خواهد شد.
به گزارش مهر؛ وی خاطرنشان کرد :قیمت مصوب فروش هر کیلو زولبیا و
بامیه در سطح شهرستان نیز  ۵۵هزار تومان است.

آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده  13آنیی انهم اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل
تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
 -1جعفر ساالر ده گل کن فرزند حسن به شماره ملی4699084591صادره ازرودان در ششدانگ
یک قطعه باغ مرکبات به مساحت 22328/64مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي از پالک
73فرعی از -3اصلی واقع در روستای دهگلکن رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک
73فرعی از -3اصلی بنام ورثه عباس کربالیی احمد معرفی گردیده است
 -2حسین صالحی فرزند یوسف به شماره ملی 4699171966صادره ازرودان در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 410/12مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده - 7اصلی
واقع در محله سنگی دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
-3اکبر ساالرپور غربا فرزند علی عباس به شماره ملی 3131296445صادره ازبافت در ششدانگ
یک باب خانه به مســاحت 228/95مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده
 - 7اصلی واقع در محله چاه تمر دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
-4ناصر خرمی دهبارز فرزند عباس به شــماره ملی 4699075411صادره ازرودان در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت 106/35مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1313فرعی
از - 7اصلی واقع در محله ســنگ آباد دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد .که پالک
1313فرعی از -7اصلی بنام محمد خرمی وشرکاء معرفی گردیده است .
 -5بلقیس ساالرنســب فرزند ابراهیم به شماره ملی 4699498043صادره ازرودان در ششدانگ
یک باب خانه به مســاحت 263/22مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده
 - 7اصلی واقع در محله بند میر دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد در ضلع جنوبی یک
عدد جاکولری از مورد تقاضا به کوچه باز است
-6اسماعیل درویشی فرزند جعفر به شماره ملی 4690232393صادره ازرودان در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 130/50مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي از پالک 459فرعی از
-7اصلی واقع در بندمیر رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد در ضلع شمالی دو عدد جاکولری
از مورد تقاضا به باقیمانده باز است که پالک 459فرعی از -7اصلی بنام سکینه شریف زاده معرفی
گردیده است .
 -7خانم فرزانه شاکری فرزند محمد به شماره ملی 3390575316صادره ازدهبارز در ششدانگ
یک باب خانه به مســاحت 399/50مترمربع قســمتي از پالک 587فرعي از -7اصلی واقع در
محله چاه تمر رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 587فرعی از -7اصلی ذیل ثبت
2422صفحه  422دفتر جلد  14بنام همایون مختاری سندمالکیت صادر وتسلیم گردیده ومتقاضی
مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی ندارد.
 – 8عبداله التجائی دهبارز فرزند کیومرث به شــماره ملی 4699872451صادره ازدهبارز در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/68مترمربع قسمتي از پالک 587فرعي از -7اصلی واقع
در محله چاه تمر رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 587فرعی از -7اصلی ذیل ثبت

2422صفحه  422دفتر جلد  14بنام همایون مختاری سندمالکیت صادر
وتســلیم گردیده ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری
نموده است است حقوق ارتفاقی ندارد.
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
4690107335صادره
ملی
شماره
-9خانم طیبه حیدری فرزند محمد به
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
ازدهبارز در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 156/79مترمربع
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 150فرعی از -8اصلی واقع در
گلستان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد یک عدد جاکولری از مورد تقاضا به باقیمانده در
ضلع شرق باز می باشد که پالک 150فرعی از -8اصلی بنام ورثه احمد قاسمی معرفی گردیده
است
 -10رضا فرهادی نیا فرزند احمد به شماره ملی 4699140009صادره ازدهبارز در ششدانگ
یک باب مغازه به مساحت 270/22مترمربع قسمتي از پالک 319فرعي از -8اصلی واقع در محله
دلگشا رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 319فرعی از -8اصلی برابر سند انتقالی
 7169مورخ  47/7/8دفتر خانه  7میناب بنام خانم مرضیه امیری انتقال قطعی گردیده ومتقاضی
مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی ندارد.
-11رجب نجفی فرزند حسین به شماره ملی 4699180868صادره ازدهبارز در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 283/62مترمربع قسمتي از پالک 325فرعي از -8اصلی واقع در رودان
روبروی ایران خودرو رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 325فرعی از -8اصلی برابر
سند انتقالی  7169مورخ  47/7/8دفتر خانه  7میناب بنام خانم مرضیه امیری انتقال قطعی گردیده
ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی ندارد.
-12موسی قاسمی فرزند عباس به شماره ملی 4699166301صادره از رودان در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 252/60مترمربع قسمتی ازپالک1336فرعی از -8اصلی واقع رودان پشته
معزآباد رودان حقوق ارتفاقی ندارد
-13خانم ســاجده رحیمی پور فرزند غالم به شــماره ملی 4690015521صادره ازرودان در
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 330مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک
553فرعی از -8اصلی واقع در باالشهر معزاباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک
553فرعی از -8اصلی بنام غالم محمودی معرفی گردیده است
-14اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان رودان به شناســه ملی  14003506881در ششدانگ
نظرگاه به مساحت 2235/74مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده -13
اصلی واقع در روستای کمیز رودان حقوق ارتفاقی ندارد
-15ســینا یاوری فرزند علی محمد به شــماره ملی  3381703137صادره بندرعباس در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 52476/11مترمربع ملکی متصالحین رودان
قسمتی از پالک 61فرعی از -14اصلی واقع در روستای کمیز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی
ندارد .که پالک 61فرعی از -14اصلی بنام خانم سکینه شریف زاده معرفی گردیده است/1.م /الف
تاريخ انتشار نوبت اول1401/ 01/20 :
تاريخ انتشارنوبت دوم1401/ 02/05 :

یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

هم استانی های عزیز  ،کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

با مشاهده کمترین دود یا آتش سوزی حتما آن را خاموش و یا بالفاصله
به ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با شماره تلفن ویژه  1504اطالع دهیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
بندرعباس

اهواز

اذان صبح ۰۵:۱۰:۳۸

اذان صبح ۰۵:۳۴:۳۰

طلوع آفتاب ۰۶:۲۸:۳۰
اذان ظهر

۱۲:۴۶:۵۲

غروب آفتاب ۱۹:۰۵:۴۰
اذان مغرب ۱۹:۲۲:۲۴

طلوع آفتاب ۰۶:۵۶:۰۳
اذان ظهر

۱۳:۱۷:۱۸

غروب آفتاب ۱۹:۳۹:۰۴
اذان مغرب ۱۹:۵۶:۳۱

شیراز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۲۹:۴۲

اذان صبح ۰۴:۴۸:۴۹

طلوع آفتاب ۰۶:۴۹:۰۱
اذان ظهر

۱۳:۰۸:۳۵

غروب آفتاب ۱۹:۲۸:۳۶
اذان مغرب ۱۹:۴۵:۳۷

طلوع آفتاب ۰۶:۰۸:۳۶
اذان ظهر

اذان صبح ۰۵:۲۱:۴۶

طلوع آفتاب ۰۶:۴۱:۴۳
اذان ظهر

۱۲:۲۸:۳۱

غروب آفتاب ۱۸:۴۸:۵۳
اذان مغرب ۱۹:۰۶:۰۰

۱۳:۰۱:۴۵

غروب آفتاب ۱۹:۲۲:۱۵
اذان مغرب ۱۹:۳۹:۲۳

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۵:۰۲:۳۷

اذان صبح ۰۵:۲۳:۵۳

اذان صبح ۰۵:۱۰:۴۰
طلوع آفتاب ۰۶:۳۲:۴۸
اذان ظهر ۱۲:۵۴:۲۸

طلوع آفتاب ۰۶:۲۳:۱۰
اذان ظهر

۱۲:۴۳:۴۰

غروب آفتاب ۱۹:۰۴:۳۹
اذان مغرب ۱۹:۲۱:۵۵

طلوع آفتاب ۰۶:۴۴:۵۱
اذان ظهر

۱۳:۰۵:۴۰

غروب آفتاب  ۱۹:۲۶:۵۹غروب آفتاب ۱۹:۱۶:۳۹
اذان مغرب  ۱۹:۴۴:۱۹اذان مغرب ۱۹:۳۴:۱۳

مردم هرمزگان نیازمند حمایت بیشتر خدمات بیمهای هستند

ســرویس اقتصادی  //سرپرست معاونت
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمــزگان گفت:مردم اســتان در زمینه
دریافت خدمات مناســب بیمهای نیازمند
حمایت و توجه هســتند و ضروری است
سازمان های بیمه گر چتر خدمات خود را به
گونه ای گسترش دهند که مردم در زمینه
دریافت خدمــات بیمه ای به ویژه درمان با
کمترین مشکل مواجه باشند.

احسان کامرانی در دیدار مدیرکل و معاونین

اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان با تبریک
فرا رسیدن ســال نو و ماه مبارک رمضان با
اشاره به درخواست سازمان تامین اجتماعی
بــرای وصول مطالبات ،افزود :از ســازمان
تامین اجتماعی برای وصول مطالبات بیمه ای
حمایت خواهد شــد تا خللی در زمینه ارائه
خدمات از سوی این سازمان به مردم ایجاد
نگردد.
وی ادامه داد :ســازمان تامین اجتماعی به
عنوان یکی از بزرگترین ســازمان های بیمه

سرویس اقتصادی  //رییس کمیته تولید انجمن
خرمای کشــور گفت :قیمت خرما تابع عرضه و
تقاضا و شرایط اقتصادی است و افزایش مصرف
در ماه مبارک رمضان توجهها را بیشتر به سمت
آن جلب کرده است.

قیمت خرما تابع عرضه و تقاضا در جامعه است

پرداخت میشود یعنی به عبارتی تولید کننده بایستی
ماهانه  ۷۰۰میلیون ریال دستمزد بپردازد در صورتی
که سه ســال قبل ماهانه  ۳۰۰میلیون ریال به عنوان
دستمزد کارگری میپرداخت.به گفته وی ،مساله دیگر
افزایش قیمت نهادههای تولید مانند سم ،کود و ادوات
کشاورزی مانند تراکتور است که این کار توسط دولت
انجام شده و هزینه را باال برده و چند برابر شده است.
رییس کمیته تولید انجمن خرمای کشور تصریح کرد:
بایســتی افزایش نرخ تورم را هم در جامعه حساب
کرد ،آیا تولید کننده بخشی از بدنه جامعه نبوده و نباید
برای خانوادهاش وسایل آسایش و رفاه را فراهم کند،
یخچال و وسایل سرمایشی یا گرمایشی ،اجاق گاز و
سایر لوازم اساسی منزل را که قیمتی چند برابر در این
سالها داشتهاند تهیه کند.

عنایتاهلل وکیلیپور افزود :خرما دارای انواع مختلفی
اســت و  ۲نوع خرمای با تولید کم و با کیفیت شامل
خرمــای پیارم و مجول وجــود دارد که قیمت آنها
باالست .وی ادامه داد :این خرماها در عرصه جهانی
هم شناخته شده بوده و در زمان فصل برداشت بسیار
مورد استقبال قرار میگیرند و به فروش میرسند که
در ماه مبارک رمضان چندان مصرف عام ندارند.
تولید کننده خرما اضافه کرد :مضافتی بیشــتر در ماه
مبارک رمضان به مصرف میرسد که در شهرستانهای
بم ،جیرفت اســتان کرمان و شــمال هرمزگان تولید
میشوند و طرفدارهای بسیاری دارند.وکیلیپور افزود:
میزان تولید خرمای مضافتی در ســال  ۳۵۰هزار تن،
مجموع تولید ساالنه پیارم  ۲۰هزار تن و میزان تولید
مجول در کشــور شاید به  ۲۰۰تن هم نرسد ،بنابراین
کمترین تورم را نرخ خرما داشته است
اگر از مضافتی استقبال میشود تولید باالیی هم دارد.
رییس کمیته تولید انجمن خرمای کشور اظهار داشت :وکیلیپور گفــت :کمترین نرخ تورم و افزایش قیمتی
خرمای کبکاب بوشــهر را هم داریم که رشد قیمتی را با وجود تحریمها در سالهای گذشته خرما داشته
است به عنوان مثال نرخ خرمای مضافتی در پنج سال
چندانی نداشته است.
هزینههای تولید محصولهای کشاورزی باال قبل کیلویی  ۱۵۰هزار ریال بود که امســال به ۳۵۰
هزار ریال رســید .رییس کمیته تولید انجمن خرمای
رفته است
وی ادامه داد :باال رفتن هزینههای تولید برای باغدار کشور افزود :این درحالی است که هزینههای تولید پنج
و کشاورز را هم باید در نظر گرفت ،چنانچه کارگر تا تا  ۶برابر شــده و هزینههای حمل و نقل نیز افزایش
ســه سال قبل در ماه مبارک رمضان  ۳۰میلیون ریال چشمگیری یافته اما قیمت خرما در طول پنج سال تنها
برای یک ماه کار دستمزد میگرفت اکنون  ۶۰تا  ۲ ۸۰و نیم برابر بیشتر شده است.
نظارتی بــر محصولهــای وارداتی وجود
میلیون ریال دستمزد میگیرد .وکیلیپور اضافه کرد:
هر نخلستان و باغی حداقل هفت تا  ۱۰کارگر دارد که ندارد
اگر ماهانه به هر کدام  ۷۰میلیون ریال دستمزد در ماه وی ادامه داد :این شــرایط در تمام بخش کشاورزی

کارگران ساختمانی در صف انتظار بیمه

ســرویس اقتصادی  //با اصالح طرح قانون بیمه
کارگران ســاختمانی زمینه تامین منابع الزم برای
پوشــش بیمه و بهرهمندی هر چه بهتــر کارگران
ساختمانی در صف انتظار فراهم می شود.
خرداد ماه سال گذشــته کلیات طرح بیمه کارگران
ســاختمانی در مجلس شورای اســامی با قید دو
فوریت به تصویب رسید.
طرح بیمه کارگران ســاختمانی طرحی بود که در
خصوص تغییرات ماده  ۵قانون بیمه های اجتماعی
کارگران ســاختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع
درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد.
البته کلیات طرح آن زمــان به دلیل برخی ایرادات
و نواقص به کمیســیون اجتماعی برگشت و به دلیل
در پیش بودن انتخابات ریاســت جمهوری فرصت
رســیدگی بیشــتر پیدا نکرد اما کانون انجمن های
صنفی کارگران ساختمانی با جدیت روند رسیدگی
به این طرح را پیگیری می کرد.
اواخر سال گذشته مدیرکل نامنویسی و حسابهای
ن اجتماعی از دســتور کار
انفرادی ســازمان تأمی 
مجلس در خصوص اصالح قانــون بیمه کارگران
ساختمانی خبر داد و گفت :با تصویب این طرح در
سال  ۱۴۰۱گامی اصولی برای توسعه خدمات تأمین
اجتماعی به کارگران ساختمانی برداشته خواهد شد.
بــه گفتــه وی ،در دیماه ۱۴۰۰ســازمان تامین
اجتماعی بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان کســری
منابع «حق بیمه ســهم کارفرمایی» داشت که محل
تأمین اعتبار مربوطه مشخص نبود و به همین دلیل
اصالح ماده  ۵قانون کارگران ساختمانی در دستور
کار قرار گرفت تا از این طریق بتوان تمام بیمهشدگان
را تحت پوشش قرار داد.
پیش از این اکبر شــوکت ،رئیس کانون انجمنهای
صنفی کارگران کشور با بیان اینکه  ۵۰درصد حوادث

کشور مربوط به کارگران ساختمانی است ،گفته بود:
 ۵۰درصد مابقی حوادث ،مربوط به بیمهشــدگان
دیگر مشاغل اســت و بههمین دلیل موضوع بیمه
کارگران ساختمانی باید با جدیت دنبال شود.
با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارگران ساختمانی
به دلیل تعطیلی و توقف پروژههای ســاختمانی و
عمرانی خانه نشین شدند این امر باعث شد تا بحث
بیم ه نسبت به قبل اهمیت بیشتری پیدا کند چرا که
وجود بیمه و حمایتهای اجتماعی می توانست بخشی
از مشکالت درمانی و اقتصادی کارگران ساختمانی
و خانواده های آنها را در دوران کرونا برطرف کند.
هادی ســاداتی ـ نایب رئیــس کانون انجمن های
صنفی کارگران ســاختمانی ـ به ایسنا گفته بود« :
کرونا  ۷۰درصد کارگران ساختمانی را بیکار و خانه
نشین کرد و به دلیل آنکه با کاهش تقاضای ساخت
و ساز در این مدت روبه رو بودیم کار کمتری به آنها
پیشنهاد می شد به نحوی که قادر به امرار معاش و
تامین هزینه های زندگی نبودند« .
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی
گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح
اصالح قانون بیمه کارگران ســاختمانی را بررسی
کردند اما در جریان بررســی این طرح در اخطاری
ایراداتی به بند الف ماده واحده طرح گرفته شــد که
رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و اعالم کرد
که به دلیل برخی ابهامات نیازمند اصالح است و بر
این اساس به کمیسیون اجتماعی برگشت.
 بر اســاس آمارها نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰
هزار کارگر ســاختمانی در کشور وجود دارد که از
این تعداد حدود  ۸۵۰هزار نفر تحت پوشــش بیمه
تامیــن اجتماعی قرار دارند و رقمی در حدود ۴۰۰
هزار تا  ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی نیز همچنان در
صف انتظار بیمه گذاری هستند.

حاکم است و کشــاورزان همیشه درحال زیان دیدن
هستند،به عبارتی تمام محصولهای کشاورزی تولید
داخل مظلوم واقع شــدهاند و از سوی دیگر نظارتی
بر نرخهای محصولهای وارداتی اعمال نمیشــود و
به قیمت باال و دلخواه وارد کننده فروخته میشــوند.
وی اضافه کرد :حتی نرخ محصولهای تولید شــده
توسط دولت هم در این سالها افزایش یافته است و
دولت تنها بر بخش خصوصی و تولید کننده غیر دولتی
نظارت شدید اعمال میکند.
تولید کننده خرما یادآور شد :قیمت خودرو یک نمونه
بارز و آشــکار در پیش چشم همه است که دولت نه
تنها جلــوی افزایش آن را نمیگیرد بلکه برای باالتر
رفتن قیمت همراهی هم میکند.
جوانان از کار در بخش کشــاورزی و تولید
رویگردان شدهاند

محصولهای کشاورزی میگذارد .وی مثال زد :دولت
 ۲ســال قبل صادرات خرما در ماه مبارک رمضان را
ممنوع کرد و عربستان تمام بازارهای صادراتی ایران
را گرفت و در نتیجه آن اقدام بازارهای صادراتی را از
دست دادیم ،همین باعث شده دولت امسال صادرات
خرما را ممنوع نکند.

سطح معیشت کشــاورزان هر سال کاهش
مییابد

رییس کمیته تولید انجمن خرمای کشــور بیان کرد:
چنانچه بخواهیم واقعبینانه به مســاله بنگریم قیمت
خرمای مضافتی در شــرایط کنونی و با توجه به نرخ
تورم و افزایش هزینهها در پنج سال گذشته ،بایستی
کیلویی بین یک تا یک میلیون و  ۲۰۰هزار ریال باشد،
اما اکنون خرما کیلویی  ۴۰۰هزار ریال از سردخانهها
بار زده میشود و برای فروش به تهران میبرند.
وکیلیپور تصریح کرد :این شرایط و قیمت باعث شده
سطح زندگی و معیشت کشــاورزان هر سال پایین و
پایینتر آید ،باالخره کشاورز هم باید مانند سایر اقشار
جامعه از ســطح زندگی و معیشت مناسبی برخوردار
باشــد یا خیر ،آیا اهل خانه و خانواده کشاورز بیمار
نمیشوند ،اگر بیمار شــدند آیا باید بتواند هزینههای
دارو و درمان آنها را تأمین کند ،آیا قصد و نیت دولت
و سیاستگذاران زدن بر سر تولید کننده است.

رییس کمیته تولید انجمن خرمای کشور تصریح کرد:
کشــاورزان در کشور مظلوم واقع شدهاند و همین امر
موجب شــده جوانان از کار در ایــن بخش و تولید
محصولهای کشــاورزی رویگردان شوند .وکیلیپور
افزود :اگر االن از پســر خودم و دیگر جوانان بپرسید
حاضر به تولید محصول کشــاورزی هستید؟ پاسخ
میدهند این کار ارزشــی نــدارد و فعالیت در آن نه
تنهــا بیفایده بوده بلکه ضــرر و زیان هم دارد .وی
ادامه داد :این ناشــی از آن است که کشاورز و تولید
بازتاب این شــرایط فراری شدن جوانان از
شــود
کننده مظلوم واقع شــده و نه تنها حمایت نمی
بخش کشاورزی است
بلکه دســتش هم زیر ســاطور قانونهایی است که این تولید کننده خرما یادآور شــد :همانگونه که بیان
فوری تصویب میشــوند و اثر ســو بر روی تولید و شد بازتاب شرایطی که برای بخش کشاورزی ایجاد
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فروردین :

بیمــه زنان خانه دار و دانشــجویان نیازمند
اطالع رسانی گســترده و آگاهی بخشی در
جامعه است تا مورد استقبال بیشتر قرار گیرد.
به گــزارش ایرنا ،در حال حاضر  ۹۸۳هزار
و  ۶۵۷نفر تحت پوشــش تامین اجتماعی
هرمزگان قرار دارند که  ۵۵درصد از جمعیت
کل استان را در بر می گیرد.
۲۹هــزار و  ۲۲۲واحدکارگاهــی نیز زیر
پوشــش تامین اجتماعی در هرمزگان قرار دارای یک تا  ۵نفر بیمه شده را تشکیل می کارگاههای بزرگ با بیش از  ۵۰نفر بیمه شده
دارند که  ۷۲درصد از این تعداد ،کارگاههای دهند و  ۳درصد (معادل  ۹۷۲واحد) شــامل هستند .

رییس کمیته تولید انجمن خرمای کشور:

شنبه  20فروردین 1401

طالع بینی

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

گر در کشور نقش بسزایی در ارائه خدمات
بیمه ای در حوزه های درمانی و بازنشستگی
در کشور دارد .کامرانی خاطرنشان کرد :طرح
بیمه زنان خانه دار و دانشــجویان سازمان
تامین اجتماعی می تواند کمک شــایانی به
این دو قشر مهم جامعه در دریافت خدمات
بیمهای کند و از این طرح برای دســتیابی به
اهداف مورد نظر حمایت خواهد شد.
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان تصریح کرد :طرح مهم
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کردهاند فراری شدن جوانان از این بخش است ،جوان
با خود حساب و کتاب میکند و میبیند ورود به این
بخش جز زیان چیز دیگری ندارد .رییس کمیته تولید
انجمن خرمای کشــور گفت :کشاورز بهخصوص در
منطقه جنوب کشــور و اســتانهایی مانند هرمزگان
محصول را بایستی در دمای طاقت فرسای  ۵۰درجه
ســانتیگراد و باالتر که برای بسیاری از افراد غیرقابل
تحمل است و با هزار مشــکل و دردسرهایی که در
بر سر راهش ایجاد میکنند تولید کند.وکیلیپور ادامه
اضافه کرد :ســپس هم باید محصول را در سردخانه
نگهداری و هزار مساله را حل کند اما در زمان فروش
دولت اجازه نمیدهد حداقل با نرخ تمام شده بفروش
برســاند و باید با ضرر و نرخ ارزانتر از بهای تولید
بفروشــد .وی در خصوص هزینههای تولید مثال زد:
چنانچه قیمت تراکتوری تا پنج سال قبل  ۵۵۰میلیون
ریال بود اکنون قیمت به هشــت تا  ۱۰میلیارد ریال
رسیده ،گاوآهن تراکتور هم از  ۵۰میلیون ریال به ۳۵۰
میلیون ریال افزایش یافته ،نرخ کود هم از  ۸۰۰هزار
ریال به پنج میلیون و  ۵۰۰هزار ریال رسیده است.
دبیر کمیته تولید انجمن خرمای کشــور گفت :دولت
بایستی سیاستهای خود را از حمایت از وارد کننده
به حمایت از تولید و تولید کننده تغییر دهد ،اما هنوز
درحــال حمایت از واردکنندگان اســت.هرمزگان با
برداشت ساالنه  ۱۵۰هزار تن خرما از  ۳۷هزار هکتار
نخلســتان رتبه چهارم تولید و سوم سطح زیرکشت
خرمــا در کشــور را دارد ۵۵ .نوع خرمــا در این
اســتان تولید میشود که  ۲۰نوع آن تجاری داخلی و
خارجی است و سه نوع پیارم ،خاصویی و مضافتی به
کشورهای استرالیا ،کانادا ،روسیه و کشورهای آسیای
میانه صادر میشود .به گزارش ایرنا ؛ برداشت خرما
در هرمزگان با خرمــای آل مهتری از اول خرداد ماه
آغاز میشود و با برداشت پیارم پایان مییابد.

آگهي مزايده عمومی فروش یک قطعه زمین
با کاربری تجاری شهرداري بندرخمير

نوب
ت
ا
ول

به استناد مصوبه شماره  301مورخ  1400/12/14شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي ماده  13آئين نامه مالي
شهرداريها ،شهرداري بندرخمير در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری خود را واقع در بندرخمير جنوب غرب میدان امام
خمینی (ره) از طريق مزايده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
()www.setadiran.comبا شــرايط زير به صورت الکترونیکی به فروش برساند :شماره سیستمی مزایده سامانه
تدارکات 2001093551000001
زمان انتشار در سایت  1401/01/17 :تاریخ و ساعت  8صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/01/27 :و ساعت  8صبح
مهلت بارگزاری اسناد در سامانه 1401/02/07 :و ساعت  8صبح
زمان بازگشایی پاکات 1401/02/07 :و ساعت  11صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
.1مساحت قطعه مذکور  567.55متر مربع طبق کروکی مندرج در اسناد و قیمت پایه هر متر مربع (37.000.000سی و
هفت میلیون ریال )جمعا  20.999.350.000ریال (بیست میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال)
تعیین می گردد. 2 .برگزاری مزایده صرفاً از طریق ســامانه 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.
. 2پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
. 3عالقه 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 021-41934 :اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در
سایت سامانه ( )www.setadiran.comبخش «ثبت نام/پروفایل مزایده گر» موجود است.
-4ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ1.050.000.000ريال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ريال) مي باشد كه به صورت
ضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز نقدي به حســاب شماره  72191145857821نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام
شهرداري بندرخمير صورت پذیرد.
 -2به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم و يا تحويل داده شده بعد از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهدشد.
 -3برندگان اول ،دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت  7روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي
اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -4پرداخت هرگونه عوارض ،ماليات ،هزينه نقل و انتقال  ،هزينه كارشناســي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار
ميباشد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد.
 -5پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.
-6هزينه آگهي و كارشناسي به مبلغ50.000.000ريال( پنجاه ميليون ريال) به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.
ضمناً شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

ی تنفس عمیق و آرامش داشتن فکر خوبی است
كم 
و خوشــبختانه امروز مجالی برای این کار مییابید.
مشکل اینجاســت که آرامش و تســکین شما از
دنیای واقعی بدســت نمیآید؛ ممکن است این کار در تصور و خیال
امکانپذیر باشد .شما باید گریزی به دنیای رویا و خیال بزنید .سفر در
دنیای درونی کار اشــتباهی نیست به شرطی که شما به فکر وظایف و
مسئولیتهایتان نیز باشید.
اردیبهشت :

درست از زمانیکه شــما احساس میکنید دیگر توانی
ندارید و به قول معروف کشتی تان به گل نشسته است
پنجره ای از فرصتها به روی تان باز میشود .ممکن
است اعتقاد داشته باشید که قادر به انجام هر کار هستید اما اکنون حتی
نمیتوانید به روشنی درباره آینده خود بیندیشید و تصمیم بگیرید .حتی
یک تفسیر و تعبیر بی ضرر و بی غرض ممکن است نادرست باشد و
شما را به اشتباه بیندازد .بنابراین قبل از اینکه حرفی بزنید راجع به آن
خوب فکر کنید و خودتان را در دردسر نیندازید .سکوت بهترین کار
ممکن است!
خرداد :

گرچه شما سهم خود را در کار دارید اما برای تان خیلی
سخت است که کارتان سروقت انجام دهید .امروز اگر
آنهایی که درگیر کار هستند بخوانند ,به موسیقی گوش
دهند ,داستان پردازی کنند در موقعیت مناسب تری از کار هستید در
غیر این صورت مجبورید که از قوه تخیل تان کمک بگیرید .نوشتن یک
راهنمای فنی یا انجام دادن یک کار تکراری خسته کننده خیلی سخت
ودشوار است .اما اگر بدرستی ذهن تان را متمرکز کنید شما میتوانید
هرکاری را که الزم است را انجام دهید.
تیر :

سعی برای پیدا کردن راه معقولی برای انجام دادن همه
کارهایــی که امروز در برنامه تان دارید ممکن اســت
ناامید کننده باشد .این مسئله به معنی این نیست که شما
تقویــم تان را با انبوهی از کار پر کردهایــد؛ هر کاری نیازمند زمان و
انرژی بیشتری است  .احساســات خود را کنترل کنید؛ اگر ناراحتی
و آزردگیهــای خود را برای دیگران فاش کنید ،روزتان را پیچیده تر
خواهد کرد .فقط به یاد داشته باشید اگر بتوانید خط پایان را تصور کنید
قادر خواهید بود که در نهایت به آنجا برسید.
مرداد :

امروز مســئولیتهای مالی تان میتوانند در مسیر یک
رابطه خوب قرار بگیرند .شــاید شما مجبور باشید که
کسی باشید که مقتدرانه مســئولیتی را پایان میدهید.
سخت است که فعالیتهایتان را محدود کنید؛ شاید نگران وضعیت مالی
خود باشــید با این حال پنهان کردن سر در برف راه حل عاقالنه ای
نیســت .بهتر است امروز را بسالمت و بدون فکر و خیال بگذرانید در
غیر این صورت فردا بارانی از کسری پول بر سرتان میریزد.
شهریور :

وقتی که احساس گیجی و پریشانی میکنید واقعا دست
پاچه و نگران میشــوید در حالیکه دیگران شما را به
عنوان شخصی میبینند که گامهایتان را استوار و مطمئن
بر زمین میگذارد .با وجود اینکه ماه نشان شما هنوز تحت تاثیر زحل
تاریک و محزون اســت و در اولین خانه از شخصیت شما قرار دارد،
افکارتان در ابرها شناور هستند .سیاره حاکم شما عطارد اکنون مقصر
است چرا که به نپتون رویایی میپیوندد تا شما را به یک سفر جادویی و
مرموز بفرستد .ممکن است زمانیکه از دنیای خیال به زمین برمیگردید
بین حقیقت و خیال غوطه ور باشید.
مهر :

سخت است که امروز گام استواری در محل کار بردارید
و سپس آن راه را ادامه دهید .در عوض ممکن است اول
کارهای زیادی انجام دهید ولی در آن زمان بدون اینکه
پیشــرفتی حاصل کنید درجا میزنید .اگر این چرخه متناوب در تمام
روز ادامه داشــت ریتم خودش را بدست خواهد آورد .به جای تالش
برای تغییر این روند فقط زمانی را که دارید برای تفکر درباره تالشهای
پی در پی هدر میدهید کاهش دهید.
آبان :

با وجود نیات بسیار خوبی که امروز در مورد کارهایتان
دارید ممکن است با مخالفتهای زیادی روبرو شوید.
امروز اتفاقات زیادی رخ میدهند که تمرکز شــما از
فعالیتهایی که دارید بهم میزنند و باعث میشوند بهره وری تان باال
نرود .خود را از سســتی و تنبلی آزاد کنید و به خودتان قول دهید که
دیگر خودتان را سرزنش نکنید .یک پیاده روی کوتاه ،مدیتیشن یا یك
خواب نیمروزی شما را سر حال کرده و نیروی تازهای برای رویارویی
با وظایف تان به شما خواهد داد.
آذر :

امروز ایدههای جدیدی به ذهن شــما میرسد سریع تر
از اینکه بتوانید آنها را عملــی کنید! این به خاطر این
اســت که شما کانال ارتباطی قوی با ذهن نیمه هوشیار
خود دارید .با وجود اینکه این وضعیت خیلی خوب به نظر میرسد اما
میتواند مشکالتی را نیز بهمراه داشته باشد؛ چرا که شما نیازدارید در
محل کارتان روی وظایف خاصی تمرکز داشته باشید .معموال رسیدگی
به جزییات بهترین استعدادهای شما نیستند و اخیرا نیز سخت تر کنترل
میشوند .بهترین کاری که میتوانید را انجام دهید و كارهای نیمه تمام
خود را فردا به پایان برسانید چرا که فردا بهتر میتوانید تمرکز کنید.
دی :

ممکن اســت امروز نیز به دنبال تمــام کردن کارهای
ناتمام دیروز باشــید اما زیاد دوست ندارید امروز این
کار را بکنید .حتی اگر برنامهای دارید آسان نیست که
امروز متمرکز باشــید چرا که ذهن تان سرگردان است چرا که در حال
خیالپردازی در مورد کمیاستراحت و آرامش در میان کارتان هستید.
اما بهتر اســت وظایف قبلی تان را انجام دهید زیرا ممکن است فردا
فرصت این کار را پیدا نکنید.
بهمن :

اگر یکی از نزدیکترین دوســتان یا همسرتان از شما
تقاضایی داشت که بیش از توان شما بود در طول روز
احساس رنجش و ناراحتی خواهید کرد .شما بیشتر از
همیشــه مایلید که راجع به افکار تان صحبت کنید با این حال آسان
نیســت که در رابطه با احساسات تان ثابت بمانید .به یاد داشته باشید
امروز تعادل ماهرانهای بین احترام به نیازهای خود و دیگران وجوددارد
آن را خراب نکنید!
اسفند :

امروز ممکن است الزم باشد که به کارهایی بپردازید که
خودتان عقیده دارید زیاد مهم نیستند با این حال از شما
خواسته شده تا آنها را انجام داده و مسائل جزیی زیادی را نیز حل کنید.
اگر تنها به این فکر کنید که باید چکار کنید پریشان و آشفته خواهید
شد .به ذهن تان اجازه دهید کمیخیال پردازی کند و این باعث میشود
از این فشار و استرسی که هم اکنون دارید تا حد زیادی رها شوید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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رئیسجمهور:

تالش میکنیم سهم بیمار از هزینههای درمان کاهش یابد

گروه خبر  //رئیسجمهور بر ضرورت کاهش
ســهم پرداختی بیمار از هزینههای درمان
تاکید کرد و گفت :باید با تقویت پوششهای
بیمهای کاری کنیم که اگر فردی در خانوادهای
بیمار شد ،آن خانواده فقط دغدغه بیمار خود
را داشته باشد و نگران هزینهها نباشد.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

سیدابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی با جمعی
از مدیران و متخصصان نظام بهداشــت و درمان
ضمن قدردانی صمیمی از ایثار و مجاهدت کادر
درمان کشــور در دوران همهگیری کرونا ،گفت:
در روزهای آغازیــن فعالیت دولت روزانه ۷۰۰
خانواده بــه خاطر کرونا داغــدار عزیزان خود
میشــدند و عده زیادی نیز کسبوکار خود را از
دست داده بودند ،اما با واکسیناسیون گسترده هم
آمار ابتال و قربانیان کرونا به شــکل چشمگیری
کاهش یافت و هم شــاهد بازگشــایی مشاغل،
مدارس و دانشگاهها هستیم.
رئیسجمهــور با اشــاره بــه ســالروز ابالغ
سیاستهای کلی نظام سالمت ،خاطرنشان کرد:
امروز در جایگاهی هستیم که باید نگاهی به کیفیت
اجرای این سیاستها داشته باشیم تا ببینیم دلیل

عدم اجرای بخشهایــی از آن چه بوده و برای
رفع موانع چارهاندیشــی کنیم .شما کارشناسان
بخش ســامت بهتر از هر کــس دیگری به این
مســئله وقوف دارید و میتوانید به دولت در رفع
این موانع کمک کنید.وی با بیان اینکه باید برای
حوزه بهداشــت و درمان کشور یک نظام مسائل
تعریف و اولویتهای آن تعیین شود ،اظهار کرد:
دولت مصمم است که مشکالت موجود در عرصه
بهداشــت و ســامت عمومی را برطرف کند اما
طبیعت ًا پرداختن به همه مشکالت به طور همزمان
ممکن نیســت و باید اولویتگذاری انجام شود.
رئیسجمهور با تاکید بر لزوم تشــکیل شورای
عالی سالمت ،افزود :باید تحول در نظام سالمت
را با هدف کاهش هزینهها و ارتقای شاخصهای
سالمت ،علمپایه ،دانشبنیان و فنآورانه به پیش
ببریم .در همین راستا شــورای عالی سالمت با
دستور کار مرتبط و مناســب به زودی تشکیل
خواهد شد.رئیسی با اشاره به ابراز نگرانی برخی
میهمانان جلسه نسبت به افزایش موج مهاجرت
در میان پزشکان ،تصریح کرد :باید این اطمینان را
نزد دانشجویان پزشکی ایجاد کنیم که پس از پایان

تحصیالت در نظام درمانی کشور با درآمد خوب و
جایگاه اجتماعی مناسب جذب خواهند شد .باید
این ادراک در میان دانشجویان ایجاد شود که آنان
سرمایهها و آیندهسازان کشور هستند.
رئیسجمهور بر ضرورت تقویت شــبکه جامع
بهداشت کشور با اتکا به روش ارجاع تاکید کرد و
افزود :هیچ تردیدی وجود ندارد که پیشگیری مقدم
بر درمان است و توسعه شبکه سراسری بهداشت
و فعالتر شدن آن میتواند ضمن ایجاد اطمینان
برای مردم در زمینه رســیدگیهای پزشکی ،به
تقدمبخشی به رویکرد پیشگیری نسبت به رویکرد
درمان کمک کند.رئیســی در ادامه صحبتهای
خود ،از وزیر بهداشــت خواســت تــا اجرای
نظام ارجاع و پزشــک خانواده را که تاثیر قابل
مالحظهای در کاهش هزینهها و بستریها دارد،
با جدیــت پیگیری کند.رئیسجمهور همچنین با
اشاره به بازدید خود از درگاه ملی صدور مجوزها
در وزارت اقتصاد گفت :موضوع صدور مجوزها
در عرصه پزشکی برای مشاغلی نظیر راهاندازی
درمانگاه و داروخانه نیز باید تا جای ممکن سهل
و تسریع شــود ،چراکه این موضوع میتواند به

ضرب االجل رئیس کل دادگستری
برای حل مشکل افراد فاقد شناسنامه در هرمزگان

گروه خبــر  //رئیس کل دادگســتری
هرمزگان با تعیین ضرب االجل از مسئوالن
مربوطه خواســت برای حل مشکل افراد
فاقد شناسنامه در این استان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ نشســت مشترک
رئیس کل دادگســتری هرمزگان و مدیر کل
ثبت احوال اســتان با محوریت رسیدگی به
مشــکالت افراد فاقد شناســنامه برگزار شد
که در جریان آن ،طرفین بر شــتاب بخشی به
اقدامات در چارچوب کارگروه مشترک ،تأکید
نمودند .در این نشست که معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان
نیز حضور داشت ،رئیس کل دادگستری استان
با اشاره اینکه بر اساس آمار همچنان  ۱۰۲نفر
در مناطق مختلف اســتان هرمزگان از داشتن
اوراق هویت محروم میباشند ،با تعیین ضرب
االجل از مسئوالن مربوطه خواست برای حل
مشــکل افراد فاقد شناســنامه در این استان
اقدام کنند .مجتبی قهرمانی تصریح کرد :پس
از صدور دســتور ریاست محترم قوه قضاییه

در دی ماه  ۱۴۰۰مبنی بر لزوم حل مشــکل
افراد فاقد شناسنامه ،با پیگیری های دستگاه
قضایی اســتان هرمزگان ۷۲ ،نفــر از افراد
فاقد شناسنامه در دهستان چراغ آباد ،بخش
توکهور شهرستان میناب و دیگر مناطق استان،
شناسنامه و اوراق هویت خود را دریافت نموده
اند.وی در ادامه افزود :دستگاه قضایی استان
هرمزگان در راستای مأموریت های ابالغی از
سوی قوه قضاییه مبنی بر احیاء حقوق عامه و
نظارت بر حسن اجرای قوانین ،موضوع افراد
فاقد شناســنامه را به صورت ویژه در دستور
کار خود قرار داده است و با ارسال مکاتبه ای
به رؤسای حوزه های قضایی و دادستان های
عمومی و انقالب سراسر استان ،از آنها خواسته
است ضمن همکاری با مسئولین سازمان ها و
نهادهای ذی ربط ،با قید فوریت و به صورت
ویژه ،اقدامات الزم را جهت حل مشکل افراد
فاقد شناسنامه ایرانی در حوزه تحت تصدی
خود انجام داده ،آمــار دقیق این افراد را فورا ً
جهت بررسی و اتخاذ تدابیر الزم ،اعالم نمایند.

ایــن مقام قضایی همچنیــن ،اتخاذ تمهیدات
الزم به منظور تهیه نمونه های  DNAافراد
متقاضی از طریق آزمایشگاه تعیین شده در این
خصوص ،تأمین هزینه آزمایشــات از طریق
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)
و تسریع در اعالم نتیجه آزمایشات ظرف ۱۵
روز را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان
هرمزگان به منظور رفع مشــکالت افراد فاقد
شناسنامه در این استان عنوان نمود.رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان در پایان با تقدیر و
تشکر از تعامل سازنده اداره کل ثبت احوال و
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان
هرمزگان در همکاری با دســتگاه قضایی به
منظور گره گشایی از مشکالت و محرومیت
های افراد فاقد شناســنامه در اســتان ،ابراز
امیدواری کرد بــا تداوم این همکاری ها طی
دو تا سه ماه آینده ،تمامی افراد فاقد شناسنامه
در مناطق مختلف استان ،اوراق هویت خود را
دریافت نمایند و از مزایای آن بهره مند شوند.

تجدید آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
پروژه آسفالت و خط کشی معابر سطح شهر بندرخمير

نوب

تا
ول

شــهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده  5آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده  5آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه
شماره  275مورخ1400/10/19شورای اسالمی شهر بندرخمیر پروژه خط کشی و اجرای آسفالت معابر سطح شهر بندر خمیر را
با شرایط و مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرکت صالحیت دار رتبه حداقل  5راه و باند به انجام
برساند .شایسته است پیشنهاد قیمت خود را از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1401/01/27الی ساعت 8صبح روز چهارشنبه
مورخ  1401/02/07همراه با یک فقره رســید سپرده به حساب 72191145857821شهرداری نزد بانک مهر شعبه خمیر و یا
ضمانتت نامه معتبر بانکی به مبلغ  1.500.000.000ريال در سامانه ستاد ایران بارگزاری و اصل آن را در پاکت مهر شده به امور
پیمانها شهرداری بندرخمیر تحویل و رسید دریافت دارید.
 -1متقاضیان می توانند از ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  1401/01/18الی ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 1401/01/27
جهت اخذ هرگونه اطالعات وجزئيات مورد نظر  ،حجم و ميزان كار  ،مشخصات  ،شرايط و مفاد قرارداد  ،فرم پيشنهاد قيمت  ،اسناد
وشرايط مناقصه الزاماً از سایت  www.setadiran.irاسناد مناقصه دريافت نماييد .مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.کلیه مراحل برگزاری و
انتخاب پیمانکار ذیصالح از طریق سامانه ستاد انجام میگردد.
-2ضمانت نامه شركت در مناقصه را طي پاكت (الف) اساسنامه،صورتجلسات هيئت مديره ،آگهي تاسيس و ثبت ،آگهي معتبرآخرين
تغييرات اساسنامه شــركت ،فرم تعهدنامه عدم مشموليت شركت در قانون منع مداخله كاركنان دولت در شركت ،سوابق كاري
شركت ،رضايت نامه را طي پاكت (ب) و آناليز و برآورد و قيمت پيشنهادی را طي پاكت (ج) با امضاي مقام مجاز و مهر شركت در
سامانه ستاد ایران بارگزاری نمایند.
 -3کلیه اســناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه  ،صورتجلســات هئیت مدیره  ،آگهی تاسیس و ثبت،آگهی آخرین تغییرات
اساسنامه ،گواهی تاییدیه صالحیت پیمانکاری حتماٌ برابر اصل گردد .و در صورت برنده شدن جهت بررسی به شهرداری ارائه گردد.
 -4کلیه اسناد مناقصه تحویلی از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشمولیت شرکت در قانون منع مداخله کارکنان دولت در
شرکت به امضاء مقام مجاز و مهر شرکت برسد.
 -5ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل از تاريخ بازگشايي پاكات دو ماه مهلت داشته باشد.
 -6درهنگام ارائه جواب به شماره وتاريخ آگهي اشاره شود.
-7چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -8به پيشنهاد هاي رسيده فاقد سپرده وتائيد صالحيت پیمانکاری معتبر ترتيب اثر داده نمي شود.
 -9پیشنهادهای اشتباه ،مبهم و ناخوانا مردود و ترتیب اثر داده نمی شود.
-10مبلغ اولیه پیمان 30.000.000.000ریال سی میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی(اسناد خزانه و  ).....می باشد.
 -11كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
 -12در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معامالت شهرداري در ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1401/02/07تشكيل
وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .
 -13زمان قرارداد به مدت یکسال می باشد.
 -14شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .

شهرداريبندرخمير

رونق اقتصاد ســامت کمک کند.رئیسی صنعت
داروســازی را یکی از پیشرفتهترین عرصههای
علمی و تولیدی و مایه افتخار کشــور توصیف
کرد و گفت :تالش کنیم ضمــن حفظ و ارتقای
کیفیت تولیدات دارویی ،قیمت تمام شده داروها
را نیز به صرفه کنیم تا نه اجحافی به تولیدکنندگان
دارو شود و نه فشــاری به مصرفکنندگان دارو
وارد شــود.وی در بخش دیگری از سخنان خود
از تســهیل پذیرش و تربیت دانشجویان خارجی
در دانشگاههای پزشکی کشور استقبال و تصریح
کرد :من به طور جــدی از این موضوع حمایت
میکنم .عالوه بر آموزش مهارتهای پزشــکی
بر آموزش اخــاق عمومی و حرفهای نیز توجه
ویژه داشته باشــید و تالش کنید این موضوع به
عنوان امتیازی برای نظام آموزش عالی جمهوری
اسالمی مطرح و معرفی شــود.رئیسجمهور با
اشــاره به برخی نظرات مطرح شــده در جلسه
درباره طب ســنتی ،خاطرنشان کرد :من همواره
تاکید کردم که خو ِد پزشکان ،توسعه طب سنتی را
مدیریت و برای تقویت و ارتقای آن تالش کنند.
هر نظری در عرصه طب ســنتی مطرح شد قابل

گروه خبــر  //نماینده مــردم بندرعباس در
مجلس گفت :دو سوم شهر بندرعباس دارای
بافت فرسوده است و به دلیل قرارگیری استان
هرمزگان در کمربند لرزه خیز کشــور و نظر
به اینکه تاکنون هیچ اقــدام موثری در حوزه
بازآفرینی شهری در شــهر بندرعباس انجام
نشده است.

منصــور آرامی نماینده مردم بندرعباس در مجلس
در نشســت مشــترک اعضای کمیســیون عمران
مجلس شورای اســامی با وزیر راه و شهرسازی
و معاونین وزیر با تقدیر از ســازمان های بنادر و
دریانوردی و راهــداری و حمل و نقل جادهای به

بررسی در مجامع علمی است و اساس ًا کرسیهای
نظریهپردازی ،محلی برای بررسی نظرات علمی
جدید اســت.به گزارش ایسنا ،رئیسی با تاکید بر
لزوم پیگیری موضوعــات خودامدادی و تقویت
مدیریت شده نقش مردم در نظام سالمت و درمان
و نیز تقســیم عادالنه پزشک و پرستار در سطح
کشور ،گفت :جمهوری اســامی ایران به لطف
فداکاریهای پزشــکان از جایگاه شایستهای در
عرصه مقابله و مدیریت همهگیری کرونا برخوردار
است اما باید برای دست یافتن به جایگاه بهتر در
همه عرصههای بهداشت و سالمت تالش کنیم.
بر اســاس ایــن گــزارش ،پیش از ســخنان
رئیسجمهور ،تعــدادی از مدیران و متخصصان
نظام ســامت کشور نیز در ســخنانی به طرح
دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

رفع بروکراســی پیچیده برای اســتفاده بهتر از
توانمندیهای نظــام درمانی کشــور در زمینه
تولید محصوالت پزشکی و نیز تربیت نیروهای
متخصص ،مقابله با فساد ناشی از ارز ترجیحی در
شبکه تامین دارو و تجهیزات پزشکی ،ضرورت
وجود نگاه جامع به عرصه ســامت بر پایه تقدم
پیشــگیری بر درمان ،تالش برای طراحی مدل
بومی نظام ســامت ،لزوم ساماندهی حکمرانی
دادههای نظام سالمت ،ارتقای ظرفیتهای طب
سنتی در برابر اســتقبال گسترده مردم ،ضرورت
بازســازی و نوسازی زیرساختهای بهداشتی و
سالمت از جمله تختهای بیمارستانی و ناوگان
اورژانس و لزوم توجه بیشــتر به آموزش اخالق
عمومی و حرفهای در پزشــکی از جمله مباحثی
بود که در این جلسه مطرح شد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس :

دو سوم بندرعباس دارای بافت فرسوده است

دلیل فعالیتهای موثر در تعطیالت نوروزی ،اظهار
کرد :با توجه به حجم زیاد مسافرت های نوروزی
به ویژه تعداد زیاد مسافرتهای انجام شده در استان
هرمزگان ،عملکرد این دو ســازمان مطلوب بوده
است.وی همچنین پیشــنهاد کرد که برای مدیریت
وضعیت بحرانی مســکن در کشور و سر و سامان
دادن به وضع موجــود ،حوزهای تصمیمگیر در این
باره در وزارتخانه ایجــاد و اقدامات موثری برای
مدیریت صحیح وضعیت مســکن در جامعه انجام

هشدار به شرکت پشتیبانی امور دام؛

مرغها روی دست مرغداران ماند!

گرو خبر  //دبیرکانون مرغداران گوشــتی گفت :با مازاد تولید مرغ گرم
مواجهیم و این در حالیست که مرغ منجمد هم به بازار تزریق شده است؛
به همین جهت بازار دیگر کشــش جذب مرغهای تولید شده را ندارد و
مرغها بر روی دست مرغداران مانده است.

پرویز فروغی با بیان اینکه مرغ در ســالنهای پرورش مرغ تلمبار شده است،
گفت :اکثر مرغداران زمان تحویل مرغهایشــان رسیده ولی بازار کشش جذب
آن را ندارد و خریداری نیســت.وی ادامه داد :با مازاد تولید مواجهیم و این در

شــود .به گزارش فارس ،عضــو مجمع نمایندگان
استان هرمزگان همچنین عنوان کرد :دو سوم شهر
بندرعباس دارای بافت فرســوده اســت و به دلیل
قرارگیری استان هرمزگان در کمربند لرزه خیز کشور
و نظر بــه اینکه تاکنون هیچ اقدام موثری در حوزه
بازآفرینی شهری در شــهر بندرعباس انجام نشده
است ،خواستار انجام اقدامات موثر حوزه بازآفرینی
شهری وزارت راه و شهرسازی در سر و سامان دادن
به بافت فرسوده شهر بندرعباس هستیم.

حالیست که مرغ منجمد هم وارد بازار شده و همین موضوع تقاضای مرغ گرم را
کم کرده و مرغها روی دست مرغداران مانده است.دبیرکانون مرغداران گوشتی
اضافه کرد :تاخیر در ارسال و بارگیری نهادههای دامی هم همچنان به قوت خود
باقی است.فروغی تصریح کرد :اگر شرکت پشتیبانی امور دام به این موضوع ورود
و اقدام به خرید این مرغها برای ذخایر کشــور نکند فاجعه رخ خواهد داد.به
گزارش ایسنا ؛ وی با بیان اینکه بارها پیگیر این موضوع بودیم ولی به ما اعالم
شد که ذخایر هم پر اســت و نیازی وجود ندارد ،افزود :باید برای این موضوع
فکری شود .درست اســت که بیش از نیاز کشور جوجهریزی شده ولی تزریق
مرغ منجمد به بازار نیز باعث شــده که بازار اشباع شود و مردم نیز از مرغهای
منجمد خریداری کنند.

تجدید آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
پروژه احداث پل بتنی جنوب شهرداری بندر خمیر

نوب

تا
ول

شــهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده  5آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده  5آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه
شماره  279مورخ1400/10/21شورای اسالمی شهر بندرخمیر پروژه پروژه احداث احداث پل بتنی جنوب شهرداری بندر خمیر
را با شــرایط و مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرکت صالحیت دار رتبه حداقل  5ابنیه یا راه و
ترابری به انجام برساند .شایسته است پیشنهاد قیمت خود را از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1401/01/27الی ساعت 8صبح
روز چهارشنبه مورخ  1401/02/07همراه با یک فقره رسید سپرده به حساب 72191145857821شهرداری نزد بانک مهر شعبه
خمیر و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ  376.000.000ريال در سامانه ستاد ایران بارگزاری و اصل آن را در پاکت مهر شده به
امور پیمانها شهرداری بندرخمیر تحویل و رسید دریافت دارید.
 -1متقاضیان می توانند از ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  1401/01/18الی ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 1401/01/27
جهت اخذ هرگونه اطالعات وجزئيات مورد نظر  ،حجم و ميزان كار  ،مشخصات  ،شرايط و مفاد قرارداد  ،فرم پيشنهاد قيمت  ،اسناد
وشرايط مناقصه الزاماً از سایت  www.setadiran.irاسناد مناقصه دريافت نماييد .مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.کلیه مراحل برگزاری و
انتخاب پیمانکار ذیصالح از طریق سامانه ستاد انجام میگردد.
-2ضمانت نامه شركت در مناقصه را طي پاكت (الف) اساسنامه،صورتجلسات هيئت مديره ،آگهي تاسيس و ثبت ،آگهي معتبرآخرين
تغييرات اساسنامه شــركت ،فرم تعهدنامه عدم مشموليت شركت در قانون منع مداخله كاركنان دولت در شركت ،سوابق كاري
شركت ،رضايت نامه ،کپی اسناد ماشین آالت بنام شرکت یا در اجاره شرکت را طي پاكت (ب) و آناليز و برآورد و قيمت پيشنهادی را
طي پاكت (ج) با امضاي مقام مجاز و مهر شركت در سامانه ستاد ایران بارگزاری نمایند.
 -3کلیه اســناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه  ،صورتجلســات هئیت مدیره  ،آگهی تاسیس و ثبت،آگهی آخرین تغییرات
اساسنامه ،گواهی تاییدیه صالحیت پیمانکاری حتماٌ برابر اصل گردد .و در صورت برنده شدن جهت بررسی به شهرداری ارائه گردد.
 -4کلیه اسناد مناقصه تحویلی از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشمولیت شرکت در قانون منع مداخله کارکنان دولت در
شرکت به امضاء مقام مجاز و مهر شرکت برسد.
 -5ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل از تاريخ بازگشايي پاكات سه ماه مهلت داشته باشد
 -6درهنگام ارائه جواب به شماره وتاريخ آگهي اشاره شود.
 -7چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -8به پيشنهاد هاي رسيده فاقد سپرده وتائيد صالحيت پیمانکاری معتبر ترتيب اثر داده نمي شود.
 -9پیشنهادهای اشتباه ،مبهم و ناخوانا مردود و ترتیب اثر داده نمی شود.
-10مبلغ کل 7.520.000.000 :ریال (از محل اعتبارات عمرانی دولت (اسناد خزانه و)).....
 -11كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
 -12در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معامالت شهرداري در ساعت  12روز چهارشنبه مورخ  1401/02/07تشكيل
وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .
 -13زمان قرارداد به مدت چهار ماه می باشد.
 -14شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .

شهرداريبندرخمير

