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مدیرعامل شرکت تولید برق استان هرمزگان خبرداد
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مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

نیروگاه بندرعباس با دارا بودن  ۴واحد بخار و  ۲واحد گازی به ظرفیت  ۱۳۲۰مگاوات
نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا می کند
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گروه خبر  //واحد  ۲نیروگاه بخار بندرعباس با ظرفیت اسمی  ۳۲۰مگاوات پس از  ۷ماه فعالیت مداوم
کارکنان ،متخصصان و کارشناســان صنعت تولید برق هرمزگان و انجام تعمیرات سخت و طاقت فرسا
شبانه روزی به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

به گزارش خبرنگا دریا ؛ رضا مهرانی مدیرعامل شرکت تولید برق استان هرمزگان با بیان این مطلب اظهار داشت:
این واحد که شهریور سال گذشته پس از حادثه توربین به جهت رفع ایرادات و تعمیرات اساسی از مدار خارج شده
بود ،پس از تعویض کورتیس ثابت و پرههای متحرک ردیف اول و دوم توربین (ساخت شرکت دانش بنیان داخلی)،
بازسازی بلیدرینگ ،ترمیم بخش های بویلر و سرویس کاری تاسیسات مشترک ،جهت تامین برق در اوج مصرف
برق تابســتان راهاندازی شد.مهرانی افزود :حدود  ۷۰درصد قطعات به کار رفته جهت اورهال واحد  ۲از ساخت
ت های دانش بنیان استفاده شده و توربین فشار ضعیف این واحد  ۳۲۰مگاواتی با کمک پیمانکاران
داخل و شرک 
داخلی به طور کامل بازســازی شده است .مدیرعامل شرکت تولید برق هرمزگان در پایان با اعالم این که با در

امضای تفاهم نامه
احداث دو باب مدرسه در هرمزگان

مدار قرار گرفتن واحد بخاری شماره  ۲نیروگاه بندرعباس کلیه
واحدهای نیروگاهی استان جهت گذر موفق از پیک تابستان سال
 ۱۴۰۱در مدار میباشند ،اضافه کرد :تالش بی وقفه و شبانه روزی
کلیه پرســنل صنعت تولید برق استان هرمزگان علی الخصوص
انجام تعمیرات در تمامی ساعات تعطیلی نوروز برای در مدار قرار
گرفتن واحد شماره  ۲بخار بندرعباس و تولید برق در ساعات اوج
مصرف پیش رو ســتودنی بوده و جای بسی تقدیر و تشکر دارد.
الزم به ذکر است ؛ نیروگاه بندرعباس با دارا بودن  ۴واحد بخار و
 ۲واحد گازی به ظرفیت  ۱۳۲۰مگاوات نقش مهمی در پایداری
شبکه سراسری برق ایفا می کند .

ادارات هرمزگان
در روزهای پنج شنبه تعطیل شد
ثبت  ۱۰اثر هرمزگان
در فهرست آثار ملی
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مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

واریز  480میلیارد ارزش افزوده به حساب شهرداری بندرعباس

گروه خبر  //دکتر ســیدفخرالدین هاشمی مدیرکل نوســازی ،توسعه و تجهیز
مدارس اســتان هرمزگان با همراهی قویدل مدیرکل آموزش و پرورش اســتان
هرمزگان طی دیداری با حســن آرمات رئیس اداره امورشعب بانک ملی هرمزگان
تفاهم نامه احداث دو باب مدرسه را امضا کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشــمی در این دیدار با بیان اینکه بانک ملی کارنامه درخشانی
در احداث مدارس در مناطق محروم اســتان دارد ،اظهار کرد :بانک ملی تاکنون 2باب مدرسه
را در منطقه هاشــم آباد حاجی آباد و سر دشت بشاگرد احداث کرده و اکنون نیز با امضای این
تفاهم نامه دو باب مدرسه دوکالسه به متراژ  101متری درپشت بند بستک و 6کالسه به متراژ
 400متری در محل مدرسه اخگر حســنلنگی احداث خواهد کرد .گفتنی است؛ هر دو پروژه
بصورت مشارکتی توسط بانک ملی و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان با هزینه ای بالغ بر 7
میلیارد تومان احداث خواهد شد.

افزایش بیسر و صدای
کرایه تاکسیها در بندرعباس
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گروه خبر  //مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان
گفت :امور مالیاتی استان هرمزگان در سال
۹۹حدود ۱۳۰میلیارد تومان و در ســال
۱۴۰۰حدود۴۸۰میلیارد تومان به شهرداری
بندرعباس ارزش افزوده واریز کرده است.

رضــا آخوندزاده در نشســت با اعضای
شورای شهر و شهردار بندرعباس اظهار داشت:
تاکنون هیــچ اتفاقی برای تعامل امور مالیاتی

با شهرداری بندرعباس نیفتاده است اما من
این قول را میدهم که تعامالت بیشتر شود
چرا که همه ما در یک کشــتی نشستهایم و
در دولت آیتاهلل رئیسی که دولت پاکدستان
اســت خدمت میکنیم .وی بیان کرد :در
ی مالیات بر ارزش افزوده به
سال  ۹۹پرداخت 
شهرداریهای استان  ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان بوده است که این پرداختیها در پایان
ســال  ۱۴۰۰به  ۱۳هــزار و  ۵۹۹میلیارد
تومان رسیده است یعنی  ۱۰۹درصد افزایش
پرداختی داشتهایم.مدیرکل امور مالیاتی استان
هرمزگان ادامه داد :این افزایش پرداختیها با
وجود فشار شدید و داشتن  ۱۶۸پست خالی
در امور مالیاتی استان انجام شده است چرا
که هرمزگان ،اصفهان ،شیراز و تهران نیست
که وفور نیرو در همه حوزهها داشــته باشد
و این به خاطر مظلومیت هرمزگان اســت.

آخونــدزاده ادامه داد :یکــی از برنامههای
مهمی که داریم این است که حساب مالیاتی
شرکتها و صنایعی که خارج استان است را
به داخل استان منتقل کنیم چرا که معتقدیم
شــرکتهایی که مال این استان است و باید
عایدی و درآمدش در جیب مردم این استان
برود و این گونه وصولــی و ارزش افزوده
بیشتری نصیب مردم استان خواهد شد.وی
تصریحکرد :در ماده  ۷۷متاسفانه شهرداری
با ما هیــچ همکاری نــدارد در حالی که
شــهرداری ها مکلف هستند اطالعات ماده
 ۷۷را بــه اداره کل امور مالیاتی بدهند اما با
وجود مکاتبات هیچ اطالعاتی به ما ندادهاند
تا بتوانیم پرونده تشکیل دهیم.مدیرکل امور
مالیاتی استان هرمزگان عنوان کرد :ما با تمام
وجود دنبال افزایش منابع درآمدی هستیم و
امسال اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد چرا

که ما سال گذشته با تمام مشکالتی که داشتیم
جزو شش اســتان برتر در وصول مالیات
بودیم و امســال نیز تالش میکنیم جزو ۳
استان برتر باشیم.آخوندزاده خاطرنشان کرد:
به تبع امور مالیاتیها همیشه وصولیهایشان
در اســفند ،فرودین ،اردیبهشت و خرداد کم
میشود و این امر طبیعی است چرا که ما در
حال بررسی پروندهها هستیم و این ماهیت
کار ما است و همیشه در این ماهها این چنین
بوده است اما با این وجود در اواخر اسفندماه
توانســتیم  ۲۱میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان
به شــهرداری بندرعباس وصولی پرداخت
کنیم.به گزارش مهــر ،وی تاکید کرد :اداره
کل امور مالیاتی استان هرمزگان در سال ۹۹
حدود  ۱۳۰میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰
حــدود  ۴۸۰میلیارد تومان به شــهرداری
بندرعباس ارزش افزوده واریز کرده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان خبر داد
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اجرای  200برنامه قرآنی  ،فرهنگی و هنری در ماه مبارک رمضان
گروه خبر  //مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
هرمزگان از اجرای بیــش از  200برنامه قرآنی در ماه
مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،اســمعیل جهانگیری با اعالم
ایــن خبر گفت  :ماه مبارک رمضــان بهترین فرصت برای
تبیین فعالیت های قرآنی و خدمــات نظام در حوزه های
مختلف است که از حداکثر ظرفیت ها در جهت اجرای این
برنامه ها اســتفاده شده است.وی افزود  :مهمترین شاخصه
فعالیت های قرآنی در مــاه مبارک رمضان مردمی بودن و
مشــارکت حداکثری حوزه های مختلف می باشــد و این
رویکرد باید در سایر فعالیت ها نیز تسریع یابد.دبیر شورای

فرهنگ عمومی اســتان هرمزگان به تشــریح برنامه های
قرآنی  ،فرهنگی و هنری ماه مبــارک رمضان پرداخت و
اظهار داشت :محافل انس با قرآن و جلسات تدبر در قرآن
کریم  ،اجرای نمایش های خیابانی  ،اکران فیلم های کوتاه
با محتوای قرآنی و معنوی  ،محافل ادبی  ،تجلیل از مفاخر
قرآنی  ،محافل حفظ قرآن کریم  ،کارگاه های سبک زندگی
اسالمی ،جلسات آموزشی تفسیر قرآن  ،اجرای طرح تالوت
نور  ،نشســت های علمی با موضوع قرآن کریم  ،جلسات
عفاف و حجاب از منظر قرآن کریم  ،نمایشگاه های مختلف
در حوزه هنرهای تجسمی با موضوع قرآنی در ماه مبارک
رمضان و  ...بخشی از مهمترین این برنامه ها می باشد.

استاندار هرمزگان :

بیمارستان کودکان درشان مردم هرمزگان نیست
آبا بتن ساحل

Beton Sahel

تولید و عرضه بتن آماده

Aba

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده به میدان شهدا نبش
خیابان دانش ساختمان بنی هاشمی واحد 2

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان گفت:
بیمارســتان کودکان در شــان مردم
هرمزگان نیســت و بهبود وضعیت این
بیمارســتان نیازمند تزریق یک سرمایه
مناسب است.

مهدی دوســتی در جمع مدیران و کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،افزود :سال
گذشته ســالی پر کار و توام از تنوع کاری و
ســخت برای فعاالن حوزه سالمت بود و از
همین رو مــردم قدردان زحمت عزیزان کادر
درمان هستند.وی اظهار کرد :امروز مهمترین

دغدغه دانشــگاه علوم پزشکی آمبوالنس
دریایی اســت و این دغدغه بجا و درســت
اســت ،که باید هرچه ســریعتر در این مورد
اقدام کرد تا این دغدغه به زودی رفع شــود.
استاندار هرمزگان مسئله آموزش را مهمترین
نیاز در جهت تربیت نیروها دانست و عنوان
کرد :نیازمند تربیت نیروهایی در حوزه بهداشت
و درمان استان هستیم که خوب آموزش دیده
باشــند و در اســتان ماندگاری داشته باشند
تا بتوانند خدمت رســانی مستمر و خوبی به
مــردم ارائه دهند .وی تصریح کرد :امیدواریم

پروژه های نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی
را امســال به پایان برسانیم من نسبت به این
مسئله خوشبین هستم و انتظار داریم در این
حوزه اتفاقات خوبی رخ دهد ،خوشــبختانه
اعتبارات خوبی در زمینه بهداشــت و درمان
اختصاص یافته اســت که می توان با استفاده
از این منابع نسبت به تکمیل پروژه های نیمه
تمام در حوزه بهداشــت و درمان اقدام کرد.
دوستی پرستاران را خادم و ایثارگر دانست و
بیان کرد :خدمات مستمر پرستاران در طول
سال و حتی در لحظات تحویل سال نشانه ایثار

آنها بود و بایستی آنها را خادم واقعی دانست و
قدردان این زحمتهای کادر درمان بود .استاندار
هرمزگان با اشاره به سفرهای خود به بخش
و شهرستانهای استان تصریح کرد :مهمترین
دغدغه مردم در هر بخش و شهرستان مسئله
بهداشت و درمان اســت و این مسئله بجا و
درست اســت و باید برای بهداشت و درمان
یک کار اساسی کرد تا مردم بتوانند خدمات
خوب و در شان دریافت کنند.به گزارش ایسنا؛
دوستی در پایان گفت :بیمارستان کودکان در
شان مردم هرمزگان نیست و بهبود وضعیت این
بیمارستان نیازمند تزریق یک سرمایه مناسب
است تا بتوانیم بیمارستان کودکانی در شان و
جایگاه مردم این اســتان بسازیم تا خدمات
دهی مناســبی به مردم دهد که به وجود آن
افتخار کنیم تا شرمنده این مردم شریف نباشیم.

خبری
استاندار هرمزگان خبر داد

پنجشنبه 1اردیبهشت 1401

احداث  60زمین چمن مصنوعی در هرمزگان

 19رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3863

سرمقاله

چرا تیمم؟

در یکی از محالت حاشیه ای بندرعباس بودم که صدای اذان بلند شد
و رهگذری که می خواست در مسجد محله نماز بخواند ،گفت آب نیست
و مجبور شــدم تیمم کنم .قبال از این محله و مسجد گزارش هایی را تهیه
کرده بودم و متوجه شدم همانطور که قبال خادم مسجد گفته بود ،لوله های
آبخوری و وضوخانه و ســرویس بهداشتی را بارها معتادان و سارقان باز
کرده اند وبرده اند و اینها هم به همین دلیل حتی درب ســرویس بهداشتی
را هم قفل کرده اند و باز نمی کنند .در این باب چند نکته را بایستی مورد
بررسی قرار داد و نیاز به آسیب شناسی است .اوال مانند این مسجد گاهی
در سایر مناطق و محالت هم دیده و شنیده ام که برای ارتقای امنیت در این
محالت بایستی اقدامات الزم توسط متولیان مربوطه صورت پذیرد .چرا
همچنان در بیشتر محالت حاشــیه ای ،معتادان وسارقان ،اراذل واوباش،
مواد ومشــروب فروشــان کوچه ها را به پاتوق خود تبدیل کرده اند و
برخــی کوچه ها در بعضی محالت مانند آیت ا ...غفاری به عنوان پاتوق
معتادان هستند و گاهی 30تا  40معتاد زن و مرد وحتی با بچه های شان
نشســته اند و در حال استعمال و تزریق هستند وساکنان هم مجبورند هر
روز این صحنه ها را ببینند و کودکان و نوجوانان و جوانان از مشاهده این
صحنــه ها الگوگیری می کنند .بارها در زمان تهیه گزارش ها ســاکنان
گفتهاندکهبهمسئوالنبگوییدوازآنهابپرسیدکهآیاآنهاحاضرندخانوادههای
خودشانهمدراینشرایطووضعیتزندگیکنندوفرزندانشانهرروزچنین
صحنه هایی را ببینند و از کوچه هایی عبور کنند که پر از ســرنگ آلوده
است و امکان فرورفتن در بدن شــان وجود دارد .اگر این شرایط را برای
خانواده خودشان نمی پسندند ،چرا برای دیگر خانواده ها می پسندند؟ مگر
موال علی (ع) که در ایام شــهادت شان قرار داریم ،نفرمودند که آنچه برای
خود می پسندید .،برای دیگران هم بپسندید و آنچه برای خود نمی پسندید،
برای دیگران هم مپســندید .اگر همین کالم موال را مسئوالن و همگان در
زندگی مان جاری وساری کنیم ،از بسیاری از مشکالت در حوزه های مختلف
جلوگیریمیشود.چرامسئوالناینکالمموالامیرالمومنین(ع)رامدنظرقرار
نمی دهند؟ آیا آنها وظیفه ای در رسیدگی به امورات مردم را برعهده ندارند
که ساکنان محالت حاشیه ای و بافت های فرسوده از امنیت مطلوب ،امکانات
و خدمات مناسب و ...بی بهره وشاهد تبعیض وبی عدالتی هستند؟ اما نکته
دوم اینکه چرا برخی از خادمان مساجد و ...علی رغم این شرایط به خود
اجازه می دهند که درب ســرویس بهداشتی و ...را قفل کنند تا نمازگزاران
مجبور شوند با تیمم نماز بخوانند و یا نماز اول وقت را نخوانند وبروند وبه
همین دلیل گاهی در بعضی مساجد می بینیم که حتی به اندازه انگشتان دست
هم نمازگزار در مسجد حضور ندارد .وقتی کسی افتخار خادمی مسجد را
قبول می کند ،بایستی شرایط حضور نمازگزاران را در مسجد فراهم کند و
درب سرویس بهداشتی و وضوخانه را حداقل در زمان نماز بازکند و آنجا
بایستد تا معتادان و سارقان نیایند و مردم بتوانندوضو بگیرندو نماز بخوانند.
چرا برخی از خادمان و هیئت امنای مساجد از حضور کودکان به این بهانه
که مسجد را کثیف می کنند ،در مسجد جلوگیری می کنند؟ اگر این کودکان
و نوجوانان در مسجد نیایند ،به کوچه ها و ....پناهنده می شوند و آینده شان
تباه می شود .در این بخش هم نیاز است متولیان مساجد بصورت مرتب از
مساجد بازدید کنند وبا اهالی صحبت کنند و آموزشهای الزم به خادمان و
هیئت امنای مساجد داده شود .
علی زارعی

گروه خبــر  /اســتاندار هرمزگان
گفت :در ســفر اخیر رییس جمهور به
استان مصوبه ها و اعتبارات خوبی در
بخش هــای مختلف ورزش اســتان
اختصاص یافت کــه احداث  ۶۰زمین
چمن مصنوعی و دهکده آبی ساحلی
شــهر بندرعباس از مهــم ترین این
طرح ها می باشد.

مهدی دوســتی در جمع جامعه ورزش
و جوانــان هرمــزگان افزود :ســاخت

سالن های ورزشــی در استان ،تعمیر و
تجهیز مجموعه ورزشــی خلیج فارس
در بندرعباس و تکمیل مجموعه ورزشی
ســام و زال قشــم از دیگر طرح های
ورزشــی در اولویت اســتان هرمزگان
اســت.وی از سرپرست اداره کل ورزش
وجوانان هرمزگان نیز خواست که پیگیر
طرح مطالعاتی احــداث دهکده آبی و
ســاحلی در بندرعباس باشــد واز این
طــرح حمایــت الزم را خواهیم نمود.
اســتاندار هرمزگان اظهارداشت :تامین
امکانات مورد نیاز ورزشــی اســتان و
تجهیز ورزشگاهها و سالنهای ورزشی
موجود در راســتای حرفهای ســازی

رشتههای ورزشــی و توجه به ورزش
در سنین پایه از دیگر موضوع های مهم
در حوزه ورزش اســتان است که باید
برنامه ریزی صحیــح و اصولی صورت
پذیرد.دوستی با اشاره به زیرساخت های
ورزشی استان اظهارداشت :مدیران باید با
برنامه ریــزی الزم اعتبارات را درجای
مناسب و با مدیریت هزینه کنند ،زیرا در
حوزه زیرســاخت ها کمبودهایی وجود
دارد که باید رفع شــود.وی با قدردانی
از دســتگاه ورزش هرمزگان که باعث
شکوفایی اســتعدادهای برتر و قهرمانان
اســتان در ســطح بین المللی ،جهانی و
آسیایی شده اند ،اظهارداشت :ورزشکاران

محمد آرامش

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قشم

با استعدادی مانند هدیه کاظمی و اسالم
جاهدی دارای مربیان و مدیران قوی در
عرصه ورزش بودند که این استعدادها را
به شکوفایی رسانده اند.دوستی ادامه داد:
توســعه و مدیریت ورزش درهرمزگان
یکی از با اهمیت ترین مسائلی است که
باید با مشارکت جامعه ورزش و جوانان
اســتان صورت گیرد.وی ابرازداشــت:
همچنین از قهرمانان ورزشــی هرمزگان
که برای استان و کشورمان افتخار آفرینی
نموده اند ،حمایت خواهیم کرد چرا که
این قهرمانان دردل مردم استان و کشور
جایــگاه ویــژه ای دارند.نماینده عالی
دولت در اســتان هرمزگان با اشــاره به

برگزاری مراسم پر فیض شب قدر در  ۴۰بقعه هرمزگان

توسعه ورزش بین همه قشرهای جامعه
بیان داشت :ورزش جانبازان و معلوالن
جایگاه ویژه ای دارد و باید برای این قشر
از جامعه شــرایط را به گونه ای فراهیم
نماییم تا جانبازان و معلولین اســتان با
فراغ بال بیشتری به امر ورزش بپردازند.
به گزارش ایرنا ،وی در پایان این نشست
بر حمایت از ورزش ،جامعه ورزشــی و
ورزشــکاران هرمزگان ،بر لزوم تشکیل
شورای راهبردی ورزش استان و تشکیل
نشســت های پی درپی با ورزشکاران
استان به منظور رفع مشکالت و تدوین
برنامههای عملی بــرای بهبود وضعیت
ورزشی استان تاکید کرد.

شهردار بندرعباس در سی و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس :

درحوزه سرمایه گذاری زیرساخت مناسبی در شهر وجود ندارد

گروه خبر  //شهردار بندرعباس گفت :پرداخت
حق وحقوق پرسنل شهرداری یکی از اولویتهای
اصلی است و از شــورا خواهش میکنم به بنده
فرصت بدهند و تمام مناطق و معاونتها در حال
پیگیری و انجام کار هستند.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،مهــدی نوبانی در
نشست شورای شــهر که با حضور مدیر کل امور
مالیاتی استان هرمزگان و معاونین شهرداری برگزار
شــد ،بیان کرد :بخشــنامه بودجه  1401سازمان
شــهرداری هــا و دهیاریهای کشــور در بندهای
مختلف به شهرداریها اجازه داده که هزینه کرد خود

را صرف کمک بــه بودجه جاری و حقوق ،تجهیز
نوسازی و بازسازی ماشین آالت عمرانی ،توسعه
خدمات الکترونیکی و حمایت از طرحهای درآمدزا
استفاده کنند.
شــهردار بندرعباس گفت :سال گذشته از محل
عوارض ارزش افزوده ۴۸۰،میلیارد تومان پرداختی
اداره امور مالیاتی هرمزگان به شــهرداری بود که
شهرداری نیز ۱۸۰میلیارد تومان از محل درآمدهای
خود به آن افزود و جمع ًا به مبلغ 660میلیارد تومان
حقوق و بیمه پرسنل را پرداخت کرد.
مهدی نوبانی با بیان اینکه بیشــترین درآمدها در

شــهرداریهای کشــور از محل پروانه ساختمانی
است ،افزود :ســه ماه اول ســال معموال با رکود
مواجه هستیم .بخش زیادی از بودجه مذکور صرف
پرداخت بدهیهای شهرداری به پیمانکاران شد و
ما اعتقــاد داریم پیمانکاران بازوان اصلی مجموعه
شهرداری هستند .این مقام مسئول در ادامه بیان کرد:
در طی ماه های گذشــته ،ممیزی شهر بندرعباس
را آغاز کردیم .رســیدگی بــه پروندههای حقوقی
نیز در دستورکار اســت .در حوزه سرمایهگذاری
نیز همانطور که اعضای شــورا واقف هستند ،هیچ
زیرســاختی در شــهر وجود ندارد که این مهم در

نماینده شرق هرمزگان در مجلس :

ممنوعیت صادرات صیفیجات لغو شد

گروه خبر  //نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه با ممنوعیت صادرات نمیتوان بازار را تنظیم کرد از
آغاز صادرات صیفیجات به کشورهای هدف خبر داد.

چند روزی است که قیمت برخی از محصوالت کشاورزی از جمله
گوجه فرنگی با افزایش روبرو شــده است و همین موضوع وزارت
جهادکشاورزی را ملزم کرد تا صادرات چهار محصول از جمله گوجه
فرنگی ،سیب زمینی ،بادمجان و پیاز را ممنوع کند و این موضوع در
نامهای به گمرک کشــور اعالم شد و بر اساس آن گمرک از صادرات
محصوالت کشاورزی ممانعت کرد که این موضوع موجب نارضایتی
برخی از کشــاورزان به ویژه در جنوب کشور شده است از همین امر

نمایندگان مردم مناطقی که کشــت صیفیجات در مناطق خود دارند
پیگیر لغو مصوبه ممنوعیت صادرات صیفیجات شــدند که این امر
محقق شده است و طبق اعالم نمایندگان پیگیر مجلس مصوبه لغو شده
است .حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی اظهار داشت :بحث ممنوعیت صادرات صیفیجات کشاورزان
هرمزگانی و کشــاورزان جنوب کرمان را درگیر خود کرده بود و این
امــر به بهانه تنظیم بازار رخ داده بود.وی افزود :از ســاعات اولیهای
که از موضوع ممنوعیت صادرات با خبر شــدیم موضوع را از طریق
کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت جهادکشاورزی مورد پیگیری
قرار دادیم تا مشــکل مرتفع شد و طبق آخرین خبری که از گمرک و

بلند مدت اتفاق میافتد.شهردار بندرعباس گفت :با
توجه به اینکه انتهای سال ،موضوع پرداخت بدهی
و خرید  24دســتگاه اتوبوس را داشــتیم ،حقوق
پرســنل به تاخیر افتاد .نوبانی افزود :ای کاش این
حساســیت را اعضای شــورا در ادوار گذشت ه هم
داشتند .پرسنل شهرداری میتوانند شهادت دهند که
در ادوار گذشــته حقوق با سه تا چهار ماه تاخیر
پرداخت میشد.
نوبانی در پایان تصریح کرد :به زودی با همراهی
شورای شهر و همکاری نیروهای خدوم شهرداری
شاهد اتفاقات خوبی درشهر خواهیم بود.

کشاورزانی که محصول برای صادر کردن داشتیم ممنوعیت صادرات
لغو شــده است.نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس تاکیدکرد :راه
تنظیم بازار ممنوعیت صادرات نیست چرا که ممنوعیت صادرات عالوه
بر اینکه در این مقطع به اقتصاد کشــاورزان لطمه وارد میکند موجب
میشــود بازارهای خارجی را از دست دهیم.رئیسی عنوانکرد :اگر
ممنوعیت صادرات اعمال شود خارجیها منتظر ما نخواهند نشست و
نیاز خود را از طریق بازار دیگر کشورها تامین خواهند کرد و همچنین
در دست گرفتن بازار آنها هم برای کشاورزان دشوار خواهد شد.وی
تصریح کرد :برای تنظیم بازار دولت باید هم نظارتها را بیشتر کند و
هم بخش حمل و نقل بار را تســهیل کند تا شاهد کاهش قیمت برای
مصرفکنندگان در داخل کشور باشیم.به گزارش تسنیم ؛ نماینده مردم
شرق هرمزگان در مجلس خاطرنشان کرد :به کشاورزان عزیز اطمینان
خاطر میدهیم که همه تالشمــان را برای حمایت از تولید آنها در
سالی که به نام تولید نامگذاری شده است خواهیم کرد تا دغدغههای
آنها رفع شود.

گروه خبر  //مراســم نخستین شب پر فیض قدر ،نوزدهم ماه
مبارک رمضان ،با حضور مــردم خداجوی هرمزگان در  ۴۰بقعه
متبرکه اســتان برگزار میشــود.به گزارش خبرنگار دریا ؛ معاون
فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امورخیریه هرمزگان گفت:
در این مراسم معنوی قرائت دعای جوشن کبیر ،ذکر مصیبت اهل
بیت (ع) و مناجات خوانی ،احیاء شب قدر و قرآن به سر ،با رعایت
شیوه نامههای بهداشــتی برگزار میشود.حجت االسالم مصطفی
آزادی افزود :صحن مطهر امامزاده سید مظفر بندرعباس ،پذیرای
مومنان خداجو است.وی گفت :دیگر مکانهای مهم برگزاری این
مراسم معنوی در اســتان ،بقاع متبرکه سید سلطان محمد رودان،
سید قطب الدین حیدر رودان ،سید محمد حاجی آباد و سید مظفر
قشم است.معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امورخیریه
هرمزگان به برگزاری این مراسمها در فضای باز اشاره کرد و افزود:
این برنامهها با رعایت شیوه نامههای بهداشتی از ساعت  ۲۲و سی
دقیقه تا  ۲بامداد برگزار میشود.

توزیع  ۲۴هزار تن آرد روستایی
در شبکه تعاون روستایی بندرعباس

گروه خبر  //رئیس تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از توزیع
 ۲۴هزار و  ۶۸۰تن آرد روســتایی در شــبکه تعاون روستایی این
شهرستان خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا  ،عیسی برخورداری پور
گفت :در ســال  ۱۴۰۰بیش از  ۲۴هزار تن آرد روســتایی توسط
 ۱۳اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی تحت پوشش این شهرستان
در سطح شهرهای فین ،تازیان ،قلعه قاضی ،تخت و روستاهای این
شهرستانها توزیع گردیده است.برخورداری پور راهبرد اصلی تعاون
روستایی و کشــاورزی را توزیع کاالهای اساسی در مناطق محروم
جهت رفاه حال روستاییان دانســت و افزود :آرد نانوایی درمناطق
روســتایی وتوابع تحت پوشــش از ارزنده ترین خدمات وجزیی
ازاهداف و رســالتهای تعاون روستایی است .رئیس تعاون روستایی
شهرستان بندرعباس در پایان خاطر نشان کرد :درحال حاضر اتحادیه
و شرکت های تعاون روستایی بندرعباس توزیع آرد در مناطق محروم
و دورافتاده ۴شهر و ۵بخش این شهرستان وظیفه این خدمت رسانی
را به عهده دارند که بخش اعظم توزیع درسال  ۱۴۰۰آرد نانوایی با
بیــش از  ۲۰هزار تن به خود اختصــاص داده و مابقی آرد خانه پز
بابیش از ۴هزار تن توزیع گردیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان اعالم کرد
ثبت  ۱۰اثر هرمزگان در فهرست آثار ملی

گروه خبر  //مدیرکل میراثفرهنگی و گردشــگری هرمزگان
گفت :طی سال گذشته  ۱۰اثر غیرمنقول ،ناملموس و طبیعی استان
در فهرســت آثار ملی کشــور به ثبت رسید.سهراب بناوند گفت:
اقدامات پاســدارانه برای دانش سنتی لنج سازی استان هرمزگان،
روش تهیه سوراغ ،لنگر سنگی و عروسک داربید  ۴اثر ناملموس
استان است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند.مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدســتی هرمزگان با اشاره به
اینکه  ۴بنای تاریخی بندر کنگ نیز در ســال گذشته در فهرست
آثار ملی شدند ،افزود :این بناهای تاریخی شامل خانههای تاریخی
گلبت ،رشید ،ایمنی و عمارت کرچی واقع در محدوده تاریخی بندر
کنگ هستند.به گزارش مهر ،او افزود :همچنین آبگرمهای تیربوئیه
گرمش فین دو اثر طبیعی اســتان هستند که طی سال گذشته در
و ُ
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

آگهی نوبتی هس ماهه چهارم  1400ثبت پارسیان

آگهی نوبتی هس ماهه چهارم سال  ۱۴۰۰بخش  8بندر عباس شهرستان قشم

بموجب ماده  ۱۲قانون ثبت اســناد و
امالک و اصالحی مواد  46و 59آیین
نامه قانون مذکور  ،اســامی اشخاصی
که امالک آنان در سه ماه چهارم سال
 1400قبول درخواست ثبت گردیده
قوهقضائیه
به ترتیب ذيل با ذکر شــماره پالک سازمانثبتاسنادوامالککشور
وقید نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
 ،نام پدر  .نوع ملک  ،مساحت و محل
وقوع ملك جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد.
قطعه یک بخش  ۸بندرعباس
 1939/3681محمد رشاد بشام فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه
زمین به مســاحت  45369/15متر مربع واقع در اتوبان درگهان -
قشم
 1939/3681محمد رشاد بشام فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه
زمین به مســاحت  75232/25متر مربع واقع در اتوبان درگهان -
قشم
بنــا بر این برابر مــواد  16و  ۱۷قانون ثبت و ماده  86آئین نامه هر
کسی نسبت به امالك درخواست ثبت شده مندرج در این آگهي
واخواهی دارد طبق ماده  16قانون ثبث از تاریخ نشر اولین اعالن
نوبتی تا مدت  90روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و
امالک شهرستان قشم تسلیم و رسید اخذ نماید و ظرف مدت یک
ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت به مرجع قضایی
تقدیم نماید .در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید  .اداره ثبت بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد و چنانچه
بين مستدعي ثبت و دیگری قبل از انتشار نسبت به پالک مندرج در
این آگهي اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است کسی
که طرف دعوي با مستدعي ثبت است مي تواند طبق ماده  ۱۷قانون
ثبت گواهي الزم مشعر بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت
تسلیم و رسید اخذ نماید ضمنا معترض مکلف است طبق تبصره
دو ماده واحده قانون ثبت تعیین تکلیف پروندهاي معترضین ثبتی که
فاقد سابقه بوده با اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته ظرف
مدت یك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواست
الزم به مرجع قضایی را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت مقرر و
نرسیدن اعتراض حق اوساقط خواهد شد/1401/01 .م/الف
تاریخ انتشار اول  - ۱۴۰۱/۰۲/01 :تاریخ انتشار دوم ۱۴۰۱/03/01:

خبر

بموجب ماده 12قانون ثبت اســناد و امالک و اصالحی مواد  46و 59آیین نامه قانون مذکور اســامی
اشــخاصی که امالک آنان در ســه ماهه چهارم 1400قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی
میگردد :
پالک  108/34بنام سعید انصاری فرزند قاسم ششدانگ یکباب چهار دیواری به مساحت 419/51متر
مربع واقع در پارسیان
پالک 108/39بنام سعید انصاری فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه به مساحت  213/71متر مربع واقع
در پارسیان
پالک  1947/29بنام هوشنگ باقری کرانی فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه به مساحت
 204/14متر مربع واقع در پارسیان
پالک  1947/32بنام سمیره حیاتی فرزند اسمعیل ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  352/16متر
مربع واقع در پارسیان
پالک  1947/35بنام حامد قاسمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  199/25متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  1947/36بنام حامد قاسمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  239/71متر مربع
واقع در پارسیان
پالک 2223/30بنام میثم کربالئی اکبری فرزند حســین ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 604/35
متر مربع واقع در پارسیان
پالک  2566/421بنام عبداهلل هوشیار فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  549/30متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  2566/391بنام محمد تقی طاهری سرتنگ فرزند فایز ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/95
متر مربع واقع در پارسیان
پالک  2566/423بنام احمد ســلمه فرزند جاسم ششدانگ یکباب خانه به مساحت  433/48متر مربع
واقع در پارسیان
پالک 2569/70بنام حســین احمدی فرزند خالد ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر هفت مغازه به
مساحت  364/67متر مربع واقع در پارسیان
پالک  2569/74بنام امین صفری فرزند ابراهیم ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  195متر مربع
واقع در پارسیان
پالک 3511بنام صالح ابراهیم پور فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 30845/2
متر مربع واقع در روستای میلکی
پالک 3651/57بنام اســماعیل احمدی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه به مساحت  168/46متر
مربع واقع در پارسیان
پالک 4561بنام سالم اسالمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  6110متر مربع
واقع در روستای فارسی
پالک  5721/87بنام یعقوب هاشمی فرزند سلطان ششدانگ یکباب چهار دیواری به مساحت 221/82
متر مربع واقع در پارسیان
پالک  12007بنام محمد صدیق صمدی فرزند اسماعیل دو و یک دهم دانگ از ششدانگ مشاع و احمد
صمدی فرزند اسماعیل دو و یک دهم دانگ از ششدانگ مشاع و لیال صمدی فرزند اسماعیل یک و
پنج صدم دانگ از ششدانگ مشاع و مریم ناجی فرزند ابراهیم هفتاد و پنج صدم دانگ از ششدانگ مشاع
یک قطعه زمین زراعی به مساحت  48529/06متر مربع واقع در یرد قاسمعالی

پالک  12373بنام جاسم ماجدی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 51030متر
مربع واقع در روستای غورزه
پالک 12810بنام موسی علی پرست فرزند عبداهلل ششدانگ یکباب خانه به مساحت  248/61متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  13401بنام یونس جعفرنیا فرزند محمد ششدانگ یکباب ملک تجاری به مساحت  64/8متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  13679بنام ابراهیم قاسمی فرزند عیسی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  633/81متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  15036بنام محمد دهقان فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  238متر مربع واقع
در پارسیان
پالک  15256بنام محمد کاملی پور فرزند علی دو دانگ مشاعی از ششدانگ و قاسم کاملی پور فرزند
عبداهلل یک دانگ مشاعی از ششدانگ و ابراهیم کاملی پور فرزند عبداهلل یک دانگ مشاعی از ششدانگ
و فاطمه کاملی پور فرزند علی یک دانگ مشاعی از ششدانگ و عایشه کاملی پور فرزند علی یک دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  11307متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15813بنام محسن دانشور فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع
در پارسیان
پالک  15818بنام فاطمه رستاخیز فرزند رمضان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  264متر مربع
واقع در پارسیان
پالک 15822بنام آمنه سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240متر مربع واقع
در پارسیان
پالک 15823بنام آمنه سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع
در پارسیان
پالک 15824بنام آمنه سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع
در پارسیان
پالک 15827بنام محمد غواصی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع
در پارسیان
پالک  15828بنام یاسین کامران فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 240متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  15831بنام عبداهلل تمیمی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240متر مربع واقع
در پارسیان
پالک  15835بنام زهرا اسدمنش فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ و لیال پور فر فرزند منوچهر
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 293/09واقع در پارسیان
پالک 15840بنام یوسف دالرام فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت  239/35متر
مربع واقع در پارسیان
پالک 15843بنام عبدالحمید ماجدی فرزند صالح ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240/84متر
مربع واقع در پارسیان
پالک 15850بنام حســن غفاری فرزند عبدالواحد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  564/78متر
مربع واقع در پارسیان
پالک 15853بنام سپهدار مسعود فرزند علی حیدر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  202/66متر
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مربع واقع در پارسیان
پالک  15855بنام علی اشــکن پور فرزند غریب ششدانگ یک قطعه
زمین زراعی به مساحت  118750/92متر مربع واقع در روستای چهواز
قوهقضائیه
پالک  15856بنام ســعود محمودی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
زمین به مساحت  255/4متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15857بنام سعود محمودی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  281/73متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15861بنام فاطمه مرادی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  233/55متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  15865بنام موزه بالل فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  7660/41متر مربع
واقع در کوشکنار
پالک  15868بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3368/48متر
مربع واقع در روستای تمبو شمالی
پالک  15869بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  753/13متر
مربع واقع در تمبو شمالی
پالک 15870بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 57629/15
متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی
پالک  15871بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13835/40
متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی
پالک  15872بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 11599/96
متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی
پالک  15873بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششئتنگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 5381/56متر
مربع واقع در روستای تمبو شمالی
پالک 15874بنام عبدالرحمن احمدی فرند عبداهلل ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  216متر مربع
واقع در پارسیان
پالک  15877بنام مریم ترابی فرزند علی جعفر ششــدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت  240متر
مربع واقع در پارسیان
پالک 15880بنام افسانه رئیسی فرزند جابر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع در
پارسیان  ،پالک  15884بنام عبداهلل جاسمی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 264
متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15889بنام عبدالرحمن جاسمی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15894بنام عقیل لطفی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  291/28متر مربع واقع
در پارسیان  ،لذا چنانچه اشخاص نسبت به ثبت پالک های فوق واخواهی داشته باشند میتوانند برابر ماده
 16قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد
و امالک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم
دادخواست نماید و گواهی آن را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. /پ /1708/17-م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول 01 :02/ - 1401/تاریخ انتشار نوبت دوم 01 :03/1401/

عبدالحسین فروتن  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان
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آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در شهر هنگویه

(قسمت اول)

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

نحو که شــده مردم را بیدار کنــد و مردم هنگویه
نیــز با خدماتی که طبال ارائه مــی داد در مضان و
یا روز عید به او مبلغــی پرداخت می کردند .روح
همبســتگی همگرایی مردم در ماه مبارک رمضان با
توجه به مشارکت آن ها در مسائل اعتقادی نسبت به
ماه های دیگر بیشــتر اســت .در این ماه می توان
از یــک فرهنگ غذایی مشــترک در ســفره های
مردم شــهر هنگویه و جنوب ایران ســخن به میان
آورد .با توجه به موقعیت جغرافیایی شــهر هنگویه
که در پســکرانه های خلیج فارس قرار داشــتند.
مردم این شــهر در ماه مبارک رمضان ســفره های
متنوعی داشتند.ســفره هایی که تحت تاثیر تجارت
و مبادالت دریایی قرار داشــت .با کشــف نفت در
مناطــق جنوبی خلیج فارس و مهاجرت نیروی کار
از مناطق جنوبی ایران به کشــورهای حوزه جنوبی
خلیج فارس و واردات انواع و اقسام خوراکی های
مدرن به این کشورها بر ســفره مردم شهر هنگویه
هم تاثیر فراوان داشــته اســت .هنگویه های مقیم
در کشــورهای حــوزه جنوبی خلیج فــارس و یا
مهاجــرت کرده به بنادر ایــران از جمله بندر گرزه
در هنگام ســفر به هنگویه بسیاری از تنقالت مدرن
که بر اثر ازدیاد پول نفت در کشــورهای شیخ نشین
خلیج فارس موجود بود بــرای خانواده های خود
می آوردند .اقالمی نظیر ژله ،کرم کارامل ،کاســترد،
انواع شــیرینی ها و غیره از جملــه این موارد بود
کــه در حال حاضر به وفور اســتفاده می شــود.

عالوه بر آن هنگویه های ســاکن در کشــورهای
شــیخ نشــین با توجه به زیاد بودن پاکستانی ها،
هندی ها ،بنگالدشی ها ،فیلپینی ها و دیگر کشورها،
به شــیوه پخت مواد غذایی مردم کشــورهای یاد
شده هم آشنا شــدند و سبک پخت این غذاها نظیر
فالفل و غیره را هم بــه هنگویه وارد کردند و زنان
هنگویه ای که در پخت و پــز تبحر خاصی دارند،
از این پس در ماه مبارک رمضان زمان بیشــتری را
در آشــپزخانه ها برای آماده کردن غذا جهت افطار
و ســحری صرف می کردنــد و در حال حاضر هم
همین گونه است .تجار شهرستان بستک هم در امر
وارد کردن کاالهای مــواد غذایی که در ماه مبارک
رمضان اســتفاده می شــود و مورد اســتفاده مردم
اســت ،مشارکت داشــتند .اکنون دیگر الزم نیست
مواد غذایی توسط افرادی که به کشورهای شیخ نشین
وارد مــی شــود ،به هنگویــه وارد شــود ،تمامی
فروشگاه های موجود در شــهر هنگویه این اقالم
را دارند .با متنوع شدن ســبک غذایی مردم ،شیوه
مهمانداری هم در ماه مبــارک رمضان در هنگویه
تغییر کرد .با خوب شــدن اوضــاع اقتصادی مردم
ســفره ها گســترده تر شــد و بعد از نماز عشاء
خانه هــای مردم هنگویه پذیرای دوســت و اقوام
جهت صرف تنقــات بود و در حــال حاضر هم
اینچنین اســت .بعد از نماز عشــاء در بسیاری از
خانه ها سفره پهن می شود و شیرینی هایی نظیر ژله،
کرم کارامل ،کاســترد ،زولبیا ،بامیه و غیره و نخود،

آش ،ســوپ ،سمبوســه و دیگر تنقالت سر بیشتر
سفره ها موجود است .اقوام و نزدیکان سر سفره ها
جمع می شــوند .ماه رمضان در جنوب ایران دارای
ویژگی های خاصی اســت و بسیاری از مردم چند
ماه قبل از رســیدن این ماه از آمدن رمضان ســخن
به میــان می آورند .در ماه مباک رمضان در شــهر
هنگویه در گذشته برخی از مردم شب ها بیدار بودند
و روزها اســتراحت می کردند .مگر این که این ماه
در فصول سرد ســال قرار گرفته یا در فصل درو و
کشــاورزی قرار می گرفت .شــب ها تا سحر مردم
نمی خوابیدند .در برخی خانه ها مراسم قرآن خوانی
بود .در این ماه دیدار خویشــاوندان بیشتر صورت
می گرفت .خانواده های فامیل بیشــتر بعد از نماز
عشاء گرد هم جمع می شــدند .از نقاط جالب این
است که بیشــتر کودکان هم تا سحر بیدار بودند .در
اســناد و مدارک گذشــته به خوبی هویداست که به
ویژه اگر رمضان در فصل تابســتان قرار می گرفت،
کارگران به کار مشــغول نمی شــدند و آن یک ماه
بــه روزه داری می پرداختند .مغازه هم شــب ها تا
پاسی از شب باز بودند ولی در ابتدای روز و حتی تا
ظهر تعطیل بودند.همان گونه که عنوان گردید مراسم
قرآن خونی از بعد از عشاء تا سحر ادامه داشت .در
این مجالس که افراد زیادی مشارکت می کردند ،در
اثتای قرآن خوانی از حضار پذیرایی هم می شــد.
تقریبا ماه رمضان شــهر هنگویه در روز به صورت
نیمه تعطیل بود .در حال حاضر نیز بیشتر آداب و رسوم

آگهی تحدید حدود امالک ومستغالت حوزه ثبتی پارسیان که میبایست طبق ماده 14قانون
ثبت آگهی آنها منتشرشود و همچنین پالکهایی که بعلت عدم حضورمالک یا نماینده قانونی
آنها ازنوبت خارج شده بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی میشود:
پالک  108/31اصلی بنام محمدامین انصاری فرزند عبدالغنی ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  405متر مربع واقع در پارسیان
پــاک 2220/23اصلی بنــام بهرام حیدری فرزند رجب ششــدانگ یکبــاب خانه به
مساحت 375/92مترمربع واقع درپارسیان
پالک  2566/300اصلی بنام هادی نصوری فرزند مذکور و مذکور نصوری فرزند حارب
هرکدام نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب چهار دیواری به مساحت
201/66متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 1401/02/20

پالک  2256/301اصلی بنام هادی نصوری فرزند مذکور و مذکور نصوری فرزند حارب
هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ چهار باب مغازه به مساحت 235/54متر مربع
واقع در پارسیان  ،پالک  2566/415اصلی بنام عبدالملک ملک پور فرزند عبداهلل ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  235/8متر مربع واقع در پارسیان
پالک 4474اصلی بنام عبدالعزیز کمالی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  56579متر مربع واقع در روستای سروباش
پالک  4474/1اصلی بنام عبدالعزیز کمالی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت 10636/5متر مربع واقع در روستای سروباش
مورخ 1401/02/21

پالک  4678اصلی بنام صقر ســگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  46561متر مربع واقع در تمبو جنوبی  ،پالک  5721/84اصلی بنام مریم سالمی
فرزند غالم حسن و علیرضا یوسف زاده فرزند یوسف هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  296/39متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 8903/1
اصلی بنام صقر سگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 29535
متر مربع واقع در تمبو جنوبی
پــاک  11985اصلی بنام عبدالمجید فربودی فرزند احمد ششــدانگ یک باب خانه به
مساحت  403/810متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 1401/02/22

قطعه زمین زراعی به مساحت  45183/76متر مربع واقع در بهده
پالک  15616اصلی بنام سنا حسینی فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  45183/75متر مربع واقع در بهده
پالک  15618اصلی بنام ماجد سگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  45121/5متر مربع واقع در تمبو جنوبی
مورخ 1401/02/25

پالک  15685اصلی بنام یوســف یوســفی فرزند محمد
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  241/26متر مربع واقع
در پارسیان
قوهقضائیه
محمد
فرزند
مبارکــی
خلیل
بنام
اصلی
15690
پــاک
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در پارسیان

پالک  15641اصلی بنام فاطمه پاســار فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت 61000متر مربع واقع در بهده  ،پالک  15645اصلی بنام خالد یعقوبی فرزند حسن
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  255/69متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15649اصلی بنام احمد کشاورز فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  2680/89متر مربع واقع در کوشکنار
پالک  15650اصلی بنام احمد کشاورز فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  1033/73متر مربع واقع در کوشکنار
پالک  15655اصلی بنام عبدالمجید بلوچی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
به مساحت  6916/8متر مربع واقع در سرکوه شنبه  ،پالک 15656اصلی بنام عبداله ملک
پور فرزند عبدالملک ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  10197متر مربع واقع
در پارسیان  ،پالک  15663اصلی بنام عبدالرحمن ایرانی فرزند احمد ششدانگ قسمتی از
یک باب ساختمان به مساحت  21/46متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15664اصلی بنام سعید مدنی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251/96
متر مربع واقع در پارسیان

پالک 15707اصلی بنام مجتبی صفری فرزند اسد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 322/05متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15713اصلی بنام عباس کامکار فرزند محمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت
 27/08متر مربع واقع در پارسیان

پالک  1946/112اصلی بنام حجت اله آقاسی فرزند عزت اله ششدانگ یکباب چهاردیواری
به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  13368/2اصلی بنام عبدالرسول عطایی
فرزند حسین ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت  288متر مربع واقع در پارسیان ،
پالک  15106اصلی بنام احمد کشاورز فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  98062/63متر مربع واقع در کوشکنار
پــاک 15178/1اصلی بنام الیاس ملک پور فرزند عبداله ششــدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  211/87متر مربع واقع در پارسیان

پالک  15665اصلی بنام ابراهیم مدنی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 273/42متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15670اصلی بنام عبدالرحمن غواصی فرزند
محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  2713/56متر مربع واقع در چیکلو
پالک  15674اصلی بنام محمود محمدنیا فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 168/76متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15676اصلی بنام محمود محمدنیا فرزند محمد
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  226/22متر مربع واقع در پارسیان

پــاک  15286اصلــی بنام یعقــوب زارعی فرزند احمد ششــدانگ یکبــاب خانه به
مســاحت207/10متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15615اصلی بنام فاطمه رواز فرزند
یوسف و عایشه احمدی فرزند یوسف هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک

پــاک  15678اصلی بنام هادی صفری راد فرزند ابراهیم ششــدانگ یک قطعه زمین به
مســاحت  252متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15682اصلی بنام حسین باقری فرزند
محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 406/02متر مربع واقع در پارسیان

مورخ 1401/02/29

گروه خبر 380 //برگزیده یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
استان هرمزگان با حضور جمعی از مدیران استانی معرفی و تجلیل
شدند .در آیین پایانی یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی که
در سالن اجتماعات اداره کل کتابخانه های هرمزگان برگزار شد ،از
 ۳۸۰برگزیده بخش فردی ۱۳ ،خانواده برگزیده در سطح استانی و
شش برگزیده ســطح ملی استان تجلیل شد.مدیرکل کتابخانه های
عمومی هرمزگان در آیین تجلیل از برگزیدگان یازدهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی هرمزگان اظهارداشت :جشنواره کتابخوانی رضوی
یکی از شاخص ترین فعالیت های ترویجی کتابخانه های عمومی
دانست که امســال یازدهمین دوره آن در استان هرمزگان با ۴۰۰
برگزیده پایان یافت.امینه دریانورد ضمن قدردانی از مشارکت ادارات
و ارگان های مختلف در برگزاری این جشــنواره و تریج فرهنگ
کتابخوانی افــزود :کار برگزاری این دوره از جشــنواره را از ۲۲
خرداد ماه  ۱۴۰۰تا پایان آذر ماه با شش منبع در سه رده کودک و
خردسال ،نوجوان و جوان ،و در بخش بزرگساالن به شیوه مجازی
به صورت فردی و خانوادگی برگزار گردید.وی ،میزان مشارکت در
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان هرمزگان را نزدیک
به  ۲۲هــزار نفر اعالم کرد که از این تعداد  ۷۵۰مشــارکت کننده
متعلق به مددجویان ادارات و زندان های ســطح استان بوده است.
به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان ،این جشــنواره در
بخش های پویش کتاب خوان ،نقاشی ،چهارگزینه ای ،آثار هنری،
داستانک نویسی ،قصه گویی و شعر سرایی برگزار شد.دریانورد با
اشــاره به برگزیده شدن  ۳۸۰شرکت کننده در یازدهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی ،یادآور شــد :در این دوره  ۱۳خانواده در سطح
استانی ،شش برگزیده در سطح ملی و همچنین  ۲کودک ۲ ،نوجوان
و  ۲بزرگسال در بخش های پویش قصه گویی ،نقاشی و مروجین
انتخاب شدند.معاون سیاســی ،امنیتی و امور اجتماعی استانداری
هرمزگان نیز کتاب و مطالعه را بهترین سرگرمی برای افراد به ویژه
جوانان دانست که در دین اسالم نیز قلم ،نگارش ،پژوهش ،تحقیق
و مطالعه تاکیدهای فراوانی شده است .احسان کامرانی با بیان اینکه
کتاب بهترین منبع برای افزایش آگاهی و اندیشه ورزی جوانان است،
گفت :برگزاری یازدهمین دوره جشــنواره رضوی از ســوی اداره
کل کتابخانه ها را نشان از اســتقبال ،قوت و بزرگی این جشنواره
عنوان و توصیه کرد این جشــنواره به عنوان یک اتفاق فرهنگی در
ســال های آینده پررنگ تر ادامه یابد.وی کاهش میزان مطالعه در
کشــور را یک ضعف فرهنگی دانست و بیان کرد :درحالی که یکی
از شــاخصه های فرهنگی و توسعه یافتگی هر کشوری کتابخوانی
اســت.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی هرمزگان نیز با اشاره
به عظمت جایگاه امام رضا(ع) بیان داشــت :از اینکه در کشوری
زندگی میکنیم که متبرک به نام امام رضا(ع) است باید خدا را شاکر
باشیم و این نعمت و توفیق را منتی از سوی خدا برای خود بدانیم.به
گزارش ایرنا ،اسمعیل جهانگیری همچنین به خانواده ها توصیه کرد:
برای شــناخت جایگاه امام رضا(ع) به کودکان خود از کتاب های
«کلر ژوبرت» نویسنده فرانسوی االصل ایرانی در حوزه کودکان به
ویژه کتاب «مسافران شب برفی» بهره بگیرند.

مدیر آموزش و پرورش سیریک خبر داد

پالک  15697اصلی بنام علیرضا مرادی فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مســاحت  40128/12متر مربع واقع در چهواز  ،پالک  15698اصلی بنام علیرضا مرادی
فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  4923/51متر مربع واقع در چهواز
پالک  15699اصلی بنام ابوالحسن یزدان پناه فرزند اکبر ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  277/30متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15703اصلی بنام مریم صبری پور فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 221/8متر مربع واقع در پارسیان

مورخ 1401/02/28

معرفی برگزیدگان
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی هرمزگان

وفور در ماه رمضان مصرف می شــود .تجار و افراد
ثروتمند در هنگویه در مــاه رمضان خیرات زیادی
انجام داده و به فقرا و افراد کم بضاعت جهت تقویت
سفره خوراکی کمک می کنند تا سفره های آن ها هم
در ماه مبارک پر بار باشد .برخی از افراد کم بضاعت
از  27رمضــان به بعد فطریه جمع می کنند و به این
افراد برنج و گندم یا پول نقد کمک می کنند که تامین
کننده بخشــی از اقالم غذایی آن ها در طول ســال
است .برخی از تجار هنگویه در ماه مبارک رمضان
زکات اموال خود را بین فقرا پخش می کنند و افرادی
که مستمند بوده و مستحق دریافت زکات هستند ،به
آن ها زکات داده می شــود .زکات اموال به صورت
پول نقد و اقالم غذایی داده می شود .در نوشتار آتی
تالش می گــردد تا به جنبه های دیگری از آداب و
رسوم رمضان در شهر هنگویه پرداخته شود.

پالک  15692اصلی بنام آمنه شجاعی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 67/46
متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15694اصلی بنام فردین هوشمند فرزند حسن ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  268/35متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15695اصلی بنام علیرضا مرادی فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مســاحت 13244/49متر مربع واقع در چهواز  ،پالک  15696اصلی بنام علیرضا مرادی
فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  4263/27متر مربع واقع در چهواز

مورخ 1401/02/27

خبری

در مــاه مباک رمضان در شــهر
هنگویــه در گذشــته برخــی از
مردم شــب ها بیــدار بودند و
روزها استراحت می کردند .مگر
این که این ماه در فصول ســرد
ســال قرار گرفته یــا در فصل
درو و کشاورزی قرار می گرفت

پالک  15621اصلی بنام ماجد سگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  21197متر مربع واقع در تمبو جنوبی  ،پالک 15630اصلی بنام مطور مبارکی
فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک باب خانه به مساحت  257/58متر مربع واقع در پارسیان
 ،پالک  15636اصلی بنام ابراهیم فرهمندنیا فرزند گل محمد ششــدانگ یک باب چهار
دیواری به مساحت  58/49متر مربع واقع در پارسیان
پالک  15637اصلی بنام علی رضا زاده فرزند صالح ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 144/89متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 1401/02/26

سال بیست و یکم شماره 3863

,,

آگهی تحدید حدود هس ماهه سوم  1400اداره ثبت پارسیان

مورخ 1401/02/24

 19رمضان 1443

ماه مبارک رمضان بین مردم شــهر هنگویه رعایت
می شود .ولی کارمندان دولت طبق روال روزانه خود
به سر کار می روند ،با توجه به پیشرفت تکنولوژی
و وجود وســایل برودتی نظیــر کولر گازی و غیره،
کار کردن در ماه رمضان به ویــژه در زمانی که ماه
رمضان در فصل تابستان قرار می گیرد راحت تر شده
است .برخی از کارمندان دولت نیز مرخصی خود را
در ماه مبــارک رمضان مــی گیرنــد .پذیرایی از
خانواده هــا در خانه اقوام و همســایگان همچنان
برقرار اســت .در شــب های رمضان بــازی های
فوتســال و فوتبال در زمین های ورزشــی برگزار
می شــود کــه نوعی ســرگرمی بــرای جوانان و
ورزشــکاران است .از آداب رســوم مردم هنگویه
همانند بسیاری از شــهرهای جنوب ایران این است
که در مساجد مخصوصی در زمان افطار از خانه غذا
می برند تا اگر افراد فقیر یا مســافرانی گذارشان به
شهر هنگویه افتاد ،برای افطار غذایی بر ای خوردن
داشته باشــند .غذاهایی که به مساجد برده می شود،
همان غذاهایی اســت که افراد در خانه خود صرف
می کنند .خرما ،ماست و انواع شیرینی جات از جمله
مواد خوراکی اســت که در سر هر ســفره ای و در
سفره های مساجد در شــهر هنگویه موجود است.
هریســه که از گندم و گوشت درست می شود نیز به

گروه گزارش //فرهنگ رمضان و آداب و رسوم
آن در مناطق جنوبی ایران و شهرستان بستک
و شهر هنگویه دارای اهمیت زیادی می باشد.

بررســی ماه مبارک رمضان در تاریخ و فرهنگ
مــردم ایران زمین و مناطــق خلیج فارس از جمله
مباحثی اســت که همواره می بایست در مکتوبات
تاریخی بیشــتر به آن توجه شــود .مــردم مناطق
خلیج فارس و هنگویه دارای آداب و سنن متعددی
در ماه مبارک رمضان هستند و با خاطرات این ماه
زیسته اند .با توجه به آداب و رسوم مردم مناطق مختلف
خلیــج فارس در ماه رمضــان و این که با توجه به
اقلیم جنوب ایران و گرمای طاقت فرســا ،رمضان
در آن مناطــق دارای حال و هــوای خاصی بوده
اســت ،نگارنده بر آن شــده اســت تا به بررسی
آداب و رسوم رمضان در شــهر هنگویه بپردازد و
گوشه هایی از شــکوه این ماه مبارک در این شهر
تاریخی مورد واکاوی قرار گیرد و نســل کنونی با
بسیاری از رسم و رســومات گذشته اجدادشان که
برخی از آن ها با توجه به پیشــرفت تکنولوژی و
ماشینی شــدن زندگی در حال حاضر از بین رفته
است ،بیشتر آشنا گردند .آشنایی با آداب رسوم این
ماه ،آشنایی با تاریخ فرهنگی و اجتماعی مردم شهر
هنگویه است .سحر بیدار شدن های مردم هنگویه که
با صدای طبل فردی خاص بوده و طبال نام داشت با
آمدن ساعت های زنگ دار ،دیگر از بین رفته است،
اما خاطرات طبال ها که در بستک به آن دمپ دمپی
می گویند ،هنوز در ذهن افراد کهنسال همواره زنده
است .این نوشتار که با حمایت های فرهنگی شورای
اسالمی شهر هنگویه و شــهردار فرهنگ دوست و
فرهیخته این شهر به رشته تحریر در می آید در نظر
دارد از نگاه های متعدد آداب و رســوم رمضان در
هنگویه را مورد واکاوی قرار دهد.در منطقه فرامرزان
و شهر هنگویه همانند تمامی شهرهای جنوب ایران،
مــاه مبارک رمضان اهمیت خاصــی دارد .فرهنگ
رمضان و خاطراتی که مردم در مورد تاریخ شفاهی
رمضان در هنگویه داشــته و دارند ،هرگز در اذهان
فراموش نمی شــود .چــون مردم به عینــه با این
خاطرات زیسته اند و در عمل با آن بوده اند .با توجه
به این که ماه رمضان در فصول متعدد ســال هجری
شمســی قرار می گیرد ،در هر فصل تاریخ هجری
شمســی که رمضان واقع شده است ،مردم خاطرات
خاصی با این ماه پر برکت داشته اند .برای نمونه اگر
رمضان در فصل زمستان قرار گرفته بود ،کار طبال
که در آن زمان کارش بیدار کردن مردم در سحر بود،
مشکل تر می شد .چون به دلیل برودت هوا مردم در
اتاق های داخلی منزل خوابیده درب اتاق ها را می
بستند و در فصل تابستان کار برای طبال که گروهی
از کودکان و جوانان نیــز او را همراهی می کردند،
راحت تر بود ،چون مردم در وسط حیات یا باالی پشت
بــام ها می خوابیدند .اما کار طبــال این بود به هر

پنجشنبه 1اردیبهشت 1401
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لــذا بموجب دســتور مــاده  15قانون ثبــت از صاحبان امــاک ومجاورین پالکهای
فوق الذکر دعوت میشود در وقت مقرر تحدید حدود که از ساعت 8صبح شروع میشود
در محل حضور بهم رســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانون ایشان
حاضرنباشند تحدید حدود با معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد وبرابر ماده 20قانون ثبت
اســناد وامالک از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود اعتراضات تا سی روز پذیرفته
خواهد شدومعترض میبایستی اعتراض خود را کتبا" به اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان
تسلیم نماید و ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود
رابه مرجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید ضمنا" طبق تبصره دوماده واحده قانون مصوب
1375 /3/25تعیین وتکلیف پروندههای معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها
در مراجع قضائی از بین رفته است معترض میبایست ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی محل وقوع ملک تسلیم نماید
إال حق او ساقط خواهد شد/.پ /1708/16 -م/الف  -تاریخ انتشار 0102/1401/
عبدالحسین فروتن  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

تکمیل  ۵پروژه آموزشی در سیریک
گروه خبر  //مدیر آموزش و پرورش سیریک
از تکمیل پنج پروژه آموزشــی با تعداد ۲۷
کالس درس تا پایان تابستان خبر داد.

محمد ظاهری ادیب گفت :پنج پروژه آموزشی
با اعتباری بالغ بر  ۲۵میلیارد تومان با پیشرفت
 ۹۰درصدی تا شهریور ماه سال جاری تکمیل
و به بهره برداری خواهد رســید.ظاهری ادیب
در تشــریح این پــروژه آموزشــی اظهار کرد:
ساختمانهای دبســتان  ۶کالسه شهید سنجانی
روستای بمانی ،دبستان  ۶کالسه شرافت روستای
کندال ،دبیرستان  ۶کالسه شهر بندر کوهستک ،
دبستان  ۶کالسه شهید شهرجو روستای سیکویی،
دبستان ۳کالسه روستای بازگرد که با مشارکت
خیرین گرانقدر شهرســتان و اداره کل نوسازی
استان از سال گذشته شــروع بکار کرده اند ،با
پایان یافتن ســهم خیرین محترم و با تخصیص
اعتبار از سوی اداره کل نوسازی مدارس استان تا
پایان تابستان تکمیل و سال تحصیلی آینده آماده
بهره برداری خواهد شد.وی اضافه کرد :عالوه بر
پروژه های یاد شده سه پروژه هنرستان  ۹کالسه
شهر بندر سیریک ،دبستان  ۶کالسه ابتدایی مدرس

روستای بریزگ ،دبیرستان  ۳کالسه متوسطه اول
روستای کناردان با اتمام سهم مشارکت خیرین
بزرگوار بزودی با اختصــاص بودجه اداره کل
نوســازی تا دهه فجر سال  ۱۴۰۱به بهربرداری
خواهند رسید.مدیر آموزش وپرورش سیریک
در ادامه اشــاره ای کرد بــه تفاهمنامه و اجرای
طرح های حوزه تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی
در مدارس این شهرستان ،و خاطرنشان کرد :در
راستای توســعه فضاهای ورزشی و تفاهمنامه
اجرای پنج طرح حوزه تربیت بدنی و فعالیتهای
ورزشی ،طرح سپهبد حاج قاسم سلیمانی از محل
اعتبارات حوزه معاونت تربیت بدنی و ســامت
اســتان و مشــارکت اداره آموزش و پرورش
شهرستان سیریک انجام خواهد گرفت.به گزارش
مهر ؛ ظاهری ادیب اشــاره ای کرد به فضا های
ورزشی در دســت اقدام و تصریح کرد :احداث
سالن ورزشــی چند منظوره ،احداث دو زمین
چمن مصنوعی ،بهسازی سالن های ورزشی️،یک
اتاق ورزشی در مدارس️،احداث زمین فوتسال
ساحلی که در دستور کار خود قرار دادایم و برای
سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم طوطی خســروی دهبارزی فرزند حســن مالک
ششــدانگ پالک ثبتی  8/2147اصلی به موجب دو فقره استشهادیه
محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک مزبور به شماره سریال
قوهقضائیه
 686070الف  89تحت عنوان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 326/85
متر مربع واقع در پشــته معزآباد رودان بخش ســه حوزه ثبتی رودان سازمانثبتاسنادوامالککشور
بندرعبــاس ذیل ثبت  3885صفحه  110دفتر جلد  23ثبت وســند ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
مالکیت آن بنامش صادر و تســلیم گردیده است وبرابر اسناد رهنی
شماره  27530مورخه  86/6/14وشماره  46567مورخه  92/12/3دفترخانه اسناد رسمی شماره
سه رودان در اصل و مازاد آن در رهن بانک کشاورزی رودان قرار گرفته است که به علت جابجایی
اثاثیه منزل مفقود گردیده است وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده  120آیین
نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر
کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف
مدت  10روز اعتراض خود را به این اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم
اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده  120آیین نامه مزبور به
صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود/5 .م/الف  -تاریخ انتشار1401/02/01 :

یحیی شیروانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان
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روابط عمومی
شیالت رهمزگان

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع)  :هرکه از سازگاری دست بردارد ناراحتی به سراغش آید

( روضه بحار ج  2ص )364

پنجشنبه  1اردیبهشت 1401
 19رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3863

افزایش بیسر و صدای کرایه تاکسیها در بندرعباس

گــروه گزارش  //این روزهــا بدون اینکه
اعالم رســمی در جامعه انجام شود کرایه
تاکسیهای سطح شهر بندرعباس تا حدود
 ۵۰درصد افزایش یافته است.

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
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

گروه گزارش  //درحالی که ترمز افزایش هزینه وام
مسکن در سال جدید کشیده شده و هفته قبل هر
برگ از تسهیالت مســکن حدودا  ۷۸هزار تومان
قیمت داشت ،قیمت این اوراق اکنون به بیش از ۹۰
هزار تومان نیز رسیده است.

شــهر بندرعباس یکی از شهرها کشور است
که ضعیفترین سیستم حمل و نقلی را دارد و با
وجود اینکه عنوان کالنشهر را یدک میکشد اگر
بخواهیم با بقیه کالنشهرهای کشور مقایسهاش
کنیم در حوزه حمل و نقل فقط تاکسی دارد چرا
که اکثر کالنشهرهای دیگر اگر مترو یا قطار شهری
هم نداشته باشــند حداقل از  BRTبرخوردار
هســتند اما شــهر بندرعباس حتی  BRTهم
ندارد و مردمی که بخواهند سوار اتوبوسهایی به
اصطالح  BRTشوند باید بیخیال قید مدیریت
زمان شــوند چرا که این اتوبوسهای عریض و
طویــل خط ویژهای برای تردد ندارند و باید در
وسط خیابانها با سرعتی الکپشتی تردد کنند.
در این وضعیت تنها راه تردد مردم اســتفاده از
تاکسیهای خطی اســت که پیشتر گزارشاتی
ت آنها نیز تهیــه کردهایم چرا که این
از وضعی 
تاکسیها اوال در سطح شــهر کم هستند و در
ســاعاتی از روز نایاب میشوند البته روزهای
عــادی را میگوییم چرا که در ایام خاص مانند
ت سر گذاشتیم به دلیل افزایش
ایام نوروز که پش 
تقاضا اصال تاکسی پیدا نمی شد و یا اینکه عمدتا

فرسوده هستند و وضعیت مناسبی برای حمل و
نقل ندارند مسئلهای که هم اعضای شورای شهر
و هم مسئوالن شهرداری به آن معترف هستند و
بحثی روی آن وجود ندارد.اما مسئله دیگری که
در این حوزه مردم را آزار میدهد هزینه باالی
حمل و نقل عمومی در بندرعباس که همیشــه
یک ســر و گردن حتی از پایتخت هم گرانتر
بوده است.به عنوان مثال در سال  1400با مبلغ
 4هزار و  500تومان شــما تقریبا میتوانستید

,,

هیچ مصوبه رسمی در شهر بندرعباس ابالغ و به
سمع و نظر مردم نرسیده بود شاهد افزایش هزار
تومانی کرایههای تاکسی بودیم و این در حالی
است که آخرین اعالم رسمی افزایش نرخ کرایه
تاکســیهای بندرعباس مربوط به اردیبهشت
 1400بــود که خبر از افزایــش  25درصدی
ی به
کرایهها داشت.با وجود اینکه هیچ رسیدگ 
افزایش  1000تومانی کرایه تاکســیها نشده
است مشــاهدات میدانی حاکی از این است که

با وجود اینکه هیچ مصوبه رسمی در شهر بندرعباس ابالغ و به سمع
و نظر مردم نرســیده بود شــاهد افزایش هزار تومانی کرایههای
تاکسی بودیم و این در حالی است که آخرین اعالم رسمی افزایش
نرخ کرایه تاکسیهای بندرعباس مربوط به اردیبهشت  1400بود
که خبر از افزایش  25درصدی کرایهها داشت

مســیر  7کیلومتری را در شهر تهران با تاکسی
تردد کنید اما نرخ تاکســیها در تهران 2100
تومان بود در همان سال در بندرعباس رانندگان
تاکسی حداقل کرایهای که از مسافران دریافت
میکردند حدود  3هزار تومان بود.با وجود اینکه

در چند روز گذشــته نرخنامــهای صادر و در
اختیار رانندگان تاکسی قرار گرفته است که مبلغ
کرایهها را  1000تومان دیگر افزایش داده است
به این معنا کرایه بین چهارراه نخل ناخدا تا مرکز
شهر که قبل از اســفندماه  4000تومان بود در

انجام میدهند .

خانه تاریخــی جری پوالک یکی از آثار نام آشــنا و
گمنام تاریخی -هنری استان هرمزگان محسوب می شود
که توسط هنرمند چک تبار به همین نام (جری پوالک) در
جزیره شــگفت انگیز هرمز احداث شده و در سال ۱۳۸۰
به شــماره  ۴۵۹۸در فهرســت آثار ملی به ثبت رسید و
تاکنون چندین بار مرمت شــده است خانه تاریخی جری
پوالک نزدیک اسکله جزیره هرمز واقع شده که اواخر دهه
پنجاه به دلیل فرســودگی و بافت قدیمی به کلی ویران می
شــود و هم اکنون تنها بخش های از کارگاه هنری این بنا
باقی مانده اســت .بسیاری از اجزا بنا خانه تاریخی جری
پــوالک برگرفته از معماری بومی هرمــزگان و از جنس
چوب و ســاقه های گیاه چندل ساخته شده که با توجه به
شــرایط اقلیمی جزیره و هجوم آفات ،کل خانه را موریانه
گروه خبــر  //مدیر هنری خانــه ی جری پوالک هنرمندانی است که در زمینه فرهنگ و آداب منطقه از بین برده بود از این رو مرمت های اداور گذشــته فارغ
گفت :خانه جری پوالک به عنوان یک گالری پذیرای جنوب و همچنین فرهنگ دریانوردی کارهای پژوهشی از اصالت بنا موجب آسیب به خانه تاریخی جری پوالک
شده بود.احمد کارگران ،مدیر هنری خانه ی جری پوالک،

هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت

* قیمت اوراق در سایر استانها

سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت
بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین
به  ۳۲۰میلیون تومان رســیده اســت که با توجه به اینکه
مجردها باید  ۳۲۰و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید
 ۶۴۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند ،مجردها باید ۳۰
میلیون و  ۷۲۰هزار تومان و متاهل ها نیز باید  ۶۱میلیون
و  ۴۴۰هزار تومان پرداخت کنند .این وام برای مجردهای
سایر مناطق شهری به  ۱۲۰و برای زوجین این مناطق نیز
به  ۲۴۰میلیون تومان رسیده است .بنابراین مجردها باید با
پرداخت  ۱۱میلیون و  ۵۲۰و متاهلها نیز با پرداخت ۲۳
میلیون و  ۴۰هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

قزاقستان آماده همکاری دانشگاهی با هرمزگان است

گروه خبر  //کنســول قزاقســتان بندرعباس نیز بحث خواهرخواندگی میان * آمــاده هرگونه همــکاری برای
گفــت :شــرکتهای بازرگانــی بندرعباس با یکی از شهرهای قزاقستان گسترش روابط با قزاقستان هستیم
قزاقســتانی تمایل بــه حضور در مطرح شــد که به زودی در زمینه توسعه رئیــس نمایندگی وزارت امور خارجه
هرمــزگان دارنــد و در صددیم تا روابط شــهری نیز همکاری جدید شکل بندرعبــاس نیز ضمن تاکیــد بر تحکیم
یک ماه آینــده بازدیــدی از بندر خواهد گرفت.وی ادامه داد :قزاقســتان روابط کشور قزاقستان و استان هرمزگان
شهید رجایی داشته باشند.
آمــاده همکاری دانشــگاهی با اســتان گفــت :نمایندگــی وزارت خارجه در

بریک ســادیکوف در دیدار با رئیس هرمزگان اســت و مایلیم دانشــگاههای بندرعبــاس آمادگی خــود را جهت هر
نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در کشور ما و استان هرمزگان روابط علمی گونه همکاری و ایجاد روابط گســترده
بندرعبــاس افزود :در دیدار با شــهردار خود را گستردهتر کنند.
اقتصــادی بیــن هرمزگان و قزاقســتان

اعالم می دارد.ســعید شــعبان برگزاری
وبینارهای همکاری بین دو کشور را مهم
ارزیابی کــرد و گفت :تمایل به همکاری
علمی و اقتصادی کشــور قزاقســتان با
هرمزگان بســیار اســت و در این راستا
ترتیب برگــزاری وبینارهایی را خواهیم
داد .به گزارش ایرنا ؛ وی افزود :فلســفه
وجودی نمایندگــی وزارت امور خارجه
و کنسولگری قزاقســتان در بندرعباس
تحکیم روابط بین اســتانی میان ایران و
قزاقســتان به ویژه در زمینه حمل و نقل
و ترانزیت است.

ادارات هرمزگان در روزهای پنج شنبه تعطیل شد

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود :زمان اجرای
این طرح از امروز اول اردیبهشــت ســال خواهد بود.

حمل و نقل و ترافیک شورای شهر بندرعباس
نیز اظهار داشت :با توجه به اینکه حدود دو سالی
بود که نرخ کرایه تاکسیها در بندرعباس افزایش
پیدا نکرده بود در ماه پایانی سال  1400شورای
شهر مصوبهای برای این موضوع گذرانده است.
وی افزود :پیشنهاد شهرداری بندرعباس افزایش
 71درصدی نرخ کرایه تاکسیهای شهری بود
که شورای شــهر با این موضوع موافقت نکرد
و مصوبه شــورا مبنی بر این شد که تاکسیها
اجازه دارند تا ســقف  35درصــد کرایهها را
افزایش دهند.دبیر کمیسیون عمران ،حمل و نقل
و ترافیک شــورای شهر بندرعباس در رابطه با
افزایش کرایهها گفت :برای افزایش کرایهها هیچ

مصوبهای وجود نداشته چرا که مصوبه افزایش
کرایهها بعد از تصویب در شورا به هیئت تطبیق
فرمانداری بندرعباس ارســال شده است و تا
یک هفته پیش هم که من خبر دارم هنوز تائید
نشده بود.فریده عامری سیاهویی عضو کمیسیون
عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــورای شــهر
بندرعباس نیز عنوانکرد :افزایش کرایه تاکسیها
طبق روال همه ساله بر اساس مصوبه شورا انجام
شده و فرمانداری بندرعباس هم آن را تایید کرده
است .به گزارش تسنیم ،وی افزود :طبق مصوبه
شورا شهرداری بندرعباس مجوز دارد بین  30تا
 35درصد نرخ کرایهها را در سطح شهر افزایش
دهد و موافقت شورا در این میزان بوده است.

خانه جری پوالک ؛ پذیرای هنرمندان در جزیره هرمز

بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن نشان
میدهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین
و اردیبهشــت و خرداد سال گذشته به ترتیب  ۹۵هزار و
 ۹۳ ،۴۰۰هــزار و  ۹۰۰و  ۸۹هزار و  ۸۰۰تومان قیمت
دارند .هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در،
تیر ،مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت  ۹۰هزار و
 ۹۲ ،۴۰۰هزار و  ۶۰۰و  ۹۲هزار و  ۹۰۰تومان داد و ستد
میشود .همچنین این اوراق در ماه مهر سال ۸۹ ،۱۴۰۰
هــزار و  ،۷۰۰در آبان ماه  ۹۲ ،۱۴۰۰هزار و  ۵۰۰و در
آذرماه سال  ۱۴۰۰نیز  ۹۱هزار تومان قیمت دارند .اوراق
ی و بهمن سال گذشته نیز با قیمت
تسهیالت مسکن در د 
شود.
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 ۳۶۰هــزار تومان خریداری کنند ،مجموع هزینه خرید
است.
اوراق بــه  ۵۳میلیــون و  ۷۶۰هزار تومان میرســد.
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میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید
 ۲۸۰میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شــامل مسکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون توان وام جعاله دریافت
 ۲۰۰میلیــون تومان تســهیالت خرید مســکن و  ۸۰کنند؛ بنابراین زوجین باید  ۸۰۰برگه تســهیالت مسکن
میلیــون تومان وام جعاله میشــود .لذا بــرای دریافت خریداری کنند که هزینه آن  ۷۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
 ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت باید  ۴۰۰برگه تسهیالت میشود که همراه با هزینه  ۱۵میلیون و ۳۶۰هزار تومانی
مســکن خریداری کنند که هزینه این تعــداد اوراق با وام جعاله که برای آن باید  ۱۶۰ورق تســهیالت مسکن
تســه  ۹۶هزار تومانی ۳۸ ،میلیــون و ۴۰۰هزار تومان خریــداری کنند ،در مجموع باید  ۹۲میلیون و ۱۶۰هزار
میشود .همچنین با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام تومان پرداخت کنند.

گروه خبر  //محســن خاکی نهــاد در خصوص
تعطیلی ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه اظهار
داشت :با استناد به صورتجلسه ستاد پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران
استان و نظر به موضوع مدیریت مصرف انرژی در
استان تعطیلی روزهای پنج شنبه ادارات استان
مصوب شد.

اسفندماه  5هزار تومان و در اواخر فروردینماه
به  6هزار تومان افزایش پیدا کرد ،افزایشــی که
هیچ خدماتی هم در ازای آن افزایش پیدا نکرده
است و همان مشکالت سابق به قوت خود باقی
اســت و با وجود گرم شدن هوا در بندرعباس
حتی رانندگان تاکسی کولر اتومبیل خود را هم
برای رفاه حال مردم روشن نمیکنند .با توجه به
ی در رابطه افزایش
اینکه هیچ خبر و اطالعرسان 
نرخ کرایههای تاکسی در بندرعباس انجام نشده
است وبگاه ســازمان حمل و نقل بار و مسافر
بندرعباس را هم مورد تفقــد قرار دادیم که در
درگاه این ســازمان هم خبری مبنی بر افزایش
قیمتها درج نشده بود.
اســماعیل بواشه رئیس کمیســیون عمران،
حمل و نقل و ترافیک شورای شهر بندرعباس
گفت  :مجوز افزایش قیمت کرایه تاکسیها در
بندرعباس  30تا  35درصد بوده اســت و بیش
از این مبلغ مجوز افزایش داده نشده است .وی
افزود :اگــر اختالف قیمتی در افزایشها وجود
دارد ممکن اســت به علت تفــاوت قیمت در
کورسهای سوار کردن مســافر باشد که الزم
است بررسی شود.بواشه تصریحکرد :این میزان
که افزایش پیدا کرده است هنوز هم مورد رضایت
شهرداری نبوده است و درخواست افزایش مجدد
دارند.احمد کنارینژاد دبیر کمیســیون عمران،

معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری هرمزگان
گفت :ســاعات کار دســتگاههای اجرایــی صرفا تا
پایان ماه مبــارک رمضان در روزهای شــنبه لغایت
چهارشــنبه از ســاعت  7:30الی  ۱۴:۳۰و بعد از ماه
مبارک تــا اطالع ثانوی از ســاعت  ۶:۳۰الی۱۴:۳۰
خواهد بود .وی تصریح کرد :ساعت کار بیمارستانها،
مراکز خدمات درمانی و امداد رسانی ،آتش نشانیها،
بانکها ،شهرداری ها و مراکز خدمات عمومی به روال
ســابق خواهد بود .الزم به ذکر است مجموعه ستادی

بانک ها و شــهرداری ها از این بند مســتثنی هستند.
خاکی نهاد گفت :دســتگاههای اجرایی ملزم هســتند
تمهیــدات الزم بــه منظــور صرفه جویی در ســایر
هزینههای مصرفــی را اعمال کنند .وی ادامه داد :برابر
ماده  ۸۷قانون مدیریت خدمات کشوری ،مدیران محترم
دســتگاه اجرایی به منظور رعایت ســقف ساعت کار
کارمندان دولت ،به گونهای برنامهریزی کنند که مابقی
ساعت مذکور ( ۴ساعت) از طریق دورکاری کارمندان
جبران شود.

افزود :جری پــوالک هنرمند اهل چک در اواخر دهه ۴۰
خورشــیدی وارد جزیره هرمز شد و طی حدود  ۱۰سال
اقامت خود در این جزیره  ۳بنای مهم را ســاخت.وی با
بیان اینکه اولین و مهمترین بنایی که توسط پوالک در هرمز
ساخته میشود مدرســه جری پوالک است ،تصریح کرد:
بعد از آن اقامتگاهی تفریحی در نزدیکی قلعه پرتغالیهای
هرمز و ســپس خانه جری پوالک را میسازد .خانه جری
پوالک اوایل دهه  ۵۰خورشیدی ساخته شده و محل کار و
زندگی این هنرمند بوده است.
کارگران اضافه کرد :جری پوالک معماری خودســاخته
بود و این رشــته را به صورت آکادامیک و دانشــگاهی
نیاموخته بود و دســتی در فیلمسازی و نقاشی نیز داشت.
از این هنرمند چک تبار چند نقاشــی و یک فیلم کوتاه ۸
میلیمتری باقی مانده که مستندی در مورد زندگی و کار در
هرمز است.وی ادامه داد :بنایی که امروز تحت عنوان مرکز
فرهنگی و گالری خانه جــری پوالک داریم ،بعد از رفتن
جری پوالک سوزانده شد و تنها قسمتی از آن باقی مانده که

همان اتاق مرکزی بنا است .این مکان طی حدود  ۳۰سال
گذشته یا متروکه و یا انبار دوچرخه بوده و یا استفادههای
نامربوطی از آن شده است.
مدیر هنــری خانه ی جری پوالک با اشــاره به اینکه
خوشبختانه از سال  ۱۳۹۷به همت اداره بنادر و دریانوردی
این مکان بازســازی شد ،اظهار کرد :در این راستا پیشنهاد
دادم از آنجایی که پوالک یک هنرمند بود ،بهترین کاربری
برای این مکان نگارخانه یا گالری است.
به گزارش ایسنا ؛ وی با بیان اینکه حدود  ۳سال است که
این مکان به عنوان یک گالری پذیرای هنرمندانی است که
در زمینه فرهنگ و آداب منطقه جنوب و همچنین فرهنگ
دریانوردی کارهای پژوهشــی انجام میدهند ،خاطرنشان
کرد :تمرکز این نگارخانه بیشتر بر آثار پژوهشی است که
در زمینه فرهنگ روایی و میراث گذشــته جنوب ایران و
منطقه هرمزگان خلق شــدهاند .امیدواریم که در سالهای
آینده بتوانیم این روند نمایش آثار و فعالیتهای جنبی از
جمله آموزش کودکان را ادامه دهیم.

