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گروه خبر // معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در بازدید از آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی 
بندرعباس بر استفاده حداکثری هرمزگان از ظرفیت آبشیرینکن ها به دلیل همجواری با دریا تاکید 

کرد .
   به گزارش خبرنگار دریا ، محسن بختیار در این بازدید با بیان اینکه دریا یک ظرفیت ویژه برای هرمزگان در 
تامین آب مورد نیاز مردم است، افزود: از آنجا که سیاست وزارت نیرو توسعه آبشیرینکن هاست و هرمزگان به 
دلیل همجواری با دریا این ظرفیت را در اختیار دارد باید پیشنهادات خود را برای توسعه آبشیرینکن ها ارائه 
دهد تا تامین آب مورد نیاز آنها از این محل صورت گیرد. وی با اشاره به آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی 
بندرعباس و دیگر آبشیرینکن های با مقیاس کوچکتر، گفت: هرمزگان در گذشته همیشه دغدغه آب را داشت 
که با وارد مدار شدن ظرفیت های جدید آبشیرینکن بویژه یکصد هزار متر مکعبی بخش زیادی از مشکالت آبی 
را مرتفع کرد . معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو همچنین تجمیع سازی آبشیرینکن ها را مورد اشاره قرار 

داد و افزود: با تجمیع کردن آبشیرینکن ها، یک سایت با ظرفیت باال احداث و آب مورد نیاز بخش زیادی از 
شهرها و روستاهای مسیر از یک محل تامین می شود که الزم است در این مسیر حرکت کرد. بختیار در ادامه 
گفت: با توجه به مصرف باالی صنایع، با انتقال آب دریا به مناطق مرکزی کشور می توان از آبی که هم اکنون 
 در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد را آزادسازی و در بخش شرب توزیع کرد که چالش کم آبی این مناطق را 
 نیز مرتفع خواهد کرد . مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز در این جلســه با بیان اینکه احداث 
آبشــیرین کن ها یک کار بزرگ برای عبور از تنش آبی در هرمــزگان بود، گفت : بخش اعظمی از جمعیت 
هرمــزگان در مرز آبی قرار دارند که هیچ گونه منابع آبی شــیرین ندارند از این رو چاره ای جز اســتفاده از 
 ظرفیت آبشیرینکن ها برای تامین نیاز آنها نداریم . وی ادامه داد، تکنولوژی شیرین سازی آب ظرفیتی است که 
چاره ای جز استفاده از آن نداریم. مناطق مرکزی ایران نیز به دلیل کم آبی به استفاده از ظرفیت شیرین سازی 

آب دریا رو آورده اند به همین منظور بایستی در این زمینه آینده نگری صورت گیرد .

 از آنجا که سیاست وزارت نیرو توسعه آبشیرینکن هاست و هرمزگان به دلیل همجواری با دریا که این ظرفیت را در اختیار 
دارد باید پیشنهادات خود را برای توسعه آبشیرینکن ها ارائه دهد تا تامین آب مورد نیاز آنها از این محل صورت گیرد

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در سفر به هرمزگان تاکید کرد 

لزوم  افزایش استفاده
 از ظرفیت آبشیرینکن ها در هرمزگان

گروه خبر //  مدیرکل ســتاد اجرایی 
اولین  گفت:  هرمزگان  امام)ره(  فرمان 
رزمایش مواســات و همدلی در سال 

14۰1 با توزیع ۵۸۰۰ بســته معیشتی 
بنیاد احسان در سراسر هرمزگان میان 

محرومان و نیازمندان آغاز شد. 
   منوچهر دانشــمند مدیرکل ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( در هرمزگان در حاشــیه 
برگــزاری رزمایش مواســات و همدلی 
مومنانــه در بندرعباس اظهــار کرد: این 

اولین مرحلــه از کمک هــای مومنانه در 
سال ۱۴۰۱ است که شــامل ۵۸۰۰ بسته 
 معیشتی به ارزش دو میلیارد تومان از طریق 
بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان 

امام )ره( آماده شده است.
    وی افزود: توزیع این بسته ها در مناطق 
حاشــیه نشــین شــهری و در میان افراد 

نیازمندی که توســط گروه هــای جهادی 
احصا شده است، آغاز خواهد شد.به گفته 
دانشمند، امسال هدف گذاری ایجاد ۲۲۵۰ 
شغل جدید در استان نیز صورت گرفته و 
سال گذشــته نیز در قالب بنگاه های خرد 
۱۹۲۰ شــغل ایجاد شــد و ما امسال نیز 
از خرداد ماه کار در این زمینه را شــروع 

خواهیم کرد.
   به گزارش مهر ؛ مدیرکل ســتاد اجرایی 
 فرمان امــام )ره( در هرمزگان همچنین به 
راه انــدازی کارگاههای خیاطی در جزیره 
هرمز اشــاره و بیان داشت: در بحث لبخند 
احسان نیز که انجام اقدامات دندانپزشکی 

است را در دستور کار داریم.

گروه خبــر // مدیرکل تامین اجتماعــی هرمزگان 
از تحقــق گام های عملــی ایــن مجموعه جهت 
 تبدیل هرمزگان به عنوان اســتان پایلوت در زمینه 
پیاده سازی مدیریت دانش در مجموعه بزرگ سازمان 
تامین اجتماعی و تحقق شــعار سال با الهام از درخت 
دانشــی »حرا« به عنوان یک اکوسیستم مدیریتی در 

زمینه توسعه منابع انسانی خبر داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، » عباس اکبری«  در نخســتین 
همایش تخصصی فرآفرینان مدیریت دانش اظهارداشــت: 
امروزه تعالی سازمان ها در گرو اهتمام به توسعه منابع انسانی 
و دانش کارکنان سازمان هاست؛ دانش و انتقال آن در جوامع 
توســعه یافته، تولید قدرت و تأثیرگذاری بر ســایر جوامع 

می کند، درحالی که یک زمانی برای ســازمان ها و شرکت ها 
دارایی های فیزیکی به عنوان ثروت محسوب می شد اما امروز 
دانش نیروی انسانی توانمند و دانشی است که ثروت اصلی 
یک سازمان محسوب می شود.وی افزود: خیلی از دانش ها 
و تجارب گرانســنگ در ساختار درون سازمانی نهفته است 
و خیلی ها از آن ها اطالعی ندارند؛ بر همین اســاس، امروزه 
در ســازمان ها به این امر کلیدی نیاز داریم که از نحوه سبک 

کار و زندگی با الگوی کارمندی به سمت فعالیت های دانشی 
برویم و ظرفیت های درون سازمانی را کشف و به کار بگیریم.   
اکبری بیان کرد: دنبال یک حرکت تبلیغاتی- نمایشی، صرفا 
برای اخذ گواهینامه در زمینه مدیریت دانش نیستیم و بر همین 
مبنا و در راستای افزایش تعهد سازمانی و انجام یک عملیات 
مدیریتی دانش بنیان، با همگرایی و همفکری همکاران درون 
سازمانی و مشاورین متخصص، همایش فرآفرینان مدیریت 

دانش با برند اختصاصی » فرآمد ۱۴۰۱« را طراحی کردیم 
و المان گرافیکی و مفهومی آن را از درخت شــگفت انگیز 
حــرا الهام گرفته ایم که این درخت مانند یک آبشــیرین کن   
طبیعی عمل می کند و از دل آب شــور دریا برای بقا و رشد 
خود اکوسیستم منحصربفردی ایجاد می کند.  مدیرکل تامین 
اجتماعی هرمزگان ادامه داد: درخت حرا نماد طبیعت ساحلی 
و دریایی اســتان هرمزگان با نام علمی منسوب به دانشمند 

و حکیم بــزرگ ایرانی، »ابوعلی ســینا« به عنوان درخت 
 دانشــی در نظر گرفته ایم؛ چرا که ایــن درخت یک میوه ای 
 زنده زا با قدرت تولید نهال شگفت انگیزی دارد که آن میوه از 
شــاخه های درخت به درون آب دریا در پهنه جزر و مدی 
می افتد و همراه با امواج به سایر پهنه ها می رود و آن جا رویش 
جدیدی را پایه گذاری می کند. همچنین فرآمد مخفف »فرا« 
) بــا الهام از نظریه دانش بنیان متاورس و فراجهان( و »مد« 
به عنوان مخفــف دو واژه مدیریت دانش و تجلی کننده مد 
امواج دریا به درون زیستگاه بشر ساحل نشین برگرفته شده 
است.  وی خاطرنشان کرد: قول ما این است که پیاده سازی 
 سیستم مدیریت دانش را به صورت عملی ادامه خواهیم داد 

تا پایلوت این امر در سازمان تامین اجتماعی کشور باشیم. 

گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان از افتتاح نمایشگاه هرمزگان در قرون میانی اسالم به 

مناسبت هفته میراث فرهنگی خبر داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند بابیان این مطلب گفت: همزمان 
با اولین روز از هفته میراث فرهنگی، نمایشگاه هرمزگان در قرون میانی 
اسالم در موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس افتتاح شد.  وی با 
اشاره به اینکه این نمایشگاه بر اساس یافته های باستان شناختی برپاشده 
است، افزود: در این نمایشگاه ۱۰۵ اثر از مسجد دومحرابه کنگ، محله 
قلعه جزیره هرمز و شــهر حریره کیش به نمایش درآمده است. بناوند 
ادامه داد: اشــیاء به نمایش درآمده ظروف سفالی و تزئینات وابسته به 
معماری شهر حریره کیش است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی هرمزگان تأکید کرد: عالقه مندان به میراث فرهنگی می توانند 
از ۲۸ اردیبهشــت تا 3 خرداد صبح از ساعت ۹ تا ۱3 و بعدازظهر از 

ساعت ۱۵ تا ۱۹ از این نمایشگاه بازدید نمایند.

افتتاح نمایشگاه هرمزگان
 در قرون میانی اسالم

بــا توجه به اهمیــت مقوله جمعیت در اقتــدار ملی و با در 
نظــر گرفتن پویندگی، بالندگــی و جوانی جمعیت کنونی به 
عنوان یک فرصــت و امتیاز و از طرفی برای جبران کاهش 
نرخ رشــد جمعیت و نرخ باروری در ســال های گذشته، 
 سیاســت های کلی جمعیت ابالغ شــد و با در نظر داشــتن

  نقش ایجابی جمعیت در پیشــرفت کشــور، الزم اســت 
برنامه ریزی های جامع برای رشــد اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشــور متناسب با سیاســت های جمعیتی انجام 
 گیرد. از این رو،3۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت نام گذاری

 شد.
    در این روز سیاســت های کلی جمعیت به مواردی مانند 
ارتقــای پویایی، بالندگی و جوانــی جمعیت با افزایش نرخ 
باروری، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده 
و افزایش فرزند، کاهش ســن ازدواج، اختصاص تسهیالت 
مناســب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و 
پوشــش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان 
و زنــان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل 
آموزش های عمومی دربــاره اصالت کانون خانواده و فرزند 
پروری و با تأکید بر آموزش مهارت های زندگی و… اشاره 
شده اســت.در سال های اخیر پیری جمعیت نگرانی هایی را 
برای دولتها در سطح جهان، از جمله ایران ایجاد کرده است 
و از طرفی رشد جمعیت مایه حیات و توسعه در یک کشور 

است .
   الزم اســت کــه بدانیــم روند کاهشــی رشــد جمعیت 
با خــود پیامدهایــی را به دنبــال دارد که  مــی توان به 
کاهــش جمعیــت نیــروی کار و ســالخوردگی جمعیت 
در دهه هــای آینده، اشــاره نمود.همانطور کــه مقام معظم 
 رهبری)مدظلــه العالی( فرمودند جمعیت جوان کشــور رو 
به کاهش اســت و اگر دیر به فکر باشــیم دیگر قابل عالج 

نیست.
   فردای فرزندانمان را در نظر داشــته باشیم که تک فرزندان 
سرشــار از خال تنهایی هستند. با این روند در آینده کشوری 
خواهیم داشــت که تعــداد خانه های ســالمندان در آن از 
مهدکودک ها بیشتر خواهد شد. ما فرزندانی را به این زندگانی 
دعوت کرده ایم که نه تنها آنها را از داشــتن خواهر و برادر 
که در طول زندگانی می توان پناه عاطفی هم باشند؛ محروم 
کردیم بلکه باید دغدغه و نگرانی ســالمندی والدین خود را 

نیز داشته باشند.
    گرچه فرهنگ ســازی برای احترام و تکریم ســالمندان 
و ایجاد شــرایط الزم برای تأمین سالمت و نگهداری آنان 
همیشــه در خانواده های ایرانی آموزش داده شــده است و 
به عنوان یک اصل مد نظر می باشــد ولی این باری اســت 
که ما بــا خودخواهی بــر دوش آنان مــی گذاریم.باید با 
تــوکل برخدای مهربان شــرایط زندگانــی را طوری برای 
 فرزندانمــان مهیا نماییــم که در لحظه لحظــه های زندگی 
 تجربــه های ناب بــا هم بودن و در جمع رشــد و بالندگی 
پیدا کردن را لمس کنند که فرزندان ما سرمایه های زندگانی 

ما و آینده سازان فردای ایران زیبا هستند.

رشد جمعیت 
مایه حیات و توسعه کشور

یادداشت

      نرگس منتظری تختی - سرپرست دفتر 
امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( هرمزگان :

رزمایش مواسات با ۵۸۰۰ بسته معیشتی بنیاد احسان آغاز شد

گروه خبر //  سعید جلیلیان مطالبه گر اجتماعی 
و فعال مدنی اســتان هرمزگان ، عضو انجمن 
استان هرمزگان  با مفاسد  مبارزه  قرارگاه  ملی 
با اخباری مدیرعامل شرکت پاالیش  در دیدار 
نفت الوان، از خدمــات ارزنده وی و مجموعه 
شــرکت پاالیش نفت الوان در خصوص انجام 
نیروهای  بکارگیری  و  اجتماعی  مسئولیت های 

بومی، تشکر و قدردانی کرد .
  بــه گزارش دریا؛ در این دیدار اخباری مدیرعامل 
شــرکت پاالیش نفت الوان بیان کرد: آســایش و 
رفاه مردم جزیره الوان همواره در دســتور کار این 
پاالیشگاه قرار داشــته و دارد. وی در ادامه افزود: 
خوشبختانه و البته با یاری خدا اقدامات خوبی توسط 
شرکت پاالیش نفت الوان در حوزه خدمات رسانی 

به مردم جزیره الوان صورت گرفته است ، نوسازی 
و تجهیز کامل درمانگاه الوان، استخدام پزشک ماما 
و بهیار بصورت همه روزه با هزینه شرکت پاالیش 
نفت الوان، یکی از اقدامات مهم این پاالیشــگاه در 
حوزه انجام مســئولیت های اجتماعی بوده است . 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت الوان ادامه داد: 
هرکدام از عزیزان در جزیره الوان که نیاز به خدمات 
پزشکی در تهران یا شیراز داشته باشند نیز از طریق 
این پاالیشگاه بدون هزینه با هواپیما به شهر موردنظر 
رفت و آمد خواهند داشت و این موضوع بسیار مورد 
رضایت مردم شــریف جزیره الوان واقع شده است. 
اخباری گفت: طی یک اقدام خداپسندانه توانستیم 
تعدادی از اهالی جزیره الوان را که تاکنون موفق به 
سفر مشهد و زیارت حرم امام رضا )ع(  نشده بودند 

را با پرواز و هزینه این پاالیشگاه به مشهد اعزام کنیم.
وی همچنین در خصوص بکار گیری نیروهای بومی 
بیان کرد: اســتفاده از نیروهای بومی در دستورکار 
هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت الوان بوده و است 
و در حال حاضر هم تعداد بســیاری از اهالی غرب 
هرمزگان در این پاالیشگاه مشغول بکار هستند و در 
ماه گذشــته نیز آزمون استخدامی در محل دانشگاه 

هرمزگان و با نظارت مسئولین استانی انجام شد.
    اخبــاری اظهارداشــت : احــداث اســکله ، 
 نوســازی بوستان ســاحلی ، احداث گلزار شهدا و 
ده ها اقدام ارزنده دیگر بخشی از انجام مسئولیت های 
اجتماعی شرکت پاالیش نفت الوان بوده است.مدیر 
عامل شــرکت پاالیش نفت الوان، خاطرنشان کرد: 
هرچقدر کار و خدمات برای مردم شــریف جزیره 
الوان صورت گیرد کم اســت و این مردم شریف و 
والیتمدار اســتحقاق بهترین خدمات هستند.وی با 
اشاره به ایجاد باکس مســئولیت های اجتماعی در 
شــرکت پاالیش نفت الوان، گفــت: در این باکس 
انــواع خدمات اجتماعی به مــردم جزیره الوان و 
مردم اســتان گنجانده شده است که خدمات رسانی 
را نظم و ترتیب داده اســت.اخباری اذعان داشت: 
امیدواریم در ســنگری کــه در آن در حال خدمت 
هستیم طوری رفتار کنیم که هم خدا و بندگان خدا 
از ما راضی باشند و خدمت به خلق خدا از مهمترین 
اعمال است.سعید جلیلیان عضو انجمن ملی قرارگاه 
مبارزه با مفاسد اســتان هرمزگان نیز در این دیدار 

ضمن تشکر از خدمات ارزنده ی مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت الوان و تشکر از مدیر روابط عمومی 
این مجموعه، بیان کرد : خوشبختانه اقدامات خوبی 
توسط پاالیشگاه نفت الوان صورت گرفته است که 
جای قدردانی دارد و جایز است این اقدامات ارزنده 
به ســمع و نظر همه مردم استان برسد، چرا که مقام 
معظم رهبری نیز در تشــریح جهاد تببین به همین 
نکته مهم اشاره نموده اند که مسئولین اقدامات انجام 
 شده را به سمع و نظر مردم برسانند و از تالش های 
واحد روابط عمومی شرکت نفت الوان در خصوص 
اطالع رســانی اقدامات انجام شده از مدیریت این 

واحد نیز تشکر و قدردانی کرد.
   وی با آرزوی موفقیت برای مدیریت و پرســنل 
شرکت پاالیشــگاه نفت الوان اظهار داشت: در هر 
کجــا که ناعدالتی رخ دهد مطالبــه گران هرمزگان 
حضور خواهند داشــت و از عدالت دفاع خواهند 
 کرد.جلیلیان خاطرنشــان کرد:در خصوص شایعه 
پراکنی هایی که علیه شرکت پاالیش نفت الوان در 
جامعه صورت گرفته است باید بگویم، مهم خداوند 
متعال است که ناظر بر همه کارهای ماست و اوست 
که ما را با عملکردهایمان قضاوت خواهد کرد و اگر 
کسی خدمات مهم مسئولین را نبیند و در نزد دیگر 
مردم بدگویی کند عالوه بر گناه ، به آن جامعه خیانت 
نموده است چرا که با این کار موجب دلسردی مدیران 
پرتالش خواهد شد و در نتیجه باز هم جامعه ضرر 

خواهد کرد ، لذا خداوند آگاه به اعمال ماست .

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت الوان عنوان کرد

 ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی پاالیش نفت الوان در این جزیره

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان  عنوان کرد

هرمزگان استان پایلوت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی

 



فرمانده انتظامی هرمزگان :
اقدامات قاچاقچیان خللی 

در عزم و اراده مأموران انتظامی ایجاد نمی کند
  گروه خبر // فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان با تاکید بر 
ایجاد امنیت توسط نیروهای انتظامی گفت: اقدامات قاچاقچیان 
هیچ گونه خللی در عزم و اراده مأموران انتظامی ایجاد نخواهد 
کرد. سردار غالمرضا جعفری در جمع خبرنگاران در خصوص 
حضور با شکوه آحاد مردم در آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر 
شهید مدافع نظم و امنیت استان شهید احترامی با تاکید بر اینکه 
ایجاد امنیت پایدار از وظایف نیروهای نظامی است، اظهار کرد: 
مأموران نیروی انتظامی با جان هایشان برای تامین امنیت مردم 
و جامعه تالش می کنند. وی با اشــاره به نحوه شهادت استوار 
یکم رضا احترامی، مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی تصریح 
کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس پس از اطالع 
از محموله سنگین قاچاق سوخت در محدوده روستای ایسین 
به آنجا عزیمت می کنند.فرمانده نیروی انتظامی استان ادامه داد: 
ایادی قاچاقچیان پس از توقیف محموله با خودروی دیگری به 
صورت خالف جهت وارد صحنه و به سمت مأموران انتظامی 
حمله ور می شــوند و استوار یکم رضا احترامی به درجه رفیع 
شهادت نائل شد. سردار جعفری افزود: همکارانی که در صحنه 
حضور داشتند بالفاصله قاتل و هم دستان او را دستگیر می کنند 
و محموله قاچاق ضبط می شــود. به گزارش ایســنا ؛ فرمانده 
انتظامی استان خاطرنشــان کرد: این اقدامات قاچاقچیان هیچ 
گونه خللی در عــزم و اراده مأموران نیروی انتظامی در ایجاد 

امنیت مردم و جامعه ایجاد نخواهد کرد.

فرمانده سپاه هرمزگان :
نیروی انتظامی شبانه روز 

در تالش برای حفظ سرمایه های ملی است
  گروه خبر// فرمانده ســپاه امام ســجاد استان هرمزگان با 
تاکید بر اینکه نیروی انتظامی شــبانه روز در تالش برای حفظ 
سرمایه های ملی و جلوگیری از قاچاق است گفت: همبستگی 
نیروهای مسلح در هرمزگان مثال زدنی است.سردار پاسدار اباذر 
ســاالری در حاشیه برگزاری آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر 
شهید مدافع نظم و امنیت اســتان شهید احترامی اظهار داشت: 
شهید احترامی شهید راه امنیت و اقتصاد کشور است که در راه 
صیانت از سرمایه های ملی جان خود را تقدیم انقالب کرد.وی 
افزود: بنده به نوبه خودم و از جانب ســپاه استان شهادت این 
برادر عزیز را به خانواده و فرزندان شــهید احترامی تبریک و 
تسلیت عرض می کنم و امیدوارم ما هم بتوانیم راه این شهدا را 
ادامه دهیم.فرمانده ســپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان گفت: 
به فرماندهی انتظامی اســتان و همکاران این شهید گرانقدر نیز 
که تالشــی خستگی ناپذیر در راه صیانت از امنیت مردم دارند 
و شبانه روزی در حال تالش برای پیشگیری از قاچاق هستند 
نیز شهادت این شهید را باید تبریک و تسلیت گفت.وی تصریح 
کرد: نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران فعال در استان 
هرمزگان با انسجام و همبستگی، پیوسته در راه دفاع از مردم و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی تالش می کنند.به گزارش تسنیم ؛ 
ساالری گفت: وحدت نیروهای مسلح مستقر در استان هرمزگان 
چشمگیر است و تحت بیرق نظام و تحت هدایت حضرت آقا 
هســتند و امیدواریم با همین همبستگی مسیر راه شهدا را ادامه 

داده و برای این نظام مقدس تالش کنیم.
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سرمقاله

  ســال گذشته که پس از کش و قوس های فراوان باالخره مشکل سند تعدادی 
از امالک محله اســالم آباد بندرعباس با مســاعدت و حمایت بنیاد مستضعفان 
 برطرف شد، ساکنان خوشحال شدند که تمام امالک این محله سنددار شده و امالک 
فرسوده ای هم که نیاز به بازسازی دارند، با تسهیالت نوسازی و قرار گرفتن اسناد این 
امالک در رهن بانک، بازسازی شوند که متاسفانه 7۰ ملک در این محله نتوانستند 
سنددار شوند. برخی از ساکنانی که موفق به سنددار شدن امالک شان نشده اند، اظهار 
می کردند که خانه شــان در کوچه ای اســت که از دهه 6۰ قرار بوده در این کوچه 
بازگشایی معبر صورت بگیرد و تاکنون نشده است و همین موضوع باعث شده که 
شهرداری به استعالمی که ساکنان متقاضی  سنددار شدن امالک شان از شهرداری  برای 
مستضعفان می گیرند، شهرداری اعالم می کند که این خانه ها قابلیت تجاری شدن 
بعد از بازگشایی معبر دارد و به همین دلیل بنیاد مستضعفان هم با واگذاری اراضی 
این محله که متعلق به این نهاد اســت، به این خانواده های محروم موافقت نمی کند 
ومی گویند بایستی هزینه زمین بصورت تجاری توسط ساکنان پرداخت شود و یا 
شهرداری استعالم را اصالح کند و از سال گذشته این 7۰ خانوار محروم اسالم آبادی 
سرگردانند و پیگیری های دفتر تسهیلگری و... هم گویا هنوز گره گشا نبوده و این 
گره برای صدور اسناد مالکیت این امالک که بیشترشان هم فرسوده هستند، باز نشده 
اســت وانتظار می رود برای رفع این مشکل، تصمیم مناسبی اتخاذ گردد تا خانه ها 
سنددار شده وساکنان بتوانند برای نوسازی امالک شان نیز اقدام کنند. متاسفانه مشکل 
سند امالک در محالت حاشیه ای و حتی روستاها همچنان به عنوان چالشی جدی 
در اســتان می باشد و بسیاری از خانه های فرسوده در حال فروریختن هستند که 
اگر از سال های گذشــته به این امالک بی سند فرسوده سند داده شده بود و زمینه 
استفاده از تسهیالت نوسازی فراهم شده شده بود، حداقل بخشی از امالک با تسهیالت 
نوسازی، بازسازی شده بودند و حتی با نوسازی این امالک در محالت، بازگشایی 
 معابر نیز تسهیل شده و خدمات رسانی به حاشیه نشینان تسهیل می شد. ساکنان محله 
 آیــت ا... غفاری بندرعباس از یک دهه قبل با چالش اساســی برای اخذ ســند 
امالک شان مواجه شده اند وعلی رغم وعده و وعیدهای زیاد برای رفع مشکالت این 
محله و بازدید مسئوالن ارشد اجرایی، قضایی و... از این محله و تصویب مصوباتی 
برای رفع مشکالت صدور سند و... در این محله و برخی محالت دیگر، اما همچنان 
مشــکالت الینحل مانده و کوچه های تنگ و باریک وتاریکش به محل تجمع و 
پاتوق معتادان، مواد ومشروب فروشان، اراذل و اوباش وسارقان تبدیل شده اند و با 
نهایت تاسف مسئوالن مربوطه اقدام اساسی در این حوزه انجام نداده اند و ساکنان 
برای اخذ سند امالک شان و... با مشکل مواجهند. محله چاهستانی ها که در دولت 
قبل در طرحی ملی اقدام به بازگشایی معبر۲۴ متری در آن شد و سه معبر دیگر هم 
قرار بود در آن بازگشایی شود وابتر ماندند و وعده داده شده بود سند امالک بصورت 
رایگان صادر شــود وبعدها برای صدور سند هزینه دریافت شد وبعد از مدتی هم 
صدور سند متوقف شد. محالت ساحلی هم با بهانه قرار گرفتن در حریم 6۰متری 
دریا، از دریافت سند امالک محروم شدند. اگر این شرایط تداوم یابد و امالک فرسوده 
وبدون سند بمانند، در زمین لرزه، بارندگی شدید و... خانه های زیادی تخریب شده و 
بیشتر ساکنان در زیرآوار امالک شان مدفون می شوند ونیاز است اقدامات پیشگیرانه 
با صدور ســند برای امالک فاقد سند، تشویق ساکنان به نوسازی امالک فرسوده با 
تسهیالت نوسازی، بازگشایی معابر و... مورد توجه قرار گیرد تا از وقوع فاجعه انسانی 
در زلزله و... در این مناطق جلوگیری شود. اگر امالک منطقه فین بازسازی شده بودند، 
در زلزله آبان سال گذشته هزاران واحد تخریب نمی شدند و آسیب نمی دیدند که این 

موضوع بایستی عبرت شود برای مسئوالن.
    علی زارعی

فاجعه انسانی در انتظار بی سندها 

گروه خبر // معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر 
نیرو از عملیات ســامانه انتقال پساب فاضالب 
بندرعباس و تصفیه خانه فاضالب شهرک پیامبر 

بازدید و روند اجرای آن را از نزدیک بررسی کرد.
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ محســن بختیار در 
این بازدید ضمن بــا اهمیت خواندن تصفیه تکمیلی 

فاضالب بندرعباس و بازچرخانی آن برای اســتفاده 
صنایع افزود: ساماندهی فاضالب شهر بندرعباس و 
انتقال پساب تصفیه شده به صنایع مولد هرمزگان به 
عنوان یک طرح مهم در حال اجراســت و امیدواریم 
با تکمیل آن مشکل شهر بندرعباس مرتفع شود.وی 
گفت: با توجه به سرمایه گذاری صنایع بزرگ، مشکلی 
از بابــت تامین مالی در این پروژه وجود ندارد و این 
طرح بدون مشکل به سرانجام خواهد رسید.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز در این بازدید با 
اشاره به اهمیت انتقال پساب فاضالب به صنایع افزود: 
سامانه انتقال پساب به صنایع، بر اساس برنامه های 
پیش بینی شده از ســوی شرکت توسعه زیرساخت 
خلیج فارس در حال اجراست که امیدواریم با تکمیل 
آن ضمن جلوگیری از ورود پســاب به دریا، استفاده 

بهینه از این ظرفیت صورت گیرد.
   عبدالحمیــد حمزه پور، ظرفیت این تصفیه خانه را 

۱۰۰ هزار متر مکعب  در شبانه روزعنوان کرد.در این 
نشست همچنین شهروز شجاعی مدیرعامل شرکت 
توسعه زیرساخت خلیج فارس با اشاره به پیشرفت 
فیزیکی پروژه افزود: مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی این 
سامانه به اتمام رسیده و ایستگاه پمپاژ نیز با 7۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.وی ادامه داد، 
عملیات احداث خط انتقال نیز که این هفته مناقصه آن 
برگزار شد، بزودی آغاز می شود و لوله های مورد نیاز 

نیز در حال انتقال در مسیر اجراست.
  شجاعی همچنین خواستار واگذاری هرگونه مجوز 
تامین آب صنایع به شرکت زیرساخت شد و تصریح 
کرد، با شــیرین ســازی و انتقال پساب تصفیه خانه 
فاضالب بندرعباس بــه صنایع بخش زیادی از نیاز 
 آنها از این طریق تامین می شود که امیدواریم از این 
پس تمامی مجوزهای تامین آب از این طریق صادر 

شود.

پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

شرق- این روزنامه در گزارشی  با عنوان »چشم حیفا به خلیج فارس« با اشاره به این که 
»مسیر ترانزیتی مشترک بین هند، کشورهای عربی، اسرائیل و ترکیه، ایران را دور می زند« 
به نقل از علی ضیایی، تحلیلگر صنعت حمل ونقل نوشت: آمریکا با معافیت تحریمی بندر 
چابهار و حضور منفعل هند در این بندر موجب شد که توسعه بندر چابهار به تعویق بیفتد و 

حاال هند بندر چابهار را رها کرده و به پروژه راه ریلی خلیج فارس پیوسته است.
 مردم ساالری - این روزنامه نوشت : این که دولت موضوعی را که احتیاج به زمان زیادی 
ندارد و تقریبا تکلیفش مشخص است، به جای این که در اسفند ماه سال گذشته اعالم کند، 
بیش از دو ماه به تاخیر انداخته و حقوق بازنشستگان را در فروردین و اردیبهشت علی 
الحســاب می پردازد، عالوه بر بی توجهی دولت به این قشر، نشانه ناهماهنگی در هیئت 

دولت و لحاظ نکردن اولویت  هایی از این دست است.
 جوان - این روزنامه با اشــاره به درگذشت استاد فاطمی نیا نوشت : آیت  ا... فاطمی نیا 
اســتاد تربیت مردم بود و در مسیر این پرورش روح انسان ها، از بعد سیاسی نیز فروگذار 
 نکرد. او نه فعال سیاسی بود و نه عضو حزب و طرفدار این کاندیدا و آن نامزد، اما آن قدر 
اسالم  شــناس بود که همه سیاســت را در اعتقاد به »والیت فقیه« و یاری او، همچون 
خالصه ای ناب از یک عمر تلمذ در مکتب اســالم به مخاطبان خود عرضه کند: »خدا 

ان شاءا... به ما هم توفیق بدهد، یار رهبرمان باشیم«. 
 فرهیختگان - این روزنامه نوشت : فرهیختگان در تاریخ ۲۸ فروردین ماه  با بررسی وضعیت 
مالی ۴۰ شرکت عضو اتاق های بازرگانی اعالم کرد که میان مبلغ وصول شده توسط اتاق های 
بازرگانی و مبلغ دریافت شــده توسط اتاق بازرگانی نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختالف 
حســاب وجود دارد. در همین خصوص اتاق بازرگانــی ایران طی دو جوابیه ای اعالم کرد که  
اختالف مبلغ دریافتی اتاق بازرگانی با مبالغ افشا شده تنها ۲۴ میلیارد تومان، معادل 6 درصد 

است و عمال اتاق بازرگانی ایران ۹۴ درصد مبلغ اعالمی »فرهیختگان« را پذیرفته است.
پمپئو به گروهک تروریستی منافقین: من عضو شما هستم!

مایک پمپئو وزیر خارجه دولت ترامپ با حضور در آلبانی با مریم رجوی سرکرده گروهک 
تروریســتی منافقین دیدار کرد. پمپئو در این دیدار خود را عضوی از این گروه خوانده و 
خواســته است از ظرفیت  های آن ها علیه جمهوری اسالمی استفاده شود! در سال های 
اخیر و با خروج این گروهک از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا، برخی سران 
آمریکا در میتینگ های این گروهک تروریستی شرکت می کردند. جان بولتون مشاور امنیت 
ملی و رودی جولیانی وکیل ترامپ نیز با سران این گروه ضدایرانی دیدار داشتند. سازمان 
مجاهدین خلق )گروهک منافقین( از 3۰ خرداد ســال 6۰ به  صورت رســمی وارد فاز 
مسلحانه علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی شد. در کارنامه این گروهک تروریستی 
حدود ۱۲ هزار ترور ثبت شده است؛ از شخصیت  های انقالب تا مردم عادی کوچه و بازار 
تنها به  جرم همراهی نکردن با این گروه به شهادت رسیده اند. فجایعی همچون انفجار دفتر 
حزب جمهوری اسالمی، انفجار دفتر نخست  وزیری و ترور شهید صیاد شیرازی به  دست 
آن ها اتفاق افتاد.همچنین از سال 6۴ با حضور در خاک عراق و دیدار مسعود رجوی با 
صدام، به  صورت رسمی با رژیم بعث علیه ملت ایران در جنگ تحمیلی مشارکت کردند.

این گروه بعد از سقوط صدام، مجبور به ترک خاک عراق و با کمک کشورهای غربی در 
خاک آلبانی ساکن شدند./ تسنیم

انعکاس
تابناک نوشت : حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با تأکید بر حساب  کشی 
مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی گفت: مدیران شرکت های خودروسازی 
بیش از ۲۰۰ نیرو و مشاور از نزدیکان و اقوام خود استخدام کرده اند که این رویه باید اصالح شود.

خبرآنالین مدعی شد: نهادهای امنیتی با سفر محمود احمدی نژاد به امارات مخالفت کردند. به 
همین ســبب وی که قرار بود  در اجالس جهانی »ماموریت برای صلح« در شهر دبی امارات، 
ســخنرانی کند، مجبور به ارسال پیام تصویری برای این اجالس شد .در واکنش به این خبرها ، 

مشاور رسانه ای رئیس دولت های نهم و دهم گفت: چنین اخباری صحت ندارد و کذب است. 
اعتماد آنالین نوشت: گفته می شود در میان اسامی افرادی که برای رقابت ریاست مجلس شورای 
اسالمی از آن ها نام برده شده، تنها مرتضی آقاتهرانی گزینه جدی بوده که او هم به دلیل این که 
رأی باالیی نخواهد داشت، انصراف داده است. بنابراین آن چه از شنیده ها بر می آید این است که 

قالیباف برای سال آینده هم رئیس مجلس شورای اسالمی خواهد ماند.
 اقتصاد آنالین نوشت : پرویز پرستویی در نامه ای به مقام معظم رهبری که در صفحه اینستاگرام 
خود آن را منتشــر کرده،  از حواشی سفر خود به آمریکا و دغدغه های امروز جامعه گفت. در 
بخشی از این نامه آمده است :»بنده به هیچ ارگانی وصل نیستم؛ نه دولتی ام؛ نه سپاهی ولی با افتخار 
یک ایرانی ام..... ما کشور ثروتمندی هستیم، حتی اگر تا ابد در تحریم بمانیم، بزرگ ترین ثروت این 
مملکت مردم هستند که همیشه مدارا کرده اند...حال روا نیست معلم به جای بودن در  مدرسه در 
خیابان ها از نداری شعار من رفاه ندارم بدهد.حاضرم مرا در میدان بزرگ شهر به دار آویزند ولی 

مردم آبرو دار ایران زمین رفاه داشته باشند ...«
جزئیاتی جدید از دستگیری 2 جاسوس فرانسوی در ایران 

چند روز قبل وزارت اطالعات در اطالعیه ای از بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب 
و بی نظمی در کشور خبر داد. در اطالعیه وزارت اطالعات آمده بود: » دو فرد اروپایی که با هدف 
سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به 
آشوب، بی نظمی اجتماعی و بی ثبات سازی جامعه وارد کشور شده بودند، توسط سربازان گمنام 
امام زمان )عج( شناســایی و بازداشت شده اند.« طبق اعالم وزارت اطالعات، دو عنصر اصلی، 
از اتباع یک کشور اروپایی و سازمان دهی شده توسط سرویس های جاسوسی، از متخصصان 
حرفه ای در زمینه  ایجاد شورش و بی ثباتی هستند که سال ها در چندین کشور هدف، تجربه اجرای 
چنین ســناریوهایی را به مأموران محلی خود آموزش داده بودند.   ساعاتی پس از انتشار این 
اطالعیه، پاریس به این موضوع واکنش نشان داد و  اعالم کرد که این دو نفر تبعه فرانسه هستند و 
در این ارتباط کاردار ایران را احضار کرده است. پاریس اگر چه اعالم کرده بود که  دستگیری این 
دو تبعه فرانسوی بی اساس است، اما جزئیات جدیدی که به تازگی از صداوسیما منتشر شد،  نشان 
می داد که حضور »سیسیل چهلر« 37 ساله  و » چک پاریس« 6۹ ساله  که با روادید گردشگری 
وارد ایران شده اند، توریستی نبوده و بیش از هر چیزی رنگ و بوی جاسوسی دارد. طبق گزارش 
منتشر شده  آن ها  با شکل دهی به اعتراضات صنفی و انحراف آن، مقاصد دیگری را دنبال کردند 
و  قصد ناامنی و ایجاد آشوب در کشور را داشتند. در بخشی از ویدئوی منتشر شده از صداوسیما 
در خصوص کم و کیف جاسوسی این دو به اصطالح توریست فرانسوی در صدایی که در اشراف 
واجا قرار گرفته می گویند که در حال شکل دهی نوعی اعتراض برای ایجاد نا آرامی هستند. این 
دو تبعه فرانسوی که ۸ اردیبهشت ماه وارد ایران شده بودند، پس از اقامت ۱۰ روزه در ایران و 

پیش از خروج از کشور، توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( دستگیر شدند. 

معاون وزیر نیرو :

انتقال پساب تصفیه شده به صنایع یکی از طرح های مهم در حال اجراست

  گروه خبر //رزمنــدگان دریادل منطقه پنجم نیروی 
دریایی سپاه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون 
در 4 مرحله موفق به توقیف شناورهای حامل سوخت 

قاچاق)گازوئیل( در مجموع 11۰ هزار لیتر شده اند.
    نیروهای عملیاتی منطقه پنجم ندســا در اردیبهشت ماه 
ســال ۱۴۰۱ موفق به رهگیــری و  توقیف چهار فروند 
شناور)حامل ۱۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل( در 
آبهای خلیج فارس شدند. در آخرین رهگیری  و توقیف، 
یک شــناور متخلف به همراه ۱7 خدمه آن بازداشــت و 
جهت طــی مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده 
شدند. مسئول اطالعات منطقه پنجم در تشریح این خبر 

گفت: این شــناور با هوشــیاری و رصد اطالعاتی موثر 
توسط گشتی های منطقه پنجم ندسا در حوزه ماموریت این 
 منطقه صورت گرفته اســت. به گزارش فارس  ، دریادار 
 علــی عظمایی فرمانــده منطقه پنجم امــام محمد باقر 
علیه السالم نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: مبارزه با قاچاق 
یکی از اولویت ها و برنامه های مهم منطقه پنجم است که 
جهت حمایت از تولید ملی و شــکوفایی اقتصاد کشور و 
 تامین منافع مردم است، نیروی دریایی سپاه تمام توان را بکار 
می گیرد که با قاچاقچیان در سواحل آبهای خلیج فارس 
مبارزه کند و هیچ جای امنی برای ســود جویان نباشد و 

نخواهد بود.

برگرداندن 11۰ هزار لیتر سوخت قاچاق
 به منافع ملی توسط منطقه پنجم ندسا 

روابط عمومی اداره کل  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه خبر // مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
هرمزگان گفــت: تخصیص اعتبــارات الزم در 
راستای خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به جامعه 
ایثارگری، مستلزم همراهی و تعامل همه مسئوالن 

با بنیاد است.
   عطا ناوکی در نشست شورای اداری بنیاد شهید و 
امور ایثارگران هرمزگان که با حضور معاونان  ستادی 
بنیاد این استان و روسای بنیاد شهرستان های تابع، در 
سالن جلسات اداره کل بیمه سالمت هرمزگان برگزار 
شــد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: در 

ســال جدید باید تالش کنیم اعتبارات استانی خوبی 
را در راستای خدمات رســانی به ایثارگران جذب 
کنیم، البته جذب اعتبارات نیازمند همراهی روســا 
و فرمانداران شهرســتان ها است.مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگــران هرمزگان با ابراز خرســندی از 
فعالیت های سابق مسئوالن این نهاد، افزود: امیدواریم 
روسای بنیاد شهرستان ها با حضور فعال در کمیته های 
برنامه ریزی شهرســتانی زمینه ساز جذب اعتبارات 
بیشتری نسبت به گذشــته باشند.وی ضمن اینکه از 
معاونان ستادی و روسای بنیاد شهرستان ها خواست 

جلسات مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را 
با کیفیت برگزار کنند، تاکید کرد: از این ظرفیت جهت 
انجام فعالیت های بنیاد در زمینه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، سرمایه گذاری، درمانی و آموزشی استفاده 
کنید و نسبت به فرزندان شهدا تعصب سرپرستی داشته 

باشید.
   ناوکی افزود: احســاس کنید هــر اقدامی که برای 
فرزندان ایثارگران انجام می دهید ســبب می شود تا 
باقیات و صالحاتی در پرونده شــما ثبت شــود.این 
مقام مســئول با بیان اینکه برنامه های تحولی بنیاد را 

باید با دقت بیشتری برنامه ریزی کرد، ادامه داد: انجام 
شایسته و خوب برنامه های تحولی موجب بهره گیری 
مطلوب جامعه هدف از خدمات می شــود.مدیرکل 
بنیاد هرمزگان به موضوعاتی از قبیل زمین، اشتغال، 
ساماندهی گلزار شهدا و توجه به نیروی انسانی اشاره 
کــرد و گفت: تخصیص اعتبارات الزم در راســتای 
خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به جامعه ایثارگری، 
مستلزم همراهی و تعامل همه مسئوالن با بنیاد است.

علی علیزاده مدیرکل بیمه سالمت استان هرمزگان نیز 
ضمن حضور در جلسه شورای اداری بنیاد هرمزگان، 
از خدمات موثر این دســتگاه تشکر کرد.به گزارش  
مهر، شایان ذکر اســت؛ معاونان ستادی بنیاد استان 
هرمزگان و رؤسای بنیاد شهرستان های تابع در زمینه 
مشــکالت و اقدامات صورت گرفته در حوزه خود 

گزارشی ارائه دادند.

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان عنوان کرد

لزوم تخصیص اعتبار برای خدمات رسانی به ایثارگران

  

  

  گــروه خبر // روزانه بیش از صد تن روغن های خوراکی و ســرخ کردنی مصرفی 
خانوار، در کارخانه بندرعباس تولید می شود.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رئیس هیات مدیره کارخانــه روغن بندرعباس گفت: اکنون 
روغن ها در ســه اندازه ۸۱۰ گرمی، سه لیتری و پنج کیلوگرمی تولید می شود.محمد داوود 
میگلی افزود: روغن های تولیدی با توجه به نیاز بازار، عالوه بر توزیع در استان، به بوشهر و 
فارس نیز فرستاده می شود.وی گفت: در حال حاضر این کارخانه توانایی تولید روغن بیشتر 
از نیاز استان را هم دارد.رئیس هیات مدیره کارخانه روغن بندرعباس گفت: تولیدات این 
کارخانه با باالترین کیفیت و مطابق با استاندار های روز دنیا تولید می شود.معاون امور صنایع 
سازمان صمت هرمزگان نیز گفت: با فعالیت این کارخانه مشکل کمبود روغن در هرمزگان 
وجود ندارد.ایوب رحیمی افزود: در صورت درخواســت هر فروشــگاه و ثبت در سامانه 
جامع تجارت، روغن های تولیدی برای آن ها ارسال می شود.وی گفت: این کارخانه ظرفیت 
ارسال تولیدات خود را به همه شهرستان های استان دارد.کارخانه تولید روغن هرمزگان، تنها 

کارخانه جنوب کشور، و در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس واقع است.

 تولید روزانه صد تن روغن در بندرعباس 

آگهی مزایده نوبت اول
شعبه اول اجرای احکام حقوقي دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 0000377 ب در خصوص دعوی بازرگانی مواد 
معدنی خونسرخ بندرعباس به وکالت آقای حشمت حسینی بطرفیت شرکت آلومینیوم المهدی )عج( که در این راستا اموال به 
شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود : خالصه گزارش بازدید : تعداد 355 قالب شمش آلومینیوم با توجه به بررسی انجام شده 
نرخ هر کیلو آلومینیوم المهدی از نوع گرید AL 90 حدود 510/000 ریال و وزن حدودی هر قالب شمش آلومینیوم نیز به طور 
 متوسط 500 کیلوگرم برآورد گردیده است . جهت مطالبات محکوم له ) بازرگانی مواد معدنی خونسرخ( وزن شمش گرید

 AL 90 به میزان یک صد وشصت ونه هزار کیلوگرم ) 169/000 کیلوگرم( و تعداد حدودی آن 338 عدد قالب 500 کیلوگرمی 
برآورد می گردد . جهت مبلغ نیم عشــر نیز تعداد 18 عدد شــمش گرید AL 90 وزن شمس گرید AL 90 به میزان هشت 

هزار وچهار صد وچهل وسه کیلوگرم )8.443 کیلوگرم( و تعداد حدودی آن 17 عدد قالب 500 کیلوگرمی  برآورد می گردد . الزم به توضیح است برآورد 
انجام شده با توجه به حداقل قیمت مورخ 1400/09/09 انجام گرفته است . چنانچه نوسانات قابل توجهی در نرخ فلزات اعمال گردد خارج از چهارچوب 
محاسبات انجام شده می باشد . همچنین باتوجه به تلورانس منفی و مثبت 10 کیلوگرمی وزن قالب شمش های آلومینیوم معیار دقیق وزن توزین انجام شده 
بوسیله باسکول می باشد . متوسط قیمت هر کیلوگرم شمش روی با درجه خلوص AL 90 شرکت آلومینیوم المهدی )عج( به مبلغ 517/000 ریال و هر 
تن از شمش فوق الذکر به مبلغ 517/000/000 ریال محاسبه می گردد . لذا با توجه به وزن حدودی هر قالب شمش آلومینیوم به طور متوسط 500 کیلوگرم 
با تلورانس 10% - است تعداد شمش های مورد نیاز برای بخش های مشخص شده به شرح جدول پیوست مطابق توضیحات ارایه شده  برآورد می گردد.  
ومعیار وزن دقیق در زمان حمل . جهت مطالبات محکوم له ) بازرگانی مواد معدنی خونسرخ( به وزن صد و هفتاد هزار وهفتصد وسی و پنج ممیز هفتاد و 
چهار صدم کیلوگرم )170735/74 کیلوگرم ( معادل 342 قالب شمش گرید AL 90 به وزن 500 کیلوگرم با تلورانس 10% -  برآورد می گردد .  جهت 
مبلغ نیم عشر نیز به وزن هشت هزار وپانصد وسی وشش ممیز هفتاد و نه صدم کیلوگرم ) 8536/79 کیلوگرم ( معادل 18 قالب شمش گرید AL 90 به 
وزن 500 کیلوگرم با تلورانس10% -  برآورد می گردد . در تدوین نظریه حاضر موارد زیر خارج از صالحیت کارشناسی می باشد : 1 .با توجه به تلورانس 

10% -  در زون قالبها معیار وزن اندازه گیری شده توسط باسکول می باشد .
1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . 

2- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده به شناسه 
واریز 992108000100019909987611100582 به شماره شبای IR 220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 

4-  اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 
5- مزایده در روز سه شنبه ساعت 13 مورخ 03/10/ 1401 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین 

مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید 
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای 

کسب اطالع بیشتر میتوانند شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .
هادی جهانگیری - داورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

آگهی فوت فرضی نوبت اول
به حکایت محتویات پرونده 140140920000016064 که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد اعالم گردیده متوفی 
فوت فرضی آقای علی جهانگیری فرزند احمد به شــماره ملی 3391645385 از سال 1396 غایب و ناپدید شده و هیچگونه 
 خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت 
می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد . این آگهی سه نوبت 
متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک سال 

ازتاریخ اولین اعالن )نشر آگهی( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد .
فروغ اعظمی ساردوئی - مدیر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر عباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

+

+
+

+
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دبیرقرارگاه محرومیت زدایی سپاه :
 محرومیت زدایی درتمامی مناطق محروم 

تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد
   گروه خبر //  دبیرقرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشــاره به اهمیت رفع فقر و محرومیت زدایی در مناطق 
محروم و مرزی کشــور تاکید کرد: اقدام های محرومیت زدایی را تا 
رسیدن نتیجه مطلوب و کسب رضایت مردم در تمامی مناطق محروم 
به ویژه استان هرمزگان ادامه دارد. سردار سید ضیاءالدین حزنی در 
ویژه برنامه تجلیل از دســت اندرکاران ســاخت منازل نیازمندان و 
مددجویان کمیتــه امدادامام خمینی)ره( در بندرعباس افزود: تمامی 
رده ها و قرارگاه های ســپاه از جمله نیروی زمینی، نیروی دریایی، 
هوافضا و نیروی قدس با تمــام ظرفیت ها و امکانات خود در امر 
محرومیت زدایی سراسر کشــور وارد عمل شده اند.وی با تاکید بر 
اینکه دفاع از نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و امنیت پایدار 
از ماموریت های اصلی ســپاه است، اظهارداشت: محرومیت  زدایی، 
 مردم  یاری ، مردم  دوســتی و مردم  نوازی از وظایفی است که سپاه 
در کنار ماموریت هــای اصلی خود انجام مــی دهد.دبیر قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی با تاکید بر نقش 
محوری رســانه در رفع محرومیت زدایی خاطرنشان کرد: اصحاب 
رسانه با اســتفاده از ظرفیت خود باید بتوانند مشکالت و گرفتاری 
مــردم را به بهترین نحو انعکاس دهند تا مســووالن پس از آگاهی 
و اشــراف بر مشکالت در راستای رفع آن ها اقدام کنند. به گزارش 
ایرنا، حزنی با اشاره به اقدام های سپاه در طرح های محرومیت زدایی 
در سراسر کشــور ادامه داد: راه اندازی مراسم ازدواج آسان، ساخت 
 مســکن، آبرسانی و معیشــت مناطق محروم از جمله اموری بوده

 که تاکنون توسط سپاه در مناطق محروم و مرزی کشور انجام شده 
است.

معاون حفاظت محیط زیست هرمزگان عنوان کرد 
جریمه 11 میلیاردی 

مجری سابق تصفیه فاضالب بندرعباس 
  گروه خبر // معاون محیط زیســت انســانی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت هرمزگان گفت: یک شرکت که در سال های گذشته 
مجری طرح تصفیه فاضالب شــهری بندرعباس بود،به دلیل نقش 
موثر در آلودگی آب های ســاحلی استان،با برآورد ۱۱هزار میلیارد 
خسارت به محیط زیســت به دادگاه معرفی شــد. اسحاق بازیار 
افــزود: انتظار می رود این پرونده کــه حاصل همکاری و تعامل با 
دستگاه قضایی استان اســت به نتیجه نهایی برسد و خسارت وارد 
شــده به همراه جرائم مربوطه گرفته و به حساب خزانه واریز شود.
وی اضافه کرد: این شــرکت در مدت فعالیت به طور متوسط روزانه 
۹۰هزار مترمکعب فاضالب و پســاب با آلودگی بسیار باال را روانه 
 سواحل خلیج فارس در بندرعباس می کرد.به گزارش ایرنا ؛ معاون 
محیط زیســت استان یادآور شــد: پس از احزار قطعی تخلف این 
شرکت، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکان فعالیت در 
تمام پروژه های مشابه )طرح های آب و فاضالب( در سراسر کشور 

از این شرکت سلب شد.

خبری

گروه گزارش //  تاریخ اجتماعی مناطق جنوبی 
ایران تحوالت زیادی را پشــت سر گذاشته 
است و مسایل متعددی نظیر مهاجرت، سیل، 
زلزله، خشکســالی و غیــره باعث گردید تا 
ترکیب جمعیتی مناطق جنوبی ایران همواره 
تغییرات زیادی داشته باشد و به همین دلیل 
در یک زمان مناطق مسکونی پر جمعیت بوده 
و در زمان دیگر از جمعیت آن ها کاسته شده 

است.
    شــهر جناح از شــهرهای جنوب ایران در ناحیه 
جهانگیریه قدیم بوده است که مهاجرت های زیادی 
به این شهر صورت گرفته و از سوی دیگر از این شهر 
خانواده های متعددی به شهرهای ایران و کشورهای 
حوزه جنوبی خلیج فارس مهاجرت کردند. مهاجرت 
از پدیده های اجتماعی رایج در مناطق جنوبی ایران 
است. رسیدن به دریا و دل به دریا زدن همواره مثلی 
است که در شهر جناح هم همانند بیشتر نقاط جنوبی 
ایــران وجود دارد. دریا مایه رحمت و رزق بی پایان 
برای مردم جناح و جنوب ایران بوده است. به همین 
دلیل رسیدن افراد به دریا می توانست برای آن ها پر 
منفعت باشد. نزدیکی شهر جناح از مسیر خورجناح 
به بندرچارک، بندرمغویه و غیره که دارای کشتی های 
بادبانی بودند و به کشورهای امارات، بحرین، قطر و 
عمان سفر دریایی داشتند، مهاجرت را برای مردم شهر 
جناح تســهیل می کرد. اما همیشه هم مسیر دریایی 
برای مهاجرت ها از شهر جناح کاربرد نداشت، بلکه 
در زمان کشف نفت در مسجد سلیمان و شکل گیری 
پاالیشگاه آبادان، افراد زیادی از شهر جناح برای امرار 
معاش به آبادان رفتنــد و چون آبادان در آن زمان از 
شــهرهای مدرن و پر درآمد برای مردم جنوب ایران 
بوده است مهاجرت برای کار از تمام روستاها و بنادر 
جهانگیریه به آن جا صورت می گرفت. آبادان مسیر 
دریایی نیز از بندرلنگه، بندرکنگ و دیگر بنادر داشته 
و برخی از افراد هم می توانســتند با لنج های مردم 
بنادر استان هرمزگان که برای حمل خرما به آبادان و 
عراق می رفتند، به آبادان سفر نمایند. این نوشتار که 
با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر جناح و 
شهردار فرهنگ دوست و پر تالش این شهر به رشته 
تحریر در می آید در نظر دارد به سیر مهاجرت در شهر 
جناح و تاثیرات آن پرداخته و نشان دهد که مهاجرت 
از این شهر تاثیر و تاثر زیادی بر تحوالت اقتصادی و 

اجتماعی این شهر داشته است.
  مهاجــرت نیــروی کار به آبادان پس از تاســیس 
پاالیشگاه آبادان و پیشــرفت این شهر از شهرهای 
جنوبــی ایران و جناح همواره صــورت می گرفت. 
اما بیشــتر جناحی هایی که به آبادان سفر می کردند، 
به صورت مجــردی رفته و خانواده خود را به همراه 
نمی بردنــد. در آبادان به کارهــای خدماتی و فنی 
مشغول بودند. شهرســازی آبادان در آن زمان بسیار 
پیشرفته بود و وسایل رفاهی اعم از سینما، نشریات، 

 قهوه خانه، رســتوران و غیره فراهــم بود. برخی از 
جناحی هایی که به آبادان مهاجرت می کردند، همزمان 
با کار به تحصیالت خود هم می پرداختند. این افراد 
وقتی به شــهر جناح بر می گشتند، به این فکر بودند 
که در جناح هم لوله کشــی آب، برق کشی، تلفن و 
غیره دایر شود و در بسیاری از موارد برخی از همین 
مهاجرت کنندگان لوله کشــی آب، برق کشی و غیره 
را دنبال می کردند. در بستر زمان و با کشف نفت در  
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و ازدیاد ثروت 
در این کشــورها و نزدیک تر بودن این کشورها به 
جناح، مهاجرت برای کار به آبادان برای جناحی ها و 
مردم منطقه بستک به تدریج کم گردید. افراد محدودی 
با خانواده از جنوب ایران در آبادان ساکن شدند. اما 
مهاجرت بسیاری از جناحی ها به کشورهای حوزه 
جنوبی خلیج فارس به صورت خانوادگی بوده و یا در 
ابتدا مرد خانه به این کشورها مهاجرت نموده و پس از 
این که اوضاع مالی او مناسب می گردید، خانواده خود 
را نیز به این کشورها می برد. البته بسیاری از افراد هم 
چند ســالی در کشورهای عربی کار کرده و سپس به 
جناح برگشتند. اما خانواده هایی از شهر جناح نیز در 
قطر، امارات و بحرین ساکن شدند و حتی در بحرین 
محله جناحی تشکیل دادند. اگر به کتاب گنج شایگان 
جناح که در مورد استاد احمد مدان و خدمات ایشان 
به جناح است، توجه گردد به خوبی مشخص می گردد 
که دالیل مهاجرت مردم جناح در ایام خشکسالی و 

از مســیر خورجناح از طریق بندرچارک به بحرین 
چه بوده است. مشقات سفر برای مهاجرت کنندگان 
زیاد بوده و برخی از افراد در مســیری که به سفر می 
رفتند، وفات می کردند. خشکســالی ها و سال های 
قحطی از مهم ترین عوامل مردم شهر جناح بوده است. 
 اگر مهاجرتی از شــهر جناح صورت نمی گرفت و 
امراض مســری کشــتار کمتری از مردم می نمود، 
جمعیت شهر جناح چند برابر جمعیت فعلی این شهر 
بوده است. عدم تردد در مسیر خورجناح بر اقتصاد، 
معیشت و مهاجرت مردم برای یافتن کار تاثیر داشت. 
چون در زمان رونق راه خور جناح بسیاری از تجار 
جناحی در خود شهر جناح کار می کردند و کاالهای 
خود را به شــهرهای متعدد استان فارس و از جمله 

گراش و الر می فرستادند.
   خرابی راه کاروان رو خورجناح و ورود ماشــین 
به مناطق جنوبی ایران، تا حدودی مصادف با کشف 
نفت در کشورهای عربی و نیاز به نیروی کار در تمام 
زمینه ها داشت. جناحی ها چون سابقه تجارت داشته 
و آشنایی خوبی به عرضه و تقاضای کاال در جنوب 
ایران و مناطق خلیج فارس داشتند، تجارت خود را 
در کشــورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هم ادامه 
 دادند و برخی از تجار جناحی در ساختمان سازی و 
بنگاه های امالک کشور امارات فعالیت خود را شروع 
نمــوده و تا کنون هم کار آن ها ادامه داشــته و افراد 
موفقی بودند. بعضی از تجــار جناحی در لنج داری 

 و صــادرات و واردات کاال بین دبــی و کویت کار 
 مــی کردند. خریــد قســمتی از ســهام برخی از 
شرکت های ژاپنی و دیگر کشورها نیز توسط برخی از 
تجار جناحی صورت گرفت. اما یک ویژگی شاخص 
در همه تجار جناحی وجود داشــت. آن این بود که 
ارتباطشان را با شــهر جناح همچنان امتداد داده هر 
کدام گوشــه ای از کارهای عمرانی در شهر جناح را 
با انجام امور خیریه بر عهده گرفتند. بنابراین مهاجرت 
جناحی ها به مناطق مختلف داخل و خارج همواره 
اثرات مثبت اقتصادی و فرهنگی بر شهر جناح داشته 
است. تجار جناحی مهاجر با کمک های مالی که به 
اقوام خود در شهر جناح انجام می دادند، آن ها را به 
سکونت در شهر جناح تشویق می کردند و با ساخت 
کتابخانه، مدارس، مســاجد، برکه ها و غیره در شهر 
جناح از یکســو و کمک های مالی و ایجاد اشتغال 
در این شهر از ســوی دیگر به ماندگاری بسیاری از 
مردم در شــهر جناح علیرغم مضیقه های اقتصادی 
که در دوران تاریخی وجود داشت کمک کردند. این 
تجار همچنین زمینه های اشــتغال بسیاری از اقوام 
و همشــهریان خــود را در تجارتخانه های خود در 
شهرهای داخلی ایران و کشورهای دیگر فراهم نمودند. 
این مهم نشان می دهد که همگرایی در شهر جناح در 
بستر زمان وجود داشته و علیرغم رقابت تجاری که 
در بین تجار وجود داشته است، اما همکاری، همیاری 
و جناح دوستی در بین همه آن ها وجود داشته است. 

ساخت برکه ها و مساجد توسط خیرین جناحی این 
مهم را به خوبی نشــان می دهد. در یک دوره خاص 
توسط موسسه اندیشه جناح که یک موسسه فرهنگی 
بــود، کارهای فرهنگی و کمک به دانشــجویانی که 
در جناح پس از پایان تحصیل می خواســتند، معلم 
شوند، کارهای زیادی صورت می گرفت و به آن ها 
 کمک هزینه تحصیلی داده می شــد و منبع تامین این 
کمــک ها هم خیرین جناحی بودند. البته بســیاری 
از تجــار جناحی هم هیچ وقــت از جناح مهاجرت 
نکرده و در این شــهر به کار تجارت ادامه داده و در 
کارهای ســاخت و ساز و دیگر امور اقتصادی موفق 
بودنــد. مهاجرت از مناطق متعدد جنوب ایران هم با 
توجه به جذابیت های اقتصادی شهر جناح صورت 
 گرفته کــه در یک مبحث جداگانه بــه آن پرداخته 
می شود. اما مهاجرت از شهر جناح به شهرهای مهم 
 ایران و از جمله تهران و شــیراز نیز صورت گرفته و 
جناحی های مهاجرت کرده به این شهرها نیز خدماتی 
 به شــهر جناح به عنوان موطن اصلــی خود انجام 
داده اند.بازخوردهای مهاجرت جناحی ها به خارج 
 از این شــهر در بســتر زمان و منافــع و معایب این 
مهاجرت ها از جمله مســایلی است که می بایست 
 بیشــتر با آن پرداخته شــود. در بســیاری از موارد 
انگیزه های زیادی برای این مهاجرت ها وجود داشته 

است. در سده بیســتم این مهاجرت به دالیل متعدد 
روند صعودی داشت. در صورتی که در سده هفدهم 
تــا نوزدهم و به ویژه زمانی که اقتصاد کشــاورزی، 
دامداری، باغداری و غیــره رویه غالب امرار معاش 
مردم شهر جناح بوده و نفت کشف نشده بود، مهاجرت 
به کندی از جناح همانند سایر مناطق جنوب ایران به 
دیگر نقاط صورت می گرفت. چون اقتصاد شهر جناح 
خودکفا بوده و مناطق اطراف نیز تمایز اقتصادی با شهر 
جناح نداشتند. از سوی دیگر دلبستگی جناحی ها به 
موطن اصلی و فراهم بودن زمینه های اشتغال آن ها 
 در جناح و کمبود وســیله نقلیه برای مهاجرت باعث 
می گردید کــه جناحی ها مهاجرت کمتری از مکان 
خود به دیگر نقاط داشته باشند. در نوشتار آتی تالش 
می گردد به اثرات و جنبه های دیگر مهاجرت در شهر 

جناح از نگاه های متعدد پرداخته شود. 

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

در بســتر زمان و با کشف نفت در  
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس 
و ازدیاد ثروت در این کشــورها و 
نزدیک تر بودن به این کشورها به 
جناح، مهاجرت بــرای کار به آبادان 
بــرای جناحی هــا و مــردم منطقه 

بستک به تدریج کم گردید

,,

نقش مهاجرت در ترکیب جمعیتی شهر جناح

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

 گوشت ماهي و میگو ، حاوي چربي های مفید  پروتئین مرغوب  
و  ویتامین هاي گوناگون است

    

    

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000189065 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000345329.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ بیست ویکم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالســه 140140920000189065 تحت نظر است دادگاه به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/43877/ن - مورخه 1401/02/19 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست 

ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 146 به مساحت 317/22 مترمربع که حسب پاسخ شماره 
1401/56 مورخ 1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار 
و سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و 
تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص 
حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 
قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد 
بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات 
 خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید. مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000178838 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000342663.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: پرونده کالسه 140140920000178838 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم 
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/42559/ن - مورخه 1401/02/19 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام 
جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از 

درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکی ، جنب زمین 8 هکتاری ســتاد قطعه 136 به مســاحت متر مربع که حسب پاســخ شماره 1401/46 
مورخ 1401/01/21 کارشــناس رســمی دادگســتری ملک مذکور غیر محصور وفاقد ســابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشــخاص زمین خوار و سودجو 
میباشــد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب اســت و فاقد ســابقه ثبتی می باشــد ، لذا به منظور جلوگیری از ســوء استفاده و تصرف در 
ملک ،  الزم اســت یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نســبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شــود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشــخاص حقیقی و یا 
حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شــود دادگاه با اســتناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساســی 
قــرار سرپرســتی نمایندگی ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( اســتان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براســاس این تصمیم ســتاد موظــف خواهد بود وفق 
مقــررات و تــا زمــان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نســبت به انجام وظایف قانونی خود اقــدام و گزارش اقدامات خود را 
 مســتمراً بــه این دادگاه ارائه نماید. مقرر اســت دفتر مراتب به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تــا پس از انجام اقدامات قانونــی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000189054 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000345307.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ بیست ویکم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالســه 140140920000189054 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/43879/ن - مورخه 
1401/02/19 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  

رای مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 145 به مساحت330/63 مترمربع که حسب پاسخ شماره 1401/55 مورخ 1401/01/21 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت 
به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 
اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم 
میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود 
 اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید. مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000189469 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000347107.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ بیست ویکم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 140140920000189469 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/43447/ن - مورخه 1401/02/19 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینماید .

» قرار سرپرستی « : 
در خصــوص یــک قطعــه زمین واقع در شهرســتان میناب ، محله شــنبه چاالکــی ، جنب زمین 8 هکتاری ســتاد قطعه 149 به مســاحت 235/85مترمربع که حســب پاســخ 
شــماره 1401/59 مورخ 1401/01/21 کارشــناس رســمی دادگســتری ملک مذکور غیر محصور وفاقد ســابقه ثبتی معرفی و اعالم داشــته اند امکان تصرف از ســوی اشــخاص 
زمین خوار و ســودجو میباشــد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب اســت و فاقد ســابقه ثبتی می باشــد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء 
اســتفاده و تصرف در ملک ،  الزم اســت یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نســبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شــود تا از حقوق صاحبان حق اعم از 
اشــخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شــود دادگاه با اســتناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 
49 قانون اساســی قرار سرپرســتی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( اســتان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد 
بــود وفــق مقــررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نســبت به انجام وظایف قانونی خــود اقدام و گزارش اقدامات 
 خود را مســتمراً به این دادگاه ارائه نماید. مقرر اســت دفتر مراتب به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش 

دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان
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گروه خبر // رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
بندرعباس گفت: روزی ۳۳۰ تُــن زباله در بندرعباس 
تولید می شود که تفکیک از مبدا می تواند به بازیافت و 

کمک به چرخه محیط زیست کمک کند. 
   پوریا دروار رئیس ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
بندرعباس در گفت وگوی رسانه ای اظهار کرد: اولویت اصلی 
ما کاهش تولید پسماند است و در همین راستا به دنبال اجرای 
طرحی هستیم که بتوانیم تفکیک پسماند در ادارات را انجام 

تا از این طریق بتوانیم به جمع آوری و بازیافت بهتر پسماند 
کمک کنیم.وی با اعالم اینکه ســازمان مدیریت پسماند این 
آمادگی را دارد که با ادارات، نهادها و ســازمان های دولتی 
و خصوصــی تفاهم نامه همکاری امضــاء تا طرح تفکیک 
پســماند اجرا شود، خاطرنشــان کرد: این سازمان آمادگی 
نصب مخازن تفکیک زباله در سازمان ها و ادارات متقاضی 
را دارد.رئیس ســازمان پسماند با تاکید بر اینکه همه ادارات 
و ســازمان ها می توانند گواهی سبز از این سازمان دریافت 

کنند، یادآورشد: ادارات و سازمان هایی می توانند این گواهی 
را دریافت کنند که نســبت به اجــرای این طرح و تفکیک 
پسماند و اجرای  دستورالمل مربوطه اقدام کنند.دروار ادامه 
داد: سازمان مدیریت پسماند این آمادگی را دارد در این زمینه 
همکاری های الزم را انجام و نســبت به جمع آوری به موقع 
پسماند ادارات و سازمان ها اقدام کند.به گزارش فارس ، وی 
با بیان اینکه ادارات متقاضی می توانند درخواست اجرای این 
طرح را به این ســازمان ارائه تــا اقدامات الزم برای نصب 
مخازن و جمع آوری پسماند انجام شود، تصریح کرد: روزانه 
33۰ تن زباله در سطح شــهر بندرعباس تولید می شود که 
 حجم زیادی از این پســماندها توسط ادارات و سازمان ها و 
شــرکت ها تولید می شود و اجرای این طرح می تواند کمک 
شایانی به جمع آوری و بازیافت پسماند شهر بندرعباس کند.

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

به استناد مصوبه شماره 301 مورخ 1400/12/14  شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي 
 شهرداریها ، شــهرداري بندرخمير در نظر دارد یک قطعه زمين تجاری خود را واقع در بندرخمير جنوب غرب ميدان
 امام خمينی )ره( از طریق مزایده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت  )www.setadiran.com(با شــرایط زیر به صورت الکترونيکی به فروش برساند : شماره سيستمی مزایده 

سامانه تدارکات 2001093551000002
زمان انتشار در سایت : 1401/02/22 تاریخ و ساعت 8 صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده : 1401/03/01 و ساعت 8 صبح

مهلت بارگزاری اسناد در سامانه :1401/03/11 و ساعت 8 صبح
زمان بازگشایی پاکات :1401/03/11 و ساعت 10 صبح

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1. مساحت قطعه مذکور 567.55 متر مربع طبق کروکی مندرج در اسناد و قيمت پایه هر متر مربع 37.000.000)سی و 
هفت ميليون ریال (جمعا 20.999.350.000 ریال )بيست ميليارد و نهصد و نود و نه ميليون و سيصد و پنجاه هزار ریال 
تعيين می گردد . 2 . برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت می باشد و کليه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمين شرکت در مزایده )ودیعه(، 
ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال )زمين( در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر می باشد .
 2 .پيشنهاد می گردد قبل از ارائه پيشنهاد قيمت از محل زمين موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .

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

سایت سامانه )www.setadiran.com( بخش » ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است .
4- ميزان سپرده شــرکت در مزایده مبلغ1.050.000.000ریال )یک ميليارد و پنجاه ميليون ریال( مي باشد که به 
صورت ضمانتنامه معتبر بانکي و یا واریز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانک مهرشعبه بندرخمير 
به نام شهرداري بندرخمير صورت پذیرد . 2- به فرمهاي فاقد سپرده و یا مبهم و یا تحویل داده شده بعد از موعد مقرر 
ترتيب اثر نخواهدشد . 3- برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت 
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به عهده برنده مزایده و خریدار مي باشد . ضمنا شهرداري در رد یا قبول پيشنهاد مختار است .

شهرداري بندرخمیر

نوبت دوم

گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان از ثبت ۳٧۵ اثر تاریخی و 
فرهنگی استان در فهرست آثار ملموس و ناملموس 

ملی خبر داد. 
   ســهراب بناوند در نشستی خبری که به مناسبت روز 
جهانــی موزه و میراث فرهنگی در موزه مردم شناســی 
خلیج فارس بندرعباس، در خصوص ثبت آثار تاریخی 
و فرهنگی در اســتان عنوان کــرد: 37۵ اثر تاریخی و 
فرهنگی جزء آثار ملموس و ناملموس به ثبت آثار ملی 
رسیده که ۲۰۰ اثر، بنای تاریخی محسوب می شود. وی 
ادامه داد: از باب تکثر و تنوع در سطح باالیی قرار داریم 
به عنوان نمونه در حوزه بناهای تاریخی، کاروان سراها، 
راهدارخانه هــا، آب انبارها، کانال هــای آب، خانه ها و 
قلعه های تاریخی، مکتب خانه، حمام و آرامگاه ها ازجمله 
آن هاســت. در حوزه مردم شناسی، باستان شناسی و آثار 
و اشــیای تاریخی متنوعی در اختیــار داریم. مدیرکل 
میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با 
اشاره به کمبود اعتبارات کافی در بخش میراث فرهنگی 
و گردشــگری، اظهار کرد: با توجه بــه کمبود منابع و 
اعتبارات، برنامه های این ســازمان با چالش و مشــکل 
مواجه می شود، آثار تاریخی نیاز به مرمت دارند، حوادث 
طبیعی مانند سیل و زلزله نیز موجب آسیب و تخریب این 
بناها می شود و نیاز به بازسازی دارند و نیازهایی که در 

بخش های مختلف احساس می شود.
  بناوند با اشــاره به اینکه با ایــن میزان اعتبارات صرفًا 
آثاری که در معرض خطر هستند را می توانیم در اولویت 
قرار دهیم، افزود: چنانچه منابع الزم در اختیار داشــته 

باشــیم به تمــام وظایف خود به طور شایســته و طبق 
برنامه های مدون شــده عمل خواهیم کرد، کم کاری هایی 
هم مشاهده می شــود که ناهماهنگی ها و عدم همکاری 
بخش هــای دیگر فرهنگــی در ادارات و نبود اعتبارات 

کافی در این قضیه دخیل بوده است.
  وی با اشــاره به کمبود نیرو به دلیل پایین بودن حقوق 
و مزایا، تصریح کرد: در ســال ۸۰ به همین دلیل 3۸ نفر 
از نیروهــا اداره را ترک کردند و انگیزه، عالقه و دغدغه 
فرهنگی موجب ادامه کار ما و دیگر همکاران اســت و 
افتخار می کنیم که بخشی از فرهنگ و سنت خودمان را 

حفظ و حراست می کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان با اشــاره به کم رونقی موزه مردم شناســی در 
دوران همه گیری کرونا، بیان کرد: در این ایام موزه مغفول 
واقع شــده بود و بازدیدکننده ای وجود نداشت، کمبود و 
کاســتی هایی هم در زمینه سرمایشــی وجود داشت که 
تا حدودی مرتفع کردیم و در حال ســاماندهی اوضاع 
مــوزه جهت آمادگی و حضور بازدیدکنندگان هســتیم. 
برای پیشــبرد برنامه های خود درخواست اعتبارات ملی 
و استانی کرده ایم تا بتوانیم کاستی ها را برطرف و برنامه ها 

را اجرایی کنیم.

   وی بــا انتقاد از مغفول مانــدن حوزه میراث فرهنگی 
نزد برخی مسئولین، تقاضای همکاری بیشتر با برگزاری 
نشست های مشترک و گفتمان پیرامون این امر مهم کرد 
و گفت: با توجه به اهمیت مقوله فرهنگی و آثار تاریخی 
اســتان نیاز به همکاری همه دســتگاه ها و بخش های 
فرهنگی ادارات اســت. با نصب راهنما در ابتدا و سطح 
شهر مردم و گردشگران را از وجود آثار تاریخی، مراکز 
فرهنگــی، اقامتگاه ها و هتل هــا همچنین مراکز تجاری 
و تفریحــی آگاه و راهنمایی کنیــم. دغدغه فرهنگی در 
استان وجود دارد و امید همکاری و همراهی بیشتر همه 

مسئولین در این زمینه می رود.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان نیز در این نشست 
به تشــریح عملکرد و اقدامات سازمان در سال گذشته 
پرداخــت و اظهار کــرد: با تالش و پیگیری مســتمر 
توانســته ایم ۱۰ اثر تاریخی و ناملموس را در فهرست 
آثار ملی به ثبت برســانیم و شاخص ترین آن پاسداری 
و حفاظت از لنج ســازی هســت که به عنوان اولین اثر 
پاسداری به شــماره یک، در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده است.
  عبــاس نوروزی بیــان کرد: ۴ بنــدر در بندرکنگ و 

یک بندر در کیش و همچنین ســوراغ را ثبت آثار ملی 
کرده ایم. همچنین امکان بازدید نمایندگان یونســکو از 
کاروانســرای بســتک را جهت ثبت در فهرست جهانی 
فراهم کردیم. قلعــه هرمز، ۱۸ بادگیــر در بندرکنگ ، 
6 بادگیــر در بندرالفت و دو گنبدان کوخرد بســتک را 
مرمت و احیا کردیم.وی ادامــه داد: با وجود تعاملی که 
با شهرداری بندرکنگ داشتیم مرمت تعدادی از بادگیرها 
و ایجاد گذرگاه  توســط شــهرداری و کف سازی ۲۰۰ 
مترمربع توســط اداره میراث فرهنگی صورت پذیرفت. 
در جزیره هرمز به آثار پارینه ســنگی دست پیدا کردیم، 
مقاله ای نیز در این خصوص توسط »سپهر زارعی« تهیه 
شــده که در همایش روز جهانی موزه ها در بوشهر ارائه 
خواهد شــد.نوروزی به همکاری بخشداران، دهیاران و 
خیرینی اشــاره کرد که هزینه پرونده های ثبتی را متقبل 
شــده اند و افزود: در آینده در نظر داریم که مشــارکت 
غیردولتی را پررنگ تر کنیم تــا جبران کمبود اعتباراتی 
که در اختیار داریم شود.وی به تشریح برنامه ها در هفته 
میراث فرهنگی و موزه های جهانی پرداخت و گفت: ۲۸ 
اردیبهشت نمایشگاه تخصصی استان هرمزگان در قرون 
میانی اســالمی بر اساس یافته های باستانی بندر کنگ و 
هرمز افتتاح می شــود که بیشتر به دوره صفوی پرداخته 

می شود.
   نوروزی تصریح کرد: پنج شــنبه ۲۹ اردیبهشت بازدید 
مدیران اســتانی به همراه خانواده های آن ها را در برنامه 
داریم، همچنین مدیرکل، معاونین، مدیران و کارشناسان 
ســازمان در برنامه شو بندر صداوسیما حضور پیدا کرده 
به تشــریح برنامه ها و فعالیت ها می پردازند. جمعه 3۰ 
اردیبهشت افتتاح و بهره برداری ۲۰۰ متر کف سازی، ۱۸ 
بادگیر مرمت شــده در بندرکنگ و ۵ بادگیر در الفت را 

خواهیم داشت.
   وی در پایان گفت: در روز 3۱ اردیبهشــت نشســت 
تخصصی »باستان شناســی، نتایج بررسی و کاوش های 
اخیر اســتان هرمزگان« و در روز اول خرداد نشســت 
تخصصی »نگاه به میراث ناملموس استان هرمزگان« را 
داریم که از طریق اینســتاگرام پخش زنده خواهد شد. و 
در روز ســوم خردادماه هم مراسم اختتامیه هفته میراث 
فرهنگــی و تجلیل از دوســت داران و همیاران میراث 

فرهنگی را خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان خبرداد

ثبت ٣٧٥ اثر تاریخی و فرهنگی هرمزگان در فهرست آثار ملی

مناقصه عمومی 
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نوبت دوم

  

پرورش  کانون  // مدیرعامــل   گروه خبر 
فکری کودکان و نوجوانان با بیان این جمله 
که کانون جای تربیت و پرورش اندیشه های 
بزرگ است، گفت: نمود کار در کانون نه تنها 
بر روی کاغذ و نه تنها در ایران که باید در 

تمام دنیا اثرگذار باشد. 
  »مهدی علی اکبرزاده« در آیین رونمایی از سند 
راهبردی ۱۰ ساله کانون هرمزگان، از مرکز علوم 
کانون پرورش فکری هرمزگان به عنوان مکان 
علمی غنی یاد کرد که حاصل ابتکارات و زحمات 
شبانه روزی چندســاله مربیان و مدیران کانون 

 این استان اســت.وی در ادامه ضمن برشمردن 
جایگاه کانــون پرورش فکــری در تربیت و 
پرورش اندیشه های خالق، حاصل کار کانون از 
زمان تاسیس را تربیت انسان های شاخص مثل 
شاعران، نویسندگان، هنرمندان، طراحان اسباب 
بازی ها و بسیاری از انسان های بزرگی دانست 
که در کشور کارهای بزرگی را خلق و جایگاه 
کشــور را از نظر اندیشه های فرهنگی و هنری 

ارتقا داده اند. 
  مدیرعامل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در این رابطه با طرح این پرســش که 
حاصل کار امروز کانون برای آیندگان و فردای 
این کشــور چیســت، بیان کرد: هرکاری که ما 
در کانون انجام می دهیم باید به تربیت نســل 
خالق، متعهد و پرورش انســان های شاخص 

 و ســرآمد بینجامد.  علی اکبرزاده یادآور شد: 
کار کردن در کانون لــذت دیگری دارد و نمود 
آن باید در نهــاد خانواده و تولید آثار فرهنگی 
و هنری به خوبی خود را نشان دهد به تعبیری 
حاصل زحمات و ابتــکارات مربیان امروز در 

آیندگان باید اثرگذار باشد.
*  ســند راهبردی 1۰ ساله کانون هرمزگان؛ 
دورنمایی آرمانی- واقعی از وضعیت کانون

  رونمایی از ســند راهبردی ۱۰ ســاله کانون 
هرمزگان و عروسک های بومی محلی این استان 
بخش دیگری از این مراسم بود.مدیرکل کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان هرمزگان 
در این رابطه به ضرورت تدوین چشم انداز ۱۰ 
ساله کانون این استان اشاره کرد و بیان داشت: 
این ســند راهبردی دورنمایی آرمانی و در عین 

حال واقع بینانه از وضعیت کانون پرورش فکری 
استان را به تصویر می کشد.

   پرویــن پشــتکوهی افــزود: در تدوین این 
سند، اسناد باالدســتی مانند اساسنامه کانون، 
سیاست های فرهنگی ابالغی مقام معظم رهبری، 
بیانیه گام دوم انقالب و سند ملی حقوق کودک و 
نوجوان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

 وی به کار گیری روش های نوین و قابل اعتماد 
در کنار شــیوه های تجربه شده برای شناخت 
و پرورش اســتعدادهای کودکان و نوجوانان، 
تمرکــز بر ابتکار و نوآوری مداوم برای افزایش 
جذابیت فعالیت ها و تولیدات کانون، توسعه و 
تجهیز مراکز فرهنگی هنری متناسب با نیازها را 
بخشی از راهبردهای کانون در تدوین این سند 

عنوان کرد.

*  رونمایــی از عروســک های بومی محلی 
هرمزگان

 فاطمه رشید، طراح عروسک های بومی محلی 
نیز در این رابطه به تشریح ویژگی های عروسک 
بیدکی) عروسک بومی شهرستان بستک( پرداخت 
و گفت: این عروســک در سه طرح یک چوبه، 
دوچوبه و پنج چوبه به صورت متحرک طراحی 
شده است.به گفته وی، این عروسک در قدیم با 
تکه پارچه های اضافی لباس های زنان بستک و 
از چوب درخت نخل ســاخته و بیشتر نیز برای 
اسباب بازی دختران قدیم استفاده می شد. رشید 
خاطر نشان کرد: با طراحی عروسک بیدکی که 
بهمن ماه سال گذشته به ثبت ملی رسید، به دنبال 
این بودیم که این نوع عروســک برای اســتفاده 
دختران امروز نیز احیا شود. خاطرنشان می شود؛ 

»علی اکبرزاده«، مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سفری دو روزه به استان 
هرمزگان ضمن دیــدار با مدیرعامل منطقه آزاد 
کیش بر ضرورت راه اندازی مرکز فرهنگی هنری 
کانون پرورش فکری در این جزیره نیز تاکید کرد. 
وی سپس به منظور افتتاح مرکز فرهنگی هنری 
کانون خمیر راهی این شهرســتان شد، این شعبه 
از کانون پرورش فکری هرمزگان در شهر تاالبی 
خمیر به طور رسمی آماده استقبال از کودکان و 
نوجوانان خمیری گردید. علی اکبرزاده بالفاصله 
 عازم شــهر بندرعباس شــد و ضمن بازدید از 
بخش های مختلف مرکز تخصصی علوم کانون) 
آســمان نما، زیســت بوم جانوری، رصدخانه، 
فیزیک و شــیمی( از نزدیک بــا فعالیت های 
علمی و فرهنگی اعضای کودک و نوجوان کانون 
هرمزگان آشــنا شــد.بخش پایانی برنامه های 
مدیرعامــل کانون پرورش فکری در بندرعباس 
نیز به ســخنرانی در جمع مربیــان مراکز کانون 
هرمزگان، رونمایی از ســند راهبردی کانون این 
استان و رونمایی از عروسک های بومی محلی 

ثبت ملی اختصاص داشت.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :

 نمود کار در کانون باید در تمام دنیا اثرگذار باشد


