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وعده ساخت شهربازی محقق شود
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گروه خبر  //يعقوب دبيري نژاد عضو شوراي شهر بندرعباس در جلسه علني اين شورا در خصوص شهرداري داشتيم و نهايتا با مشورت دستگاه هاي نظارتي مشكل ضمانت نامه پيمانكار حل شد
تعيين مكان احداث شــهربازي گفت :بهمن ماه سال گذشته به همراه تعدادي از همكاران شورا و از همان تاريخ تاكنون تجهيزات شــهربازي خريداري شــد و در محوطه يكي از سازمان هاي
به منظور رفع مشــكالت قانوني پيمانكار شهربازي ،چندين جلسه مشترك با معاونين و مديران شهرداري دپو شده است.
ادامه در صفحه 2

گروه خبر  //رهبر معظم انقالب اســامی صبح
دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله
تلخ به یک معادله شــیرین و تحقق نجات ملی
دانستند و با اشــاره به عوامل این تغییر معادله
گفتند :قاعده عبور از شرایط سخت ،پیچیده و تلخ
و رسیدن به پیروزی و موفقیت ،عملکرد جهادی،
عزم راســخ ،ابتکار عمل ،از خود گذشتگی ،نگاه
بلندمــدت و در رأس همه آنها اخالص و توکل به
خداوند متعال است.

بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم
رهبری؛ ایشان مجلس شورای اسالمی را از ارکان اصلی
مدیریت کشور برشــمردند و با اشاره به دشواریها و
پیچیدگیهای مدیریت کشورها در شرایط خطیر کنونی
بی نالمللــی ،همه قوا و دســتگاهها را به درک اهمیت
جایگاه خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر فراخواندند
و تأکیــد کردنــد :شــناخت صحیــح تواناییها و
آسیبپذیریها یکی از مسائل بسیار ضروری است زیرا
دشمن بیش از آنکه به تواناییهای خود امیدوار باشد به
خطا و اشــتباههای ما چشم دوخته است.رهبر انقالب
اسالمی با اشاره به ایام سالروز فتح خرمشهر ،این حادثه
عظیم را فراتر از باز پسگیری یک شهر دانستند و گفتند:
فتح خرمشهر در واقع تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به
سود رزمندگان اسالمی و تبدیل آن به یک معادله شیرین
بود.حضرت آیت اهلل خامنهای در تبیین علت این تغییر
معادله افزودند :عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر
محقق شــد عبارتنــد از :عملکرد جهــادی ،از خود
گذشتگی ،عزم راسخ ،ابتکار عمل ،نگاه بلند به اهداف و
آرمانها ،و باالتــر از همه اخالص و توکل بر خداوند.
ایشان این عوامل و قاعده کلی را نسخه نجات بخش در
همه امور و در همه زمانها دانستند و تأکید کردند :مبنای
این قاعده نجاتبخش ،وعده تخلف ناپذیر خداوند در
قرآن مبنی بر پیروز گرداندن افراد و جامعهای است که به
این عوامل پایبند باشند و خداوند عمل و مجاهدتهای
افراد چنین جامعهای را ضایع نخواهد کرد.رهبر انقالب
اسالمی گفتند :از خود گذشتگی به معنای اسیر نشدن در
پنجه خواستههای حقیر است و بسیاری از مشکالت
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رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح کردند

شاخصهای نماینده و مجلس انقالبی؛ انقالبی ماندن مهمتر از انقالبی بودن است
افراد و جوامع از تن دادن به خواســتههای حقیر آغاز
میشود.حضرت آیت اهلل خامنهای سپس وارد موضوع
مجلس شدند و با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسالمی
یکی از ارکان و اضالع اصلی مدیریت کشور و دارای
جایگاه مهمی اســت ،خاطرنشــان کردند :نمایندگان
مجلس از شــهرهای مختلف و حتی از شهرهای کم
جمعیت نیز باید به جایگاه مجلس چنین دیدگاهی داشته
باشند و متوجه سختی و پیچیدگی مدیریت کشور باشند.
ایشان با اشاره به وسعت ،جمعیت ،جغرافیا ،تاریخ و اقلیم
متنوع ایران تأکید کردند :مدیریت کشوری با موقعیت
ایران عزیز ،کاری مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی
دنیا ،طبیعت ًا دشوار و پیچیده است.رهبر انقالب اسالمی
خاطرنشان کردند :البته در شرایط امروز دنیا ،مدیریت
برای همه کشورها سخت شده است.حضرت آیت اهلل
خامنهای در تبیین دالیل شرایط خاص حاکم بر دنیا،
گفتند :رقابتهــای خصمانه قدرتهــا و تهدیدهای
قدرتهای اتمی علیه یکدیگر ،تحرکات و تهدیدهای
فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی
از جنگخیزترین مناطق جهان ،فراگیری کمسابقه یک
بیماری و تهدیدهای غذایی در سطح جهان ،همه عواملی
هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کرده اند و در چنین
شرایطی مدیریت کشورها ،سخت تر و پیچیده تر شده
است.ایشان خاطرنشان کردند :ایران ،عالوه بر شرایطی
که بر همه کشورها حاکم است ،به دلیل ارائه الگویی نو
که عبارت از مردم ساالری دینی است و موجب بر هم
خوردن جدول تنظیمی نظام ســلطه شــده است ،با
قدرتهای جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف
است.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری
اسالمی در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها ،سینه
سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است ،افزودند:
نمایندگان مجلس ،دولت و قوه قضاییه و دستگاههای
دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی

دخیل هستند و به تناسب این جایگاه ،مراقبت از خود را
افزایش دهند.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان
کردند :باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به
درستی شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد
زیرا دشمن بیش از آنکه به توانایی های خود امیدوار
باشد ،به اشتباههای ما امید بسته است.رهبر انقالب با
اشــاره به تعبیر سابق خود از مجلس یازدهم بهعنوان
مجلس انقالبی افزودند :بعضیها از این تعبیر خوششان
نیامــد اما این یــک تعبیر حقیقی بود چــرا که مردم
نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها
و جهتگیریها آنها انقالبی بود.ایشان اظهارات برخی
افراد که شعارهای انقالب را دردسر برای کشور میدانند،
مردود دانستند و گفتند :حرکت به سمت آرمانهای انقالب
به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است.حضرت
آیتاهلل خامنهای ،انقالبی ماندن را مهمتر از انقالبی بودن
خواندند و خاطرنشان کردند :بعضی افراد در سالهای اول
انقالب بسیار پر شور و حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی
بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند
و نتوانستند در مسیر بمانند بنابراین مشکلتر از انقالبی
بودن ،انقالبی ماندن فردی و جمعیِ مجلس است.ایشان
با تحســین اقدامات خوب انجام شــده در دو سال
گذشتهی مجلس یازدهم ،در ادامه به بیان شاخصهای
«نماینده انقالبی» پرداختند و گفتند :اولین شــاخص،
«سادهزیستی ،و اسیر تجمالت و اعیاننشینی نشدن»
است و نباید زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی
تفاوت کند«.مســئولیتپذیری» دومین شاخص یک
نماینده انقالبی بود که رهبر انقالب با تأکید بر آن ،گفتند:
پای قانون خوبی که تصویب میکنید محکم بایستید و از
طرف دیگر اینگونه نباشد که با آگاهی از رد شدن آن در
شورای نگهبان یا ناتوانی دولت در اجرای آن ،قانونی
تصویب کنید تا فقط مســئولیت آن را از دوش خود
بردارید.ایشــان «مردمی بودن» را شاخص دیگری از

انقالبیگری یک نماینده برشمردند و افزودند :مردمی
بودن یعنی عالوه بر نشست و برخاست با مردم ،گوش
شنوا برای شنیدن حرف آنها داشته باشید اما در جایی که
امکان اجرای خواسته مردم ممکن نیست با زبان گویا
دالیل آن را توضیح دهید که این کار از مصادیق جهاد
تبیین است.حضرت آیتاهلل خامنهای« ،اصلی -فرعی
کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی» را
از دیگر شاخصهای نماینده انقالبی دانستند و گفتند:
شاخص دیگر« ،اجتناب جدی از تبعیض و فساد» چه
در قبال فســاد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل
فســاد است.ایشــان «همکاری صمیمانه بــا قوا و
دســتگاههای دیگر و همچنین بدنه آنها» و پرهیز از
گروکشی و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقالبی
دانستند و خاطرنشان کردند :نماینده انقالبی با عموم مردم
جو زده نیست بنابراین در
همراه اســت اما عوامزده و ّ
قوانین و اقدامات مجلس ،چنانچه مخالفتها منطقی بود
آنهــا را بپذیریــد اما در غیر اینصــورت ،جنجال و
فضاسازی علیه مجلس و قانون نباید شما را از انجام
وظیفه باز بدارد.رهبر انقالب« ،پایبندی کامل به قانون
اساسی و تکالیف آن» را شاخصه دیگر نماینده انقالبی
دانستند و در جمعبندی این بخش از سخنان خود گفتند:
البته یکی از چیزهایی که نشــانه انقالبی بودن نیست
نطقهای میاندســتو ِر پر شــو ِر همراه با اعتراض و
عصبانیت است.حضرت آیتاهلل خامنهای سپس به بیان
چند توصیه درباره مسائل قانونگذاری پرداختند.ایشان با
تأکید بر «وضع قوانین با نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز
از قانونگذاری برای هر امر جزیی» ،توجه به سیاستهای
کلیِ ابالغی در قوانین را با اهمیت خواندند و افزودند:
وظیفه مجلس ،قانونگذاری بر اساس این سیاستها است
نه در تعارض با آنها ،البته بعضی از سیاستهای کلی مانند
سیاستهای کلی انتخابات یا سیاستهای کلی قانونگذاری
نیاز به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال از ابالغ

آنها هنوز قوانین مربوطه تصویب نشــده است.رهبر
انقالب ،پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان را بخصوص
در مواردی که خأل و نیاز کشور است اما دولت درباره
آنها الیحه نداده اســت ،جزو حقوق و وظایف مجلس
خواندند و گفتند :البته شنیدم که در این مجلس تعداد
طرحها بیش از مجالس قبلی است که این کار چندان
مناسب نیست و کار کارشناســی و اجرای آنها دچار
مشکل میشود و با اجرا نشدن قانون ،مسئولیتها لوث
میشود.ایشان در این زمینه افزودند :با تشکیل مجالس
جدید ،طرحهای در جریان بررسیِ مجلس قبل که وقت
و زحمت زیادی صرف آنها شده ،کنار گذاشته میشود
که این مسئله نیاز به اصالح دارد .توصیه دیگر حضرت
آیتاهلل خامنهای «اصالح ساختار بودجه» بود که گفتند:
ترکیب غلط بودجه هنوز اصالح نشده که مخاطب این
موضوع بیشــتر دولت است اما در مجلس نیز نباید با
افزایش هزینهها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل
تحقق ،به کسری بودجه که ا مالخبائث مشکالت اقتصادی
اســت ،اضافه شود.ایشــان با تأکید بر «تقویت بنیه
کارشناســی مجلس چه در مرکز پژوهشها و چه در
کمیسیونهای تخصصی» ،به تدوین برنامه هفتم توسعه
اشاره کردند و گفتند :در این برنامههای پنجساله نباید به
کلیگویی اکتفا شــود بلکه دولت و مجلس با نگارش
تاندرکاران کشور
مسئلهمحور برنامه ،راه را برای دس 
روشن کنند.رهبر انقالب اسالمی با بیان چند نمونه از
مسائلی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد،
افزودند :در برنامه هفتم برای مسائلی مانند کشاورزی ،یا
مسئله معدن که ظرفیتهای کشور در آن دستنخورده یا
با استحصال بدون ارزش افزوده است ،و یا مسئله صنعت
که راهبرد کشور در این بخش نامعلوم است ،به صورت
علمی و مسئلهمحور ســند و برنامه نوشته شود .البته
امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در نظر
گرفته شود.ایشــان در توصیه بعدی« ،توجه به ابعاد

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس به مناسبت آزادسازی خرمشهر
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با صدور پیامی سالروز آزادسازی خرمشهر را تبریک گفت .

در پیام تبریک علیرضا جعفرپور آمده است  :تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی ایران  ،مملو از رویدادهایی است که هر یک به عنوان تابلوی
افتخاری ثبتشده است و در این میان حماسه آزادسازی خرمشهر به عنوان نقطه عطفی به شمار میآید که با مدد الهی و باصالبت و فداکاری

فرزندان قهرمان این مرزوبوم به منصه ظهور رســیده است  .آزادسازی خرمشهر تاریخ پرافتخار و بلند مقاومت ملتی را روایت میکند که
بیمنت و بیادعا با روحیه جهادی و شهادتطلبی تا پای جان در میدان نبرد جنگید تا امنیت  ،آرامش و پیروزی را برای ایران اسالمی به ارمغان

آورد  .اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر  ،این مناسبت بزرگ ،خاطرهانگیز و غرورآفرین را به ملت بزرگ ایران

به ویژه رزمندگان  ،جانبازان  ،آزادگان سرافراز و خانواده معظم شهدا تبریک عرض میکنم و توفیق روز افزون همه ملت ایران در پاسداری از
آموزههای این حماسه بزرگ و حفظ آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و شهدای عزیز را از پروردگار متعال خواستارم .

علیرضا جعفرپور  -مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس

رسانهای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها
برای مردم» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :توضیح
درســت ندادن به مردم ،موجب میشــود فرصت
فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما از
تصویب آن پشیمان شوید.حضرت آیتاهلل خامنهای با
تمجید از چابکی و گزارشهای بهموقع دیوان محاسبات
در چند ســال اخیر ،افزودند :اخیرا ً دیوان محاسبات
بررسی بودجه بعضی از شرکتهای دولتی را نیز آغاز
کرده که اگر آن را به همه شرکتهای دولتی تعمیم دهید
از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود.رهبر انقالب
با اشــاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر
پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند :رئیس
مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور
شدهاند ،در حالیکه این توصیه به مصلحت خود شما
است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک
نماینده ،مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب
نباشد ،مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست
شود.ایشان در این زمینه افزودند :یکی از مسائل مهم
در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی
باید به وظایف خود عمل کند ،البته همواره به دولتیها
نیز توصیه کردهایم از مشــورت و نظرات نمایندگان
اســتفاده کنند.حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر
اهمیــت حفظ آبروی افــراد و پرهیز از بیان مطالب
اثباتنشده از تریبون پر اهمیت مجلس ،گفتند :هر چه

مسئولیت بیشتر میشــود ،عبادت و تضرع انسان به
درگاه خداوند متعال و شــفیع قرار دادن ائمه هدی به
درگاه الهی باید بیشتر باشد.ایشان در پایان با درود بر
ارواح مطهر امام بزرگوار و شهیدان انقالب اسالمی و
دفاع مقدس ،یاد شهید صیاد خدایی را که سه روز قبل
در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید ،گرامی
داشــتند.در ابتدای این دیــدار ،دکتر قالیباف رئیس
مجلس شورای اســامی ،ضمن تشریح اقدامات دو
ســال اخیر مجلس یازدهم« ،توجه به خنثیسازی
تحریمها» را راهبرد اصلی این مجلس خواند و گفت:
مجلس درچارچوب این راهبرد ،به دنبال تحقق «بسته
تحول در قوانین اقتصادی» است.رئیس مجلس با بیان
اینکه مجلس همزمان با حل ریشهای مسائل بر تدبیر
برای کاهش مشــکالت مقطعی مردم نیز تأکید دارد،
تصویــب بازتوزیع یارانــه ارز ترجیحی به صورت
کاالبرگ بــرای کاالهای ضــروری را از اقدامات
نمایندگان در این خصوص برشمرد.تشریح اقدامات
قانونی در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،
تصویب قوانین در زمینه مالیات بر خانههای خالی،
حمایت از دانشبنیانها ،شــفافیت ،واردات خودرو،
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،اولویتبخشی به
مناطق محروم و مناطق حاشیهنشــین در بودجه و
مصوبات ،پیگیری بهبود مشکالت سربازان از دیگر
محورهای گزارش قالیباف در این دیدار بود.

تجدیدآگهي فروش امالک
به صورت مزایده سازمان
اموال و امالك ستاد
صفحه  4را بخوانید

خبری
پنجشنبه  5خرداد 1401
 24شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3890

سرمقاله

مسئوالن فقط روضه بافت فرسوده و حاشیه ای نخوانند
در هرمزگان رسانه ها از مشکالت بافت های حاشیه ای و فرسوده
گــزارش های زیادی را در یکی دو دهه اخیر منتشــر کردند و برخی از
مســئوالن هم گهگاهی از این مشــکالت می گویند که کاری مشــابه
رســانه ها انجام می دهند ،درصورتیکه وظیفه آنها اقدام و عمل است و
گفتن وظیفه رســانه هاست .امالک فاقد ســند در این مناطق همچنان
موجب رعب و وحشــت ساکنانی اســت که در زیر سقف های لرزان و
دیوارهای نمور و شــکاف دار زندگی می کنند که متاسفانه در سال های
گذشــته اقدام مناســبی در این حوزه صورت نگرفته است .روند صدور
ســند در برخی محالت متوقف شــده و در برخی محالت بدلیل هزینه
باالیی که اعالم شــده اســت و یااراضی صاحب پیدا کرده اند و یا بهانه
قــرار گرفتن در حریم 60متری دریا دارند و یا مصوبه غیرکارشناســی
شــورای شــهر در قیمت گذاری داشــته اند ،عمال متوقف است و بنظر
می رســد مسئوالن و شــورای شــهر منتظرند این خانه های فرسوده،
همچنان فرســوده بمانند تا زمانی که بر سرســاکنان آوار شوند و آنگاه
برای بیرون آوردن اجسادشــان اقدام کنند وبعد دور یک میز بنشینند و
چاره اندیشــی کنند .متاسفانه مسئوالن وشوراها و شــهرداران در ادوار
مختلف نیاموختند که پیشگیری بر درمان ارجح است و بدنبال پیشگیری
نیســتند .آنقدر چوب الی چرخ اخذ ســند و بازسازی امالک گذاشتند
تا ســاکنان تکان نخورند و در زیر سقف های لرزان بمانند و بمیرند .در
ســال های قبل اگر ســاکنان محله ای مانند آیت ا ...غفاری بندرعباس
می خواســتند سقف فرسوده خانه شــان ویا دیوار ترک خورده امالک
فرسوده شان را تعمیر کنند یا پالستر بزنند ،فورا توسط شهرداری ممانعت
می شد .بخاطر دارم که در بازدیدی که در اواسط دهه  90معاون سیاسی
امنیتی اســتاندار ،فرمانده نیروی انتظامی بندرعباس ،شــهردار منطقه از
این محله داشــتند ،تعدادی از ساکنان به این مسئوالن گفتند که کارمندان
شهرداری به آنها گفته اند امورات تان را بخوبی انجام نمی دهیم و هزینه
صدور ســند در این محله باالســت تا نتوانید ســند بگیرید و وضعیت
خانه های تان بدتر شــود ومجبور شوید از این محله بروید .این موضوع
واقعا تاســف انگیز بود که تعدادی دیگر از اهالی نیز آن را تایید کردند.
البتــه برای این محله و برخی محالت دیگر نیز مصوباتی در حوزه های
مختلف برای رفع مشکالت شان وجود داشت که متاسفانه عملیاتی نشده و
خانه ها همچنان بدون سند و فرسوده باقی مانده اند .البته وضعیت سایر
محالت هم خیلی بهتر از شــهناز نیســت .هیچ عزمی جدی برای رفع
مشکالت محالت وجود ندارد .بازگشایی معابر بایستی مدنظر قرار گیرد
تا این کوچه هایی که به عنوان پاتوق معتادان ،مواد ومشروب فروشان و
اراذل و اوباش وسارقان تبدیل شده است ،بازگشایی والین بندی شوند و
ارتقای امنیت را به همراه داشته باشند .بنظرم اگر استاندار ،فرماندار ،شهردار،
شورا ،رئیس کل دادگستری ،دادستان و ...چندین شب بدون اعالم قبلی
از کوچه های محله آیت ا ...غفاری و ســایر محالت بازدید داشته باشند
و وضعیت را از نزدیک ببینند و با اهالی و معتمدین گفتگو داشته باشند،
بطور حتم بهتر می توانند سیاستگذاری در این حوزه داشته باشند تا ساکنان
شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش عدالت اجتماعی ،فرهنگی،
ورزشی ،آموزشی ،تفریحی و ...باشند و مسئوالن فقط روضه خوان نباشند.

گــروه خبــر  //فرمانده نیرو دریایی ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی گفت :دشمن منتظر
اســت که با هر شــیوهای تفرقه افکنی کند و
جوانان ایران را سرد و به آینده ناامید کند که
چنین نخواهد شد.

دریادار علیرضا تنگســیری در مراســم یادواره
سرداران و  ۸۳شهید هشت سال دفاع مقدس در شهر
سردشت زیدون در جمع خانواده شهدا ،ایثارگران و
جانبازان برگزار شد بیان داشت :به نقطهای رسیدهایم
که امید همه جهانیان به ظهور روشنتر شده و ظهور
نزدیک اســت چرا که وعده خداوند حق است و ما

دریادار تنگسیری :

دشمن بدنبال نا امید کردن جوانان است

پیروز این میدان خواهیم شد.وی در بخش دیگری از
سخنان خود گفت :سوم خرداد نقطه عطف تاریخی
و بسیارمهم جمهوری اســامی بود که در عملیات
بیت المقدس به ثمر نشست و خرمشهر قهرمان پیروز
و آزاد شد.فرمانده نیرو دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی اظهار داشت :این عملیات بسیار مهم بود و

نباید فراموش کنیم که چه کار های بسیار بزرگی در
این عملیات رخ داد.
دریادار تنگســیری افــزود :در این عملیات بیش
از بیســت هزار مــزدور عراقی در این شــهر دفاع
می کرد که پس از عملیات در شهر خرمشهر بیش از
 ۱۹هزار نفر اسیر یا کشته شدند و اولین عملیاتی بود

که پنج هزار و  ۴۰۰کیلومتر مربع از خاک جمهوری
اسالمی آزاد شد.
وی در جمع خانواده معظم شــهدا در یادواره ۸۳
شهید سردشت زیدون خاطرنشان کرد :شهدا منتظر
هســتند که ببیند راه آنان ،مسیر آنان و وصیت نامه
آنــان ادامه پیدا خواهد کرد مــا باید به وصیت نامه
شــهدا مراجعه کنیم چــرا که این مــردان بزرگ و
ستارگان درخشــان راه را برای ما نشان میدهند.به
گزارش ایرنا  ،در پایان این مراسم از خانواده معظم
شهدای زیدون با حضور سردار تنگسیری و جمعی
از مسوالن تجلیل شد.

انعقاد تفاهم نامه برق رسانی
به هفت هزارهکتار از مزارع پرورش میگو
گروه خبر  //طی نشستی با حضور استاندار هرمزگان ،مدیر کل
شیالت هرمزگان ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی
برق منطقه ای اســتان هرمزگان ،مدیر عامل شرکت توزیع برق
هرمزگان ،و جمعی از مسئوالن استانی تفاهم نامه احداث تاسیسات
تامین و توزیع هفت هزار هکتــار از اراضی پرورش میگومنعقد
شد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،اســتاندار هرمزگان در این نشست با بیان
اینکه این تفاهمنامه یکی از عملیاتی ترین مصوبات سفر ریاست محترم
جمهور است گفت :عطف سفر رئیس جمهور محترم به استان یکی از در
خواســت ها برق رسانی به مزارع میگو بود که خوشبختانه محقق شد.
مهندس مهدی دوستی افزود :در این سفر اعتباراتی برای این مهم لحاظ
شد که با تسریع دولت در تخصیص اعتبارات شاهد انعقاد این تفاهم نامه
مهم و اساسی بوده ایم.وی تصریح کرد :تفاهم نامه ایی امضا شد که هفت
هزار هکتار از مزارع میگو از آن منتفع می شود و بالغ بر دوهزار شغل
ایجاد می گردد .استاندار هرمزگان افزود :این برق رسانی افزایش  ۲۱هزار
تنی در تولید مزارع برق دار شده را به دنبال خواهد داشت.وی تصریح
کرد :امید است با تالش های صورت گرفته شاهد افزایش  ۱۰۰درصدی
برق رسانی تا پایان باشیم.در ادامه مدیر کل شیالت استان هرمزگان با

اشاره به اینکه این استان یکی از ظرفیت مهم پرورش میگو است گفت:
 ۴۵هزار هکتار اراضی مســتعد و مناسب پرورش میگو شناسایی شده
در اســتان که ده هزار هکتار از آن بهره برداری شــده ،ده هزار هکتار
نیــز در حال ســاخت ،ده هزار هکتار موافقت اصولی صادر شــده و
حدود۱۵هزار هکتار نیز به شرکت شهرکهای کشاورزی واگذار گردیده
است.عبدالرسول دریایی یکی از نیاز های اساسی مزارع پرورش میگو
و افزایــش تولید در این مزارع را برق رســانی خواند و گفت :افزایش
تولید  ،ایجاد و حفظ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم از مهمترین مزایای
این طرح است.وی گفت با برق رسانی تولید این مزارع از از دوتن در
هکتار به حدود پنج تا شــش تن در هکتار می رسد .مدیرکل شیالت
هرمزگان با اشاره به اینکه برق رســانی به مزارع پرورش میگو نقش
بســزایی در ارتقای راندمان تولید در مزارع میگو هم از جهت کیفی و
هــم کمی دارد تصریح کرد :این مهم پیرو ســفر رئیس جمهور محترم
و مردمی به هرمزگان و در راســتای مصوبات این ســفر بوده است که
بخش قابل توجه ای از دغدغه های تولیدکنندگان میگوی پرورشی و
بهره بردارن مزارع پرورش میگو را مرتفع ســاخته است.عبدالرســول
دریایی با بیان اینکه در این تفاهم نامه اداره کل شــیالت هرمزگان به
عنوان متقاضی و شــرکت ســهامی برق منطقه ای استان هرمزگان و

شرکت توزیع برق به عنوان مجری تعریف شده است افزود :موضوع اين
تفاهم نامه عبارت است تامین و برق رسانی به شش مجتمع پرورش میگو
شامل مجتمع پرورش میگو کولغان ،مجتمع پرورش میگو حسن لنگی،
مجتمع پرورش میگوی سایه خوش ،مجتمع پرورش میگو نقاشه ،مجتمع
پرورش میگو مقــام و مجتمع پرورش میگو تیاب و مجاور تیاب .وی
تصریح کرد :حذف سوخت های فسیلی ،افزایش تولید وامکان استفاده از
سیستم های هوادهی و غذا پاش در استخرهای پرورشی ،ارتقای بهداشت
و رفاه کارکنان مزارع پرورشی میگو و  ...از مهمترین مزایای برق دار شدن
سایت های پرورش میگو است.

يعقوب دبيري نژاد عضو شوراي شهر بندرعباس :

تالش می کنیم در کمترین زمان وعده ساخت شهربازی محقق شود
ادامه از تیتر یک //
به گزارش خبرنگار دریا ؛ همچنين در محل جانمايي
شــده قبلي در پارك دولت مشكل ارتفاع چرخ فلك و
حريم محدوده باند فرودگاه را داشــتيم كه طي نشست
با معاون عمراني اســتاندار و درخواســت حضوري از
مديركل فرودگاه هر دو مسئول دلسوز در كمترين فرصت
ممكن ،مشكل را از تهران پيگيري و حل نمودند و مجوز
بالمانع بــودن ارتفاع چرخ فلــك را گرفتند كه الزم
مي دانم از معاون عمراني استاندار و مديركل فرودگاه تشكر
كنم.با حل مشكل استعالم فرودگاه ،پيمانكار شهربازي

علی زارعی

در همان زمان قول داد تا شب عيد شهربازي در ساحل
پارك دولت راه اندازي شــود و معاون خدمات شهري
هم بر همين اســاس موضوع را رسانه اي كرد و اعالم
نمود تا شب عيد شهربازي افتتاح مي شود ،اما متاسفانه
سنگ اندازي هايي شد و ساخت شهربازي تا به امروز
طول كشيده است.بنده شخص ًا معتقدم بايد پنجه علي را كه
مستعد توسعه و رشد است و موجب رونق در محالت
بافت فرسوده هم مي شود آباد نماييم كه احداث شهربازي
مي توانست به اين موضوع كمك كند  ،اما زماني كه تصميم
بر آن شد شهربازي در ساحل احداث شود با تمام توان

براي تحقق آن حتي خارج از وظايف شورايي كمك كردم.
امروز كه مجددا مكان شهربازي جابجا شده بازهم تمام قد
كمك خواهم كرد تا هرچه زودتر شهربازي ساخته شود
چرا كه ضرر هر روز تاخير در ساخت شهربازي متوجه
مردم و شهرداري است و غير از خسارت پيمانكار قطعات
دستگاه هاي خريداري شده زير آفتاب در حال پوسيدن
است .لذا علي رغم اينكه به نظرم مكان يابي شهربازي
مي توانست بهتر باشد اما با نظر اعضا همراهي مي كنم تا
زودتر اين موضوع به سرانجام برسد و وعده داده شده به
مردم محقق شود.

خطیب زاده :ورزش در کانادا بازیچه جهت گیری های سیاسی شده است

علی مطهری  :رئیسی برای حذف ارز ترجیحی شجاعت به خرج داد

نماینده ســابق مردم تهران در مجلس درباره هجمهها علیه دولت درخصوص اجرای طرح
جدیــد یارانه ای گفت :زمانی که مجلس در قانون بودجه  ۱۴۰۱هیچ ارز ترجیحی در نظر
نگرفته است ،دولت نمیتواند به طور مستقل ارز ترجیحی اختصاص بدهد .البته بهتر بود که
مجلس این کار را به بعد از رفع تحریمها موکول میکرد ،اما در شرایط موجود ،دولت برای
تهیه کاالهای اساسی مردم مجبور است که این راه را آغاز کند .انتقادها به دولت چندان وارد
نیست و اگر انتقادی باشد به دلیل این است که افزایش قیمتها یک مقدار ناگهانی انجام شد.
شاید بهتر بود قبلش با مردم صحبت میشد و یارانهها قبال واریز و سپس طرح آغاز میشد.
مطهری با اشاره به فسادزا بودن دو نرخی بودن ارز اظهارکرد :زیان ارز ترجیحی این بود که
سودش به جیب دالالن سرازیر میشد و کاالهای خریداری شده با این ارز به قیمت متناسب
با آن به دست مردم نمیرسید .ارز ترجیحی برای مدتی در دوره فشار سنگین تحریمی ترامپ
که واقعا وحشتناک بود ،الزم بوده است .اما ادامه آن به صالح کشور نبوده و معموال ارز دو
نرخی موجب فساد و رانت است .پس باید به سمت ارز تک نرخی رفت .لذا معتقدم باید این
کار صورت میگرفت و دولت رئیسی هم شجاعت به خرج داد که وارد اجرای این طرح شد.
اکنون همه وظیفه داریم که کمک کنیم تا ان شاءا ...آثار خوب این طرح نمایان شود /.فارس
باقری  :سکوت برخی دولتها در برابر ترور پاداش به تروریستهاست

معاون سیاسی وزارت خارجه ،با حضور در منزل شهید حسن صیاد خدایی و دیدار با همسر،
فرزندان و خانواده این شــهید ،اظهارکرد :شهادت ،سعادتی است که فقط نصیب انسانهایی
میشود که از پیش از این که از جان خود بگذرند ،از همه چیز خود گذشتهاند«.علی باقری» با
اشاره به این که با هر قطره خون شهید که بر زمین ریخته میشود ،بار مسئولیت کارگزاران نظام
افزایش مییابد ،افزود :ترور ن ه تنها موجب اخالل در مسیر پیشرفت انقالب اسالمی نمیشود،
بلکه خون پاک شهدا ،حرکت انقالب اسالمی در مسیر پیشرفت را شتاب می بخشد.باقری با
اشاره به دوگانگی سیاست برخی از دولتهای غربی در قبال پدیده تروریسم ،تصریح کرد:
همان اندازه که تروریسم محکوم است ،سکوت در برابر ترور هم محکوم است .معاون سیاسی
وزارت خارجه افزود :سکوت برخی دولتها در برابر ترور ،پاداش به تروریستهاست و تا
زمانی که تروریستها امید به دریافت پاداش داشته باشند ،تروریسم ریشهکن نخواهد شد.
باقری با اشــاره به اراده ایران برای مقابله با تروریسم اظهارکرد :این ترورها هیچ تأثیری بر
سیاست ایران در مبارزه همهجانبه با تروریسم در منطقه نداشته و بدون تردید سیاست ثبات
آفرین ،امنیت ساز و ضدتروریسم ایران قویتر از گذشته ادامه خواهد یافت.

تولید روزانه  24هزار
و  300مگاوات ساعت برق در نیروگاه بندرعباس

گروه خبر //مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید روزانه  24هزار
و  300مگاوات ساعت برق در این نیروگاه خبر داد.به گزارش خبرنگار
دریا « ،حسین ســلیمی » عنوان کرد :با پایان یافتن تعمیرات اساسی
واحد  ۲بخار نیروگاه و با بکارگیری این واحد ظرفیت تولید برق به 24
هزار و  300مگاوات ساعت در روز افزایش پیدا کرد.مدیرعامل نیروگاه
بندرعباس ســاخت و بازسازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز به دست
کارکنان متخصص داخلی را از اقدامات این نیروگاه در عرصه تعمیرات
و نگهداری واحدهــا به منظور تداوم تولید عنوان کرد و افزود :نیروگاه
بندرعباس نیروگاهی با قدمتی  43ساله است که این موضوع باعث شده
تا صاحب نیروی انسانی توانمند ،با تجربه و تخصصهای ارزشمندی
شــود که با تکیه بر همت و تالش کارکنان شاهد رفع محدودیتها و
بهبود روند تولید برق این واحدها در نیروگاه باشیم.مدیرعامل نیروگاه
بندرعباس اضافه کرد :تمامی فعالیتهای دمونتاژ واحد 2با برنامهریزی
دقیق انجام و آمادهسازی قطعات ،جهت مونتاژ ،شامل سندبالست قطعات
و پوستهها و همچنین تمیزکاری قطعات نیز با دقت و سرعت باال انجام
شد.وی افزود :اصالح برخی از پرههای روتور  ، LPمونتاژ بیلدرینگ
نیمه باالیی ،تراشیدن عایق سیتبرینگ و آمادهسازی جهت نصب ،مونتاژ
پوسته شماره  2توربین  LPو اندازهگیری ضخامتهای مربوط به عایق
 Lشــکل برینگ ،از جمله اقداماتی است که در جهت رفع موانع تولید
صورت گرفته است .مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشاره به تخصص و
تجارب متخصصان نیروگاه بندرعباس و صنعت برق کشور در تعمیرات
واحدهای نیروگاهی افزود :ایام گرم ســال به دلیل مصرف باالی انرژی
برق ،شرایط حساســی را برای نیروگاههای کشور بهویژه نیروگاههای
حرارتــی ایجاد میکند و تولید این انرژی جــز با مراقبتهای اصولی،
بهرهبرداری صحیح و تعمیرات بهموقع میسر نمیشود که در این نیروگاه با
انجام تعمیرات واحد دو به وقوع پیوست.سلیمی خاطرنشان کرد :حدود
 90درصد قطعات به کار رفته جهت تعمیرات واحد  2از ســاختداخل
و شرکتهای دانشبنیان تامین شده است.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس
در پایــان با اعالم این که با در مدار قرار گرفتن واحد بخار شــماره ۲
این نیروگاه تمامی واحدهای نیروگاهی استان جهت گذر موفق از پیک
تابســتان سال  ۱۴۰۱در مدار میباشــند ،اضافه کرد :تالش بی وقفه و
شبانه روزی کلیه پرسنل صنعت تولید برق استان هرمزگان علی الخصوص
انجام تعمیرات در تمامی ساعات تعطیلی نوروز و ایام ماه رمضان برای در
مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاه بندرعباس و تولید برق در ساعات اوج
مصرف پیش رو ستودنی بوده و جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

نام نویسی دانش آموزان در مدارس هرمزگان

گــروه خبر  //مدیــر کل آموزش و پــرورش هرمزگان گفت:
نام نویسی دانش آموزان مدارس استان از اول خرداد آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار دریا  ،محمد قویدل افزود :دانش آموزان پایههای
ورودی با مراجعه به مدارس برای نام نویسی اقدام کنند.وی گفت :پایه
هفتم متوســطه بعد از پایان امتحانات و پایه دهم متوسطه هم بعد از
دریافت برگه هدایت تحصیلی میتوانند نام نویسی کنند.مدیران مدرسه
بعد از مراجعه به سامانه سیدا دانش آموزان را ثبت نام میکنند.مدیر
کل آموزش و پرورش استان افزود :در مدارس شاهد نیز دانش آموزان
پایه اول ابتدایی از اول تا بیستم خرداد ،پایه هفتم متوسطه  ۲۱خرداد
تا دهم تیر و دهم متوسطه هم از اول تا بیستم تیر برای ثبت نام اقدام
کنند.قویدل گفت :دانش آموزان تجدیدی هم بعد از فرایند ارزشیابی
میتوانند برای سال تحصیلی جدید نام نویسی کنند.در سال تحصیلی
جدیــد بیش از  ۴۱۰هزار دانش آموز هرمزگانی در  ۳هزار و پانصد
مدرسه دراستان تحصیل میکنند.

آگهی مزایده

پشت پرده سیاست
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات سیاسی برخی از دولتمردان کانادایی در
خصوص دیدار تدارکاتی تیم های ملی ایران و کانادا پاسخ داد و گفت :هماهنگی این دیدار
به طور مســتقل از سوی فدراسیون های فوتبال دو کشور ،در چارچوب دیدارهای معمول
تدارکاتی فوتبال صورت گرفته و فدراســیون فوتبال کانادا در این خصوص اعالم کرده که
مصمم است با جلوگیری از هرگونه سوء استفاده سیاسی گروه های شناخته شده ضد ایران،
این رویداد صرفا ورزشی را میزبانی کند.خطیب زاده افزود :متاسفانه به نظر می رسد برخالف
ادعاهای نمایشی ،ورزشی ترین امور هم بازیچه جهت گیریهای حزبی و جبهه بندی های
سیاسی در داخل کانادا شده است .موضع گیری ها و اظهار نظرهای منفی نخست وزیر کانادا
و برخی افراد دیگر ،حاکی از تفوق نگاه صرف سیاسی و حزبی بر همه وجوه حکمرانی در
کانادا بوده و به همین دلیل رفتار مقامات این کشور آشکارا به راحتی بازیچه گروه های مخالف
و ایران ســتیز می شود .وی تصریح کرد :از دولت و فدراسیون کانادا انتظار می رود فارغ از
جوســازی ها ،در اساس منشور حرفه ای ورزش و اصول شناخته شده فیفا ،برگزاری این
دیدار تدارکاتی و دوستانه را به دور از شائبه ها و انگیزه های سیاسی و نیز شانتاژهای تبلیغاتی
مخالفان تعامالت غیرسیاسی میان مردم کشورها ،تسهیل کند .فدراسیون فوتبال جمهوری
اسالمی ایران به ما اطمینان داده اســت کلیه توافقات الزم را با فدراسیون فوتبال کانادا در
همین چارچوب انجام دهد و در صورت نقض توافقات ،مسئولیت تمامی عواقب آن بر دوش
طرف کانادایی خواهد بود.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان به پرسشی درباره برخی
اخبار منتشر شده در رسانه ها درخصوص مفاد توافق نامه صلح میان جمهوری آذربایجان و
جمهوری ارمنستان پاسخ داد و اظهارکرد :جمهوری اسالمی ایران از حل و فصل این مناقشه
براساس اصول شناخته شده حقوق بین الملل از جمله احترام به تمامیت ارضی ،حق حاکمیت
و تامین حقوق همه ساکنان منطقه حمایت می کند.

خبر

انعکاس

روز نو نوشت  :در برخی از شبکههای اجتماعی خبرهایی درباره شنیده شدن صدای
تیراندازی در میدان هفتم تیر تهران منتشــر شد .مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت
اعالم کرد« :صدای شــنیده شده مربوط به مراسم نورافشانی در ورزشگاه شیرودی
بوده و تیراندازی در این منطقه رخ نداده است ».بنا بر اعالم این مرکز ،مراسم مذکور
به مناسبت سوم خرداد ماه ،سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شده و آن چه که در
برخی از رســانهها و شبکههای اجتماعی با عنوان شنیده شدن صدای تیراندازی در
میدان هفتم تیر منتشر شده ،صحت نداشته و کذب است.
همشهری آنالین نوشت :یک سردار سپاه درباره تعداد فرزندان مسئوالن که در اروپا
و آمریکا زندگی میکنند ،افشاگری کرد.سردار میریان ،رئیس اداره عملیات زمینی
سپاه پاسداران گفت :زمان جنگ کدام فرمانده جنگ ،خانواده اش پیش صدام زندگی
مــی کرد؛ امروز حدود  ۴هزار فرزند مســئوالن در آمریکا و اروپا و کانادا زندگی
می کنند .کســانی که از بچگی در خارج دارند تربیت می شوند ،هیچ مسئولیتی در
آینده کشور نباید بگیرند.
همشهری آنالین نوشت :وحید جلیلی ،قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما گفت:
بعد از فوت آقای شجریان دوستان سلبریتی استوری زده بودند که بزرگ ترین سوگ
اجتماعی در ایران بعد از مرگ دکتر مصدق .به دوســتان گفتم باید سیمرغ بلورین
گنجاندن چند دروغ را به این ها تقدیم کنیم .مگر این ها تشییع  ۷۲تن شهید هفتم تیر
را ندیدند؟ همدلی مردم را در شــهادت شهید رجایی ندیدند؟ زیبایی و شکوه تشییع
حضرت امام خمینی (قدس سره) و حاج قاسم را ندیدند؟ آن جا بود که متوجه این
مهم شدم که ما با جریان خشن سانسور مواجه هستیم.
تابناک نوشت  :مشــاور عبدالرضا رحمانیفضلی شایعه سوءقصد به وزیر کشور
پیشین دولت یازدهم و دوازدهم را تکذیب کرد .روح ا ...جمعهای در صفحه توئیتر
ی فضلی
خود نوشت :شیطنت رسانهای معاندین درباره سوءقصد به عبدالرضا رحمان 
به شدت تکذیب می شود و ایشان به فعالیت عادی و روزمره خود مشغول هستند.
تازه های مطبوعات

همدلی  -این روزنامه با اشاره به ســالگرد دوم خرداد نوشت :اصالحات به دلیل
عملکــرد ضعیف خود در مجلس دهــم و در حمایت از دولت روحانی ســرمایه
اجتماعی خود را از دســتدادهاند .این را ســید محمد خاتمی نیز در سخنان خود
تأیید کرده و گفته دیگر کسی به سخنان او توجه نمیکند .با اینحال اصالحطلبان
کمتر به آسیبشناســی فعالیتهای ســالهای اخیر خود میپردازند و آن را نقد
میکنند.
کیهان  -این روزنامه با اشاره به سرود «سالم فرمانده» نوشت :استقبال و اثرگذاری
این ســرود تا حدی بوده که دشــمنان و معاندان را به واکنشهای توام با عصبانیت
و دســتپاچگی کشانده است ... .این گربههای عابد شده ،حال که اثرگذاری مثبت و
سازنده یک سرود را شاهد هستند ،تاب و تحمل از دست داده و با انواع تحلیلهای
سست و بیپایه ،سرود پیوند دهنده قلب کودکان و نوجوانان با موالی غایب شان را
برای آن ها مضر میخوانند.
اعتماد -اسحاق جهانگیری در این روزنامه نوشت :سالگرد دوم خرداد سرآغاز دولت
اصالحات است؛ دولتی که بهترین عملکرد اقتصادی را در میان دولتهای چهل سال
اخیر داشت.هر چند ربع قرن از آن روز میگذرد ،اما تجربه دوران اصالحات و دوم
خرداد هنوز هم برای جامعه و دولتمردان امروز میتواند راهگشا باشد.
جوان  -این روزنامه با اشاره به ترور شهید صیاد خدایی با تیتر «ترور در تهران
واکنش به تغییر بازی در سوریه» نوشت :این ترور آن هم در قلب تهران ،با تحوالت
این روزهای ســوریه ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ رویدادی که رویارویی ایران با رژیم
صهیونیستی را وارد مرحلهای جدید خواهد کرد .حاال دیگر به جای برنامه هستهای،
ضریب نفوذ امنیتی ایران درخارج نزدیک سرزمینهای اشغالی ،به کانون نگرانیهای
امنیتی در تلآویو تبدیل شده و حادثه تروریستی روز یکشنبه ،نماد کلید خوردن
یک فاز جدید است.

شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان (گنو)
مجتمع تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان در نظر دارد به بهره برداران واجد شرایط موارد
اقــام مازاد بر نیاز خود را بصورت فروش واگذار نماید لذا از کلیه اشــخاص (حقیقی و حقوقی) دارای

صالحیت دعوت می شــود پس از بازدید از محل و خرید اسناد مزایده  ،پیشنهادات خود را طبق شرایط
مندرج در اسناد مزایده از تاریخ  1401/03/05لغایت پایان وقت اداری مورخ  1401/03/11در صندوق

مخصوص مزایده در ساختمان اداری شرکت بیاندازید  .شرکت کنندگان می بایست مبلغ  500/000ريال

به حساب شماره  0106574402008نزد بانک ملی شعبه خیابان امام بنام شرکت تفریحی توریستی و

آبدرمانی ایرانیان واریز و پس از ارائه رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت نمایند .
ردیف

شرح مزایده و مناقصه

محل مزایده

مجتمع تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان گنو

یک دستگاه پژو پارس

1
2

یک دستگاه مینی بوس ایسوزو سحر

مجتمع تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان گنو

3

ضایعات (چدن و آهن آالت  ،پالستیک)

مجتمع تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان گنو

4
5

یک دستگاه کمپرسی

مجتمع تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان گنو
مجتمع تفریحی توریستی و آبدرمانی ایرانیان گنو

یک دستگاه دامپر

الزم به ذکر است شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد .
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
نشانی  :بندرعباس  -کیلومتر  30جاده بندرعباس سیرجان  -مجتمع تفریحی توریستی ایرانیان گنو
تلفن تماس 076 - 32560020 :

مفقودی
اصل پروانه کسب به شماره  1597اعتبار 1400/9/5به نام سید منعم هاشمی فعالیت

صنفی  :فروشندگان سفره و رومیزی (میوا) واقع در منطقه آزاد قشم _ بندر درگهان  .مجتمع
تجاری صدف طبقه همکف  ،پالک  6مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
اصل مجوز فعالیت اقتصادی به شماره ثبت  96/667بنام محمد ناصری فعالیت در زمینه صادرات
واردات و فروش کاال درمنطقه آزاد قشم مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد

3

خبری

نگاهی به صنایع دستی شهر جناح

(قسمت اول)

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

آن ها در اثر اصابت سنگ یا به زمین افتادن آن ها بود
است .ظرف سفالی دیگری که برای خنک نگهداشتن
آب استفاده می شد ،شــربه  sharbahنام داشت.
شــربه از نظر حجم کوچک تر از فــدو بوده و افراد
می توانستند برای نوشــیدن آب ،آن را سر بکشند
و مســتقیم از آن آب بخورند ،در صورتی که با فدو
نمی توانستند این کار را انجام دهند .از دیگر ظروف
ســفالی که کاربرد زیادی در منازل مردم جناح قدیم
داشــت ،خمره های بــزرگ بود کــه در آن خرما
می گذاشــتند و قــدرت ماندگاری خرمــا در این
خمره ها زیاد بود .برخی از موارد شیره خرما را هم
در خمره بر روی آن می ریختند .خرما را به گونه ای
در خمره ها قرار می دادند که به هم چسبیده شده و
حجم کمتری را بگیرد .سر خمره ها را می گذاشتند و
مرغوبیت خرما در خمره ها بیشتر می شد .در برخی
از موارد پس از گذاشتن خرما در داخل خمره آن را
لگد گوبی می کردند.
نیــم خمره هایی هم وجود داشــت که به آن در
شــهر جناح ،برتو  Beretooمــی گفتند (.محمد
درخشــان ،مصاحبه )1401 ،از برتو اســتفاده های
متعددی در زمینه گذاشتن خرما ،آب و غیره استفاده
می شد .به گونه ای جداره های خمره و برتو را ضخیم
می ساختند ،که سال های های متعدد کاربرد داشته

M.hassannia1354 @ gmail.com

گروه گــزارش  //جناح از شــهرهای مهم
خلیج فارس است که صنایع دستی آن تنوع
زیادی داشته است.
صنایع دســتی در هــر منطقه با توجــه به اقلیم،
مواد خام موجــود در آن ناحیه ،هنرمندی و تالش
مردم و غیــره رونق پیدا می کند .مــردم جناح در
ساخت انواع صنایع دستی خبره بودند .درخت نخل
در جناح و روستاهای اطراف آن همانند سایر نقاط
جنوب ایران ،مواد اولیه را برای ایجاد صنایع دســتی
هموار می کرده اســت .اما مهم تر از همه این موارد
تالش و پشــتکار مردم جناح و جنوب ایران برای
ساخت وسایل ضروری زندگی از مواد اولیه ای بوده
اســت که در منطقه آن ها موجود بوده است .همواره
این ســئوال به ذهن متبادر می شود که چرا بسیاری
از صنایع دســتی از جناح همانند بسیاری از مناطق
ایران رخت بر بسته اســت .به نظر می رسد وجود
صنایع پتروشــیمی و ایجاد وســایل پالستیکی و
ازران بودن آن ها در بســیاری از موارد باعث از بین
رفتن صنایع دســتی مردم جناح گردید .گســترش
استفاده از وسایل پالســتیکی اعم از حصیر ،سطل،
جارو ،دمپایی ،کفش و غیره باعث گردید که بسیاری از
صنایــع دســتی کــه از درخــت نخل درســت
مــی شــده اســت ،بــرای ســازندگان آن هــا
مقــرون بــه صرفــه نباشــد و از ســوی دیگر
صنایع فلزی و اســتفاده از وسایل فلزی سبک نیز
رقیب دیگری برای بسیاری از صنایع دستی در جناح
نظیر خمره و جهله و غیره بوده اســت .تکنولوژی و
استفاده از وسایل برودتی نظیر یخچال و غیره باعث
گردید که از خمــره و جهله برای خنک نمودن آب
استفاده نگردد و به تدریج جهله ها به عنوان ویترین
در خانه اســتفاده گردند .اگر از موزه مردم شناسی
جناح بازدید گردد ،انواع خمــره و جهله به خوبی
دیده می شود .این نوشتار که با حمایت های فرهنگی
شورای اسالمی جناح و شهردار فرهنگ دوست و پر
تالش این شهر جناب آقای مهندس محمد جاللی به
رشته تحریر در می آید در نظر دارد به رونق و افول
صنایع دستی جناح در بستر زمان بپردازد و نشان دهد
که چرا صنایع دستی مردم جناح در بستر تاریخ رو
به افول رفته است و کدام صنایع دستی در شهر جناح
پایداری بیشتری داشته است.
صنایع دســتی در شهر جناح کاربرد زیادی داشته
است .برخی از صنایع دستی جناح با توجه به وفور
مواد خام آن اســتفاده زیادی داشــته است که از آن
جمله حصیر بافی است که در شهر جناح و بسیاری
از روستاهای شهرستان بستک به آن تک می گویند.
حصیر بافی باید به عنوان رایج ترین و معمول ترین
رشــته صنایع دستی جناح نام برد .چرا که ماده اولیه
مورد نیاز حصیر بافی برگ درخت خرما بوده که به
حد وفور در اختیار مردم بوده است .بیشتر روستاهای
شــهر شهرستان بستک در گذشته با توجه به باغات

پنجشنبه  5خرداد 1401

درخت نخــل در آنجا حصیر بافی داشــتند و اکثر
کارهای حصیربافی توســط زنان و دختران جناحی
صورت می گرفت.مواد اولیه مورد مصرف در حصیر
بافی عبارتند از از بــرگ درخت خرما(پیش مغ) و
ضایعات درخت خرما  .حصیر ساخته شده از برگ
درخت نخل در بیشتر منازل جناح خودنمایی می کرد
و در بسیاری از موارد ،قالی ،قالیچه و فرش بر با الی
حصیر قرار می گرفت .حصیر یا تک فواید خوبی برای
کف منازل داشت و رطوبت از کف اتاق به افرادی که
روی حصیر می خوابیدند ،منتقل نمی شد .به تدریج
با پیشرفت تکنولوژی و کم شدن باغات درخت نخل،
حصیرهای پالستیکی ساخت کشور چین و برخی از
دیگر کشورها ،چای تک ها و حصیرهای ساخته شده
از برگ درخت نخل را گرفتند.
اما در بســیاری از منازل شهر جناح همچنان از
تک اســتفاده می شد .استفاده از تک فقط برای کف
منازل و پوشاندن اتاق ها نبوده ،بلکه در سقف منازل
نیز گاهی بجای سوند اســتفاده می شد و در زمانی
که خرما را برای خشــک شــدن در نورآفتاب پهن
می کردند ،ابتدا تک را به زیر خرما قرار می دادند و
ســپس خرما را بر روی آن پهن می نمودند .بنابراین
صنایع دستی که از درخت خرما درست می کردند در
باغات خرما کاربرد زیادی داشت .در حال حاضر هم در
خانه های قدیمی جناح آثاری از صنایع دستی اعم از
تک ،تولک و دیگر صنایع دستی که از برگ درخت

خرما درست می شده است ،وجود دارد .جای تولک
نیز سطل های پالستیکی و فلزی مورد استفاده مردم
قرار گرفت .اما در باغات درخت نخل کاربرد تولک
و دیگر وسایل جمع آوری خرما در سال های مدید
وجود داشت .نان های بزرگ ،سفید و نازک که قدرت
ماندگاری شان هم زیاد بود را در تولک های بزرگ
بافته شــده از درخت نخل قرار داده و در وسط اتاق
آویزان می کردند و به تدریج جای نان های پالستیکی
جــای آن را گرفته و در حال حاضر نیز آن نان های
قدیمی به ندرت پخته می شود .اما در برخی از منازل
این نان ها را می پزند.
مردم جناح هنرمند بوده و صنایع دســتی جناح به
خودکفایی مردم این شــهر و مناطق اطراف در تهیه
وسایل نگهداری مواد خوراکی و غیره کمک شایانی
می کردند و بعد از جمع آوری خرما که اواخر تابستان
بوده ،خانواده های باغدار و بســیاری از مردم جناح
که هنری در صنایع دســتی داشتند ،از برگ درخت
نخل صنایع دســتی متعدد درست نموده و برخی از
آن ها برای فروش هم اقدام به درســت گردن تک،
ســپ ،تولک و غیره می نمودند .ترازوی قدیمی که
دقیق هم بود از شــاخ و برگ درخت نخل درست
می شد .قدرت ماندگاری صنایع دستی که از درخت
نخل درســت می شد ،زیاد بود و از ویژگی مهم این
صنایع دستی ســبک بودن آن ها بود .اما مهم ترین
خطــری که آن ها را تهدید می کرد آتش گرفتن این

صنایع دســتی بود که در یک چشم به هم زدن همه
آن ها چون از برگ درخت نخل بود با آتش گرفتن
تبدیل به خاکستر می شد .سقف خانه ها هم به همین
روال بود و چــون کامال از اجزای درخت نخل بود،
باید مواظبت کامل از آن می شد .سفالگری و ساختن
ظروف سفالی از دیگر صنایع دستی جناح بوده است.
این صنعت قدمت زیادی در جناح داشــت و توسط
ســفالگران گراشی ظروف ســفالی ساخته می شد.
سفالگران گراشی در بیشتر مناطق جنوبی ایران و در
بنادری نظیــر خمیر ،کنگ و غیره ظروف ســفالی
می ساختند.در جناح هم همانگونه که عنوان گردید،
گراشــی ها کار ســاخت ظروف ســفالی را انجام
می دادند.
اما چون جنس خاک رس شهر جناح برای ساخت
سفال مرغوبیت تامی نداشت ،ظروف سفالی ساخته
شده کیفیت صادر نمودن را نداشته و فقط برای استفاده
درون شهر بوده است .از جمله ظروف سفالی ساخته
شده در شهر جناح فدو  Fodooبود که خمره مانند
بوده و برای خنک کردن آب از آن اســتفاده می شد.
این کوزه های ســفالی در مجاورت باد قرار گرفته
و با وزیــدن باد به ســفال ،آب درون آن خنک تر
می شــد .معموال فدو را در مکانی قرار می دادند که
کــودکان و یا افراد تردد کننــده در منزل آن را خرد
نکنند.
چون یکی از مشکالت ظروف سفالی خرد شدن

,,

برخــی از صنایع دســتی جناح
با توجه به وفــور مواد خام آن
استفاده زیادی داشته است که
از آن جمله حصیر بافی اســت
که در شــهر جناح و بسیاری از
روســتاهای شهرســتان بستک
به آن تک می گویند
و شکستگی در آن ها ایجاد نگردد .در دوران بعد از
بشکه های پالستیکی به جای خمره و برتو استفاده
می گردید.
ظروف فلزی و پالســتیکی در بســتر زمان جای
ظروف سفالی را گرفتند .در حال حاضر سفال سازی
در جناح افول پیدا کرده و شــاید یکی از دالیل آن
هم عدم استفاده از ظروف سفالی در خانه های مردم
جناح باشد .آبسردکن ها و یخچال ها و دیگر وسایل
برودتــی باعث گردیده تــا آب خنک به راحتی در
اختیار مردم قرار گیرد و نیاز به آب خنک و گوارای
فدوها و شربه های ساخته شده در جناح نباشد .در
نوشــتار آتی تالش می گردد ،جنبه های دیگری از
تحول در صنایع دستی جناح مورد واکاوی قرار گیرد
و نشان داده شود که اهمیت ظروف سفالی در زندگی
مردم شهر جناح چه بوده است.
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استقرار نماینده ثبت اسناد در سیریک

گروه خبــر  //رئیس کل دادگســتری هرمزگان گفت:
پیــرو تأکیدات رئیس قــوه قضائیه مبنی بر ارتقای ســطح
مطلوبیت خدمات قضایی ،نماینده اداره ثبت اســناد و امالک
در دادگســتری شهرســتان سیریک مستقر شــد.به گزارش
خبرنگار دریا  ،مجتبی قهرمانی اظهار داشــت :در راســتای
اجرای اولویتهای پانزده گانه مطرح شده توسط رئیس قوه
قضاییه در ابتدای ســال  ۱۴۰۱به ویژه تأکیدات ایشــان در
خصوص لزوم «فراهم ســازی زمینههایی که منجر به ارائه
مطلوبتر خدمات قضایی به مردم از ســوی دستگاه قضایی
میشود» ،نماینده اداره ثبت اســناد و امالک در دادگستری
شهرستان سیریک مستقر شد.مجتبی قهرمانی هدف از افتتاح
دفتــر نمایندگی اداره ثبت اســناد و امالک در ســیریک را
کاهش نیاز به تردد اهالی این شهرستان به مرکز استان و شهر
مینــاب ،تکریم مراجعان و خدمت رســانی مطلوب به مردم
عنــوان کرد.وی تصریح کرد :از این پس با اســتقرار نماینده
ثبت اســناد و امالک در دادگســتری سیریک ،تمام خدمات
ضــروری ثبتی از جمله توقیف و رفع توقیف امالک در محل
دادگستری این شهرستان صورت میگیرد.این مقام قضایی در
ادامه ،تکمیل روند ارائه خدمات قضایی به مردم شهرســتان
سیریک را توفیق بزرگی دانســت که همزمان با نگاه تحول
گرایی در دستگاه قضایی توجه ویژهای را میطلبد تا وظایف
خطیر و حســاس مســئولین در بسط و گســترش عدالت،
آزادیهای مشــروع ،حفظ حقوق عامه ،پیشگیری از وقوع
جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به نحوی که شایسته
مردم نجیب این شهرســتان است به ســرانجام رساند.رئیس
کل دادگســتری اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد :از طریق
ایجــاد شــبکههای ارتباطی و توســعه زیر ســاختهای
الکترونیک در دادگســتری سیریک ،دسترسی به سامانههای
مربوط به اداره ثبت اســناد و امالک استان هرمزگان در این
شهرستان میســر و امکان ارائه خدمات به مردم فراهم شده
است.

جانباز هشت سال دفاع مقدس
در جزیره هرمز آسمانی شد

گــروه خبر  //فرید ظهــوری جانباز  ۳۵درصد دوران
دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست .به گزارش خبرنگار
دریــا ؛ فرمانده ســپاه حضرت سیدالشــهداء هرمز گفت:
جانباز شــهید فرید ظهوری یکی از جانبازان سرافراز و از
همرزمان سردار رشید اسالم موسی درویشی بود که سالها
درد و رنــج بیماریهای ناشــی از جانبازی را تحمل کرد.
ســرگرد حجت اهلل ســاالری گفت :او در هشــت ســال
دفاع مقدس در عملیاتهــای فتح المبین ،والفجر مقدماتی
و خیبر حضور داشــت کــه در عملیات خیبــر از ناحیه
صورت و چشم به درجه جانبازی رسید و در همین عملیات
در معرض انفجار بمب شــیمیایی نیز قرار گرفت و مصدوم
شد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری هنگویه در نظر دارد به موجب موافقتنامه شماره 401ح 1502001مورخ از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و از منابع داخلی شهرداری نسبت
به اجرای پروژه ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر هنگویه مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید  .مناقصه گران مکلفند اسناد مناقصه را در قالب سه پاکت ( الف  ،ب  ،و
ج ) از طریق سامانه ستاد از مورخ  1401/03/05لغایت مورخ  1401/03/12در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند  .همچنین اصل پاکت الف ( تضمین بانکی ) و
پاکت ب ( اسناد ارزیابی پیمانکاران ) را تا مورخ  1401/03/22به آدرس هرمزگان  ،شهر هنگویه  ،بلوار اصلی  ،شهرداری هنگویه  ،واحد امور قراردادها تسلیم نمایند .

عنوان پروژه
تکمیلایستگاهآتشنشانی
و خدمات ایمنی شهر هنگویه

برآورد مالی ( میلیون ریال) محل اجرای پروژه رشته و رتبه مدت انجام کار مقدار کار ( مترمربع) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( ریال)
8.000

شهرهنگوییه

رشته  :ابنیه
رتبه  :حداقل ۵

 ۶ماه

 500مترمربع

400.000.000

سایر شرایط :
 -1مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حســاب  3100007284001نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری هنگویه یا
ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد  -2.برنـــــدگان اول  ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپــــرده آن ها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهــــد شــد  -3 .شهرداری هنگویه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است  -3 .به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون سپرده و ناقص
ترتیب اثر داده نخواهد شد  -5 .سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2001093926000001 :

مفقودی
برگ سبز و سند خودروی سواری سایپا  131 EXرنگ سفید روغنی مدل  1392به شماره پالک 94
ایران  321ط 66و شماره شاسی  NAS411100D3496331و شماره موتور  4871675به نام
ملینا دهقانی زاده با کد ملی  3382408902مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شهادت ششمين امام شیعیان  ،صادق آل محمد (ص) تسليت

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

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
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دستیار ویژه وزیر امور خارجه خواستار شد

راهاندازی پروازهایی به مقصد قطر و کشورهای حاضر در جام جهانی فوتبال از قشم

گروه خبر  //دستیار ویژه وزیر امور
خارجه بر رویکرد دولت برای افزایش
مشــارکت مناطق آزاد در حوزههای
مختلف اقتصاد تاکید کرد.

عبداهلل ســهرابی در دیدار با مدیرعامل
ســازمان منطقه آزاد قشم ،گفت :قشم با
وســعت باال ،تنوع جغرافیایی و زیستی
و ظرفیتهــای بیمانندی که نســبت به
کشورهای همســایه دارد ،باید در حوزه

تجارت و تبادل به شــکوفایی برســد.
دستیار ویژه وزیر امور خارجه خواستار
راهانــدازی پروازهایی بــه مقصد قطر و
کشورهای دارای نماینده در جام جهانی
 ۲۰۲۲با محوریت قشــم شــد و گفت:
ویزای رایگان مناطق آزاد ،فرصتی برای
استفاده از این زمان طالیی و ارزآور است.
توسعه فعالیتهای دفتر امور خارجه در
منطقه آزاد قشــم باهدف استفاده بهینه از

ظرفیتهــای اقتصادی موجــود در این
منطقــه ،افزایش جذب ســرمایهگذاری
خارجی در جزیره ،ارتقای سهم قشم در
بخش صادرات در مقایســه با کشورهای
همســایه ،احیــا ظرفیتهــای پروازی
فراداخلی قشــم با محوریــت بازیهای
 ۲۰۲۲قطر از محورهای این نشست بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در
این نشست گفت :قشم میتواند منبع تولید

قدرت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی برای
کشور باشد.افشار فتح الهی ادامه داد :قشم
نزدیکترین پایگاه اقتصادی به کشورهای
همسایه با پیوندهای مستحکم اقتصادی
و خانوادگی اســت که این منطقه آزاد را
به پیشــانی اقتصاد جنوب کشور تبدیل
کرده اســت.وی با اشاره به فرمایش مقام
معظم رهبــری در خصوص توجه خاص
به مراودات با همســایگان گفت :توسعه

قالیباف برای سومین سال رئیس مجلس شد

«کتاب سال خلیجفارس»
فراخوان داد

گروه خبر  //محمدباقر قالیباف برای سومین سال پیاپی
رئیس مجلس شورای اسالمی شد.

در جلســه علنی مجلس و در جریان انتخابات هیأت رییسه
مجلس یازدهم برای ســال سوم فعالیتش ،محمدباقر قالیباف با
 ۱۹۴رای از  ۲۸۱رای مأخوذه ،به عنوان رییس مجلس شورای
اسالمی انتخاب شد.فریدون عباسی ،مرتضی آقاتهرانی و الیاس
نادران نیز از دیگر کاندیداهای ریاســت مجلس شده بودند که

گروه خبر  //فراخوان چهارمین جشنواره انتخاب «کتاب سال
خلیجفارس» در دو بخش آثار منتشرشده در حوزه خلیجفارس
و آثار منتشرشده در استان هرمزگان یا درباره هرمزگان منتشر
شد.

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

چهارمین جشنواره انتخاب «کتاب ســال خلیجفارس» با همکاری
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اداره کل فرهنگ
نالمللی فرهنگی
و ارشاد اسالمی استان هرمزگان ،دبیرخانه جشنواره بی 
هنری خلیجفارس ،انجمن نویسندگان و مولفان استان هرمزگان و خانه
کتاب و ادبیات ایران برگزار خواهد شــد و مهلت ارســال آثار به این
جشنواره تا  ۱۵مردادماه  ۱۴۰۱است.این جشنواره شامل دو بخش آثار
منتشرشــده در حوزه خلیجفارس و آثار منتشرشده در استان هرمزگان
یا درباره هرمزگان است.بخش «آثار منتشرشده در حوزه خلیجفارس»
تمامی آثار منتشرشده در کل کشور با موضوع خلیجفارس از ابتدای سال
 ۱۳۹۷تا پایان سال  ۱۴۰۰را شامل میشود و در بخش «آثار منتشرشده
در استان هرمزگان یا درباره هرمزگان» پدیدآورنده اثر (نویسنده ،مصحح،
مترجم ،ناشــر و )...باید هرمزگانی یــا مقیم هرمزگان یا موضوع کتاب
درباره این استان باشد.
کتابهای این بخش باید از ابتدای ســال  ۱۳۹۶تا پایان سال ۱۴۰۰
منتشــر شده باشند.همچنین کتابهای منتشرشــده قبل از سال ۱۳۹۶
درصورتیکه در جشنوارههای قبل شــرکت نکرده باشند ،در این دوره
مورد داوری و بررســی قرار خواهند گرفت.ارســال دو نسخه از کتاب
نیز به دبیرخانه جشــنواره ضروری است .کتابهای ارسالی بازگردانده
نخواهند شــد .نشانی پســتی و تلفن همراه پدیدآور باید در کتابهای
ارسالی درج شود.به گزارش ایسنا  ،بر اساس این فراخوان ،عالقهمندان
میتوانند آثار خود را به دبیرخانه جایــزه واقع در بندرعباس ،خیابان
شــهید آیتاهلل غفاری ،فرهنگسرای طوبی ،انجمن نویسندگان و مولفان
استان هرمزگان ،کد پســتی  ۷۹۱۴۹۱۴۵۶۸ارسال کنند یا برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۹۱۷۲۸۲۲۷۸۶تماس بگیرند .تلفکس
 ۰۷۶۳۳۳۵۴۷۹۹و ایمیل  ketabsal.khf@gmail.comنیز برای
ارتباط عالقهمندان با دبیرخانه این جشنواره درنظر گرفته شده است.

هشدارهای پزشکی روزهای غبارآلود
گروه خبر  //متخصص بیماری های عفونی ،با اشاره به
هوای غبارآلود برخی از شهرها ،بر ضرورت ماندن در
منزل و خوردن مایعات به خصوص شیر تاکید کرد.

مســعود مردانی ،در برنامه صبح بخیر ایران ،گفت :وقتی
تعطیلی اعــام میکنند ،یعنی اینکه اگر کار خیلی ضروری
نداریم ،به هیچ عنوان از منزل خارج نشویم.وی افزود :اص ً
ال
به پارکها و بوستانها نرویم ،چون میزان آلودگی هوا باال

عباســی  ۳رای ،آقاتهرانی  ۵۳رای و نادران  ۲۱رای بدســت
آوردند.
آرای باطله نیز  ۱۰رای بــود.در جریان برگزاری انتخابات،
علی نیکزاد و عبدالرضا مصری نیز به عنوان نواب رئیس انتخاب
شدند.به گزارش ایسنا ،همچنین سیدنظامالدین موسوی ،علیرضا
سلیمی و محمدرضا دشــتی اردکانی به عنوان سه ناظر هیات
رییسه انتخاب شدند.

همزمان با سالروز فتح خرمشهر؛

اولین سالگرد تدفین شهیدان گمنام در بندر شهید رجایی برگزار شد

گروه خبر  //اولین مراسم سالگرد تدفین شهیدان گمنام آرمیده در بندر
شهید رجایی همزمان با سالروز فتح خرمشهر در جوار یادمان این شهدا
برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ این مراســم با ادای احترام و تجدید میثاق با امام
شــهدا و عطرافشانی گلزار دو شهید گمنام بندر شهید رجایی با حضور فرمانده
سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان و جامعه بزرگ دریایی و بندری آغاز شد .در ادامه
مراسم فرمانده سپاه امام ســجاد(ع) هرمزگان اظهارداشت :سوم خرداد یادآور
خونهای پاکی اســت که برای نشــاندن نهال آزادی در خرمشهر بر زمین این
دیار ریخته شد« .سرتیپ دوم پاسدار اباذر ساالری» در ادامه با بیان این جمله
که؛ خرمشهر همان خونین شهر و نگین درخشانی است که بر انگشتر این نظام
درخشان بود ،بیان کرد :استقالل و آزادی امروز ایران اسالمی حاصل جانفشانی
شهیدان و ایثارگرانی اســت که درس آزادگی را در مکتب امام حسین(ع) فرا
گرفتند و این روز یادآوری حماســههای آن بزرگمردان مکتب ایثار و شهادت
اســت.وی ادامه داد :کشورهای استکباری در راس آنها آمریکا بعد از پیروزی
انقالب اســامی ،اقدامات خصمانه خود را علیه نظام جمهوری اسالمی ایران
با تحمیل جنگ ادامه دادند و با حمایتهای تســلیحاتی و در اختیار قراردادن
مدرنترین تجهیزات نظامی به صدام ،تالش کردند مســلمان کشی (شیعه علیه
شــیعه) به راه بیندازند و این جنایتی بود که آمریکا با استفاده از صدام این نقشه
را طراحی و به اجرا گذاشت.فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان تصریح کرد:

وی با اشاره به شــرایط خوب کرونایی در کشور ،گفت:
درست اســت که نگرانی بابت کرونا نداریم ،اما باید بدانیم
که شــاید میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا ،میتواند
بیشتر از کرونا باشد.
این متخصص بیماریهای عفونی ادامه داد :اســتفاده از
همین ماســکهای معمولی که برای کرونا استفاده میکنیم،
کفایت میکند.
بــه گــزارش مهــر ،مردانــی در توصیــه مجــدد به
شهروندان ساکن در شهرهای غبارآلود ،افزود :زدن ماسک،
مــا را از بیماریهای ویروســی و آلودگی هوا ،محافظت
میکند.

است.
مردانی بر خوردن مایعات فراوان و به خصوص شــیر در
روزهای آلودگی هوا تاکید کرد و گفت :استفاده از ماسک
هم ،توصیهای است که باید جدی گرفته شود.این متخصص
بیماریهای عفونــی ادامه داد :حتی توصیــه میکنیم در
منزل هم ماســک بزنید ،چــون میزان آلودگــی هوا باال
است .

مــراودات مناطق آزادی مانند قشــم با
کشورهای همســایه ،تحریم پذیر نیست
و فرصتی ارزنده بــرای کمک به چرخه
اقتصاد و تجارت در کشور است که اساس
آن با همراهی وزارت خارجه امکانپذیر
است.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم جایگاه و ظرفیت این منطقه را در مراودات این دیدار« ،جعفر زمانی» به عنوان رییس
افزود :با همگرایــی و همکاری وزارت اقتصادی با کشورهای همسایه بیشازپیش جدید دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه
خارجه برای رفع موانع و فعالیت پرقدرت نشــان دهیم.به گزارش ایسنا ؛ در حاشیه در قشم معارفه شد.
دفتر این وزارتخانه در قشــم ،میتوانیم

براساس محاســبات نظامی آمریکا با زبان صدام قرار بود یک روزه خرمشهر،
سه روزه اهواز و کمتر از یکماه تهران فتح شود اما آنها فراموش کرده بودند که
انقالب اسالمی ایران متکی به عنایتهای خدا و امام زمان(عج) است« .سردار
ساالری» افزود :حماسه آزادسازی خرمشهر ،به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پر
از حماسه ایران اسالمی بهشــمار میآید که با مدد الهی و با فداکاری فرزندان
قهرمان این مرز و بوم به منصه ظهور رســید و این جمله معروف امام راحل که؛
«خرمشهر را خدا آزاد کرد» مبین این بوده که هرجا به خدا توکل کردیم خدا نیز
به کمک ما آمده اســت .وی تبعیت محض از والیت فقیه و عمل به تکلیف در
هر پست و مقامی که هستیم را ادامه مسیر شهدا دانست و اضافه کرد :پیام شهدا
این است؛ آنچه موجب انسجام ،اتحاد و مقاومت است ،خداباوری و خدایاوری
رزمندگان میباشد و اینکه به وعدههای خدا اعتماد کنیم.
* خداوند تجلی قدرت خود را در فتح خرمشهر به دنیا نشان داد

مدیــرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گفت :ســوم خردادماه در حقیقت
به عنوان یکی از ایام اهلل فراموش نشــدنی و خاطــره آفرین در تاریخ انقالب
اسالمی اســت که خداوند تجلی قدرت خود را در فتح خرمشهر به دنیا نشان
داد«.علیرضا محمدی کرجیران» افزود :بیتردید سوم خرداد و سالروز حماسه
فتح خرمشهر فرصت مغتنمی برای بازشناسی تاریخ پرافتخاری برگرفته از مکتب
ایثار و شــهادت و مقاومت ملت ایران اسالمی است .وی در بخش دیگری از
صحبتهای خود از وصیت نامههای شهدا و سیره عملی آنان به عنوان دو منبع

آموختنی نام برد و ادامه داد :در تمامی وصیت نامه شهدا بر پشتیبانی از والیت
فقیه به عنوان یکی از دغدغههای اساســی در جامعه اسالمی تاکید فراوان شده
است .مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :شهدا با بندگی خدا و پیروی از
والیت فقیه سعادت بی نهایت اخروی را خریدند و هرآنچه که آنها را از رضایت
خدا دور میکرد ،پرهیز می کردند .محمدی کرجی ران با بیان اینکه شهدا ریاکار
نبودند و کمترین استفاده را از بیت المال میبردند ،بر الگوگیری از سیره رفتاری
شهدا در مساله استفاده از بیت المال در این اداره کل نیز تاکید کرد.وی با اشاره
به اینکه با مطالعه وصیت نامه شــهدا می بینیم آنها بین مفید و مهم بودن ،مفید
بــودن یک کار را انتخاب می کردند ،خطاب به تمامــی کارکنان این اداره کل
گفت :وظایف خود را با الگوگیری از سیره شهدا به درستی انجام دهید.تقدیر از
پ
 20خانواده شهید و خادم شهدای حوزه دریایی و بندری ،مداحی ،پخش کلی 
مذهبی از دیگر برنامههایی اولین ســالگرد تدفین پیکر دو شهید گمنام در بندر
شهید رجایی بود.

برگزاری کنگره شهدای روحانیت در هرمزگان
گــروه خبر  //کنگره  ۴هزار شــهید روحانی
دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور در سپاه
امام سجاد (ع) بندرعباس برگزار شد.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ فرمانده ســپاه امام
ســجاد (ع) با اشــاره به اینکه این کنگره بصورت
متمرکز در شــهر مقدس قم برگزار میشود ،گفت:

روحانیون قبل و بعد از پیروزی انقالب اســامی
نقش ویژه و محوری داشتند.ســردار اباذر ساالری
افــزود :در هدایــت و راهبــری رزمنــدگان در
صحنههای مختلف انقالب و دفاع مقدس روحانیون
نقش نیروی محرک را دارند.وی با اشــاره به اینکه
هرمزگان  ۳۲شهیدروحانی دارد ،گفت :بین اقشار و

صنفهای مختلف روحانیون  ۶برابر دیگران نقش
ایفا کردند که نشــان از جان برکف بودن این قشر
هستند.مسئول امور روحانیون سپاه امام سجاد (ع)
بندرعباس نیز گفت :روحانیون در شــرایط سخت
دفاع مقدس همیشه خط شکن بودند.
حجت االســام محمد ساالری افزود :روحانیون
هرمزگانی در مقطعی درس و حوزه علیمه را تعطیل
و در جبهههای حق علیه باطل شــرکت کردند که
باعث روحیه به رزمندگان میشدند.

تجدید آگهي فروش امالک هب صورت مزایده سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري مزایده كتبي مرحله101امالك و مســتغالت ســازمان اموال و امالك
ســتاد با شرايط و تسهيالت جديد به شــرح جداول ذيل اعالم مي گردد  ،لذا
متقاضيان محترم مي توانند از شــنبه مورخ  1401/02/24تا پايان روز شنبه
مورخ 1401/03/07همه روزه  ،از ســاعت  8الي  17به دفاتر فروش به شرح
ذیل و در روز یکشنبه مورخ  1401/03/08از ساعت  8الي  10:45صبح صرفاً
در محل بازگشــايي پاكتها  ،جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در
مزايده مراجعه نمايند .

مي پذيرد .
 - 2كليه امالك عرضه شــده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از
ملك مورد درخواست الزامي است .
 - 3پيشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد .
محل بازگشایی پاکات  :ساعت  11صبح روز یکشنبه مورخه  1401/03/08در
بندرعباس  :بلوارجمهوري اسالمي  ،نرســيده به سه راه جهانبار  ،انتهای بلوار
بازرگانی  ،پالک20خواهد بود .

ـ بندرعباس  :بلوارجمهوري اســامي  ،نرسيده به ســه راه جهانبار  ،انتهای
بلواربازرگانــی  ،پــاک ،20شــماره تلفنهــاي تمــاس  33468820-4ـ
نمابر33468826ـ (076محل دریافت فرم  ،استقرارصندوق و بازگشایی پاکتها)
مالحضه :
 - 1اخذ درخواســتهاي پيشنهادي به همراه فرم شــركت در مزايده و اصل يك
فقره چك تضميني در وجه ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) به کدشناسه ملی
14003127610به ميزان  %5قيمت پايه ملك در ســاعات تعيين شده صورت

مهلت شركت در مزايده از روزشنبه مورخ  1401/02/24تا ساعت  10:45صبح روز یکشنبه مورخ  1401/03/08مي باشد
کاربری

عرصه

اعیان

مبلغ پایه مزایده به (ریال)

شرایط واگذاری

توضیحات

زمین

تجاری -خدماتی

9792

-

181.170.000.000

د

تکمیل فرم الحاقی الزامی است

زمین

مختلط شهری

550

-

5.500.000.000

د

تکمیل فرم الحاقی الزامی است

پرونده فروش نوع ملک

ردیف

آدرس ملک

1

بندرلنگه ،کوی پاکرت  ،روبروی سازمان انتقال خون

1304

2

بندرلنگه  ،خیابان انقالب ،کوچه حسینیه راشد

2082

سالروز شهادت جانسوز موسس مذهب شیعه
امام جعفر صادق علیه السالم تسلیت

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

