
استاندار هرمزگان :

صید و تجارت 
در هرمزگان احیا و 

توسعه یابد
8

  هر نوع وسیله ای توی این زمین پیدا می شود حتی تکه هایی از وسایل و زباله های 
بیمارستانی هم به چشم می خورد، انواع سرنگ، آنژیوکت و یک سری چیزهای دیگر 
که نشان می دهد اینها تجهیزات بیمارستانی یا درمانگاهی هستند و همراه سایر 

زباله ها به اینجا آورده شده اند.
 آقای مرادی  نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به اطالع از وضع این 

زمین ها می گوید مسیرهای ورود به منطقه را باید بست تا نتوانند وارد شوند.
 کارگرهای کارگاه بازیافت زباله هم از اتباع بیگانه هستند. وقتی به آنها اعتراض 
می کنیم که چرا به این شکل به طبیعت آسیب می زنید خیلی حق به جانب می گویند: 
ما توی این شهرک سیصد خانواده هستیم شما هم هیچ کاری نمی توانید انجام 

دهید!

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی
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8 صفحه    2000 تومان

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
خط ۶۳ کیلو ولت بندر شهید رجایی 

۹۰ درصد پیشرفت دارد

 بندرخمیر، عنوان جهانی شهر تاالبی
 را به دست آورد

کارگاه های صنایع دستی زندان مرکزی 
بندرعباس تجهیز شدند

معاون دادستان کل کشور:

ساختمان های ناایمن 
به دادستانی کل 

گزارش شود 
2

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
خبرداد

آغاز تزریق ُدز چهارم 
واکسن کرونا در هرمزگان

2

2

از قالیشویی تا شتر ُکشی!

آبشورک، سکونتگاهی که با اجرای 
صریح قانون مشکالتش رفع می شود

تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان عالوه بر زباله های معمولی حجــم زیادی ازنخالــه های ســاختمانی هــم در حاشــیه راه خاکی و زمین های اطراف رها شــده است
قهرمان مسابقات کارگری جهان شد

باز هم سوختبری قاچاق و مرگ جوانی 
دیگر در میناب

2

4

7

5 صفحه 8 را بخوانید

  قهرمانی تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان در 
مسابقات جهانی فوتبال ساحلی کارگری ایتالیا، 
همزمان با روز پر برکت میالد ثامن الحجج علی 
ابن موســی الرضا)ع(، خبری امید بخش است 
که حاصــل برنامه ریزی های مــدون و تالش 
مستمر بازیکنان و دست اندرکاران ورزش فوالد 

هرمزگان می باشد.
 و ایــن نوید را به تصمیم گیران ورزش فوالد هرمزگان 

می دهد که حمایت از ورزش کارگری عالوه بر ارتقای 
سالمت کارکنان، می تواند آوازه فوالد هرمزگان و ایران 
اسالمی را به گوش جهانیان برساند.  این قهرمانی شیرین 
را به بازیکنــان، کادر فنی ، کارکنان فوالد هرمزگان و 

مردم شریف استان هرمزگان تبریک عرض می نمایم. 
 عطااهلل معروفخانی
 مدیرعامل فوالد هرمزگان

پیام مدیرعامل فوالد هرمزگان در پی قهرمانی تیم فوتبال ساحلی 
این شرکت در جام جهانی فوتبال ساحلی کارگری ایتالیا 

 سرکار خانم زهرا شاکرمی نژاد
مدیرمسئول محترم نشریه دلفین و مدیر خبرگزاری موج در استان هرمزگان

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 
الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

گار روزانهم ردیا لحسین اسدپور خبرن عبدا

ِإنَّا هلل وِإنّا ِإلَیِه َراِجُعوَن

برادرگرامی جناب آقای مهندس شهرزاد 

شورای نظام مهندسی
کشاورزی ومنابع طبیعی هرمزگان

حسن انتصاب شایسته حضرتعالی رابه عنوان سرپرست  
معاونت امور اقتصادی استانداری هرمزگان  تبریک و تهنیت 

عرض نموده و از خداوند باری تعالی توفیقات روز افزونتان 
را آرزومندم. رجاء واثق دارم که در این عرصه جدید نیز هم 

چون عرصه هاي  دیگر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران کماکان موفق، مؤید و پیروز باشید.

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500،000 ریال به حساب شماره 0111111100008 به نام شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب نزد بانک ملی شــعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و از تاریخ 1401/03/21 لغایت 03/25/ 1401    ) بجز ایام تعطیل رسمی، 
پنجشنبه و جمعه( از ساعت 8:00 صبح الی 14:00 با ارسال تصویر فیش واریزی و درخواست کتبی به شماره فکس 33530055-076 و یا ایمیل 
askarfard.m@hosco.ir  جهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و یا در صورت تمایل به مراجعه حضوری )در بازه زمانی ذکر شده( 48 ساعت قبل 
از مراجعه با شماره تلفن  44848645-076 جهت انجام هماهنگی های الزم تماس حاصل نموده و سپس به آدرس بندرعباس: کیلومتر13 بزرگراه 

شهیدرجائی شرکت فوالد هرمزگان جنوب،واحد خرید مواد مصرفی و فروش کاالی مازاد ، ساختمان هرمز 1 اتاق 107 مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که شرکت کنندگان در مزایده باید امکان دریافت مجوز از سازمان محیط زیست استان/شهر مقصد )محل استفاده ضایعات( را 

داشته باشند.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

همچنین آگهی فوق در سایت اینترنتی فوالد هرمزگان به آدرس www.hosco.ir قسمت مناقصه و مزایدات قابل مشاهده می باشد.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد .

تاریخ فروش اسناد
1401/03/21

تاریخ گشایش پاکت ها
1401/03/31

تاریخ پایان فروش اسناد
1401/03/25

آخرین مهلت تحویل پاکت های مزایده

1401/03/30

شماره مزایده
010403

شرح کاال
سرباره کوره قوس

واحد
تن

مقدار
1،000،000

مبلغ ضمانت نامه )ریال(
5% کل مبلغ پیشنهادی 

ردیف
1

شرکت فوالد هرمزگان در نظر دارد مقدار 1،000،000 تن سرباره کوره قوس الکتریکی خود، به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به 
بفروش برساند 

جدول زمانی برگزاری مزایده

 مزایده عمومی شماره 010403

احداث الک پشتی بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس
صفحه 2 را بخوانید

ِإنَّا هلّل وِإنّا ِإلَیِه َراِجُعوَن

سرکار خانم زهرا شاکرمی نژاد
مدیرمسئول محترم نشریه دلفین و مدیر خبرگزاری موج در استان هرمزگان

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال برای آن 
مرحوم علو درجات و  برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم .
یعقوب دبیری نژاد- مدیرمسئول روزنامه دریا 

ریا
/ د

عی
زار

ی  
 عل

س:
عک



شهردار بندرعباس :
در مرحله عقد قرارداد ساخت تقاطع غير همسطح 

پيامبر اعظم هستيم
 گــروه خبر//  مهدی نوبانی گفت: مناقصه تقاطع غیر همســطح 
پیامبر اعظم برگزار و پس از ارزیابی و بررســی های الزم، پیمانکار 
انتخاب شــده است که هم اکنون  در مرحله عقد قرار داد هستیم.  به 
گزارش خبرنگار دریا، شهردار بندرعباس افزود: تسهیل عبور مرور 
از بلوار شهید رجایی به آزاد راه شهید رجایی، کاهش  ترافیک بلوار 
پاســداران، بهبود ترافیک در غرب شهر از مزیت های این تقاطع می 
باشــد که در صورت تامین اعتبارات دولتی  روند ساخت این تقاطع 
شتاب بیشتری مي گیرد و در بازه زمانی کمتری به بهره برداری خواهد 
رســید.  نوبانی عنوان کرد: این تقاطع از دو عددپل به طول ١٢٠ متر 

شامل ٦ دهنه ٢٠ متری به عرض٧٠/١١متر تشکیل شده است.
حضور خادمين حرم مطهر رضوی

 در شرکت پاالیش نفت آفتاب
 گروه خبر// در ســالروز والدت باســعادت امام رضا )ع( و با 
عنایت خاص امام رئوف، پاالیشــگاه نفــت آفتاب میزبان خدام 
حرم مطهر رضوی بود. به گزارش خبرنگار دریا، در این مراســم 
معنوی که با حضور تمامی پرســنل پاالیشگاه برگزار شد، با ورود 
کاروان رضوی به محوطه ابتدا ســرود جمهوری اسالمی پخش و 
سپس آواهای مرتبط مداحی و صدای نقاره زنی و صلوات خاصه 
آن امام همام فضا شــرکت را عطرآگین کرد.  این مراسم معنوی با 
حضور تمامی مدیران و سرپرســتان مجموعه در سالن جلسات با 
اســتماع سخنرانی و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت )ع( ادامه پیدا 
کرد و سپس اعضای کاروان به همراه مدیران و پرسنل والیت مدار 
شــرکت با حمل پرچم متبرک مضجع امام رضا علیه الســالم به 
تمامی واحدهای عملیاتی و اداری پاالیشــگاه سرکشی و همگان 
شاهد موجی از احساسات و ابراز تمایالت اعتقادی و قلبی به امام 
مهربانی ها بودند. الزم به ذکر است، از طرف خادمین آستان قدس 

رضوی به پرسنل شرکت متبرکات حرم اعطا شد.
کارگاه های صنایع دستی زندان مرکزی بندرعباس

 تجهيز شدند
 گروه خبر//  مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان گفت: به مناسبت هفته صنایع دستی، کارگاه های صنایع دستی 
زندان مرکزی بندرعباس تجهیز شــدند. گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان، سهراب بناوند با اعالم این خبر افزود: در بازدید از کارگاه های 
صنایع دستی زندان مرکزی به همراه دادستان بندرعباس، با توجه به نبود 
امکانات و تجهیزات الزم، مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان این 
کارگاه ها را تجهیز کند.به گزارش ایرنا ، وی بیان داشت: بر همین اساس 
ابزار و لوازمی شامل سنگ سمباده، دریل دستی، انبردست، سیم چین، اره 
دستی، چوب ساو تخت و گرد، کمان اره، چکش دستی و دستکش برای 
مساعدت در تولید محصوالت صنایع دستی به کارگاه های صنایع دستی 
زندان مرکزی بندرعباس اهدا شد. مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان ادامه داد: تجهیز کارگاه های صنایع دستی زندان 
مرکزی بندرعباس در قالب اجرای تفاهم نامه همکاری میان ادارات کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی و سازمان زندان ها و اقدامات 

تامینی و تربیتی انجام شده است.

خبر

خبری
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سرمقاله

  احمد مرادی، نماینده مــردم هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی و نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در سال گذشته در اظهاراتی، به شدت 
نسبت به مدیریت پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 
انتقاد کرد و در بخشــی از این انتقــادات خود گفت: 
»در حوزه مســؤولیت های اجتماعی 3 سال است که 
قرار اســت تا با پیگیری های شخص استاندار و مجمع 
نمایندگان اســتان بیمارستانی ســاخته شود. آخرین 
وضعیت آن را پیگیری کردم که اکنون تعطیل اســت. 
کاری که هنوز تمام نشــده را به رخ مردم می کشــند. 
همان سهم شما از ارزش افزوده و مالیات اگر به استان 
می رسید، بسیاری از مشکالت و کمبودهای مردم رفع 
می شد.« درحالی بیمارستان ٢٦4تختخوابی که توسط 
پاالیشگاه نفت ســتاره خلیج فارس در سال9٧ کلید 
خورد و مدیرعامل ســابق این پاالیشگاه اعالم کرده 
بود این بیمارستان تا پایان سال98 به بهره برداری می 
رســد که بعید بنظر می رسد با این روند حتی در سال 
١4٠١ این بیمارستان به بهره برداری برسد. البته سال 
گذشته بدنبال انتقادات گسترده ای که به این پاالیشگاه 
شد، پاالیشگاه نفت ستاره نیز تبلیغات گسترده ای را در 
حوزه های مختلف و از جمله احداث این بیمارســتان 
داشت که عماًل این بیمارستان هنوز تکمیل نشده است. 
متاسفانه در مقطع زمانی طوالنی در سال های گذشته 
روند احداث بیمارستان متوقف شده بود که با پیگیری 
های چندبــاره احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی، باری دیگر ساخت و ساز این 
مرکز درمانی ادامه یافت که البته بنظر می سد این روند 
بسیار کند است و نیاز است این پاالیشگاه به تعهدات 
خود در ایفای نقش مســئولیت هــای اجتماعی خود 
برای ساخت این بیمارستان عمل کنند و بدعهدی نکند 
وسریعتر بیمارستان را تکمیل نموده و به دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان تحویل دهد. پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس به عنوان یکی از بنگاه های صنعتی استان 
که نقشــی ملی و بین المللی دارد، اما آنطور که مدیر 
کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان هم ســال گذشته 
اعــالم کرد، مانند برخی دیگر صنایع فعال در اســتان 
برخالف قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش 
افزوده اش را در خارج از استان پرداخت کرده است که 
مالیات بر ارزش افزوده یک سال پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس ١٧٠٠میلیارد تومان اعالم شــده است . 
البته رئیس سازمان امورمالیاتی کشور هم در مصاحبه 
با خبرنگار ما اعالم کرد که مالیات و عوارضی که حق 
استان است و اگر در خارج از استان پرداخت شود، به 
استان برگردانده می شود که می طلبد مسئوالن مربوطه 
در اســتان پیگیری نمایند تا حق استان محقق گردد. 
متاسفانه صنایع فعال در هرمزگان در دو سه دهه اخیر 
حتی نیروهای موردنیازشان را از خارج از استان تامین 
کرده اند و همین مسئله باعث شده است که هرمزگان در 
صدر استان های بیکار کشور بایستد. از طرفی دیگر این 
صنایع حتی حاضر نیستند بر اساس قانون مالیات های 
مستقیم، مالیات و عوارض شان را در استانی که فعالیت 
دارند، پرداخت نمایند. از طرفی دیگر در انجام مسئولیت 
های اجتماعی شان هم حضورشان بسیار کمرنگ است 
که بحمداهلل دســتگاه قضایی نیز به ایــن حوزه ورود 
کرده اســت و پرونده های مالیاتی بیشتر شرکت ها و 
صنایع فعال در هرمزگان به اســتان برگشت داده شده 
اســت و می طلبد پرونده مالیاتی تمام صنایع، شرکت 
ها و بنگاه های اقتصادی فعال در اســتان به هرمزگان 
برگردانده شود وحســاب های بانکی و امور بیمه ای 
شان نیز در استان باشد. سال گذشته در حالی مالیات 
بر ارزش افزوده پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در 
استان پرداخت نشــد که در حوزه سالمت و عمران و 
آبادانی پروژه ها توســط شهرداری ها و دهیاری ها با 
مشکل مواجه بودیم. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
بدهکاری زیادی را به شــرکت های دارویی داشت و 
دارو به دانشــگاه داده نمی شد تا برای بیماران مختلف 
و بخصوص کرونایی ها در بیمارستان ها استفاده کننده 
و بیمــاران کرونایی مجبور بودنــد داروها را بصورت 
آزاد تهیه کنند که هزینه سرســام آوری داشت و برخی 
توان تامین این داروها را نداشتند و برخی بیماران هم 
جان دادند. درصورتیکه یک درصد از 9درصد مالیات 
برارزش افزوده، ســهم سالمت استان است که اگر این 
مبالغ هنگفت و چشمگیر مالیات بر ارزش افزوده توسط 
پاالیشگاه نفت ستاره و سایر صنایع به استان پرداخت 
می شــد، بطور حتم در جلوگیری از تحمیل هزینه بر 
بیماران و مرگ برخی ازآنها جلوگیری می شد و پروژه 
های عمرانی در شهرها و روستاها از محل سه درصد 
عوارض از مالیات برارزش افزوده اجرا می شــد. در 
حال حاضر نیز انتظار می رود پاالیشــگاه نفت ستاره 
خلیج فارس به روند احداث این بیمارستان در مجتمع 
آموزشی درمانی پیامبر اعظم)ص( و جنب بیمارستان 
شهیدمحمدی بندرعباس شتاب دهد و روند الک پشتی 

ساخت و ساز این بیمارستان تداوم نیابد.
    علی زارعی

احداث الک پشتی
 بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس

گروه خبر// معاون حقوق عامه دادستانی 
کل کشور گفت: مردم می توانند با مراجعه 
به پایگاه اطالع رسانی دادستانی کل کشور 
به آدرس www.dadsetani.ir  نسبت 
به معرفی ساختمان  ها و بناهای فرسوده و 

ناایمن اقدام کنند. 
غالمعباس ترکی از آمادگی معاونت حقوق عامه 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادستانی کشور در 
دریافت گزارشــات مردمی با هدف شناسایی 

ساختمان ها و مراکز ناایمن کشور خبر داد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: با 

عنایت به وظیفه و تکلیف قانونی دستگاه قضایی 
مبنی بر صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از 
قوع جرم، معاونت حقوق عامه دادســتانی کل 
کشور با همکاری دستگاه های مسئول، پیگیری 
و شناسایی ساختمان های فاقد ایمنی بویژه اماکن 
و مراکز عمومی را در دستور کار خود قرار داده 
اســت تا با انذار و صدور هشدارهای الزم از 

وقوع هرگونه حادثه احتمالی، پیشگیری کند.
خبرگزاری میزان، ترکی گفت: با توجه به تشکیل 
جلســات کارشناسی با مدیران و مسئوالن این 
حوزه از جمله سازمان مدیریت بحران کشور، 

شهرداری، آتش نشــانی مقرر شد فهرستی از 
ســاختمان های ناایمن در چند سطح بحرانی، 
پرخطر و کم خطر به این مرجع قضایی گزارش 
شــود تا به قید فوریت و بــه ترتیب اولویت، 
پیگیری های الزم نســبت به ایمن ســازی این 

ساختمان ها صورت پذیرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح 
کرد:در این راستا مردم شریف کشورمان می توانند 
با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی دادستانی کل 
  www.dadsetani.ir آدرس به  کشــور 
نسبت به معرفی ساختمان  ها و بناهای فرسوده 

و ناایمن اقدام کرده تا در مسیر قانونی اقدامات و 
هشدارهای پیشگیرانه صادر و ایمن سازی اماکن 
معرفی شــده از طریق دادستان های حوزه های 

قضایی در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: اکنون اقدامــات الزم در خصوص 
ایمن سازی ســاختمان های با وضعیت بحرانی 
کالنشهر تهران در حال انجام بوده و تالش داریم 
با هماهنگی دستگاه های مسئول به بهترین شکل 

از حقوق هموطنان و همشهریان حمایت کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح 
کرد: بنای ما در این خصوص صیانت از حقوق 
عامه بوده و در صورت احــراز هرگونه ترک 
فعلی، بدون هیچ گونه اغماضــی با مدیران و 
مسئوالن دســتگاه های ذی ربط وفق مقررات 

برخورد قانونی الزم بعمل خواهد آمد.

معاون دادستان کل کشور:

ساختمان های ناایمن به دادستانی کل گزارش شود 

و  بنادر  مدیــرکل  خبر//  گروه 
دریانوردی هرمزگان گفت: طرح 

زمینی کردن خط ۶۳ کیلو ولت 
 ۹۰ حدود  با  رجایی  شهید  بندر 
ماه  مرداد  از  پیشــرفت  درصد 
سال گذشته در حال اجرا است.  
به گزارش خبرنگار دریا، »علی رضا 
محمدی کرجی« با اشــاره به اجرای 
طرح خط ٦3 کیلو ولت در بندرشهید 
این  اجرای  داشــت:  اظهار  رجایی 

طرح مهم بــا هدف جمع آوری خط 
دو مداره هوایی موجود و آزادسازی 
حریم خط هوایی در اراضی پشتیبانی 
بندر شــهیدرجایی و افزایش ایمنی 

خط در حال اجرا می باشد.
وی جلوگیری از حوادث ناشــی از 
برخورد عوامل طبیعی و غیرطبیعی 
با شبکه، افزایش ظرفیت انتقال توان 

الکتریکی، کاهش هزینه های تعمیر و 
نگهداری از شبکه،کاهش قطعی برق 
در راستای مدیریت انرژی و رضایت 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی و 
تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری 
و انتقــال کاال را از دیگر اهداف این 

طرح عنوان کرد. 
به گفته مدیــر منطقه ویژه اقتصادی 

بندر شهید رجایی، طبق زمان بندی 
این طرح، شــبکه یاد شده مردادماه 

امسال به بهره برداری می رسد. 
کرد:  نشــان  خاطر  محمدی کرجی 
خطوط انتقال زمینی از ایمنی بیشتر 
برخوردارند و  کمتــری  و خطرات 
احتمال قطع برق و خاموشی در این 

روش بسیار کمتر است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
خط ۶۳ کیلو ولت بندر شهید رجایی ۹۰ درصد پیشرفت دارد

گروه خبر//  با رأی هیئت عمومی دیوان 
و  تهیه  دریافت حق الزحمه  اداری  عدالت 
ملکی ساختمان  و  فنی  شناسنامه  صدور 
توسط سازمان نظام مهندسی ممنوع شد. 
به گزارش خبرنگار دریا، به دنبال شــکایت از 
امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرســازی 
و درخواست ابطال تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه 
اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندســی و کنترل 
ساختمان به شماره 4٦٠۵/ت٢8۵49هـ تاریخ 

٢٢ تیــر ١383 و ابطال بند ١٧-8 مبحث دوم 
مقررات ملی ســاختمان در خصوص دریافت 
حــق الزحمه تهیه و صدور شناســنامه فنی و 
ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی 
استان صادر می شود، هیئت عمومی وارد بحث 
و بررسی شد.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
با این استدالل که ماده 3٧ قانون نظام مهندسی 
و کنترل ســاختمان مصوب سال ١3٧4 مقرر 
می دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل 

حق عضویت هــای پرداختی اعضای صندوق 
مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی 
دولت، نهادها، اشــخاص حقیقــی و حقوقی، 
دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشــی، فنی و 
آموزشــی، فروش نشریات و سایر مواد کمک 
آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه 
دریافتــی اعضا بابت ارائه خدمات مهندســی 
ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.

همچنین مطابق مصوبه مــورد اعتراض برای 

صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هزینه ای 
به منظور حق الزحمه خدمات مهندســی و در 
قالب ماده 3٧ قانون یادشده دریافت می شود که 
تعرفه آن به پیشــنهاد سازمان نظام مهندسی به 
تصویب وزارت راه و شهرســازی می رسد؛ بنا 
به مراتب باال صدور شناسنامه فنی ساختمان، 
خدمت فنی محســوب نمی شــود و در واقع 
شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که 
صورت گرفته و هزینه های آن نیز قبال پرداخت 
شده است بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر با 

قانون تشخیص داده می شود و باطل است.

ممنوعیت دریافت وجه در قبال صدور شناسه فنی و ملکی ساختمان

ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر 
هرمزگان

ست حجاب ربای تو اتج بندگی خدا

پشت پرده سیاست 

دستور معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از حقوق معلوالن   
سهمیه ۳ درصدی استخدام افراد دارای معلولیت اجرا شود

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم اجرای کامل و بی قید و شرط قانون حمایت 
از حقوق معلوالن، گفت: مسائل و مشکالت افراد دارای معلولیت باید حتمًا مرتفع 
شود و عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن از سوی هیچ دستگاهی پذیرفته 
نیست. به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر به 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا تیمی را برای پیگیری اجرای مواد 
و احکام قانون حمایت از حقوق معلوالن تعیین و مســائل و مشکالت افراد دارای 
معلولیت را بیش از گذشته پیگیری کند. وی از همه دستگاه های خدمات دهنده حوزه 
مسکن خواست موضوع مناسب سازی در اماکن و محیط های عمومی و خدماتی را 
برای اســتفاده معلولین در اولویت کار خود قرار دهند. وی به موضوع اشتغال افراد 
دارای معلولیت نیز اشــاره کرد و گفت: الزم است سهمیه 3 درصدی استخدام افراد 
دارای معلولیت با جدیت اجرا و پیگیری شود که البته در اجرای این قانون باید شرایط 

خاص افراد دارای معلولیت را در تعیین حدنصاب مدنظر قرار داد.
پهپادهای ایران تهدیدی۳۶۰ درجه برای آمریکا هستند

 خبر اول اینکه، یک اندیشکده امریکایی در تازه ترین گزارش خود در زمینه رونمایی 
از شــهر پهپادی مخفی ایران نوشت، پهپادهای ایران تهدیدی 3٦٠ درجه هستند و 
شناسایی و مقابله با آنها سخت است. به گزارش فارس، »اندیشکده واشنگتن« در این 
گزارش نوشت، ایران که مدعی داشتن قدرتمندترین و متنوع ترین ناوگان هواپیماهای 
بدون سرنشین در خاورمیانه است در دهه های اخیر در واقع پیشرفت های چشمگیری 
داشته است. پهپادهای ایرانی دست کم از سال ٢٠٠4 به طور گسترده توسط نیروهای 
نیابتی آن در منطقه مورد اســتفاده قرار گرفته اند و تهدیدی 3٦٠ درجه هستند که 
شناسایی و مقابله با آنها سخت اســت. این تهدید به نگرانی برای ایاالت متحده و 
متحدانش تبدیل شده است. اندیشکده واشنگتن در خاتمه گزارش خود با اشاره به 
رونمایی پایگاه های زیرزمینی پهپادی در ایران نوشت: »حتی اگر تالش ایران برای 
نمایش در توانایی های پهپادی خود تالشی برای بازدارندگی و تشدید نگرانی های 
ایاالت متحده باشد، این قابلیت ها، بویژه پهپادهای انتحاری، باید جدی گرفته شود.«

تازه های مطبوعات
کیهان- حسین شــریعتمداری در این روزنامه نوشت: خروج از nPt برای دفاع 
از منافع ملی جمهوری اسالمی ضرورت فوری و حیاتی دارد . ادامه حضور در این 
پیمان یعنی مجوز ترور دانشمندان هسته ای. اگر ترور دانشمندان، تخریب تاسیسات 
هسته ای و افشای اسرار نظامی را بیرون از منافع ملی ارزیابی می کنیم که وای بر ما.

شــرق - حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان 
سازمان تأمین اجتماعی افزایش ۵٧.4 درصدی داشته است. رقمی که در ظاهر بزرگ 
اســت اما وقتی به حقوق دو میلیون و ٦۵٠ هزار تومانی این حداقلی بگیران اضافه 
می شود، تازه می شود پنج میلیون و ۵8٠ هزار تومان. عددی بسیار کمتر از هزینه های 

سبد معیشت در سال ١4٠٠.

سفر مقام امریکایی به سرزمین های اشغالی و گفت وگو درباره ایران
 خبر دیگر اینکه، باربارا لیف، دســتیار وزیر امور خارجــه امریکا در امور خاور 
نزدیک به ســرزمین های اشغالی و کرانه باختری سفر کرده تا درباره ایران و منطقه 
با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و رایزنی کند. به گزارش ایرنا، در بیانیه ای که از 
سوی وزارت امور خارجه امریکا منتشر شده این وزارتخانه در تداوم هراس از نفوذ 
منطقه ای ایران و بدون اشاره به اقدامات خرابکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی 
و مداخالت خود در منطقه، مدعی شده که این مقام امریکایی همچنین در خصوص 
بازدارندگی از »فعالیت های منطقه ای تهاجمی ایران« رایزنی خواهد کرد. بر اساس 
این بیانیه، این مقام امریکایی همچنین قرار است درباره »حمایت از ادغام اسرائیل در 

منطقه گسترده تر خاورمیانه« رایزنی کند.
واکنش ایران به اتهام زنی مقام اردنی

 دست آخر اینکه، سفارت جمهوری اسالمی ایران در امان به اتهامات واردشده علیه 
تهران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر واکنش نشان داد. به گزارش فارس، یک مقام 
ســفارت ایران در اردن در گفت و گو با پایگاه خبری »میدل ایست آی« در واکنش 
به این اخبار و با بیان اینکه ایران هیچ گاه تهدیدی برای اردن نخواهد بود، گفت: ما 
شبه نظامی نداریم. اتهام زنی به ما درباره تجارت مواد مخدر یک اتهام بسیار بزرگ 
اســت. ما در ایران با قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی بیش از چهل سال است 
که مبارزه می کنیم و بیش از سه هزار نیروی پلیس ما در این درگیری ها به شهادت 
رســیده اند. ما در ایران بزرگ ترین مانع بر سر قاچاق مواد به منطقه هستیم. قاچاق 
مواد مخدر به اردن منطقی ندارد و این اتهام غیرقابل قبول است. این واکنش پس از 
آن صورت گرفته که »مصطفی الحیاری« سخنگوی ارتش اردن در گفت وگو با شبکه 
»المملکه« با اتهام زنی به ایران، افرادی را که آن ها را گروه های شبه نظامی وابسته به 

ایران خواند، به تجارت مواد مخدر در مرزهای اردن متهم کرد.
   ابطحی: جبهه پایداری شاخصه اصلی سوپر انقالبی است

 رئیس دفتر دولت اصالحات در پاســخ به این که سوپر انقالبی شامل چه افرادی 
می شــود؟ گفت: سوپرانقالبی یک تفکر زشت است که به اصل انقالبی بودن آسیب 
می زند و طبیعتًا تفکرات سوپرانقالبی، در جریانات سیاسی وجود داشتند اما وقتی 
این افراد وارد قدرت می شوند، طبیعتًا باید خود را تنظیم کنند و نمی توانند به همان 
صورت ســوپرانقالبی بمانند. به گزارش خبرآنالین به نقل از منیبان او با اشاره به 
ویژگی سوپرانقالبی ها تصریح کرد: از جمله ویژگی های یک سوپرانقالبی این است 
که به دنبال منافع خود و قدرت هستند و انقالب و انقالبی گری را فدای این اندیشه 
می کننــد که در این صورت دیگر، نه از انقالب چیزی می ماند و نه از آن چیزهایی 
که آن ها می خواهند، موردی می ماند. بنابراین منبع و منشــأ سوپرانقالبی را قدرت 
ارزیابی می کنم. ابطحی در پاسخ به این که سوپرانقالبی ها برخاسته از کدام جریان 
سیاسی هستند؟ یادآور شد: اصالح طلبان که دیگر در قدرت حضور ندارند. طبیعتًا 
جبهه پایداری شاخص فعلی  سوپرانقالبی هاست که تفکرات این شاخص در دولت 

وجود دارد اما باید خودشان را تعدیل کنند و در مجموع افراطی گری آسیب زاست.

 حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض شد؟
 اعتماد آنالین مدعی شد که حکم محکومیت اکبر طبری معاون سابق اجرایی رئیس 
قوه قضاییه که از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور 
نقض شده است. اکبر طبری که در دوره پیش از ابراهیم رئیسی معاون اجرایی رئیس 
قوه قضاییه بود به دلیل برخی جرایم ارتکابی از جمله تشکیل باند چندنفره ارتشا ، 
در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به 3١ سال حبس محکوم شد. بنا بر 
اطالعاتی که خبرنگار اعتمادآنالین به دست آورده است، بخشی از حکم محکومیت 
به حبس اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به 
دادگاه بدوی ارســال شده است. این پرونده با اعتراض وکیل طبری به دیوان عالی 
کشــور رفته بود و حاال طبری و وکیلش بسیار امیدوارند تا در رسیدگی جدید، او 

بتواند در بخشی از اتهامات برائت بگیرد./اعتمادآنالین
انعکاس

تابناک نوشت: سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: 
دولت مردمی، ٢8 خرداد ١4٠٠ توســط ملت ایران انتخاب شد و فعالیت خود را 
آغاز کرد و در تالش است مشکالت ملت ایران را برطرف کند، به نیاز های جوانان 
پاسخ دهد، شرایط اقتصادی و تولید را بهبود بخشد و ارزش پول ملی را افزایش دهد 

اما دشمن تالش می کند جامعه را ملتهب سازد تا برنامه های دولت اجرایی نشود.
  مشرق نیوز نوشت: پلیس مترو خبر انفجار بمب در ایستگاه شهید بهشتی را تکذیب 
کرد. صدای مهیبی ناشی از انفجار در ایستگاه شهید بهشتی شنیده می شود که مأموران 
پلیس مترو به سرعت به محل اعزام می شوند و بررسی های الزم را انجام می دهند. 
در بررسی های بیشتر مشخص می شود که خازن یکی از قطارها ترکیده است و هیچ 

اثری از بمب یا شیء صوتی دیگری در مترو نیست.
 فردانیوز نوشــت: ناصر ایمانی، فعال سیاسی گفت: برداشت من این است که دولت 
قدری عجوالنه رفتار و پیش از اقناع کامل افکار عمومی طرح حذف یارانه پنهان را 
اجرا کرد. صداوسیما هم نباید مردم را عصبانی کند. مثال مردم زیر فشار قرار دارند و 
متوجه شده اند که دیگر دخل وخرج شان جور نیست اما شب که به خانه برمی گردند 
می بینند که صداوســیما در گزارشی می گوید چه طرح خوبی و کاش زودتر از این 
ها اجرایی می شــد. این شیوه خبررسانی نوعی دهن کجی به مردم است و آن ها را 

عصبانی می کند.
 اقتصــاد آنالین مدعی شــد: طبق گزارش اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل ســی و ششــم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران و ماده ٢ قانون مجازات اسالمی مصوب ١39٢ آمده است، مادامی 
که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی توان آن رفتار را جرم 
تلقی کرد و از آن جا که برای دوچرخه سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش 
بینی نشده است، بنابراین صرف دوچرخه سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف 

کیفری است. 

گروه خبر//  سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی استان هرمزگان 
واکسن  چهارم  ُدز  تزریق  گفت: 
کرونا برای افراد باالی ۱۸ سال در 

هرمزگان آغاز شد. 
دکتر فاطمه نوروزیان با اشاره به اینکه 
تزریق ُدز چهارم واکسن کرونا برای 
افراد باالی ١8 ســال در هرمزگان 

آغاز شد، تصریح کرد: متقاضیان برای 
دریافت نوبت یادآور، باید بین چهار 
تا ٦ ماه از واکسن قبلی آن ها گذشته 

باشد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه تزریق 
واکسن در همه مراکز بهداشتی درمانی 
شهرها و روستاها صورت می گیرد، 
اظهار کرد: تمام واکسن هایی که برای 

ُدز یادآور در کشــور توصیه شــده، 
است.سخنگوی  اســتان موجود  در 
دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان 
با اشاره به اینکه تاکنون بیش از سه 
میلیون و ۵٠٠ هزار دوز واکسن کرونا 
در هرمزگان تزریق شده است، اضافه 
کرد: جدیدترین رنگبندی شیوع کرونا 
در کشور نشان می دهد سه شهرستان 

وضعیت  در  همچنــان  هرمــزگان 
زردشیوع کرونا قرار دارند.وی با بیان 
اینکه شهرستان های بستک، سیریک 
و جاســک اکنون در وضعیت زرد 
یا نسبتا پر خطر شــیوع کرونا قرار 
دارند، عنوان کرد: ١٠ شهرستان دیگر 
هرمــزگان در وضعیت آبی یا عادی 

شیوع کرونا قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان 

خبرداد
آغاز تزریق ُدز 
چهارم واکسن 

کرونا در هرمزگان
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دوبیتی های جشنواره عنکبوتی!

با قلب پر از درد ز آالم وطن

همواره به روی صحنه اما در کن

ققنوس شدن اگر نشد قسمت مان

دادند به ما نشان اسپایدر زن

  طاهره ابراهیم نژاد

***

خنده مان آمد از این تشبیه شوت

که به دریا گفته ای صحرای لوت

مشکل از چشمان معیوب شماست

گر که دیدی کهکشان را عنکبوت!

  مهنا صادقی

***

با دشمن خلق سور و ساتی کردی

در ذهن خودت محاسباتی کردی

هم جایزه ات پرید، هم آخر امر

بدجور خودت را شکالتی کردی!!!

  مهدی امام رضایی

***

یا در دهنت بریز یک کاسه بتن

یا # مع شیت صحیح را تمرین کن

تو پول بدون مالیاتت، کم نیست

خب حداقل بخر پک بَن بِن بُن

  فهیمه انوری

***

قّداره کش دهکده وا کرده مطب!

قّداره کش دهکده وا کرده مطب

از »منهتن« آمده رسیده به »حلب«

خالی شده جیبشان، ولی »پُز« عالیست

چندیست حقوق بشر افتاده عقب…

هر چند سفیدپوست، زنگی شده اند

مست اند و به لطف تیغ، جنگی شده اند

خون های سیاه را نمی بینند و…

چندیست دچار کوررنگی شده اند!

از »گاوچران« نمی توان دیوان خواست

یک »نظم پریشان« هم اگر گفت سزاست

گفتند جهان »نظم نوین« می خواهد

پس ناظم این دهکده هم آمریکاست…

این سکه سیاه است چنین کیسه ندوز

هر چند که از سکه نیفتاده هنوز

تردید نکن بدون شک کاخ سفید

بر خاک سیاه می نشیند یک روز

بر ُگرده ملتی که تسلیم شوند

پاالن طال زدند، تکریم شوند!

آنها که نخواستند تحمیر شوند

باید بپذیرند که تحریم شوند

 محمدعلی ُدرریز

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

گرمای تابستان

ها//   استان  ســرویس  توکلی  آرزو 
رییس کل دادگستری کرمان در دیدار 
با ائمه جمعه شرق این استان و پس 
از شنیدن ســخنان آنان تاکید کرد: 
مطالبه گــری موضوعی بحق و الزم 
است اما هیچکس نباید به خود اجازه 
دهد در کار دستگاه قضا با هر توجیهی 

حتی مطالبه گری دخالت کند. 
به گزارش خبرنگار دریا، حجت االسالم 
ابراهیم حمیدی در این نشســت با بیان 
اینکه مطالبه گری شــامل دخالت کردن 
نیســت اظهارداشــت: دخالت کردن در 
کارهای قضایی با اســتقالل قوه قضاییه 

منافات دارد.
وی تاکید کرد: روحانیون ظرفیت فرهنگی 
بزرگی در کشــور به شــمار می روند و 

فلســفه وجودی آنان نیز همین مطالبه 
گری آنان پیرامون مشکالت مردم است. 
حمیدی افزود: روحانیون بخصوص ائمه 
جمعه در بخش پیشگیری از وقوع جرم و 
ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه 

به کمک دستگاه قضایی در استان بیایند.
وی بیان کــرد: با تعامل و همفکری ائمه 
جمعه می توان بســیاری از مشــکالت 
اجتماعی و فرهنگی که در دستگاه قضایی 
تولیــد پرونده می کند و باعث آســیب 
اجتماعی می شود را کنترل کرد و زودتر 

به نتیجه رساند.
* رضایتمندی مردم، ابر هدف نظام

حجت الســالم حمیدی عنوان کرد: ابر 
هدف نظام جمهوری اسالمی خدمت به 
مردم و رضایتمندی مردم نســبت به این 
نظام است؛ همچنین ائمه جمعه بلندگوی 
نظام و مردم محسوب می شوند که باید از 

عملکرد مسئوالن نیز دفاع کنند.
وی توضیح داد: شــرق اســتان کرمان 
مشــکالت خاص خود را دارد که یکی 
از آنها وضعیت اقلیمــی و گرمی آب و 

هواست و شــرایط کار در این منطقه را 
بسیار ســخت تر کرده است.رییس کل 
دادگستری کرمان تصریح کرد: همجواری 
با استان های شــرقی و مرز، ناخواسته 
مواد  قاچاق  مانند  مشــکالت  یکسری 
مخدر و ســوخت را به همــراه دارد که 
این موضوع بسترساز یکسری مشکالت 
و معضالت دیگر می شود و سرریز این 

مشکالت نیز شرق استان کرمان است.
حجت االســالم حمیدی با اشــاره به 
اینکه کار دســتگاه قضــا دو بُعد کمی و 

کیفی دارد، خاطرنشان کرد: در بُعد کمی 
می توان با افزایش ساعات کاری، پیگیری 
پرونده ها در ساعات غیراداری و حرکت 
های جهادی اقدام کرد اما کیفیت کار در 
دستگاه قضایی در اجرای عدالت و احقاق 
حقوق مردم اســت.وی افزود:تحقق حق 
مردم بسیار سنگین و دشوار است و باید 
تالش کنیم در هر دو بُعد به نحوی عمل 
کنیم که مردم از عملکرد دستگاه قضایی 
و نظام جمهوری اسالمی رضایت داشته 
باشند.حجت االسالم حمیدی اظهارکرد: 

ائمــه جمعه در خطبه هــای نماز جمعه 
می توانند مشاوره عمومی داشته باشند و 
مسایل و مشکالت و همچنین آسیب های 

اجتماعی را مطرح کنند.
به گفته وی راهکار رفع مشکالت امرزی 
جامعه ما راهکار قضایی نیست؛ البته باید 
دستگاه قضایی وجود داذشته باشد اما به 

عنوان آخرین راهکار نه اولین راهکار .
رییس کل دادگستری استان کرمان روز 
شــنبه در اولین سفر کاری خود به شرق 
این استان برای شرکت در مراسم معارفه 
دادستان بم شرکت و سپس نشستی با ائمه 

جمعه شرق استان کرمان برگزار کرد.
شهرســتان بم در فاصله ١9۵ کیلومتری 

شرق مرکز استان کرمان قرار دارد.

رییس دادگستری کرمان: 

مطالبه گری به معنای دخالت در کار قضا نیست

 آرزو توکلی سرویس استان ها//  
عملیات اجرایی احداث ساختمان 
کشور  فرهنگیان  جامع  دانشگاه 
در کرمان با حضــور رییس این 
دانشگاه، اســتاندار و جمعی از 

مسئوالن استان آغاز شد. 
به گــزارش خبرنگار دریــا، برای 
نخســتین بار اســت کــه احداث 
ســاختمانی که همه مجموعه های 
موردنیــاز را یکجــا در یک فضا 

پوشش دهد شروع شده است.
ساخت این ســاختمان در زمینی به 
مســاحت 4٦ هکتــار و با حمایت 
خیــران بخش آموزش کشــور در 
محدوده هنرستان رضوان، آرامستان 
جدید کرمان و محل احداث اردوگاه 
بزرگ دانش آموزی ســپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی آغاز شده است.

رییس دانشــگاه فرهنگیان کشور و 
استان کرمان، اعضای مجمع خیران 

کشور،  فرهنگیان  دانشــگاه  حامی 
مدیــران کل آمــوزش و پرورش و 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کرمان، نماینده مردم شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی، جانشین فرمانده سپاه ثاراهلل، 
رییس دانشگاه شــهید باهنر کرمان 
و جمعی از فرهنگیان و مســئوالن 
استانی در آیین آغاز عملیات اجرایی 
نخستین دانشــگاه جامع فرهنگیان 

کشور در کرمان حضور داشتند.
رییس دانشــگاه فرهنگیان کشــور 
همچنین به همراه رییس دانشــگاه 
فرهنگیان کرمان، مدیران کل آموزش 
و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان کرمان و جمعی از 
دانشگاه  بنیاد خیران حامی  اعضای 
فرهنگیان با استاندار کرمان دیدار و 

گفت و گو کردند.
ادامه  رضــا مــراد صحرایــی در 

برنامه های ســفر خود بــه کرمان با 
اساتید دانشگاه فرهنگیان در استان 
کرمان دیدار و گفت و گو خواهد کرد.
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان 
کرمان و زیارت مرقد مطهر ســپهبد 
شهید سلیمانی از جمله برنامه های 
دیگر سفر رییس دانشگاه فرهنگیان 
کشــور به کرمان اســت. دانشگاه 

فرهنگیان ۵٠.٢ درصد استعدادهای 
رشــته علوم انسانی کنکور و درصد 
قابل توجهی از رتبه های برتر سایر 

رشته ها را در خود جای داده است.
ســال گذشــته 4۵٠ رتبه زیر هزار 
کنکور سراسری به دانشگاه فرهنگیان 
وارد شدند که بیانگر جایگاه اثرگذار 

و مهم این دانشگاه است.

احداث ساختمان دانشگاه جامع فرهنگیان در کرمان آغاز شد

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها//  مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی منطقه یزد گفت: عرضه بنزیــن آزاد در تمامی 
جایگاه های استان همچنان طبق روال قبل و بدون مشکل انجام می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا، عبدالرضا انتظاری اظهار کرد: شایعه جمع آوری 
کارت های ســوخت جایگاه داران که در روزهای اخیر در فضای مجازی 
منتشر شده کذب است.وی افزود: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط 
به یکی از استان های جنوبی کشــور و برای جلوگیری از قاچاق سوخت 

بوده و هیچ ارتباطی به به سایر استان ها به خصوص استان یزد ندارد.مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد با تاکید بر اینکه تصمیمی در 
خصوص تغییر قیمت و نحوه توزیع بنزین گرفته نشده گفت: هرگونه افزایش 
قیمت و یا نحوه توزیع بنزین از مبادی رسمی اعالم خواهد شد.انتظاری ادامه 
داد: ترجیح است هم استانی ها بنزین آزاد را با کارت سوخت خود دریافت 
کنند ولی در صورت مخدوش بودن یا مشــکل می توانند از کارت جایگاه 

داران نیز استفاده کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی یزد: 
عرضه بنزین آزاد طبق روال قبل در استان انجام می شود

 حســن سیالوی سرویس اســتان ها//  
مدیرکل بندرو دریانوری خرمشهر گفت:۱۰ 
با  طرح عمرانی، توســعه ای  و خدماتی 
اعتباری بالــغ بر چهار هزارو ۱۶۰ میلیارد 
ریال در بندر خرمشهر در حال اجرا است. 
به گزارش خبرنگار دریا، نوراله اسعدی  اظهار 
داشت:این طرح های شــامل تعمیر اساسی و 
آسفالت جاده های دسترســی به بندر، ارتقاء 
شــبکه اطفاء حریــق، احداث مهمانســرا ، 
تجهیزات بندری،  تعمیر و تعریض ٢ دهانه پل، 
تعمیر اساسی درب های بندر و تعمیر ترمینال 
مسافری و ساختمان مرجع دریایی است ضمن 
اینکه طرح تامین روشــنایی محوطه و اسکله 
این بندر بــا ١٧٠ میلیاردریال اعتبار در حال 
انجام است. وی به انجام مطالعات طرح های 
تحقیقاتی برای افزایش ظرفیت بندر خرمشهر 
متناســب با نیاز روز ، حمل و نقل دریایی و 
ساخت اسکله اشــاره کرد و گفت:طرح های 
مطالعاتی مرکز آمــوزش و کتابخانه مرکزی 
و مرکز اســناد در اداره کل بندر و دریانوردی 

خرمشهر در حال اجرا است.
* ۱۸۶ فروند مغروقه از اروندرود و کارون 

خارج سازی شد
اسعدی گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی برای 
احیای ظرفیت آبراهی تعداد ١8٦ فروند مغروقه 

از اروندرود و کارون خارج سازی شده است.
وی بــا بیان اینکه ٢3 مغروقــه در اروند رود 
باقی مانده اســت گفت: هشــت فروند از این 
مغروقه ها در محدوده ایران و مابقی در محدوده 

کشور عراق است ضمن اینکه براساس قرارداد 
منعقد شده با قرارگاه خاتم ٦ فروند مغروقه از 

اروند رود خارج می شود.
مدیــرکل بنــدر و دریانــوردی خرمشــهر 
افزود:خارج سازی بقیه مغروقه ها نیز در دستور 
کار قرار دارد و بــا برگزاری مناقصه و انعقاد 
قرارداد ، عملیات خارج ســازی آن ها انجام 
می شود. بندرخرمشــهر با برخورداری از ٢٠ 
پست اســکله، ٢3٠ هکتار وسعت، تجهیزات 
پیشــرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد 
تجاری اروند، بهره مندی از سیســتم حمل و 
نقل چند وجهــی و اتصال به کریدور بندرامام 
خمینی)ره( به عنوان سومین بندر آزاد کشور در 

حوزه خلیج فارس محسوب می شود.
این بندر با موقعیت استراتژیک خود و نزدیکی 
به بازار کشــورهای عــراق و کویت یکی از 
مهمترین بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات 
به کشورهای حاشــیه خلیج فارس به شمار 

می آید.

آلودگی هوا

۱۰ طرح عمرانی
 در بندر خرمشهر در حال اجرا است

 حسن ســیالوی سرویس اســتان ها//  
برق  نیــروی  توزیع  مدیرعامل شــرکت 
خوزستان گفت : تعداد ۷۲ دستگاه استخراج 
رمز ارز غیر مجاز در شهرستان های بهبهان، 
شوشتر، ایذه، امیدیه، هندیجان و رامهرمز 

کشف و جمع آوری شد.  
به گزارش خبرنگار دریا، علی خدری اظهار 
داشت : این دستگاه های ماینر با توان مصرفی 
١44 کیلو وات با تالش مجموعه حراست برق 
شهرستان ها شناسایی شده  و با حضور پلیس 
امنیت اقتصادی، جمــع آوری و متخلفان به 

دستگاه قضا معرفی شدند.  
وی افزود: این دســتگاه هــای غیرمجاز در 
شرایطی کشــف و ضبط شــد که با افزایش 

گرمای هــوا در اوج مصرف برق قرار داریم ، 
فعال بودن این دستگاه ها به دلیل مصرف زیاد 
برق باعث آســیب به وسایل برقی شهروندان 

می شود. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
با قدردانــی از همراهی مردم برای کشــف 
دســتگاه های رمز ارز غیر مجاز و با تاکید بر 
رعایت الگوی مصرف گفت: شــرکت توزیع 
نیروی برق خوزســتان به مشــترکانی که به 
هر نحوی در راســتای کاهــش مصرف برق 
همکاری داشــته و یا در کشف دستگاه های 
استخراج رمز ارز سهیم باشند، پاداش همکاری 

و مشوق هایی را اختصاص داده است.
خدری گفت: هم اســتانی ها برای کمک به 

اقتصاد کشــور، آرامــش و امنیت جامعه، در 
صورت اطالع از این گونه موارد، مراتب را از 
طریق پلیس ١١٠ و حراست برق شهرستان ها، 
یا از طریق ســامانه ســمات که لینک آن در 
اپلیکیشــن "برق من" موجود است، و یا با 
ارسال پیامک به شماره ١٠٠٠٢٠٠٠١٠٠8٧8 
حراست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 

اطالع دهند.
پــول مجــازی )بیت کوین( پیــش از این با 
اســتفاده از رایانه های خانگی تولید می شد 
اما در سال های اخیر دستگاه های مخصوص 
اســتخراج این پول مجازی )ماینر( ســاخته 
 شــده که واردات و اســتفاده از آنها در ایران 

غیرمجاز است.

کشف ۷۲ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در خوزستان

آگهی مزایده )نوبت اول(   
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 140040920000652216 وشماره دادنامه 
140040390001570778 سعید الله محکوم به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و خرید شش دانگ خانه و 
خسارت دادرسي در حق محکوم له خانم پریوش نجفی گردیده است که در راستاي اجراي حکم پالک ثبتي 2567 فرعي از 3569 

اصلي واقع در بخش یک بندرعباس بنام مرحوم باقر الله توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود.
مشخصات ثبتي: ملک داراي پالک ثبتي2567 فرعي از 3569 اصلي واقع در بخش یک بندرعباس قطعه 7 تفکیکی 

نشاني ماک: بلوار امام حسین )ع(، کوي شفا، خیابان اندیشه، کوچه اندیشه 3، ساختمان اندیشه، طبقه 4 کد پستي: 14807- 79199 
نام مالک: آقاي باقر الله فرزند عباس نوع و میزان مالکیت: شش دانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان 

مساحت ملک: 100/42متر مربع مساحت انباری: 3/13 متر مربع مساحت پارکینگ: 9/9 متر مربع 
محدودیت دفتر امالک: رهني شماره 25290 مورخ1398/11/05 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 90 شهر بندرعباس استان هرمزگان که بنفع بانک سپه شعبه ناحیه 

انتظامي با کد 1375 به مبلغ 1/000/000/000 ریال به مدت 20 سال ثبت شده است. 
وضعیت ملک: ملک مذکور بصورت یکواحد آپارتمان دو خوابه با عمر بنای حدوداً  6 سال واقع در سمت شمالي طبقه چهارم یک ساختمان 5 طبقه روي 
همکف )پارکینگ و انباری( با 9 واحد مسکونی در طبقات و مشخصات ساختماني نوع سازه اسکلت بتنی با سقف تیرچه و بلوک پالستوفوم، نما کلی ساختمان 
سنگ و سرامیک، نما داخلي واحد سفید کاري، نوع مصالح کف سرامیک، درب ورودي واحد ضد سرقت، پنجره ها UPVC دو جداره و همچنین دارای دو 
عدد کمد دیواری، کابینت MdF با گاز توکار و هود، آیفون تصویری، سه دستگاه کولر اسپلیت، انباري قطعه، 6 زنکیکي، پارکینگ اختصاصي قطعه 3 تفکیکي 
شامل  کف موزائیک، بدنه سرامیک با سیستم دوربین مدار بسته و درب روالب برقي، یک رشته انشعاب برق سه فاز و انشعاب آب بصورت مشاعي مي باشد.

 نتیجه کارشناسي:
 با عنایت به مراتب فوق الذکر و همچنین بررسي هاي انجام شده و با توجه به موقعیت قرارگیري، مشخصات و کیفیت ملک و دسترسي به معابر و امکانات و 
خدمات شهري و اوضاع و احوال اقتصادي، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان مالک مذکور جمعا به مبلغ ) 14/254/600/000 ریال( چهارده میلیارد و دویست 

و پنجاه و چهار میلیون و ششصد هزار ریال برآورد و تعیین مي گردد.
 ضمناً باستناد گواهي حصر وراثت شعبه 10 شوراي حل اختالف شهرستان بندر عباس به شماره بایگاني 9900618 میزان سهم االرث آقاي سعید الله )فرزند( 
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه برترکه تعلق می گیرد معادل 2/7 )دو هفتم( از مابقي ترکه که در ملک موصوف از نظر ارزش به مبلغ ) 3/563/650/000 

ریال( معادل 3/563/650 سهم مشاع از 14/254/600 سهم عرصه و اعیان مي باشد.
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد. 

2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 
3-پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب 

شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

 5-مزایده در ساعت 9:00 صبح مورخ 1401/04/12 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي 
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 خود داري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از 
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً  از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت 

در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.
دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس- امامی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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سال بیست و یکم شماره 3903

گردشگری

خبری

تخصيص سوخت یارانه ای 
به شناورهای گردشگری دائمی است

 ســرویس گردشــگری//  معــاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گفت: در راستای 
اجرایی شــدن حمایت های بلندمدت از فعاالن گردشــگری 
تخصیص ســوخت یارانه ای به کشتی ها، شناورها و قایق های 
تفریحی دارای مجوز گردشــگری که در مســیرهای داخلی 
تردد می کنند به صورت دائمی و همیشــگی اعمال خواهد شد. 
گردشگری و صنایع دســتی، علی اصغر شالبافیان گفت: هیات 
وزیــران به پیشــنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، تصویب کرد وزارت نفت مکلف است 
تخصیص ســوخت یارانه ای به کشتی ها، شناورها و قایق های 
تفریحی و مســافری دارای مجــوز از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی که در مسیرهای داخلی و بین المللی از 
مبدا یا به مقصد بنادر ایران تردد می کنند را بدون در نظر گرفتن 
پرچم آنها به نسبت 8٠ درصد یارانه ای و ٢٠درصد نرخ بانک 
رینک محسابه کند.به گزارش ایرنا ، معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی افزود: دستاورد 
حاصل به رغم اینکه نتیجه عملیاتی شدن آیین نامه اجرایی ماده 
١٠٠ قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران بوده است اما در راستای 
اجرایی شــدن حمایت های بلندمدت از فعاالن گردشــگری 
تخصیص ســوخت یارانه ای به کشتی ها، شناورها و قایق های 
تفریحی دارای مجوز گردشگری که در مسیرهای داخلی تردد 
می کنند به صورت دائمی و همیشگی اعمال خواهد شد.شالبافیان 
خاطرنشــان کرد: بر این اساس، طبق مکاتبه صورت گرفته از 
سوی سید عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به جواد اوجی وزیر نفت، حمایت از شناورهای 
گردشگری توسط هیات دولت مصوب و از سوی محمد مخبر 

معاون اول رئیس جمهوری به منظور اجرا، ابالغ شده است.
بندرخمير، عنوان جهانی شهر تاالبی

 را به دست آورد
 امین درساره سرویس گردشــگری//  شهردار شهر تاالبی 
بندرخمیر گفت: با اعالم در صفحه رسمی کنوانسیون بین المللی 
رامسر، بندرخمیر به همراه ٢4 شهر از ١3 کشور جهان، به عنوان 
جهانی شهر تاالبی دست یافت.به گزارش خبرنگار دریا،  جواد 
محمودی افزود: از کشور ایران برای نخستین بار بندرخمیر به 
همراه شهر »ورزنه« که در جوار تاالب گاوخونی قرار دارد، به 
عنوان شهرهای تاالبی ثبت جهانی شدند تا به این ترتیب مردم 
بندرخمیر که سال ها برای کسب این عنوان برنامه ریزی و تالش 
کرده اند، به حق خود رسیده و بتوانند عنوان نخستین جهان شهر 
تاالبی ایران را از آن خود کنند. وی بیان داشت: هرچند بندرخمیر 
تا پیش از این نیز به دلیل فعالیت ها و مشــارکت های گسترده 
مــردم در فعالیت های اجتماعی به ویژه حفاظت از تاالب، در 
کانون توجه ملی و بین المللی قرار داشت و توانسته بود به عنوان 
نخستین شــهر ملی تاالبی ثبت شده و همچنین عنوان جهانی 
شهر یادگیرنده یونســکو را نیز کسب کند. شهردار شهر تاالبی 
بندرخمیر اظهارداشت: مردم بندرخمیر شایستگی های خود را 
به کشــور و جهان نشان داده اند و با کسب این عنوان ها باعث 
غرور و افتخار کشور خود بوده اند، لذا شایسته است با حمایت 
ویژه و معنادار دولت از این شــهر در تقویت زیرساخت ها و 
امکانات بتوان دیگر شــهرها را به ایجاد الگوی توسعه مشابه 
مبتنی بر مشارکت مردم تشویق کرد و آن ها را در این راه ثابت 
قدم نگاه داشت.قابل ذکر است جایزه و گواهینامه شهر تاالبی 
در مراسم جهانی سه ساالنه کنوانسیون رامسر در شهر ووهان 
چین در اوایل آذرماه ١4٠١ به شــهرداران این شــهر اهدا می 
شــود.بندرخمیر در کنار یکی از مهم ترین تاالب های کشور به 
نام تاالب خوِرخوران با وسعتی حدود یکصد هزارهکتار قرار 
دارد و طبق اعالم اداره کل محیط زیست هرمزگان؛ این تاالب 
بزرگ ترین تاالب استان هرمزگان شناخته شده که با حفظ آن از 
سوی اهالی این منطقه و وجود هم مرزی شهری با 3۵ کیلومتر 
نوار ســاحلی تاالبی، تاکنون کوچک ترین تعرضی به این پهنه 

زیست محیطی گزارش نشده است.

ســرویس گردشــگری// جاذبه های سیســتان و 
بلوچستان برای گردشگران و افرادی که به دیدار این 
شهر می روند، کم نیست. شهری بشدت زیبا و البته با 
مناطقی دیدنی و بکر که هر بیننده ای را محو تماشای 
جذابیــت های خود خواهد کــرد. زمانی که تصمیم 
میگیریم نام شــهرهای پرطرفدار و پربازدید ایران را 
بنویسیم بدون شک سیستان و بلوچستان در لیست 
ما جایی ندارد. استانی محروم که عالوه بر جاذبه های 
فرهنگی مکان های دیدنی بیشــماری را نیز در خود 
جای داده است، که چشم و دل هر بیننده ای را تسخیر 

می کنند.
 جاذبه های سيستان و بلوچستان

عجایب دیدنی و شگفتی های سیستان و بلوچستان به 
قدری زیاد است که در زمان سفر به این شهر، محروم 
بودن آن را فراموش می کنید و محو شــگفتی های آن 
می شوید. شــهر سوخته سیستان که نام قدیمی ترین 
شــهر جهان را بر آن نهاده اند و همینطور قلعه رستم 
زابــل و ارگ جــالل آباد که هر کــدام روایت های 
متفــاوت و هیجان انگیز خود را دارند، به اندازه کافی 
توان غافلگیری شــما را خواهند داشت. ناگفته نماند 
که این شهر طبیعتی بسیار بکر و دیدنی برای طبیعت 

دوستان دارد. 
 ۱- روایت شهر سوخته سيستان

این شــهر می تواند برای روزها شما را سرگرم کند. 
شهر سوخته سیستان تا زابل ۵٠ کیلومتر و تا زاهدان 
١٧٠ کیلومتر فاصله دارد و با نام  های دیگری مانند 
شهر علم یا شهر هنر نیز شناخته می شود. علت آن نیز 
این است که در این شهر ابزار های علمی و همین طور 
هنری فراوانی کشف شده است. نکته جالب اینجاست 
که در این شــهر به هیچ عنوان شما اسلحه یا مهمات 
جنگی نخواهید دید که این نشان دهنده آرامش حاکم 

بر این شهر و صلح طلب بودن مردمان آن است.
 قدمت شهر ســوخته را به ۵ هزار سال تخمین زده 
اند و به نظر برخی از باســتان شناســان بر خالف 
ظاهر نه چندان خوشــایندی که این روزها به خود 
گرفته، در گذشــته بسیار خوش آب و هوا و سرسبز 
بوده است. مســاحت این شهر ٢8٠ هکتار است که 
به مدت ١4٠٠ سال مردمان مهربان و خونگرمی در 
آن زندگی می کردند و خالق یک تمدن باشکوه بودند. 
شاید برایتان جالب باشد که بدانید علت نامگذاری این 
شهر به شهر سوخته این اســت که در بناهای آن به 
راحتی می توانید آثار سوختگی فراوانی را مشاهده 
کنید و همینطور وجود یک الیه خاکستر که سرتاسر 
شهر را پوشانده است. البته علت سوختگی این شهر 
را هیچکس به طور قطعی نمی دانند و نظرات متفاوتی 

برای آن ارائه شده است.
۲- قلعه زیبای بمپور

این قلعه در یک کیلومتری شــمال بمپور و همچنین 
٢4 کیلومتری ایرانشهر قرار دارد و عامه مردم اینگونه 

تصور می کنند که این قلعه به بهمن، پسر اسفندیار تعلق 
داشته که به همین دلیل نام آن بهمن  پور بوده و به مرور 
زمان به بمپور تغییر کرده است. نکته جالب اینجاست 
که پور در لغت به معنای پسر است و این مهر تاییدی 
است بر داستان ذکر شده است. قدمت این قلعه را به 
زمان ساسانیان و همینطور اشکانیان نسبت داده اند اما 
برخی باور دارند که این قلعه به دســتور مستقیم نادر 
شاه افشــار ساخته شده است. نکته جالب اینجاست 
که تمام تصوراتی که در ذهــن عامه مردم قرار دارد 
درست نیست و قدمت این قلعه بسیار بیشتر از مدتی 
است که برای آن تخمین زده  شده. در میان جاذبه های 
سیستان و بلوچستان این قلعه را یکی از مهم ترین و با 
اهمیت ترین قلعه ها می دانستند که جایگاه بسیار رفیع 
و با عظمتی در میان قلعه های نظامی قاره آسیا داشته 
است. به طور کلی این قلعه در دو بخش ساخته شده 
که ارتفاع های متفاوتی دارند و مصالح تشکیل دهنده 

آن خشت خام است. 
۳- قلعه باستانی چهل دختران زابل

قلعه چهل دختر زابل که در روســتای کوه خواجه و 
در شهرستان زابل واقع شده است. این قلعه را به دوره 
ساسانیان نسبت داده اند که بر روی یک سکوی بزرگ 
سنگی واقع شده و این سکو نیز از کنار هم قرار گرفتن 

سنگ های رسی تشکیل شده است.
 علت نامگذاری این قلعه به نام چهل دختر داستانی 
اســت که مدت ها مــردم آن را روایت کرده اند و بر 
طبق آن در این مکان چهل دختر با یکدیگر در صلح 
و آرامش زندگی می کردند که صدای شادی و قهقهه 
آنها تا فرســنگ ها دورتر از قلعه شنیده می شده، به 
همین دلیل نام این قلعه را چهل دختران نامیده اند. قلعه 
چهل دختران یکی از جاذبه های سیستان و بلوچستان 
است که هر ساله گردشگران داخلی و خارجی فراوانی 
مشتاق به بازدید از آن هستند. در انتها بد نیست بدانید 
که بهترین زمان سفر به سیستان و بلوچستان ابتدای 
پاییز و انتهای زمستان و همچنین ماه های ابتدایی بهار 

است.
۴- قلعه تماشایی رستم

در ادامه ســفر و بازدید از جاذبه های سیســتان و 
بلوچســتان به یــک قلعه تاریخــی و زیبای دیگر 
می رســیم با نام قلعه رستم که بعد از شهر سوخته در 
زمره جاذبه های پر طرفدار تر این شهر است. همانطور 
کــه می دانید نام این قلعه را بــه نام معروف ترین و 
خوش نام ترین پهلوان سیستان یعنی رستم نام گذاری 
کرده اند. مکان این قلعه به طور دقیق در ٧٠ کیلومتری 
جنوب غرب زابل است که در منطقه ای تاریخی به نام 
محوطه حوضدار قرار گرفته است. در این محوطه شما 
به راحتی می توانید آثار تمدن  های قدیمی و باستانی 
دیگری را نیز تماشا کنید، که بر همین اساس این منطقه 

را یکی از مناطق مهم تاریخی ایران می دانند.
 قدمت قلعه رستم چندان مشخص نیست اما آن را به 

دوران سلجوقیان تا نهایتًا دوره صفویه نسبت داده اند. 
تصور بر این اســت که قلعه رســتم زابل در حدود 
۵٠٠ سال پیش از هر گونه سکنه خالی شده و کاماًل 
بالاستفاده مانده است. کاربرد اصلی این قلعه دفاعی 
بوده و به عالوه یک منطقه مسکونی نیز محسوب می 
شــده است. معماری به جا مانده از این قلعه با وجود 
خندق، برج های نگهبانی و همینطور یخدان، نشــان 
می دهد که حالت تدافعی بسیار قوی و مستحکمی بر 

آن حاکم بوده است.
۵- ارگ باستانی جالل آباد

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در میان جاذبه های 
سیستان و بلوچستان ردپایی از دوره قاجار نیز وجود 
دارد و آن ارگ جالل آباد اســت که در انتهای دوره 
قاجاریه و در اوایل دوره حکومت پهلوی ساخته شده 
است. مکان ارگ در شهرستان زابل و منطقه روستای 
جالل آباد جانمایی شده و عملکرد اصلی آن به زمانی 
برمی گردد که سیســتان و بلوچستان طبیعتی بکر و 
سرسبز داشته است. کاربری ارگ جالل آباد مانند قلعه 
رستم، عالوه بر حفاظت و تامین امنیت، مسکونی نیز 
بوده که همین امر اهمیت این ارگ را صد چندان کرده 
است. در سال ١383 دولت تصمیم به مرمت این ارگ 
گرفت و بعد از آن در شهریور ماه آن را در دسته آثار 
ملی ایران ثبت کردند. اکنون ارگ جالل آباد یکی از 
مکان ها و جاذبه های سیستان و بلوچستان محسوب 
می شود که هر ساله گردشگران فراوانی را از داخل و 

خارج از کشور به خود فرا می خواند.
 ۶- قلعه ناصری شهر ایرانشهر

قلعه ناصری ایرانشــهر یکی دیگــر از جاذبه های 
سیستان و بلوچستان اســت که قدمت زیادی ندارد 
و تقریبــًا قدمت آن به ١٠٠ ســال پیش برمی گردد. 
داستان های قلعه ناصری به زمان ناصرالدین شاه اشاره 

می کنند که در آن زمان این قلعه نگینی درخشــان بر 
انگشتری ایران بوده است. این قلعه در مرز شهر قرار 
گرفته و با وجود تخریب شدن قسمت های داخلی، 
همچنان با شکوه و با عظمت درخشش خود را حفظ 
کرده است. نمای بیرونی این قلعه پابرجا و بدون نقص 
است و شما می توانید ساعت ها به تماشای عظمت و 

شکوه آن بنشینید.
ساخت قلعه در شهر فهرج یا پهره به فرمان ناصرالدین 
شــاه و با دســتان هنرمند یکی از بهترین و معروف 
ترین معماران آن زمان یعنی استاد حسین معمارباشی 
کرمانی انجام شــده. ناگفته نماند که فهرج یا پهره را 
نام قدیمی ایرانشهر می دانند.  این قلعه در مدت زمان 
٧ سال تاســیس شده که درســت در انتهای دوران 
حکومتی قاجاریه حاکم مقتدر بلوچســتان آن را به 
تصرف درآورد. قسمت های زیادی از این قلعه وجود 
دارد که همگی تخریب شــده  اند اما در قسمت های 

باقیمانده شما به وضوح می توانید کاشی کاری های 
زیبا و ظریفی را تماشــا کنید که به دست هنرمندان 
خالق و معماران چیره دستی ساخته و پرداخته شده و 
همین امر موجب قرار گرفتن نام این قلعه در میان آثار 
تاریخ و جاذبه های سیستان و بلوچستان شده است.

 جاذبه های طبيعی و بکر سيستان و بلوچستان
در ادامه سفر به خطه سیستان و بلوچستان و بازدید از 
جاذبه های آن به طبیعت بکری میرسیم که جاذبه های 
چشم نواز و شگفت انگیزی دارد. در این منطقه تنوع 
اقلیم زیاد است به همین دلیل شما با طبیعتی متفاوت و 
عجیب روبرو هستید. خشکی صحرا در کنار رطوبت 
و درخشانی دریا، سواحل زیبای مکران، درک و سایر 

جذابیت های ساحلی را ایجاد کرده است.
۷- سواحل نفس گير مکران

در ساحل مکران شما با یکی از جذابیت های سیستان 
و بلوچستان روبرو هســتید که در دسته مکان های 
بسیار مهم این منطقه اســت. بد نیست بدانید که در 
کتاب تاریخی هرودوت نام سواحل مکران به عنوان 
یکی از اســتان های قرار گرفته در کشور ایران قید 
شده است. ســواحل مکران که از جمله دیدنی های 
چابهار به حســاب می آیند به طور دقیق از قسمت 
شرق بندرعباس شروع می  شوند و تا قسمت جنوب 

غرب پاکستان ادامه پیدا می کنند.
بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور ماست که در این 
سواحل قرار گرفته و به همین دلیل موقعیت استراتژیک 
بسیار ویژه و خاصی دارد. در این سواحل می توانید 
به راحتی کشــتی های بزرگ تجاری بین المللی و 
گردشگری را تماشــا کنید. در کنار شگفتی های این 
ساحل شما با طبیعتی بکر و خیره کننده روبرو هستید 

که تضادی عمیق میان مناطق خشــک سیســتان و 
دریای همیشه نیلگون آن ایجاد کرده است.

 فراموش نکنید که با قدم گذاردن به ســواحل مکران 
شما می توانید روز خود را با دیدن طلوع آفتاب بسیار 
زیبا که از پشت قله های زاگرس آغاز می شود، شروع 
کنید. بد نیست بدانید که در این منطقه شما با سه نوع 
ساحل مرجانی، ماسه ای و صخره ای روبرو هستید و 
همین امر سبب شده که ساحل مکران در میان جذابیت 
های سیستان و بلوچستان به منطقه ای بسیار زیبا و 

نفس گیر تبدیل گردد.
۸- دریای کوچک و بزرگ ساحل چابهار

به طور حتم مــی دانید که در میــان جذابیت های 
سیستان و بلوچستان، بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی 
است که به اقیانوس هند و دریای عمان دسترسی دارد. 
جنوبی ترین بندر سیستان و بلوچستان بندر چابهار 
است که دو ســاحل صخره ای بسیار زیبا و منحصر 
به فرد نیز دارد. یکی از این ســواحل بسیار شلوغ، 
مواج و پر هیاهوســت و در آن به وضوح می توانید 
گردشگرانی شاد را ببینید که در کنار امواج ١۵ متری 
این ســاحل از تفریحات خود لذت می برند. ساحل 
دیگر اما بسیار ســاکت و آرام است که در آن افراد 
محلی و همینطور گردشگران مشغول به انجام کارهای 

روزانه و ماهیگیری برای رزق و روزی خود هستند.
 قســمت دریای بزرگ در حال حاضر به یک پارک 
جذاب ساحلی مبدل گشته که شما در آن می توانید 
غذاهای سنتی و محلی سیستان و بلوچستان را امتحان 
کنید و امواج بســیار مرتفعــی را ببینید که خود را با 
شــدت به صخره ها و سنگ ها می کوبند. بعد از آن 
به دریای کوچکی می رســیم که با ساحل صخره ای 
خود تبدیل به منطقه ای بســیار امن برای ماهیگیری 
شــده. مردم بومی در انتهای روز در این ساحل جمع 
می شــوند و صید خود را به فروش می رسانند. این 
ساحل به اقیانوس دسترسی ندارد به همین دلیل بسیار 
ســاکت و آرام است. اگر از دیدن مناطق شلوغ و پر 
هیاهو خسته شدید می توانید به این ساحل بیایید و در 
آرامش مناظر زیبا و رنگارنگ ساحلی را تماشا کنید.

۹- تاالب پر تالطم هامون
هامون را یکی از با اهمیت ترین جذابیت های سیستان 
و بلوچستان و همچنین زیستگاه های کشور می دانیم 
که از جمله منابع مهم طبیعی در اقتصاد و کشاورزی 
مردم سیستان و بلوچستان است. بعد از دریاچه های 
ارومیه و خزر، رتبه ســوم بزرگترین تاالب ایران و 
هفتمین تاالب جهان به هامون اختصاص یافته است. 
بد نیست بدانید که نیمی از این تاالب در استان کرمان 
و نیمه دیگر آن در استان سیستان و بلوچستان و البته 
به طور دقیق در شهرستان زابل واقع شده. در حالت 
کلی تاالب هامون از چند دریاچه تشــکیل شده که 
حجم آب هر کدام از آن ها در فصول مختلف ســال 

متغیر است.
 این تاالب گذشته های بسیار پر آب و پر رونق داشته 
اما در حال حاضر بــه دلیل عدم مدیریت صحیح و 
بحران های ایجاد شــده اســت، به واسطه کم آبی از 
وسعت آن کاســته شده اســت. از این تاالب با نام 
دریاچه زره در داســتان های شــاهنامه نیز یاد شده 
که البته زمانی که به تماشــای آن می روید از حجم 
فراوان بیابان و خشکی های ایجاد شده در این تاالب 
به شدت تعجب خواهید کرد. چرا که بخش عظیمی از 
این تاالب به دلیل خشکسالی و کم آبی از بین رفته و 
پوشش های خاص و جانوری و گیاهی آن نیز به طور 

کامل نابود شده اند.
 سيستان، عروس شهرهای ایران

در سیستان و بلوچستان شما با پدیده ِگل فشان چابهار 
که تشکیل شدن حباب های گلی به همراه گازهایی 
از اعماق زمین است روبرو می شوید. همچنین تاالب 
لیپار که در کنار کوهی سرســبز و در نزدیکی منطقه 
دریای عمان قرار دارد با جاذبه های نادر و چشم نواز 
خود شما را شگفت زده می کند. در ادامه به روستایی 
٢۵٠٠ ساله به نام تیس می رسید که قبرهای بزرگ 
و عجیــب در خود را جای داده که مردم محلی آن را 
قبرســتان جن می نامند. به همین دلیل است که می 
گوییم شگفتی های سیستان و بلوچستان تمام شدنی 

نیست!

جاذبه دیدنی سیستان و بلوچستان
 دومین استان پهناور ایران!
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وقتی از دومین همسرم طالق گرفتم اوضاع مالی خوبی داشتم که در یک ماجرای 
عجیب برای سومین بار ازدواج کردم اما او نیز مرد خسیسی است که ...

  زن 34 ســاله که به اتهام کتک کاری و ترک انفاق از همســرش شکایت کرده 
است درباره سرگذشــت تلخ خود به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: تازه به 
١4 ســالگی رســیده بودم که یک روز در خیابان عاشق یک جوان تهرانی شدم 
که برای مســافرت به مشهد آمده بود. این آشنایی خیابانی خیلی زود به ازدواج 
انجامید و من و لطفعلی زندگی مشــترکمان را آغاز کردیم اما از همان ابتدا بر سر 
محل اقامت دچار اختالف شــدیم. لطفعلی دوست داشت در تهران بماند و در آن 
جا کار کند اما من حاضر نبودم از خانواده ام جدا شوم به همین دلیل وقتی پسرم 
به دنیا آمد لطفعلی او را برداشت و با خودش به تهران برد به طوری که من حتی 
نتوانستم چهره فرزندم را ببینم. از آن روز به بعد خیلی به دنبال پسرم گشتم ولی 
نتوانســتم او را پیدا کنم. در همین حال همســرم مرا طالق داد و من به ناچار به 
خانه پدرم بازگشتم.در حالی که بسیار افسرده و گوشه گیرشده بودم روزی یکی 
از همسایگان مادرم مرا برای مردی خواستگاری کرد که همسرش به شدت بیمار 
بود. اما مادرم به او پاسخ منفی داد و تاکید کرد تا زمانی که »اسکندر« همسرش 
را طالق نداده است دخترم نمی تواند با او زندگی کند. آن زمان من ١9 سال بیشتر 
نداشتم و اسکندر هم به ازدواج با من اصرار می کرد باالخره او با چرب زبانی مرا 
به عقد دایم خودش درآورد بدون آن که این ازدواج در شناسنامه اش ثبت شود. 
حدود دو ســال با اسکندر زندگی کردم و در این مدت او نه تنها امکانات رفاهی 
را برایم فراهم کرد و مرا به مسافرت های خارج از کشور برد بلکه یک خودروی 
صفر کیلومتر برایم خرید اما در همین زمان همسرش متوجه ماجرا شد و دست به 
خودکشی زد به همین دلیل اسکندر مدعی شد نمی تواند همسر بیمارش را طالق 
بدهد! من که شرایط را این گونه دیدم با گرفتن مهریه و حق و حقوقم از او طالق 

گرفتم و به خانه پدرم بازگشتم.
   مدتی بعــد از این ماجرا یک روز با خودرو تصادف کردم و آن را برای تعمیر 
به یک تعمیرگاه در حاشــیه شــهر بردم. روزی که قرار بــود خودرو را تحویل 
بگیرم به همراه یکی از دوســتانم به تعمیرگاه احمــد رفتیم که قرار بود با همان 
دوســتم ازدواج کند به همین دلیل هم »بتول« مرا برای تعمیر خودرو به تعمیرگاه 
او معرفــی کرده بود اما وقتــی خودروام را از تعمیرگاه بیرون آوردم احســاس 
کردم احمد مرا تعقیب می کند طولی نکشــید که خانواده اش را به خواستگاری 
من فرســتاد و مدعی شــد از ازدواج با بتول منصرف شده است خالصه آن روز 
من ماجــرای دو ازدواج قبلــی ام را برایش بازگو کردم و او هم همه شــرایط 
مــرا پذیرفت. اما بعد از آن که زندگی مشــترکمان را آغــاز کردیم تازه فهمیدم 
 که احمد مردی بســیار خسیس اســت و برای هر موضوع بی اهمیتی مرا کتک 
می زند با آن که صاحب ســه فرزند شــده ام و همه مال و اموالم را در اختیار او 
گذاشته ام اما رفتارش هیچ تغییری نکرد. او حتی ماشین و طالهای مرا فروخت 
و ارثیه پدری ام را هم گرفت تا شــغل خودش را توســعه بدهد ولی تاثیری در 
خسیس بازی های او حاصل نشد. رفتارهای زشت او به جایی رسید که وقتی به 
 دلیل مشــغله کاری شب ها به منزل نمی آمد من از مادرم می خواستم که برخی 
شــب ها را نزد من و فرزندانم بماند. در یکی از همین روزها وقتی احمد به خانه 
آمد و به ســراغ یخچال رفت متوجه شــد که پنیر تمام شــده است او بالفاصله 
ســروصدا به راه انداخت که هر وقت مادر و برادرت بــه خانه ما می آیند مواد 
 غذایی هم خیلی زود تمام می شود. هر چه فریاد زدم که بچه ها پنیر را خورده اند 
فایده ای نداشت و احمد با همین بهانه مرا کتک زد و به همراه کودک شیرخواره ام 
از خانه بیرون انداخت حاال هم که به خانه مادرم رفته ام نه تنها نفقه ای پرداخت 

نمی کند بلکه پیام فرستاده است که مرا طالق می دهد و ...

ماجرایی عجیب در سومین ازدواج! 
در امتداد تاریکی

دستگيری مردی به اتهام قتل یک پسر ۱۵ ساله در منچستر
  بازرسان پلیس محلی در انگلیس اعالم کردند: پس از مرگ یک 
پسر ١۵ ساله با ضربات چاقو در شمال منچستر، مردی در »کنت« به 
ظن قتل این پسر نوجوان دستگیر شد.  پس از اینکه یک مادر و پسر 
هر دو در خانه شــان با چاقو زخمی شدند، بازرسان تحقیقات درباره 
این حادثه را آغاز کردند. گزارش ها حاکیست که امدادگران در محل 
حادثه پسر را مداوا کردند اما او پس از انتقال به بیمارستان حدود یک 
ساعت بعد جان باخت. همچنین مادر این پسر که گفته می شود زنی 
حدوداً 4٠ ساله است نیز به دلیل جراحات شدید ناشی از ضربات چاقو 
در خانه تحت مداوا قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد که وضعیت 
جســمانیش ثابت گزارش شده است. به گزارش اسکای نیوز، در پی 
وقوع این حادثه یک مرد 44 ساله اهل منچستر در کنت به ظن قتل این 
پسر نوجوان دستگیر شد و گفته می شود که قربانیان او را می شناختند. 

مقامات محلی تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نکرده اند.
۱۹ کشته در سانحه رانندگی مرگبار در تانزانيا

  بر اثر برخورد یک دســتگاه مینی بوس با یک کامیون در شــهر 
»ایرینگا«ی تانزانیا، ١9 نفر جان خود را از دســت دادند. همچنین در 
این حادثه ١١ تن دیگر زخمی شده اند. به گفته مقامات پلیس محلی، 
قربانیان این حادثه شــامل ١4 مرد، چهار زن و یک کودک بودند. این 
حادثه در حالی رخ داده که راننده مینی بوس حین حرکت متوجه وجود 
کامیوِن پارک شده در نزدیکی جاده نشده و با آن برخورد کرده است. 
در پی وقوع این حادثه رئیس جمهوری تانزانیا به خانواده های داغدیده 
در این حادثه تسلیت گفته و برای زخمی ها نیز آرزوی شفا کرده است. 
مقامات محلی اعالم کردند که پس از خارج کردن مسافران این مینی 
بوس سانحه دیده توسط امدادگران، راننده کامیون دیگری نیز کنترل این 
وسیله را از دست داده و از پشت به این مینی بوس برخورد کرده است.

حریق در یک انبار زباله در سيدنی
  مقامات محلی اســترالیا از وقوع حریق در یک انبار زباله در جنوب 
سیدنی خبر دادند.  مقامات آتش نشان محلی در این باره اظهار کردند: انبار 
موقتی که در جنوب سیدنی برای انتقال زباله استفاده می شود طعمه حریق 
شده و دود عظیم ناشی از آن قابل مشاهده است. گزارش ها حاکیست ١٢ 
ماشین آتش نشــانی و حدود ۵٠ آتش نشان در تالش برای اطفای این 
حریق هستند. همچنین تاکنون گزارشی از مصدومیت ناشی از وقوع این 
آتش سوزی منتشر نشده است. سازمان آتش نشانی و نجات »نیو ساوت 
ولز« به همه اهالی در منطقه وقوع این حادثه توصیه کرده که به دلیل احتمال 
خطرناک بودن دود ناشی از این حریق، پنجره ها و درهای ساختمان ها را 

بسته نگه دارند. جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

انتظامی  فرمانده  حوادث//  ســرویس 
شهرستان میناب از وقوع حادثه رانندگی 
بین نیسان وانت حامل سوخت قاچاق با 
یکدســتگاه کامیون در محور«کرگان-

میناب« و فوت راننده ۳4 ســاله نیسان 
براثر آتش سوزی خبرداد. 

 عبــاس قاســمی فرمانــده انتظامی 
 میناب بیان داشــت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ١١٠ مبنی بر حادثه 
رانندگی در محور »کــرگان- میناب« 
بالفاصله مأموران به محل اعالمی اعزام 
شــدند.وی افزود: در بررسی های اولیه 
نیسان  راننده خودروی  مشخص شــد 
وانت حامل ســوخت، کنترل خودرو را 
به علت سرعت باال و ناتوانی راننده در 
کنترل وســیله نقلیه به دلیل حجم زیاد 
سوخت قاچاق در قسمت بار از دست 

داده  و به ســمت کامیونی که از روبرو 
 در حــال حرکت بوده اســت، منحرف 

می شود.
  فرمانده انتظامی شهرســتان میناب با 
تأکید بر اینکه هیچ گونه تعقیب و گریز و 
تیراندازی از سوی مأموران در این حادثه 
رخ نداده اســت، اظهار داشت: متأسفانه 
در این حادثه و در شــانه جاده، این دو 
دستگاه وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد 
می کنند که متأسفانه خودروی نیسان و 
راننده آن بصورت کامل و  قسمت کابین 
کامیون نیز دچار حریق کامل می شود.

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه این حادثه 
یک تلفات جانی داشــته که جوانی 34 
ساله می باشد، تصریح کرد: خودروهای 
شوتی عمدتا با سرعت بسیار باال تردد 

می کنند و بســیاری از آنها از مسیرهای 
فرعی بــرای دورزدن پلیس در جاده ها 
اســتفاده کرده و لذا زمانی که در سطح 
جاده های اصلی قــرار می گیرند، بدلیل 
شرایط روحی و اضطراب حاکم بر جسم 
و روح آنان، عمــال تعادل خودرو را از 
دست می دهند و فاجعه در نزدیکی هر 

خودروی شوتی است.
  به گزارش فارس، این مسئول انتظامی 
با تأکید بر اینکه پلیس برابر وظیفه ذاتی 

خود با هرگونه تخلف و هنجارشــکنی 
برابر قانــون برخورد می کنــد، اذعان 
داشت: رانندگان این خودروها با سرعت 
بســیار باال و بدون توجه بــه قوانین 
راهنمایی و رانندگی برای فرار از دست 
قانون، مسیرها را برای رسیدن به مقصدی 
که جز تباهی پایانی ندارد طی می کنند 
که منجر به بروز حادثه های تلخ و ناگوار 
شــده و جان خود و دیگران را به خطر 

می اندازند.

باز هم سوخت بری قاچاق 
و مرگ جوانی دیگر در میناب 

  

  

  

  

رونوشت آگهی  حصروراثت
آقای فاروق شهابی دارای شناسنامه شماره 4709920214 به شرح دادخواست به کالسه - از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد امین شهابی فرزند فاروق به شناسنامه شماره 4700157364 درتاریخ 1400/01/31 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :1- فاروق شهابی فرزند احمد به شماره ملی 4709920214 به نسبت ) پدر متوفی( . 
2- عایشه شهابی فرزند عبداله به شماره ملی 4709920273 به نسبت ) مادرمتوفی( .اسامی وارث به این شورا اعالم گردیده و غیر از افراد فوق وارث دیگری ندارد .

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدشد .

شورای حل اختالف کوشکنارشهرستان پارسیان

آگهی تغییرات
 شرکت مسکن کارکنان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان شرکت تعاونی به شماره ثبت 9006 و شناسه ملی 10800117720 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/06 که طی نامه شماره 3273 مورخ1400/2/13 به تایید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان رسیده است 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مدت فعالیت شرکت برای مدت یک سال دیگر تمدید گردید . شناسه آگهی )1333420(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغییرات 
شرکت مجتمع تفریحی گردشگری کوه گشت بهده پارسیان شرکت تعاونی به شماره ثبت 19813 و شناسه ملی 14008923711 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ14 /1398/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شعبه ای از شرکت در استان هرمزگان واحد ثبتی پارسیان به نشانی : شهرستان پارسیان ، بخش مرکزی ، دهستان مهرگان ، روستا بهده، محله بهده ، 
خیابان فرهنگ ، کوچه شهرک ، طبقه همکف به کد پستی: 7976162468 و به مدیریت آقای صالح ملک پوربه شماره ملی 4709941823 تاسیس گردید . شناسه آگهی )1333422(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغییرات
 شرکت مسکن کارکنان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان شرکت تعاونی به شماره ثبت 9006 و شناسه ملی 10800117720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 18 /1399/08 که طی نامه شماره 3273 مورخ1400/2/13 به تایید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان رسیده است تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و صورتهای مالی شرکت سال مالی منتهی به 29 /1398/12 به تصویب رسید. - یداله مرادی بنذرکی به شماره ملی 3420779003 به سمت 
بازرس اصلی و مهناز نوذر زاده به شماره ملی 1829408690 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . شناسه آگهی )1333421(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

سازش در پرونده ۱۷۰ میلیاردی با تالش شورای حل اختالف جاسک
سرویس حوادث// رئیس شوراهای حل اختالف استان 
هرمزگان از تحقق سازش در پرونده ای به ارزش ۱۷۰ 
میلیارد تومان در شــورای حل اختالف شهرســتان 

جاسک خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریــا؛ مظفر حمزه ئی معاون 
قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل 
اختالف استان هرمزگان از تحقق سازش در پرونده ای 
به ارزش ١٧٠ میلیارد تومان در شورای حل اختالف 
شهرســتان جاســک خبر داد.وی تصریح کرد: در 

 راستای سیاست های ابالغی از سوی ریاست محترم 
قوه قضاییه مبنــی بر توجه ویژه بــه تعیین تکلیف 
پرونده ها از طریق اســتفاده از ظرفیت  شورا های حل 
اختالف و تأکیدات رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمــزگان در این خصوص، ایــن پرونده با موضوع 
اختالف طرفین در خصوص ملکی به ارزش بیش از 
١٧٠ میلیارد تومان به شورای حل اختالف شهرستان 
جاســک ارجاع شد که خوشبختانه با تالش اعضای 
این شــورا، معتمدین محلی و اعضای ستاد صبر پس 

از دوازده سال، منجر به سازش شد.رئیس شوراهای 
حل اختالف استان هرمزگان در پایان ضمن قدردانی 
از اهتمام قضات، کارکنان و اعضای شــورا های حل 
اختالف اســتان هرمزگان به منظور گسترش فرهنگ 
صلح و سازش خاطرنشــان کرد: خوشبختانه امروز 
جایگاه شورا های حل اختالف در بین مردم به خوبی 
تبیین شده و شورا های حل اختالف نقش مؤثری در 
اصالح ذات البین و برقراری صلح و آرامش در مناطق 

مختلف استان ایفا می نمایند.

   
سرویس حوادث// فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از دستگیری سه 

دزد دریایی سابقه دار در این جزیره خبر داد. 
    به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ علی اصغر جمالی فرمانده انتظامی ویژه و 
پایگاه دریابانی کیش اظهار داشــت: با ارایه گزارش وقوع چندفقره سرقت از پنج 
لنج متعلق به صیادان کیش توســط سارقانی از شهرستان های همجوار موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود: برابر 
اظهارت مال باختگان ارزش ماهی های ســرقت شده و تجهیزات ناوبری دریایی 

صیادان افزون بر ٢۵ میلیارد ریال است.
  فرمانــده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تصریح کرد: امســال با حمایت 
دستگاه قضا دومین مرحله دستگیری سارقان دریایی با مشارکت صیادان، نیروهای 
دریابانی و پلیس آگاهی کیش را شاهد هستیم.جمالی ادامه داد: سارقان با استفاده 
از ســالح سرد)قمه( نسبت به تهدید صیادان  و سرقت اقدام می کردند که نیروهای 
پلیس با حمایت دستگاه قضا موفق به شناسایی و دستگیری آنان شدند.وی با اشاره 
به رضایت مندی صیادان و بومیان منطقه  از این اقدام پلیس، خاطرنشان کرد: افراد 
سودجو باید بدانند صیدگاه های کیش جای امنی برای متخلفان نیست و نیروهای 
پلیس با گشــت زنی مستمر و مشارکت صیادان برای حفظ امنیت مطلوب و رزق 

حالل صیادان قانونمند تالش می کنند.

دستگیری ۳ دزد دریایی در کیش 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تغییرات  
 شرکت مجتمع تفریحی گردشگری کوه گشت بهده پارسیان شرکت تعاونی به شماره ثبت 19813 و شناسه ملی 14008923711 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ1398/11/12 که طی نامه شماره 982/145/7236 مورخ98/11/30 به تایید اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان 
هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: - خرید و نصب و بهره برداری 

از آبشیرین کن - خرید و نصب و بهره برداری تجهیزات خطوط و پستهای انتقال توزیع آب و برق - صادرات و واردات . شناسه آگهی )1333423(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

» آگهي مناقصه «
به استناد ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها و بر اساس مجوز شماره 15/ص.ش.د 
مورخ 1401/02/20 شوراي محترم اسالمي شهر درگهان ، این شهرداری در نظر دارد، 
 انجام خدمات شهری ، تأمین راننده ، تامین نیروهای خدمات اداری ، تأمین نیروی انسانی دارای تخصص و 
مهارت های الزم ، تأمین نیروی نگهبانی ، تنظیف ، باغبانی ، پارک ها و فضای سبز را از طریق مناقصه عمومی به 
مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از درج 
آخرین آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری درگهان مراجعه نمایند . شایسته است ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه معتبر و قابل وصول در هر یک از بانک های موجود در قشم یا فیش واریزی به 3.673.000.000 ریال 
به حساب 0113861945002 بنام شهرداری درگهان نزد بانک ملی ایران که قابل تمدید که حداقل سه ماه از 
تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد را طی پاکت الف و اساسنامه شرکت، سوابق 
کاری شرکت ، رضایت نامه ، تأییدیه صالحیت اداره کل کار و امور اجتماعی را طی پاکت ب و آنالیز و برآورد و 
قیمت پیشنهادی را طی پاکت ج با مهر و امضاء شرکت به صورت جداگانه ارائه و حداکثر تا تاریخ 1401/04/11 

در پاکت مهر شده به دبیرخانه شهرداری بندر درگهان تحویل و رسید دریافت نمایید .
1 - محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/03/23 لغایت 1401/04/11و مکان اخذ اسناد 
، پارک شهید مطهری ، ساختمان  امام  ، خیابان  : درگهان  مناقصه، دبیرخانه شهرداری درگهان به آدرس 

شهرداری درگهان 
2 - آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهادها : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/ 1401/04 .

3 - محل تسلیم پیشنهادها : درگهان ، دبیرخانه شهرداری درگهان .
4 - مدت انجام کار یک سال شمسی و برآورد اولیه ماهیانه 3.060.000.000ریال

تبصره : در صورت رضایت کارفرما و حسن انجام ، مدت زمان کار تا سه سال بنا به صالحدید کارفرما قابل 
تمدید می باشد .

5- زمان تشکیل کمیسیون معامالت جهت مفتوح نمودن پیشنهادات  : ساعت 13روز یکشنبه مورخ  12/ 1401/04  
6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج شده است .
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  : 07635265100 شهرداری درگهان واحد 
خدمات شهری تماس حاصل نمایند .                                                                         1401/18/م الف

نوبت اول 

روابط عمومی شهرداری درگهان



قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

6
دوشنبه 23 خرداد 1401

13 ذی القعده 1443

سال بیست و یکم شماره 3903

ورود دستگاه قضا به چالش اجاره بها در قشم 
  سرویس شهرستان// دادستان عمومی و انقالب قشم گفت: با برگزاری 
همایش مشورتی با مشاورین امالک جزیره قشم، فرآیند کنترل اجاره بها 
امالک در جزیره را قشم آغاز کرد.  امید مهدوی مجد دادستان عمومی و 
انقالب قشــم در همایش مشورتی با مشاورین امالک جزیره قشم اظهار 
داشــت: امروز کنترل اجاره بها و حمایت از قشر مستاجر به یک وظیفه 
اخالقــی، دینی و قانونی برای همه تبدیل شــده و با دریافت راهکار از 
صاحبان فن در این حوزه قیمت ها را کنترل خواهیم کرد.وی ادامه داد: با 
تشکیل کمیته ای متشکل از سه نفر از نمایندگان مشاوران امالک، تعزیرات 
حکومتی قشم، پلیس اماکن و شخص دادستان راهکارهای کنترل اجاره بها 
تدوین، ابالغ و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.دادستان عمومی 
و انقالب قشم با تاکید بر اینکه اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور 
جرم اســت و کرایه خانه به آن ها نیز معاونت در جرم محسوب می شود، 
تصریح کرد: با افرادی که به اتباع غیرمجاز ملکی را کرایه دهند به شدت 
برخورد خواهد شد.بنابراین گزارش، در این همایش مشاورین امالک مهم 
ترین چالش های پیش روی حوزه خرید، فروش و اجاره ملک در قشم 
را با دادســتان در میان گذاشــتند که از جمله مهمترین آن ها می توان به 
نبود اتحادیه منسجم برای پیگیری مطالبات و تخلفات احتمالی اشاره کرد.

به گزارش فارس، همچنین ساماندهی منازلی که به صورت شبانه اجاره 
داده می شوند به عنوان پاشنه آشیلی برای افزایش کرایه مطرح شد و نبود 
دستورالعملی مشــخص برای قیمت  گذاری ملک و اجاره، قیمت سازی 
کاذب در سایت های خرید و فروش، رهن باالی ملک توسط برخی نهادها 

نیز به عنوان دیگر مشکالتی که باید به آن ها رسیدگی شود مطرح شد.
۸ سند مالکيتی در هرمز به مردم تحویل داده شد

  سرویس شهرستان// هشت سند مالکیتی به نیت میالد با سعادت امام هشتم 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( از مجموع ١٠٠ سند آماده تحویل با حضور 
استاندار هرمزگان و جمعی از مسئوالن استانی به مردم جزیره هرمز تحویل داده 
شد.  استاندار هرمزگان در حاشیه واگذاری این سندهای مالکیت به مردم هرمز 
گفت: صدور اســناد مالکیتی در مناطق و محالت مختلف استان هرمزگان از 
جمله در بندرعباس و جزیره هرمز یکی از رویکردهای مهم و اساســی دولت 
سیزدهم است.مهدی دوستی افزود: تاکنون با مجموعه اقدام های انجام شده توسط 
استانداری، سازمان ثبت اســناد، اداره  کل راه و شهرسازی و همچنین پیگیری 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، گام های موثری در این زمینه برداشته 
شــده و به زودی نیز اسناد مالکیتی در مناطق دیگر استان به مردم اعطا خواهد 
شــد. دوستی استاندار هرمزگان پیش از این گفته بود؛ 38٦ نفر در طرح نهضت 
ملی مسکن جزیره هرمز ثبت نام کرده اند که برنامه ریزی الزم برای زمین، تامین 
زیرساخت ها و مجری ساخت برای 3۵٠ واحد گرفته شده است. همچنین برای 
١٠٠ واحد احداث شده و نحوه واگذاری آن به متقاضیان و تامین زیرساخت های 
این واحدها نیز تصمیم گیری شد.به گزارش ایرنا، استاندار هرمزگان با همراهی 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی و شماری از 
مسئوالن استانی با محوریت افتتاح و کلنگ زنی چند طرح وارد جزیره هرمز شد.

خبری

شهرستان

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب هرمزگان از افزایــش ظرفیت تولید آب 
مجتمع ۲۰ روستایی ســورک شهرستان جاسک با هدف 

تامین نیاز آبی شرب مردم در آستانه تابستان خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا، عبدالحمید حمزه پور افزود: 

آب مورد نیاز مجتمع سورک تا پیش از این از سه حلقه 
چاه تامین می شد که با اضافه شدن چاه جدید ظرفیت 
تولید ١4 لیتر در ثانیه افزایش یافت.وی در تشــریح 
جزئیات این پروژه خاطرنشان کرد: چاه شماره چهار 
سورک با عمق 39 متر بصورت دستی و با قالب بندی 

بتنی حفر شــده که برای تجهیز آن اعتباری بالغ بر ٢۵ 
میلیارد ریال هزینه شده است.مدیرعامل آبفا همچنین از 
اجرای خط انتقال آب در حد فاصل چاه شماره سه تا 
چهار به طــول ۵٠٠ متر خبر داد و گفت: با وارد مدار 
شــدن چاه شماره 4 جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر از 

ظرفیت ایجاد شده بهره مند خواهند شد.حمزه پور در 
ادامه با بیان اینکه تامین نیاز آبی روستاها به عنوان یکی 
از ضروریات به عنوان کار جهادی در دولت مردمی در 
دستور کار آبفا قرار گرفته است، افزود: آبفا تمام توان 
خود را به کار گرفته تا روســتائیان هرمزگان از نعمت 
آب شرب پایدار بهره مند شوند. به گفته وی، در حال 
حاضر در اکثر شهرستان ها پروژه های فعال آبرسانی 
وجود دارد که با وارد مدار شدن آنها زمینه تامین آب 

پایدار روستاها را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :

 ظرفیت تولید آب مجتمع سوَرک جاسک افزایش یافت

 ســرویس شهرســتان// رئیس پلیس راهور 
ویژه کیش گفت: تصادفات  انتظامی  فرماندهی 
موتورســیکلت ها در این جزیره با اجرای طرح 
ساماندهی این وسیله نقلیه پس از ۶ ماه حدود 

۱۰ درصد کاهش داشته است. 
    سرهنگ مهدی توانگر با اشاره به اینکه طرح 
پالک گذاری از آبان ســال گذشــته به منظور 
سازماندهی تردد و افزایش سطح فرهنگ ترافیک 
جزیره آغاز شده اســت اظهار داشت: تا کنون 
بیش از چهار هزار و ۵٠٠ دستگاه موتورسیکلت 
در این طرح پالک گذاری شده است.وی اضافه 
کردد: پیش از اجرای این طرح موتورسیکلت ها 
در 4٠ درصد تصادفات جزیره نقش داشتند و 
در ٢٠ درصد موارد نیز مقصر شناخته می شدند 
که هم اکنون نقش آنها در تصادفات به 3٠ درصد 
کاهش داشــته است و تنها در ١۵ درصد مقصر 

 هستند.رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
 ویــژه کیش یادآور شــد: طرح ســاماندهی

 موتورســیکلت ها برای تــردد قانونمند این 
وســیله نقلیه در جزیره کیش در ســه بخش 
پالک گــذاری، اخذ بیمه نامه، همراه داشــتن 
 گواهینامــه و کاله ایمنــی بــرای راکــب و 
ترک نشین به مرحله اجرا شده است.وی افزود: 
 با توجه به مشــاهدات میدانــی پلیس راهور
  و عوامــل شــرکت عمــران، آب و خدمات 
 احتمــال مــی رود تــا کنــون 9٠ درصــد 
موتورســیکلت های پالک گذاری شده باشند 

و در نظــر داریم در روزهای آتــی با برگزاری 
شورای ترافیک و اخذ مصوبات آن مراحل بعدی 
طرح ساماندهی را آغاز کنیم.توانگر یادآور شد: 
بســیاری از تخلفات رانندگی موتورسیکلت ها 
 پس از پالک گذاری و شناســنامه دار شدن این 
دستگاه ها به خودی خود حذف می شود چراکه به 
علت داشتن پالک و ثبت و اعمال تخلفات، راکبان 
بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می 
 کنند. سرهنگ توانگر  با بیان اینکه بخش اعظمی از 
تصادف های جرحی جزیره به موتورسیکلت و 
 راکبان آن باز می گردد که عمده دالیل آن عدم تعادل، 

 حرکــت هــای مارپیــچ و خــالف جهت و 
رعایت نکردن برخی دیگر از قوانین راهنمایی و 
 رانندگی است گفت: به همین دلیل انتظار داریم راکبان 
موتور سیکلت استفاده از کاله ایمنی، سرعت مجاز 
و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را برای حفظ 
ایمنی خود در دســتور کار قرار دهند.به گزارش 
ایرنا، متقاضیان می توانند بــا مراجعه به آدرس 
الکترونیکی https://traffic.kish.ir نسبت 
به دریافت نوبت خود اقدام کنند، مراجعه کنندگان 
به مرکز ســاماندهی باید اصــل و کپی مدارکی 
همچون کارت ملی، شناسنامه، سند موتورسیکلت، 
بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت، فرم یا برگ 
احراز سکونت در جزیره کیش )کارت کیشوندی، 
ســند اجاره نامه، نامه از محــل کار یا تدریس 

فرزندان( را به همراه داشته باشند.

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل
 به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سرویس شهرستان// رئیس اداره محیط زیست کیش گفت: تاکنون نزدیک به ۱4 
هزار جوجه الک پشت پوزه عقابی متولد و راهی دریا شده اند. 

     رئیس اداره محیط زیســت کیش گفت: در ســایت حفاظت شــده 
 الک پشــت های پوزه عقابی کیش، تاکنون نزدیــک به ١4 هزار جوجه 
الک پشت پوزه عقابی متولد و راهی دریا شده اند.مریم محمدی با اشاره به 
 اینکه سایت حفاظت شده الک پشت های پوزه عقابی کیش از سال ١38۵ 
 راه اندازی شــده و در کشور منحصر به فرد اســت، گفت: اواخر اسفند 
الک پشت پوزه عقابی مادر برای تخم گذاری به سواحل کیش می آید و تا 
اواخر خرداد که جوجه الک پشت ها متولد می شوند، اقدامات حفاظتی و 
مراقبتی در دستور کار قرار می گیرد.وی گفت : الک پشت های پوزه عقابی به 
دلیل هرس گیاهان دریایی و ایجاد محیط مناسب برای تخم گذاری ماهی ها 
به عنوان عضوی ارزشــمند در محیط زیست دریایی شناخته می شوند.

محمدی گفت: جمعیت این الک پشــت ها در صد سال گذشته به دالیلی 
همچون صید بی رویه، تخریب النه و تخم ها، گرفتار شدن در تور صیادان 
و عوامل طبیعی به شدت کاهش یافته و به همین دلیل این گونه ارزشمند 
در رده به شدت در خطر انقراض قرار دارد.رئیس اداره محیط زیست کیش 
با بیان اینکه از هر ١٠٠ جوجه الک پشــت تنها یک جوجه به سن بلوغ 
می رسد گفت: در جزیره هندورابی هم اقدامات حفاظتی خوبی در دستور 
 کار قرار گرفته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدی گفت: در 
خلیج فارس و دریای عمان پنج گونه الک پشــت پوزه عقابی، چرمی، 
 ســبز، سرخ و زیتونی زندگی می کنند و تنها الک پشت پوزه عقابی برای 

تخم گذاری به سواحل کیش می آید.

تولد ۱۴ هزار الک پشت 
سرویس شهرستان// معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی پوزه عقابی در کیش 

و تخصصی وزارت بهداشت در نشست با استاندار هرمزگان و نماینده 
مردم شرق استان در مجلس شورای اسالمی از گسترش آموزش در 
۲ قطب شرق و غرب هرمزگان با محوریت شهرستان های میناب و 

بندرلنگه خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریــا؛ دکتر ابوالفضل باقری فرد گفت: 
در راستای ایجاد عدالت آموزشــی در بین دانشجویان استان 
و همچنین بومی گزینی در ایــن مناطق، میناب و بندرلنگه با 
اختصاص 4 رشته: پرســتاری، مامایی، بهداشت و فوریتهای 
پزشــکی در هرمزگان راه اندازی خواهند شد.دکتر باقری فرد 
ابراز کرد: اعطای مجوز دانشــکده و رشته های علوم پزشکی 
بر اساس نقشــه های گسترش و سند متوازن آموزشی وزارت 
 بهداشت می باشد؛ یکی از معیار ها نیز جمعیت است. بهترین و 
آسان ترین راه دسترسی به خدمات  بومی گزینی است چرا که 
استفاده از نیروهای غیر بومی و خارج از استان محل سکونت، 
میزان ماندگاری نیروها را به حداقل می رساند .وی اظهار کرد: 
برخی از شهرها محروم واقع شده اند به دنبال این رفع محرومیت 
هستیم که یکی از این راه ها توسعه آموزش و فضاهای آموزشی 
در این شهرها است. بومی گزینی می تواند بسیاری از مشکالت 

را حل کند. باید شرایطی را فراهم کنیم دانشجو در جایی تحصیل 
کند که خیلی از فضای ارائه خدمت و محل سکونت خود دور 
نباشــد.دکتر باقری با تاکید بر بین المللی ســازی آموزش در 
هرمزگان با توجه به ظرفیت بالقوه این اســتان گفت: هرمزگان 
پتانسیل بسیار خوبی در بحث بین المللی سازی دانشکده ها دارد؛ 
نباید فقط به دانشگاههای دولتی اکتفا کنیم و برای توسعه آموزشی 
از دانشگاه های خصوصی نیز حمایت کنیم.وی بیان کرد: امروز 
روی جزیره قشــم به عنوان یک قطب بیــن المللی در حوزه 
آموزش حساب باز کرده ایم چرا که ظرفیتی از قبل برای این امر 
فراهم بوده و اکنون می توان از آن استفاده کرد.معاون آموزشی 
وزیر بهداشت ضمن تشکر از حمایت های استاندار هرمزگان از 
بخش های مختلف دانشگاه به ویژه حوزه آموزش تصریح کرد: 
راه اندازی دانشــکده های قطب بر اساس رشته های مورد نیاز 
منطقه موجب محرومیت زدایی در شرق و غرب استان خواهد 
شد. لذا با آموزش همه چیز توسعه پیدا خواهد کرد. نماینده مردم 
شرق استان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم راه اندازی 
دانشکده علوم پزشکی در میناب و اختصاص سهمیه ویژه منطقه 
محروم برای دانشجویان مناطق محروم استان گفت: شهرستان 
میناب بار مراجعات بیماران شرق استان و جنوب کرمان را به 

دوش دارد انتظار می رود با توجه به وجود ظرفیت آموزشــی 
در این شهرستان و نیاز به نیروهای تخصصی ماندگار دانشکده 
قطب شرق استان با محوریت میناب راه اندازی شود.دکتر رئیسی 
افزود: متاسفانه در سامانه و هنگام اختصاص سهمیه دانشجویان 
مناطق محروم شهرستانهای برخوردار از سایر استانهای همجوار 
اســتان در یک گروه با متقاضیان این استان رقابت می کنند که 
این عامل موجب می شود دانشجویان مناطق محروم استان از 
این رقابت جا بمانند.وی ابراز کرد: انتظار می رود برای موفقیت 
دانشجویان مناطق محروم هرمزگان سهمیه ویژه ای در نظر گرفته 
شود تا بتوانند در استان خود پس از تحصیل به عنوان نیروهای 
ماندگار مشــغول به خدمت شوند.استاندار هرمزگان گفت: ما 
شرایط کشور را درک می کنیم و به دنبال تحمیل هزینه اضافی 
نیستیم تا کنون با کمک صنایع و خیرین استان بخش اعظمی از 
مشکالت بخش بهداشت و  درمان حل کرده ایم.دوستی خاطر 
نشان کرد: استانداری هرمزگان بعنوان بخشی از بدنه دولت در 
کنار دانشگاه علوم پزشکی اســت و این آمادگی را دارد تا در 
تامین زیر ساخت های آموزشی دانشکده های میناب و بندرلنگه 
با دانشــگاه همکاری کند.در این نشست دکتر آرش خجسته 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، جلیل کوهپایه زاده دبیر 
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، 
دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز 

حضور داشتند.

آموزش علوم پزشکی شرق و غرب هرمزگان توسعه می یابد 

 رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه کیش خبر داد

کاهش ۳۰ درصدی نقش موتورسیکلت ها در تصادفات

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(  
 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه 1 به مساحت یکصد و پنجاه و نه متر و یازده دسیمتر مربع )159/11متر مربع( دارای 
پالک ثبتی 9 فرعی از 2495 اصلی )نه فرعی از دو هزار و چهارصد و نود و پنج اصلی ( مفروز و مجزا شده از 20 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش یک بندرعباس استان هرمزگان با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن به انضمام پارکینگ شماره 1 به مساحت 11متر و 25 دسیمتر مربع و انباری با 
شماره 3 به مساحت 2 متر و 60 دسیمتر مربع واقع در بندرعباس بلوار امام خمینی )ره( جنب ملکه آسمانها محله اوزیها 
ساختمان آنجل 2کدپستی: 7914672454 به نام معروف کالنتری فرزند : نبی بخش ثبت و سند مالکیت صادر گردیده 
است و محدود به حدود زیر است : شماال: در شش قسمت، که قسمت سوم آن شرقی ، قسمت پنجم آن غربی ، است 

. بطول های : شصت سانتیمتر ، پنج متر و چهل سانتیمتر ، یک متر و هشتاد سانتیمتر ، شش متر و چهل سانتیمتر ، یک متر و هشتاد سانتیمتر ، سه 
متر و پنجاه و پنج سانتیمتر ، اول و دوم دیواریست ، سوم تا پنجم دیوار و پنجره است ، ششم دیواریست ، اول به فضای کوچه ، دوم به فضایی 
قطعه 3، سوم تا پنجم به نورگیر ، ششم به فضای قطعه 3 ، شرقا: در هشت قسمت، که قسمت چهارم آن شمالی ، قسمتهای دوم و هفتم آن جنوبی ، 
است. بطول های : چهار متر و ده سانتیمتر ، نود سانتیمتر ، هفتاد سانتیمتر ، نود سانتیمتر ، پنج متر ، یک متر و پانزده سانتیمتر ، بیست سانتیمتر ، یک 
متر ، اول تا چهارم دیواریست ، هفتم و هشتم دیواریست ، اول به فضای قطعه 3 ، دوم تا چهارم به داکت ، پنجم به فضای قطعه 3، ششم تا هشتم 
به فضای حیاط مشاعی ، جنوبا: در بیست و یک قسمت، که قسمتهای دهم و دوازدهم آن شمالی ، قسمتهای نهم و یازدهم و سیزدهم و چهاردهم 
و پانزدهم و هفدهم آن شرقی ، قسمتهای سوم و چهارم و پنجم و ششم و نوزدهم آن غربی ، است . بطول های : پنج متر و ده سانتیمتر ، هفتاد و 
پنج سانتیمتر ، یک متر و سی سانتیمتر ، یک متر و هفتاد سانتیمتر ، یک متر و هفتاد سانتیمتر ، یک متر و هفتاد سانتیمتر ، چهار متر و چهل سانتیمتر 
و شصت سانتیمتر، یک متر و ده سانتیمتر ، شصت سانتیمتر ، شصت سانتیمتر ، یک متر و هفتاد سانتیمتر ، یک متر و هفتاد سانتیمتر ، یک متر و سی 
سانتیمتر ، هفتاد و پنج سانتیمتر ، دو متر و پنجاه سانتیمتر ، بیست سانتیمتر ، سه متر ، بیست سانتیمتر . پنجاه سانتیمتر ، شصت سانتیمتر ، اول و دوم 
دیوار و پنجره و لبه بالکن ، سوم دیواریست ، چهارم تا هفتم درب و دیوار است ، هشتم تا دهم دیواریست ، یازدهم تا سیزدهم درب و دیوار است، 
چهاردهم دیواریست ، پانزدهم تا بیست و یکم دیوار و پنجره و لبه بالکن ، اول و دوم به فضای حیاط مشاعی ، سوم به آسانسور ، چهارم تا هفتم 
به راه پله مشاعی ، هشتم تا دهم به داکت ، یازدهم تا سیزدهم به راه پله مشاعی ، چهاردهم به آسانسور ، پانزدهم تا بیستم به فضای حیاط مشاعی ، 
بیست و یکم به فضای کوچه ، غربا: بطول یازده مترو شصت سانتیمتر ، دیواریست ، به فضای کوچه ، سپس برابر سند رهنی شماره 22248، تاریخ 
سند : 1396/10/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 47 شهر بندرعباس استان هرمزگان در رهن بانک سپه ) مهر اقتصاد سابق ( قرار گرفته و به علت 
عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره 9800294 علیه ابراهیم محیائی گردیده است بنا به تقاضای بستانکار 
مبنی بر ارزیابی ملک فرق و گزارش کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است از آپارتمان قطعه یک تفکیکی بانضمام انباری قطعه 
سه تفکیکی بمساحت 2/60 متر مربع و پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 11/25 متر مربع ، مساحت آپارتمان )159/11 متر مربع( نوع کاربری: 
مسکونی اسکلت : بتنی تعداد اتاق خواب : سه مصالح بکار رفته داخلی: کف پارکت ، دیوار کاغذ دیواری و رنگ ، سقف ساده کابینت : ام دی اف 
نما: شیشه و سیمان رومی سفید قدمت بنا : حدود 16 سال ، شماره و تاریخ پایان کار شهرداری : 2/8343/ م / ش مورخ 1384/05/17 و بنا بر گزارش 
کارشناسی و حسب اظهارات متصرف این ملک هم اکنون بمبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن میباشد. ارزش ملک : به ازای هر متر مربع 
آپارتمان مبلغ 120/000/000 ریال و جمعا به ازای 159/11مترمربع بانضمام پارکینگ و انباری ) مقطوعا یک میلیارد ریال ( معادل 20/093/200/000 
ریال ) بیست میلیارد و نود و سه میلیون و دویست هزار ریال برآورد و اعالم میگردد. که پالک فوق در روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد . شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و 
فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان 
تشکیل خواهد شد . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . ضمنا 

مورد وثیقه فاقد پوشش بیمه میباشد .1401/105 م/الف - تاریخ انتشار: 1401/03/23 
مریم چمنی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده
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موضوع آگهی : 

EKATO ESD     خرید قطعات مکانیکال سیل
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نوبت اول
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به شماره شاسی خودرو  ۱۱5۴۳2 شماره موتور 
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فاطمه کبابی سربارانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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فروردین :
 شاید شــخصیتی هســتید که از زندگی پر خطر لذت 
می برد، اما امروز ممکن اســت نتوانید ایده های بزرگی 
را که سرکشــانه به نظر می رسند بپذیرید.  ممکن است 
بخواهید آسان ترین راه را انتخاب کنید، یعنی به سرعت حرف را عوض 
کنید تا این مشــکل را از سر خودتان باز کنید. اما امروز هیچ راهی برای 
گریز از مقابله با دیگران پیش روی تان نیســت. جرأت داشته باشید و 
مخالفت تــان را ابراز کنید. ممکن اســت ابتدا با فراز و نشــیب های 
 روبرو شــوید، اما در نهایت با قرار گرفتن در مسیر درست می توانید به 

فرصت هایی دست یابید که به موفقیت ختم می شوند.
    اردیبهشت :

امروز ممکن اســت خودتان را در حالی بیابید که موافق 
نظر جمع کار می کند، حتــی اگر کاماًل با جهت گیری و 
تصمیمات اکثریت موافق نباشید. متوجه می شوید که این 
قدرت را دارید که از موضع خودتان دفاع کنید، اما بهتر است مصالحه کنید و 
کمی حسن نیت به خرج دهید تا بتوانید در طوالنی مدت تأثیر چشم گیرتری 

را بر جمع بگذارید؛ پس با نظرات اعضای گروه مخالفت نکنید. 
    خرداد :

ایده هایی  که دارید در ابتدا بسیار خوب به نظر می رسند، 
اما ممکن است کسی به این نکته اشاره کند که یک مورد 
مهــم را جا انداخته اید و به این ترتیب مخالفت جمع باال 
بگیرد. امروز ممکن نیست که بتوانید به راحتی خودتان را از این مخمصه 
رها کنید، زیرا باید جواب گوی اعمال تان باشید. خوشبختانه  دوباره به 
وضوح ذهن دست می یابید و همه چیز به نفع تان پیش خواهد رفت، اما 
چند روزی طول می کشد تا نتایج خودشان را نشان دهند. به خاطر داشته 

باشید که اصاًل نیازی به عجله کردن نیست. 
    تیر :

شرایط آشــفته ای که فعاًل در جریان است باعث شده که 
 نتوانید بر کارتان تمرکز کنید. اما خودتان فکر می کنید که 
می دانید چه چیزی درست است و چگونه باید انرژی تان 
را تخلیه کنید. به هر حال اگر می خواهید خودی نشان دهید، حداقل از این 
جهت اطمینان پیدا کنید که مبادا موارد جزیی و کم اهمیت را بزرگ جلوه 
دهید. زمانی که تصمیم قطعی گرفتید تا نقشه های تان را عملی کنید، به 
هیچ کس و هیچ چیز اجازه ندهید که در مسیرتان قرار بگیرد. اعتماد، تعهد 

و عزم راسخ ترکیبی شکست ناپذیر خواهند بود.
      مرداد :

چند مانع کوچکی که بین شما و مسیر خوشبختی تان قرار 
گرفته اند آن قدرها هم که به نظر می رسد ساده و راحت 
نیستند. در حقیقت آن قدر به قابلیت های خود ایمان دارید 
که این شرایط را بزرگ نمی پندارید. مراقب حرف هایی که می خواهید 
بزنید و کارهایی که می خواهید انجام دهید باشــید و بعد دست به اعمال 
جسورانه بزنید. شاید امروز احساس کنید که در حال و هوایی نیستید که 
بخواهید انگیزه های تان را برای دیگران توضیح دهید، اما بهتر است کمی 

فروتنی و سیاست به خرج دهید تا دیگران را با خود هم جهت کنید.
   شهریور :

امروز ممکن اســت روز خوبی را آغاز کنید، اما شــاید 
نزدیکی های عصر انرژی های پیرامون تان کمی آشــفته 
شوند. می دانید که بخشی از کار امروزتان این است که باید 
از میان آشفتگی های پیرامون به نکات معنی دار و مهم دست پیدا کنید. 
متأسفانه ممکن است احساس کنید که وقتی سرعت امور افزایش می یابد، 

هیچ راهی برای گریز و پنهان شدن وجود ندارد. 
     مهر :

امروز ممکن است سعی کنید تا چیزی را از دیگران پنهان 
نمایید، اما از آن جایی که دیگران می دانند در زندگی تان 
چه می گذرد نمی توانید در شــرایط کنونی پنهان کاری 
کنید. حواس تان باشد که چند روزی همه ی توجه ها به سوی شماست. 
 از شــدت این فشارها کاسته می شود، اما ممکن است زندگی تان هرگز 
 مثل قبل نشــود. پس در لحظه زندگی کنید و با هر اتفاق شــگفتی که 

پیش روی تان قرار گرفت به سادگی روبرو شوید.
       آبان :

شاید امروز فکر کنید که به انتهای خط رسیده اید، اما واقعًا 
هیچ دلیلی برای اقدام فوری وجود ندارد. این پایان آشکار 
فقط وسیله ای است تا شما را به حرکت وادارد. اما خطر این 
جاست که ممکن است از نظر احساسی و عاطفی در وضعیتی باشید که 
بخواهید بیش از آن چه الزم است انعطاف پذیری نشان دهید. بگذارید تا 
اضطرابی که در درون تان اوج گرفته شما را از نقطه ی سکون رها کند و 
به عمل ترغیب کند. اما زیاده روی نکنید، زیرا ممکن است خیلی سریع به 

همان نقطه ی پیشین بازگردید.
    آذر :

امروز می تواند برای شــما که متولد صورت فلکی قوس 
هستید روز بزرگی باشــید، زیرا مریخ با ویژگی اقدامات 
قهرمانانه سیاره ی کلیدی شما را که مشتری است تحریک 
می کند. ممکن است روزتان را با انتظارات غیرواقعی آغاز کنید، اما ناگهان 
متوجه خواهید شد که انتظارات تان نا به جا هستند. به ناامیدی ای که امروز 
گریبان تان ر اگرفته خیلی بها ندهید، زیرا در غیر این صورت تمام روز 

دست از سرتان برنخواهد داشت. 
     دی :

امروز فرصت امیدوارکننده ای در اختیارتان قرار گرفته تا 
پیشرفت خود را رقم بزنید، اما باید در این مسیر با مسأله ی 
بزرگی مواجه شوید. دیگران به اشتیاق و پشتکارتان احترام 
 خواهند گذاشت، اما نباید نسبت به آن ها احساس برتری کنید. به نظر 
می رسد که امروز دونده ای هستید که در رقابت ماراتون شرکت کرده 
و از او انتظار می رود تا بر خط مســتقیم حرکت کند، حتی اگر موانع 
جذابی سر راه اش قرار گرفته اند که توجه اش را جلب می کنند. اگر 

بر خط پایان تمرکز کنید، احتمال برنده شدن تان افزایش می یابد.
   بهمن :

دیگران شما را به عنوان فردی می شناسند که همیشه 
تالش می کند تا حس استقالل را در کسانی که دوست 
شــان دارد تقویت کند. اما امروز باید این مهارت های 
پرورشی تان را روی شخص خاصی که برای تان مهم است پیاده کنید. 
این حس نزدیکی و صمیمیت با نوعی استقالل عاطفی و احساسی 
همراه شــده و از این جهت باعث ناراحتی تان می گردد. دلیل اش 
این است که مجبورید طی این فرآیند با احساسات خودتان مستقیمًا 

روبرو شوید. 
  اسفند : 

امروز ممکن اســت به خاطر یک رابطه دچار نگرانی و 
اســترس شوید، از این رو می خواهید به کمک دیگران 
راهی پیدا کنید تا همه چیز را به تعادل پیشــین بازگردانید. تنها راه 
مقابله با شــرایط بی ثبات فعلی این است که پیش از انفجار جلوی 
خطر را بگیرید. به خاطر داشته باشید که خودتان در به وجود آمدن 
این وضعیت نقش فعالی داشته اید و حاال باید کمک کنید تا همه چیز 
به حالت عادی برگردد. به چالش های پیش رو مثل یک ماجراجویی 
فکر کنید. به نظر می رسد که روی یک بمب نامرئی قرار گرفته اید و 

از شما انتظار می رود که این بمب را خنثی نمایید. 

    

سرویس ورزشی//  تیم بسکتبال فوالد هرمزگان 
به فینال لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه های 
کشور راه یافت تا جواز حضور در لیگ دسته اول 

کشور را بدست آورد. 
  تیم بســکتبال فوالد هرمزگان با کســب یک  
پیروزی و یک شکست در مرحله نیمه نهایی لیگ 
دسته دوم  بسکتبال باشگاه های کشور عالوه بر 
این که به لیگ دســته اول کشور رسید به بازی 

فینال هم راه یافت. 
  شاگردان ناصر عباس زاده در تیم فوالد هرمزگان 
به عنوان تیم اول گــروه جنوب در مرحله یک 
چهارم نهایی به میزبانی اصفهان در بازی اول با 

تیم  پارسه گرمسار که عنوان چهارمی گروه شمال 
را کسب کرد ٧٦ بر ٧4 به برتری دست یافت. در 
بازی برگشت فوالد هرمزگان و پارسه گرمسار 
8٦ -  8٦ مساوی شدند تا در مجموع دو بازی 
رفت و برگشت تیم بسکتبال فوالد هرمزگان به 
مرحله نیمه نهایی صعود کند.در مرحله نیمه نهایی  
تیم فوالد هرمزگان به مصاف تیم نخلستان جم 
تهــران رفت. این تیم در بــازی اول  8١ بر 8٠ 
بــازی را واگذار کرد اما در بازی دوم نیمه نهایی  
٧٦ بر ٧3 حریف خود را شکست داد تا با تفاضل 
بهتر به فینال لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه های 

کشور صعود کند.

به گزارش ایسنا، نماینده هرمزگان در بازی فینال 
با تیم اورتا ســاری در تاالر آزادی تهران بازی 
خواهد کــرد. بازی فینال یک هفته دیگر برگزار 

خواهد شد. 
   نوید کهوری، علی شــبتاری، ستار دشت پیما، 
امیر دادی زاده ، همایون لشنی، بنیامین خضری، 
آریا جعفری، آرین گردی تختی، نعمت ناصری، 
امیر حسین نادری، یاسین درویش نژاد، امیر علی 
شبدر، ایلیا امیری توسلی، هومن اسماعیلی، ایلیا 
میرزایی، علی رفیعی و یاشار فتایی ١٧ بازیکن 
تیــم فوالد هرمزگان در این دوره از مســابقات 
هســتند. کادر فنی تیم فوالد را سرپرست محمد 

زارعی، سرمربی ناصر عباس زاده بندری، کمک 
مربیان صــادق مصفا و احمد رضــا کهورزاده، 

تدارکات جواد جوذری و پشتیبانی مجید محمدی 
هستند.

بسکتبالیست های فوالد هرمزگان راهی لیگ دسته اول شدند

سرویس ورزشی// مدیرکل ستاد اجرایی هرمزگان گفت: مسابقات فوتبال 
خیابانی جام ۱۵ خرداد با بیش از پانصد نوجوان و جوان برگزار شد.

   بــه گزارش خبرنگار دریا، »منوچهر دانشــمند« در حاشــیه اختتامیه 
مسابقات فوتبال خیابانی عنوان کرد:با حضور پر شور جوانان در برگزاری 
این مسابقات فوتبال بنا داریم تا با همکاری فدراسیون فوتبال استعداد های 
برتر را شناســایی کنیم.مدیرکل ستاد اجرایی هرمزگان اظهار داشت: ایجاد 

شور و نشاط بین جوانان در محالت آسیب پذیر از اهداف این مسابقات در 
هرمزگان است.وی گفت: بیش از ۵٠٠ نفر در دو رده سنی ١٢ الی ١۵ سال 

و ١۵ الی ١8 سال در قالب تیم های 3 تا ٦ نفره باهم به رقابت پرداختند.
گفتنی اســت ؛ این مسابقات در سطح خانه های احسان ستاد اجرایی و به 
همت بنیاد پانزده خرداد، شرکت نفت پارس و قرارگاه تحول و توانمندسازی 

محالت ستاد اجرایی همزمان با سراسر کشور در هرمزگان برگزار شد.

سرویس ورزشی//  مســول توسعه فدراسیون 
ورزش های رزمی ترکیبــی MMA گفت: این 
فدراسیون با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های 
ایران از برگزاری مســابقات جهانی و آسیایی در 

جزیره کیش استفبال می کند. 
   اندرو مشــانوف در دیدار با مســووالن حوزه 
ورزش جزیره با بیان اینکه فدارســیون جهانی 
ورزش هــای رزمی ترکیبــی خواهان فعالیت و 
حمایت کامل دولت ها برای پیشــبرد و توسعه 
این رشته ورزشی در جهان است اضافه کرد: در 
ایران نیز نیز امکانات و توانمندی های بســیاری 
برای فعالیت بیشــتر این ورزش وجــود دارد.

به گــزارش ایرنا، وی افزود: اما این توانمندی ها 
در ٢ حوزه ســخت افزاری و نرم افزاری توسعه 
پیدا کند کــه متولیان دولتی باید عهده دار تقویت 
زیرساخت ها باشــند و امکانات نرم افزاری نیز 
 با مشارکت فدارســیون جهانی فراهم و تقویت 
می شود.مشــانوف در خصوص میزبانی جزیره 
کیش به نمایندگی از ایران از مسابقات آسیایی و 
 MMa جهانی رشته ورزش های رزمی ترکیبی
اظهار داشت: با توجه به وجود ورزشکاران توانمند 
در ایران  این فدراسیون از برگزاری این مسابقات 
به میزبانی ایران استقبال می کند.وی یادآور شد: 
الزمه میزبانی موفق عالوه بر حمایت های سخت 

افزاری، برنامه ریزی دقیق و تقویت ورزشکاران 
ایرانی برای کســب مدال های رنگارنگ است. 
مســئول توسعه فدراســیون ورزش های رزمی 
ترکیبی MMa افزود: پیشتر کشور تاجیکستان 
نامزد میزبانی از مسابقات آسیایی بود که به علت 
شک داشتن به توانمندی ورزشکاران برای کسب 
حداکثری مدال ها عقبن نشینی کرده چراکه چراکه 
میزبانی در صورتی موفق اســت که ورزشکاران 
کشور میزبان موفقیت های چشمگیری را در ان 

دوره از مسابقات کسب کنند.
*  تالش برای ارتقای جایگاه ایران در فدراسيون 

MMA
رئیس فدراســیون ورزش های رزمی جمهوری 
اسالمی نیز در این دیدار گفت: جزیره کیش تالش 
خوبی برای میزبانی ایران از مســابقات آسیایی 
ورزش های رزمی ترکیبی MMa آغاز کرده و 
این فدارسیون تالش می کند با تقویت این تالش ها 
جایگاه ایران در فدراسیون جهانی و هیات رییسه 
آن را تقویت کند.یوسف بهتری افزود: جلوگیری از 
مسابقات زیر زمینی و اعزام تیم ملی رشته ورزش 
های رزمی ترکیبی به مسابقات جهانی، ممانعت 
از بروز حرکت های ناشایســت از دیگر اهداف 
فدراسیون ورزش های رزمی جمهوری اسالمی 

برای تقویــت MMa اســت و در این رابطه 
نیازمند کمک بخش دولتی و خصوصی از جمله 

سازمان منطقه آزاد کیش هستیم.
*  تمام امکانات ورزشــی کيش برای ميزبانی 

مسابقات جهانی و آسيایی بکار گرفته می شود
  مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش نیز 
گفت: امیدواریم با توجه به امکانات ورزشی این 
جزیره امیدواریم بتوانیم میزبانی خوبی از این رشته 
ورزشی داشته باشیم و در این رابطه تمام امکانات 
اقامتی و ورزشــی در اختیاراین ورزش نوپا قرار 
دهیم.محسن نظر پور اضافه کرد: با توجه استقبال 
فدراســیون جهانی ورزش های رزمی ترکیبی و 
فدارســیون ورزش های رزمی کشور عالوه بر 
میزبانی از مسابقات آسیایی عالقه مند به برگزاری 
سایر مسابقات بین المللی این رشته ورزشی در 
کیش هستیم.MMa  یا هنرهای رزمی ترکیبی 
رشــته ای رزمی که مبــارزان در آن می توانند از 
ضربه های مشت، آرنج، زانو، پا، فنون درگیری و 
گالویزی ایســتاده، در خاک، فنون پرتابی و قفل 
مفاصل استفاده کنند.MMa  شامل ترکیبی از 
تمام ورزش های رزمی از جمله بوکس، موتای، 
کیوکوشین، تکواندو، کیک بوکسینگ، وشو ساندا، 

کشتی، جودو و جوجیتسو برزیلی است.

استقبال فدراسیون جهانی MMA از برگزاری مسابقات جهانی و آسیایی در کیش

مدیرکل ستاد اجرایی هرمزگان خبر داد

آیین اختتامیه مسابقات جام شهدای ۱5 خرداد در هرمزگان

ســرویس ورزشــی//  اولین دوره مدیریت 
سیلینگ با همکاری کنفدراسیون سیلینگ 
آسیا و سازمان منطقه آزاد کیش در این جزیره 

برگزار می شود. 
   دوره مدیریــت قایقرانی بادبانی با همکاری 
مشترک کنفدراسیون سیلینگ آسیا، سازمان 
منطقــه آزاد کیش و فدراســیون قایقرانی با 
حضور مدرس فدراسیون جهانی و نائب رئیس 
کنفدراســیون سیلینگ آسیا به میزبانی هیات 
قایقرانی منطقه آزاد کیش برگزار می شود.رئیس 
فدراسیون قایقرانی ایران با اشاره به برگزاری 
مجموعه کارگاههای آموزشــی سیلینگ به 
میزبانی هیات قایقرانی منطقه آزاد کیش، اظهار 
کرد: این نخســتین دوره مدیریت سیلینگ در 
تاریخ ورزش ایران است که تحت نظر فدراسیون 
جهانی و با همکاری مســتقیم کنفدراسیون 
سیلینگ آســیا در ایران برگزار خواهد شد.به 
گزارش ایرنا، علیرضا سهرابیان افزود: مقدمات 

برگزاری این دوره آموزشــی از حدود ســه 
 ماه گذشــته آغاز شد و ضمن هماهنگی های 
الزم با کنفدراسیون ســیلینگ آسیا، پس از 
ارزیابی هــای فنی صورت گرفتــه، از ٢٠ 
شرکت کننده با داشتن سابقه فنی، تخصصی و 
کارشناسی حوزه سیلینگ دعوت شد تا در این 

دوره تخصصی شرکت کنند.
   وی ادامه داد: همچنین از بهترین سیلورهای 
)ورزشــکاران( ملی کالســهای دینگی نیز 
در این دوره آموزشــی دعوت شــده است تا 
 نســل آینده مدیران سیلینگ ایران را تشکیل 
آموزشی  دوره  درخصوص  دهند.ســهرابیان 
ســیلینگ در کیــش اضافه کــرد: این دوره 
آموزشی توسط عبدالرحمن ارشد، نائب رئیس 
کنفدراسیون سیلینگ آسیا و از مدرسان ارشد 
فدراسیون جهانی برگزار خواهد شد. وی ، یکی 
از معدود افسران بین المللی فدراسیون جهانی 

سیلینگ در غرب آسیا هستند.

کیش میزبان
 اولین دوره آموزش مدیریت سیلینگ کشور است

سرویس ورزشی// تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان در فینال جام 
جهانی کارگری  با برتری قاطع ۶ بر ۰ مقابل  تیم قدرتمند ایتالیا میزبان 

بازی ها ، مقتدرانه به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد.
   بــه گزارش خبرنگار دریا؛  در دیدار پایانی جام جهانی فوتبال ســاحلی 
کارگری به میزبانی شهر چرویا ایتالیا، تنها نماینده ایران تیم فوالد هرمزگان 
با نتیجه قاطع ٦ بر صفر تیم ایتالیا میزبان مسابقات را شکست داد و قهرمان 
شد، شاگردان مجتبی ذاکری در مرحله نیمه نهایی نیز تیم آفریقا  را ١٢ بر یک 
شکست داده بودند.تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان با ترکیب مجتبی ذاکری 
ســرمربی، مرتضی طیاری مدیر تیم، محمد کارگران مدیریت ورزش، عمران 
ارجنگی، افشین آشیان، میالد قنبری، حجت اربابی، اصغر آذغ، مهران پایدار، 
رضا صفریان، علی ذاکری و علی رســتمی بازیکنان به این مسابقات اعزام 
شدند . مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی  کارگران در روزهای ١8 تا ٢١ 

خردادماه به میزبانی ایتالیا برگزار شد.

تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان قهرمان 
مسابقات کارگری جهان شد

ســرویس ورزشــی//  تیم فوالد 
لیگ دســته یک  به  هرمــزگان 
بسکتبال بانوان باشگاه های کشور 

راه یافت. 
   تیــم  بســکتبال بانــوان فوالد 
نیمــه  مرحلــه   در  هرمــزگان 
 نهایی لیگ دســته دوم بســکتبال 
باشگاه های کشــور به دیدار  تیم 
شیمیدر قم رفتند و در ٢ بازی نتیجه 

را واگذار کردند.
  براســاس  تصمیــم فدراســیون 
بســکتبال جمهوری اسالمی ایران 
بازی رده بندی انجام نشد و بانوان 

فوالد هرمزگان به همراه تیم پادما 
 یــدک ایرانیان اصفهان مشــترک 
سوم شــده و راهی لیگ دسته اول 
 شــدند. تیم فوالد هرمزگان در این 
مســابقه ها ١٢ پیروزی کسب کرد 
و تنها ٢ باخت در نیمه نهایی مقابل 
شیمیدر قم در اصفهان داشت تا با 
عملکرد کامال خوب به لیگ دسته 

اول صعود نمایند. 
  تیم های لئونارد شــاهین شهر و 
شیمیدر قم  راهی بازی فینال لیگ 
دسته دوم شــدند. به گزارش ایرنا، 

فرزانه چنگ ســرمربی  تیم فوالد 
هرمزگان  نیز در پایان این مسابقه ها 
با قدردانــی از حمایت های مدیر 
امــور ورزش  فــوالد و مجموعه 
فوالد هرمزگان و همچنین مدیرکل 
ورزش و جوانــان،  نایب رئس و 
هیات بسکتبال گفت: در زمانی که 
ما می خواســتیم به این مسابقه ها 
اعزام شــویم،به دنبال حامی مالی 
بودیم که فــوالد هرمزگان پا پیش 
گذاشــت و از بانــوان هرمزگانی 
حمایت کرد و مــا هم با صعود به 
 لیــگ یک جــواب حمایت های 
آن ها را دادیم و امیدوارم در لیگ 
یک هم از ایــن تیم حمایت کامل 

صورت گیرد.
   مســابقه های لیگ دســته دوم 
بســکتبال بانوان کشور در 8 گروه 
برگزار  شــد. در این رقابت ها تیم 
بسکتبال بانوان فوالد هرمزگان در 
گروه G با تیم هــای جوم اهواز، 
پارس شیراز و شهدای  هواپیمایی 
ســالمت دانشــگاه علوم پزشکی 

زاهدان هم گروه بود .

در لیگ  دسته دوم 

 فوالد هرمزگان راهی لیگ یک بسکتبال بانوان کشور شد

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
 شرکت تعاونی  مسکن فرهنگیان شهاب قشم

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم در ساعت 15 روز یکشنبه 1401/04/5 در محل کانون 
شهید ذاکری به آدرس : قشم روبروی سوپر همشهری - بلوار ولیعصر برگزار می گردد .

 از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند . 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم

تاریخ انتشار آگهی : 1401/03/23

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و غیرعضوتنها یک 
رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي ، مي  بایست به  همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/04/4  در محل شهرک نریمان پرستوی 

8 - ساختمان سوم واحد یک حاضرتا پس از احراز هویت و تأیید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 
تلفن جهت هماهنگی : 09333580728

* دستور جلسه :
1- تمدید مدت شرکت تعاونی ) ماده 6 اساسنامه(

2- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصالحات بعمل آمده در قانون بخش تعاون



گروه خبر// استاندار هرمزگان گفت: احیای صید و تجارت نیازمند 
سرمایه گذاری خاصی نیست بلکه با برخی سیاست گذاری های نرم 
افزاری می توان این چالش را برطرف و به ایجاد اشتغال پایدار در 

استان کمک کرد. 
    استاندار هرمزگان در جلسه مشترک با رئیس سابق، سرپرست 
فعلی و کارکنان ســازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان اظهار 
داشت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر نقش مهمی 
در توسعه استان ایفا می کند و با تصمیم سازی درست در زمینه 
تخصیص بودجه می تواند به رشــد استان کمک کند.وی افزود: 
 از تصمیمــات و اقدامات هیجانی گریزان هســتم و اعتقاد دارم 
تصمیم گیری از روی احساس سبب گرفتاری در آینده خواهد شد 
از این رو نیاز است در مسائل اساسی استان از جمله در بحث برنامه 
و بودجه بر اساس عقل تصمیم گیری شود تا در روند توسعه استان 
شاهد پیشرفت باشیم.به گزارش تسنیم، مهدی دوستی گفت: ما به 
پایان راه توسعه آسان رسیده ایم و نیاز است برای رسیدن به توسعه 
نوین گام های مهمی در حوزه نرم افزاری برداریم تا شاخص های 
 مد نظر در حوزه رشــد و توسعه اســتان محقق شوند بنابراین 
محدود کردن ســازمان برنامه و بودجه صرفا به اقدامات سخت 
افزاری جفا به آینده این استان خواهد بود. وی تصریح کرد: در 
توسعه باید بر روی امور بزرگ و شاهرگ ها تمرکز کرد و از هدر 
رفت بودجه در طرح هایی که ســود دائمی برای استان ندارند و 
کمک چندانی به پیشرفت و توسعه نخواهند کرد باید جلوگیری 
کرد.دوستی با تشریح موقعیت خاص استراتژیکی استان هرمزگان 
و مزیت ترانزیتی این اســتان به نسبت ســایر استان ها و حتی 
کشورهای همسایه، بزرگترین نگرانی فعلی استان در این حوزه 
برشــمرد و نیاز امروز را بهبود فرآیندهــا برای ثبات در مزیت 
لجستیکی و ترانزیتی و ارتقا جایگاه فعلی دانست و گفت: در دو 
بخش مهم و حیاتی نیاز است ورود جدی صورت گیرد، یکی از 
مهم ترین بخش ها اصالح فرآیندها است مزیت استان هرمزگان 

و شــهر بندرعباس، بندری بودن و ترانزیتی بودن آن است باید 
با اصالح فرآیندها و بهبود وضعیت فعلی ســبب کاهش معطلی 
کامیون هــا و به روز کردن تجهیزات تخلیه و بارگیری شــد تا 
همچنان این مزیت مهم برای این شهر بماند. وی صیادی و تجارت 
را دو شغل و فعالیت اقتصادی مهم استان هرمزگان در طول تاریخ 
برشــمرد و گفت: هر قوم برای خود کســب و کارهای تاریخی 
دارد که مردمان هرمزگان از دیرباز به پیشــه صیادی و تجارت 
دریایی مشــغول بوده اند و باید اکنون نیز با استفاده از ایده های 
جدید این پیشه های اشتغالزا را احیا کرد. استاندار هرمزگان ادامه 
داد: باید جایگاه ارتزاق ســنتی مردم که صید و تجارت است را 
احیا کنیم که نیازمند سرمایه گذاری خاصی نیست بلکه با برخی 
سیاســت گذاری های نرم افزاری می توان این چالش را رفع و به 
ایجاد اشتغال پایدار در اســتان کمک کرد. وی افزود: برای این 
مسئله و مراکز تقویت ذخایر ماهیان، تقویت زیستگاه ماهیان و 
برق رسانی به مزارع پرورش میگوی استان در سفر اخیر رئیس 
جمهور نیز اعتبار دریافت شد اگر بر روی این موارد پافشاری شود 
به نتیجه می رسیم و از سازمان برنامه و بودجه هم راهبری توسعه 
را انتظار دارم. دوســتی گفت: توسعه باال دستی در استان اتفاق 
افتاده اما باید خوشه های صنعتی مرتبط با صنایع استان نیز ایجاد 
شود که سیاست گذاری و پافشاری بر تحقق آن نیازمند عزمی 
راسخ است تا بتوان عالوه بر رسیدن به توسعه، وضعیت اشتغال و 
درآمد استان را بهبود بخشید. وی با اعالم حمایت قاطع از شاکری 
سرپرست فعلی سازمان برنامه و بودجه هرمزگان، صالح دریانورد 
ریاست سابق این سازمان را فردی پاکدست، صالح و مورد وثوق 
تمامی جریانات سیاســی استان دانست و گفت: آقای دریانورد 
فردی شریف است که حتی منتقدان نیز از وی به نیکی یاد می کند 
و اولویت ما هم ماندن وی در این سمت بود. گفتنی است در پایان 
این جلسه از زحمات صالح دریانورد ریاست سابق سازمان برنامه 

و بودجه هرمزگان از سوی استاندار هرمزگان تقدیر شد. 

استاندار هرمزگان :

صید و تجارت در هرمزگان احیا و توسعه یابد 

امام علی )ع( : بخشنده باش ولی زیاده روی نکن
) روضه بحار ج 2 ص 159(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

دوشنبه 23 خرداد 1401
13 ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3903

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.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر      مهران سلطانی نژاد           09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

کمیسیون معامالت

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار1401-2
موضوع طرح : مشارکت در ایجاد مزرعه رمز ارز با شراکت سرمایه گذار و با در نظر گرفتن 

قدر السهم 40% برای سازمان منطقه آزاد تجاری – قشم و 60% برای سرمایه گذار
- آورده سازمان منطقه آزاد قشم

- مجوز های فعالیت اقتصادی
- مجوز تاسیس 

- مطالعات و جانمایی زمین در سایت صنعتی کاوه
- تامین زمین محل اجرای طرح ) نزدیک ترین فاصله به نیروگاه (
- تامین مجوزهای انتقال برق از نیروگاه به میزان مصرف مورد نیاز

- آورده سرمایه گذار:
miner S9 تامین دستگاه ماینر نو مدل -

- تیم طراحی فنی ، مهندسی و عملیاتی اجرایی
- کلیه عملیات آماده سازی زمین 

- طراحی و ساخت ساختمان اداری و مهندسی و ساخت کانتینر استخراج 
- طراحی و اجرای کلیه عملیات مرتبط با تامین دستگاه ها ، ایجاد اتوماسیون ، مانیتورینگ 

استخراج – قطعات یدکی -مارکتینگ و بازاریابی 
ارائه سوابق کاري مرتبط و توانمندی مالی الزامیست

مدت زمان قبول پیشنهادات : از تاریخ 1401/03/21 لغایت 1401/04/01
محل تسلیم پیشنهادها: جزیره قشم – اسکله بندر بهمن - ساختمان اداره کل حقوقي - 
دبیرخانه کمیسیون معامالت –35252822-076 و  09173630326- 09123054718
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نوبت دوم 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

در شماره قبلی، گزارشی داستان وار از شهرک آبشورک 
بندرعبــاس، به عنوان ســکونتگاهی رســمی که در 
حاشــیه بندرعباس قرار دارد را شروع و بخش هایی از 
 مشکالت مردم و ساکنین آن را توضیح دادیم در ادامه با 
گوشه ای دیگر از مشکالت زندگی در شهرک آبشورک و 

درخواست های اهالی آشنا خواهیم شد.
  دیدار با آقای نماینده 

   گشــت و گذارمان در میان هاله های سیاه رنگ دایره 
شــکل تمام می شود. حاال دقیقا وسط راه باریک خاکی 
ایســتاده ایم. از دور خودروی وانت سفید رنگی نزدیک 
 می شــود، خودمان را از وســط راه خاکــی به کناری 
می کشــیم، منتظر می مانیم تا وانت از کنار ما عبور کند، 
وسایلی که به حد تمام ، بار زده را تماشا می کنم، وانت پر 
است از وسایل مختلف، ظاهراً می خواسته آنها را همین جا 
خالی کند که حضور ما مانع شده است. راننده با مشاهده 
ما پایش را روی گاز می گذارد و خیلی ســریع می رود. 
هادی می گوید: دیدی؟! آمده بود بار خالی کند ما را که 
دید ، رفت. سپس ادامه می دهد آن طرف جاده خاکی هم 
دقیقا مثل همین سمت است که االن دیدم. بیا نشانت بدهم، 
او جلو می افتد و من پشت سرش. از آن هاله های سیاه 
رنگ دایره شکل اینجا هم هست. کمی پا در زباله های به 
 جامانده می کشم، صدای چرق، چرق خورده شیشه ها بلند 
 می شود. هر نوع وسیله ای توی این زمین پیدا می شود حتی 
تکه هایی از وسایل و زباله های بیمارستانی هم به چشم 
می خورد، انواع سرنگ، آنژیوکت و یک سری چیزهای 
دیگر که نشــان می دهد اینها تجهیزات بیمارســتانی یا 

درمانگاهی هستند و همراه سایر زباله ها به اینجا آورده 
 شــده اند. عالوه بر زباله های معمولــی حجم زیادی از 
 نخاله های ســاختمانی هــم در حاشــیه راه خاکی و 
زمین های اطراف رها شده است. چند قدم که بر می دارم 
چشمم به سنگی کامال صاف، خاک گرفته و البته شکسته 
می افتد. دستی بر سنگ می کشم و گردوخاک رویش را 
تمیز می کنم. با تعجب به هادی می گویم: نوشته شهید؟! 
این سنگ قبر شــهید است؟! اینجا چکار می کند؟ کمی 
 بیشتر که سنگ های باقی مانده را این طرف و آن طرف 
 می کنیم اســم دو شــهید که احتماال برادر باشند نمایان 
 می شود. هادی می گوید: اینها اینجا چکار می کنند؟ پاسخ 
می دهم: حتماً سنگ قبر شهدا را عوض کرده اند و سنگ قدیمی 
 را اینجا گذاشته اند. از تکه های سنگ قبر دو شهید عکس 
می گیرم تا بعدا پیگیرشــان باشــم. )بــا کمی پیگیری 
متوجه شــدیم این ســنگ ها مربوط به دو شــهید از 
شهرســتان رودان اســت. کمــی عجیب اســت! چرا 
 اینجــا؟( در همیــن حــال و هوا هســتم کــه هادی 
می گوید: آقای مــرادی هم آمد. به ســمت راه خاکی 
 حرکت می کنیم. ماشــین آقای احمد مــرادی که به ما 
می رســد توقف می کند، سالم و احوال پرسی می کنیم . 
هادی از آقای نماینــده دعوت می کند برای دیدن وضع 
طبیعت این منطقه و رفع مشــکل، منطقــه را از نزدیک 
 بببینــد. آقای مرادی با اشــاره به اطــالع از وضع این 
زمین ها می گوید مسیرهای ورود به منطقه را باید بست تا 
 نتوانند وارد شوند. همانطور که هادی قبال اشاره کرده بود 
در دهیاری به طور مفصل درباره این موضوع و ســایر 
درخواست ها و مشکالت صحبت شده است. ظاهراً آقای 
نماینده بعد از بازدید از شهرک آبشورک مسیر ایسین را در 

پیــش خواهد گرفت به همین دلیل از ما خداحافظی می 
کنند و می روند.

  آبگير شترُکش
    االن، کمی از گرمای هوا کاسته شده است. رو به هادی 
می کنم و می گویم: جای دیگری هم هست؟ می گوید سوار 
 شــو تا برویم. همان راه خاکی را که آمده بودیم دوباره بر
می گردیم. بعد از خروج از راه خاکی، وارد خیابان آسفالت 
می شویم و چند ده متری را طی می کنیم تا به یک زمین 
فوتبال خاکی نسبتا بزرگ می رسیم. هادی می گوید: این 
زمین را یکی از اهالی برای استفاده ورزشی هدیه کرده است 
ولی اهالی بومی اینجا کمتر از آن استفاده می کنند. با تعجب 
می گویم: خوب چرا؟! هادی پاســخ می دهد: این زمین 
هم، بیشتر دست اتباع بیگانه ساکن در شهرک است. حتی 
 برخی مواقع اگرایرانی ها بخواهند در این زمین بازی کنند
می بایست از اتباع بیگانه که تعدادشان خیلی زیاد است 
اجازه بگیریم. حتی کارگرهای کارگاه بازیافت زباله هم 
از اتباع بیگانه هستند. وقتی به آنها اعتراض می کنیم که 
چرا به این شــکل به طبیعت آسیب می زنید خیلی حق 
به جانب می گویند: ما توی این شــهرک سیصد خانواده 
هستیم و شما هم هیچ کاری نمی توانید انجام دهید! بروید 
و هر کاری دوست دارید بکنید! سپس هادی یک حساب 
کوچک انجام می دهد و می گوید: سیصد خانواده که هر 
کدام حداقل پنج نفر عضو دارند می شــود هزار و ۵٠٠ 
نفر! تازه به این عدد دوست و فامیل و آشناهایشان را هم 
باید اضافه کرد که اینجا ساکن نیستند. در چنین وضعیتی 
 چطور باید از حق و حقوق مردم این شــهرک دفاع کنیم.
گوش هایم گرم شنیدن صحبت های پر حرارت هادی است 
و با اشاره او کوچه های خاکی را یکی پس از دیگری رد 

می کنم، بعد از عبور از پیچ یک کوچه ناگهان یک پیکان 
وانت با سه نفر سرنشین جلویمان ظاهر می شود. سه تبعه 
بیگانه با هیکل های درشت و ورزیده به فشرده ترین حالت 
ممکن خودشان را روی صندلی جلو ماشین جا داده اند 
 طوری که اگر در ماشــین باز شود نفر چسبیده به در، در 
کوتاه ترین زمان ممکن بیرون پرت می شــود. اما پشت 
وانت، ازکف تا باالتر از سقف پر است از انواع ضایعات 
بازیافتی که به زور جا سازی شده اند. ماشین بیچاره هم 
با این حجم باالی بار، تقریبا سینه خیز خودش را در چاله 
 چوله های محله می کشاند و خیلی آهسته و آرام از کنارمان 
می گذرد تا از دید ما خارج شود. هادی می گوید: دیدی! 
این هم مشتی نمونه خروار که خودت دیدی! در همین حین 
 به چند ساختمان نیمه کاره، یا تخریب شده اشاره می کند و 
 می گویــد این ســاختمان هــا را شــبانه و به طور 
 غیر قانونی می سازند البته بعداً بر اساس قانون تخریب 
می شــوند ولی اینها باز هم کار خودشــان را می کنند. 
چند خانه دیگر را هم نشــان مــی دهد و می گوید این 
خانه ها هم متعلق به اتباع بیگانه اســت، ببین در مسیر 
عبور آب خانه ســاخته اند و هیچ قانونی هم برایشان 
 مهم نیســت چند نفــر از این اتباع را می شناســم که 
خانه های ساخته شده را به دوستان و اقوام خودشان که 
تازگی به ایران آمده اند فروخته اند. کمی جلوتر بعضی از 
افراد مسیر عبور همین آب را تغییر داده اند تا محل تجمع 
آب از زمین هایشان دور شود و بتوانند زمین شان را به 
عنوان زمین خوب، با قیمت مناســب بفروشند. در ادامه 
مسیر به یکی از دوستان هادی برخورد می کنیم، بعد از  
اینکه متوجه می شود برای تهیه گزارش آمده ایم به سمتم 
می آید و بعد ازسالم و احوال پرسی می گوید: چند روز 

پیش یک شــتر بالغ و دو شتر کوچک به خاطر خوردن 
 آب مسموم تلف شدند سپس در فاصله چند صد متری 
نقطه ای را نشان می دهد و می گوید: یکی از شترها همان جا 
 افتاده، دو شتر دیگر هم کمی دورتراند اگر بخواهی نشانت 
می دهم. قدم زنان به ســمت نقطه مورد نظرش حرکت 
می کنیم در مسیر رسیدن به شتر تلف شده، به یک آبگیر 
نسبتا کوچک می رســیم هادی می گوید: آبی که اینجا 
جمع شــده، باقی مانده فاضالب کارگاه قالیشویی است 
 که با لوله کشــی از بین درختان َکــَرت به اینجا منتقل 
می شــود این آب آلوده باعث از بین رفتن این حیوانات 
شده اســت.کمی بیشــتر به َگندآبی که جمع شده نگاه 
 می کنم رنگ دانه های قرمز کــه احتماال، پُرز یا رنگ 
فرش های شســته شده است روی ســطح آب باال و 
 پایین می رونــد. چند عکس از این آبگیر شــترُکش 
می اندازم و به همراه هادی و دوســت جوانش به سمت 
جایی که شتر تلف شده آنجا افتاده حرکت می کنیم. در 
مسیر جوان می گوید: این شتر کنار همین آبگیرمسموم 
افتاده بود برای اینکه آب را بیشــتر آلوده نکند آن را به 
اینجا منتقل کرده اند.ســپس ادمه می دهد: خودم شتری 
داشتم که یک دفعه و بدون هیچ دلیلی ُمرد، بعد از مرگش 
متوجه شدیم حیوان بیچاره موقع خوردن غذا یک سوزن 
جوال دوز بزرگ را بلعیده است. بعد در حالی که تصویر 

سوزن را در تلفن همراهش نشــان می دهد می گوید: 
حیوان بیچاره احتماال وقتی توی زباله ها مشغول خوردن 
غذا بوده ســوزن را بلعیده است. حاال دیگر به شتر مرده 
رسیده ایم، عجب شتر بزرگ و خوش هیکلی است. جوان 
 ادامــه می دهد: حیوان بیچاره به خاطر خوردن از همین 
آب های قالیشویی که حاوی مواد شوینده است مسموم 
و تلف شــده اســت . ای کاش یک فکری به حال این 
قالیشویی ها می کردند و حداقل فاضالب کارگاه را هر 

جایی رها نمی کردند.
  آخرین درخواست

   نزدیک غروب اســت و از گرمای چند ساعت پیش 
خبری نیســت ولی گشــت و گذارمان در آبشــورک 
 هنوز بــه پایان نرســیده از هادی و دوســتش اجازه 
می خواهم که اگر ممکن باشد ادامه موضوعات را برای 
وقتی دیگر بگذاریم. دوســت هــادی به عنوان آخرین 
درخواســت می گوید: یکی از مهمتریــن نیاز های ما 
داشــتن حداقل دو زمین چمن مصنوعی برای استفاده 
اهالی و نوجوانان اســت آخر نمی شود که این بچه ها 
و نوجوانان در این آشــغال ها و زباله ها سرگرم شوند 
 حتــی محله شــهناز ) آیت اهلل غفــاری ( هم دو زمین 
چمن مصنوعــی دارد ولی اینجا از این امکانات محروم 

است.

Taha           @ gmail.com
محمد زارعی/دریا
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 قسمت دوم

گروه خبر//  رییــس مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی استان هرمزگان 
از اضافه شدن ۱۱ رشــته جدید کاردانی 
و کارشناسی ناپیوســته در پذیرش سال 
آموزشی  مرکز  این   ۱4۰۱-۱4۰۲ تحصیلی 

خبر داد. 
   بیژن خشــنود گفت: این مرکز آموزشی 
برای نیمسال تحصیلی ١4٠٢-١4٠١ در 
دو مقطع کاردانی و کارشناســی ناپیوسته 
 بــدون آزمون پذیــرش می کنــد. وی 

رشــته های جدید اضافه شــده در مقطع 
کاردانی را شامل مدیریت خدمات بندری، 
انبارداری ، امور اداری ، هتلداری ، روابط 
عمومی ، اتوماسیون صنعتی ، تولید محتوای 
دیجیتالی و کسب و کارهای دیجیتالی بیان 
کرد.خشنود اضافه کرد: عالوه بر این هشت 
رشــته جدید در مقطع کاردانی سه رشته 
نیز در مقطع کارشناســی شامل مدیریت 
امور فرهنگی ، تربیت مربی پیش دبستان، 

مهندسی فناوری شهرسازی به رشته های 
این مرکز آموزشــی افزوده شــده است.
به گزارش ایســنا، رییــس مرکز آموزش 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی هرمزگان 
 در پایــان، پذیرش رشــته هــای جدید 
مقاطع کاردانی و کارشناســی ناپیوسته را 
در راســتای توسعه و گسترش رشته های 
مهارتی، نیاز بازار کار، توسعه کارآفرینی و 

اشتغالزایی دانشجویان استان عنوان کرد.

افزوده شدن ۱۱ رشته جدید
 به مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس

عالوه بر زباله های معمولی حجــم زیادی ازنخالــه های ســاختمانی هــم در حاشــیه راه خاکی و زمین های اطراف رها شــده است

از قالیشویی تا شتر ُکشی !

آبشورک ، سکونتگاهی که با اجرای صریح قانون مشکالتش رفع می شود


