
گروه خبر // احمد مرادي نماينده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی به همراه 
يعقوب دبيري نژاد عضو شــوراي اسالمي شــهر بندرعباس طي بازديد از بخش هاي 
تاسيســاتي, خدماتي و تفريحي پروژه احداث پارك آبي بندرعباس قول مساعد داد تا 
موانع تكميل و بهره برداري پروژه تفريحي گردشگري پارك آبي بندرعباس را پيگيري 

و رفع نمايد. 
به گزارش خبرنگار دريا ؛ احمد مرادي با اشــاره به اينكه كلنگ اين مجموعه در زمان فرمانداري 
وي در سال ٩٢به زمين خورده و متاسفانه بدليل مشكالت متعدد هنوز به بهره برداري نرسيده است 

گفت: با توجه به كمبودهاي استان در زمينه مراكز تفريحي و گردشگري الزم است مديران شهري 
و اســتاني براي رفع موانع پروژه هاي سرمايه گذاري حوزه گردشگري  تالش بيشتري نمايند. در 
ادامه اين بازديد شفيعي سرمايه گذار پروژه پارك آبي بندرعباس گفت: تا كنون در اين پروژه بيش 
از ١٦٠ ميليارد تومان هزينه در ٢٦هزار متر مربع زيربنا انجام شــده است و در صورت رفع موانع 
و مشكالت موجود پارك آبي بندرعباس تا مهر ماه به بهره برداري خواهد رسيد و براي ١٤٠ نفر 
اشتغال مستقيم ايجاد مي شود. دبيري نژاد عضو شوراي شهر بندرعباس نيز قول مساعد تا جهت 

صدور پروانه و مجوزات اين مجموعه پيگيري هاي الزم را تسريع نمايد.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد 
طرح تامین آب روستاهای شمال 

بندرعباس از آبشیرینکن خلیج فارس 
در مرحله نهایی

توسط کارشناسان اداره کنترل و بازرسی کشتی ها در 
بنادر استان صورت گرفت؛

بازرسی از 678 فروند شناور ایرانی و 
خارجی در بنادر هرمزگان

بالتکلیفی اقدام ملی مسکن در مرکز 
هرمزگان؛

بندرعباس کجای طرح 
 »4میلیون مسکن

 در 4 سال « است؟
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احمد مرادي نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي خواستار شد

مشارکت مديران استاني
 در رفع موانع تكميل پارك آبي

در صورت رفع موانع، پارك آبي تا مهرماه بهره برداري خواهد شد 
 افزایش شمار تب کریمه کنگو 

در هرمزگان به 6 نفر 
راه اندازی دبیرخانه دائمی جشن های 

زیر سایه خورشید درهرمزگان 
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در  فــوالد هرمزگان  مديرعامل   // گروه خبر 
کارگاه طراحی مدل کســب و کار شرکت های 
ارائه  زيرگروه فوالد هرمزگان گفت: محورهای 
شده در هلدينگ مبارکه سرلوحه برنامه های 
فوالد هرمزگان و شرکت های زيرمجموعه قرار 

خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار دريا ؛ وی با بيان اينكه نيروهايی 
جوان و خالق در شــركت های زيرگروه مشــغول به 
كارند گفت: موفقيت و دســتيابی به اهداف در ســايه 

توانمندسازی نيروی انسانی است. 
معروفخانی تاكيد كرد : در همه شركت های گروه فوالد 

هرمزگان بايد به خلق ارزش توجه كرده و از ابتكار و 
نوآوری حمايت شود. 

مديرعامل فوالد هرمــزگان با تاكيد بر هم افزايی بين 
شــركت های زيرگروه اين شركت گفت: رويكردهای 
گروه فوالد مباركه با كارشناسی های پيوسته و مدون 
در محورهای گوناگون مشخص شده و اين رويكردها 
می بايست در همه شركت های زيرگروه فوال د هرمزگان 
نيز اجرا شــود. معروفخانی با اشاره به رويكرد توسعه 
محــور كمی و كيفی دكتر طيب نيــا مديرعامل فوالد 
مباركه اظهار داشت: اين رويكرد انشاهلل آينده درخشانی 
استراتژيک گروه فوالد مباركه رقم خواهد زد.را برای فوالد هرمزگان به عنوان دومين شركت بزرگ و 

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد 

رویکردهای فوالد مبار     سرلوحه شرکتهای گروه فوالد هرمزگان

مديرعامل بنیاد احسان در بازديد از روستاهای گافر بشاگرد خبر داد 

تامین لوازم منزل و وسایل سرمایشی مناطق محروم توسط بنیاد احسان
صفحه 8 را بخوانید

گروه خبر // رئيس کل دادگستری 
های  برنامه  ويژه  هرمزگان  استان 
بزرگداشــت هفته قوه قضاييه در 

اين استان را تشريح کرد.
به گزارش خبرنــگار دريا ؛ رئيس كل 
دادگســتری و رئيس ستاد بزرگداشت 
هفته قوه قضاييه در هرمزگان با اشــاره 
بــه برنامه ريزی انجام شــده به منظور 
برگزاری هرچه مطلوبتر اين مناسبت در 
سطح حوزه های مختلف قضايی استان، 
مهمترين برنامه های پيش بيني شده از 

سوي اين ستاد را اعالم كرد.
برگزاری  در جريــان  قهرمانی  مجتبی 
نشست شورای قضايی استان هرمزگان 

با گراميداشــت ياد و خاطره امام راحل 
عظيم الشــأن )ره( و شــهيدان واالمقام 
انقالب اسالمی به ويژه شهيد آيت اهلّل دكتر 
بهشــتی )رضوان اهلّل تعالی عليه(، اظهار 
داشت: حضور در گلزار شهدا و تجديد 
ميثاق با آرمان هاي امام راحل و شهداي 
انقالب اسالمي، ديدار مسئوالن قضايی 
با نماينده ولی فقيه در اســتان، پخش 
مصاحبه راديــو تلويزيونی رئيس كل 
دادگستری اســتان هرمزگان و دادستان 
بندرعباس از طريق صدا و سيمای مركز 
خليج فارس ، برگزاری نشســت ها و 
همايش هاي مختلف با حضور مسئوالن 
دســتگاه قضايي و قضــات و كاركنان 
دســتگاه قضايی و نماينــدگان وكال و 

حقوقدانان از جمله اين برنامه ها است.
رئيــس كل  افــزود: ســخنراني  وی 
دادگستري استان در آئين سياسی عبادی 
نمازجمعه شهرستان بندرعباس، حضور 
مسئوالن قضايی استان در ميز خدمت 
قضايی و پاسخگويي به مطالبات مردم، 
برگزاری كنفرانس خبــری رئيس كل 
دادگستری اســتان هرمزگان و دادستان 

مركز استان و مســئوالن سازمان های 
تابعه قوه قضاييه با حضور خبرنگاران 
و اصحاب رســانه، معرفــي قضات و 
كارمندان نمونه دادگستری و دستگاه های 
تابعه قوه قضاييه، ديدار با خانواده هاي 
معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران دستگاه 
قضايی و برگزاری مســابقات فرهنگی 
ورزشــی را به عنوان بخش هايی ديگر 
از برنامه های پيش بيني شده به منظور 
گراميداشت هفته قوه قضاييه در استان 

هرمزگان است.
هرمزگان  استان  قضايی  رئيس شورای 
،مالقات مسئوالن قضايی كشور با رهبر 
معظم انقالب اسالمي )مد ظله العالی( و 
ارائه گزارش عملكرد يک ساله دستگاه 
قضايي كشــور از ســوي رياست قوه 
قضاييه و همچنين استماع رهنمودهاي 
ارزشمند و راهگشاي رهبر معظم انقالب 
خطاب به مسئولين عالی قضايی كشور 
را به عنوان حســن ختــام برنامه های 
بزرگداشت هفته قوه قضائيه عنوان نمود.

قهرمانی با اشاره به نام گذاری امسال از 
سوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال 

توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين، هفته 
قوه قضاييه را فرصت مغتنمی به منظور 
معرفی عملكرد، اقدامات و دستاوردهای 
دستگاه قضايی اســتان و سازمان های 
وابســته به مردم و همچنيــن ارزيابي 
عملكرد يكسال گذشته و شناسايی نقاط 

قوت و ضعف آن برشمرد.
رئيس كل دادگســتري استان هرمزگان 
در اين نشســت، افزايش هماهنگی در 
عملكرد و برنامه ريزی ها ميان اعضاي 
شــورای قضايی اســتان را زمينه ساز 
دستيابي به نتيجه مطلوبتر در جهت تحقق 
اهداف پيش بينی شده از سوی دستگاه 

قضايی عنوان كرد.
گفتنی است،  با توجه به اينكه در نتيجه 
اقدام تروريستی منافقين كوردل در انفجار 
مقر اصلی حزب جمهوری اسالمي در ۷ 
تير سال ١۳٦٠، آيت اهلّل بهشتي رييس 
وقت قوه قضاييه كشــور و بيش از ۷٢ 
نفر از مقامات و چهره هاي برجسته نظام 
نوپای جمهوری اسالمی ايران به شهادت 
رسيدند، اول تا هفتم تيرماه به نام هفته 

قوه قضاييه نام گذاری شده است.

ویژه برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضاییه در هرمزگان اعالم شد

گروه خبر // سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی 
هرمزگان از افزايش شمار بيماران مشكوك به 
تب کريمه کنگو در اين اســتان به ۶ نفر خبر 

داد. 
 فاطمه نوروزيان سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی 
هرمزگان در گفت وگوی رسانه ای اظهار داشت: طی 
يک هفته گذشته تنها ٢ بيمار مشكوك به تب كريمه 

كنگو در اين استان شناسايی شده بود. وی افزود: 
يک مورد مرد ۳۵ ســاله از جزيره قشم است كه 
جان خود را از دست داد كه تست او نيز مثبت شد 
و دومين مورد خانمی ۵۵ ساله از سيريک می باشد 
كه در بخش مراقبت هــای ويژه تحت درمان قرار 
گرفت. سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان 
تصريح كرد: در روزهای اخير چهار بيمار ديگر با 

عالئم مشــكوك به تب كريمه كنگو در اين استان 
بستری شدند.نوروزيان ادامه داد: از پنج بيمار باقی 
مانده نتيجه آزمايش يک مورد منفی شد اما نتيجه 
آزمايش چهار نفر ديگر همچنان مشخص نيست و 

بايد منتظر ماند.
بــه گزارش فــارس ، وی خاطرنشــان كرد: اين 
بيماران كه غالبا با دام زنــده در ارتباط بوده اند از 
شهرستان های ســيريک، قشم، ميناب و بندرخمير 

هستند.

افزايش شمار تب کريمه کنگو در هرمزگان به ۶ نفر 

گروه خبر // مديرکل کانون پرورش فكری کودکان 
و نوجوانان هرمزگان گفت: تمام مراکز کانون اين 
و  تخصصی  کارگاه  برگزاری ۵۳۰  آماده  اســتان 
فعاليت های عمومی به صورت حضوری در فصل 

تابستان امسال هستند. 
پروين پشتكوهی افزود: برای تابستان امسال ۵۳٠ 
كارگاه تخصصی و فعاليت های عمومی در ١٦ مركز 
فرهنگی هنری كانون و كتابخانه ســيار استان پيش 

بينی شده است.
وی ادامه داد: كودكان و نوجوانان اســتان، تابستان 
می توانند در كالس های هنــر قصه گويی  و اجرا، 

شــعر و قصه، فن بيان، هنرهای  تجســمی، نقاشی، 
ســفال، هنرنمايشــی، تصويرســازی، پويانمايی، 
هنرآوايی و ســاير فعاليت های ادبی و كارگاه های 
تخصصی شركت كنند. مديركل كانون پرورش فكری 
هرمزگان، برگزاری كالس های كتابخوانی، معرفی 
و بحث كتاب، آشــنايی با قرآن و احاديث، تمرين 
نقد و گفت وگو، قصه گويی و آشــنايی با قصه را از 
جمله فعاليت عمومی كانون پرورش فكری اســتان 
در فصل تابســتان عنوان كرد كه به صورت رايگان 
برگزار می شــود.  پشــتكوهی تصريح كرد: كانون 
پرورش فكری تنها نهادی اســت كه در تمامی ايام 

ســال فعاليت های متنوعی را برگزار و عالوه بر آن 
در فصل تابســتان نيز با برگزاری كالس های ويژه 
همواره به دنبال كشف و شناسايی استعداد در كودكان 
و نوجوانان می باشــد. وی اضافه كرد: در راستای 
حمايت از طرح جوانی جمعيت نيز فرزندان ســوم 
خانواده ها مشــمول ۵٠ درصد تخفيف در ثبت نام 
كارگاه های تابســتانه خواهند بود. به گزارش ايرنا ؛ 
گفتنی است؛ تابستان امسال تعداد ١٦ مركز ثابت در 
سراسر استان پذيرای كودكان و نوجوانان هرمزگانی 
است و عالقه مندان می توانند برای كسب اطالعات 

بيشتر به مراكز فرهنگی هنری كانون مراجعه كنند.

آغاز ثبت نام کالس های تابستانه کانون پرورش فکری هرمزگان

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد 

رویکردهای فوالد مبار 
سرلوحه شرکتهای گروه 

فوالد هرمزگان
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نوبت اولفراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

گانی شرکت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : اجرای خدمات مشترکین در شهرستانها بندرعباس و قشم   مبلغ برآورد اولیه :221,993,356,606 ریال ) دویست وبیست و یک 

میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و ششصد و شش ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق » از طریق منابع داخلی - جاری  تأمین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 8,340,000,000  ریال )هشت میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال ( .
رتبه و رشته مورد نظر :رتبه 5 رشته آب مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر 

جهت فروش اسناد مناقصه   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ1401/04/01 تا ساعت 14 تاریخ1401/04/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 21/04/1401 زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ1401/04/22
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شرکت گاز هرمزگان رتبه برتر 
در حوزه سالمت اداری  را کسب کرد

 گروه خبر// شركت گاز استان هرمزگان  در هشتمين دوره سنجش 
ســالمت اداری شركت ملی گاز ايران در سال ١٤٠٠،  موفق به كسب 
رتبه برتر شــد.به گزارش  خبرنگار دريا، حسن دالوری، دبير كميته 
ســالمت اداری و صيانت از حقوق شــهروندی  گاز استان هرمزگان  
ضمن اشــاره به كســب اين موفقيت، افزود: طبق اعالم امور بازرسی 
و پاســخگويی به شكايات شركت ملی گاز ايران و با عنايت به نتيجه 
حاصل از بررســی مدارك و مستندات واصله از سامانه مربوطه و نيز 
استعالم های بعمل آمده از واحد آموزش شركت ملی گاز و واحدهای 
نظارتی، شركت گاز اســتان هرمزگان در سال ١٤٠٠ موفق به كسب 
رتبه سوم در زمينه سالمت اداری شد.وی بيان كرد: رويكرد اساسی در 
ارزيابی ســالمت اداری شركت های تابعه شركت ملی گاز، نظارت بر 
فرآيندهای مختلف عملكردی شركت ها از طريق پايش شاخص ها) 
آموزش، قانون گرايی، شفافيت، پاسخگويی، شايسته ساالری، انضباط 
اداری مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار و توسعه سامانه های 
الكترونيک و فن آوری های نوين و نظارت و كنترل داخلی( در راستای 
بهبود اين فرآيندها است.دالوری تصريح كرد: اين شركت در هشتمين 
دوره ســنجش سالمت اداری شركت ملی گاز ايران در سال ١٤٠٠ با 
كسب امتياز ٩8.٩۳٢ موفق به كسب رتبه سوم شد و اين در حالی است 
كه در سال ١۳٩٩ نيز رتبه برتر  و مقام ششم را كسب كرده بود.رئيس 
منابع انسانی شركت گاز اســتان هرمزگان اين مقام ارزنده را حاصل 
مساعدت و همكاری مديرعامل و تالش و مساعی كليه كاركنان اين 
شركت  دانســت و عنوان كرد: با بررسی نتايج بدست آمده در كميته 
ســالمت اداری شركت، اقدامات الزم در خصوص تقويت نقاط بهبود 
و شناســايی نقاط ضعف و اتخاذ تدابيــر الزم جهت تدوين و اجرای 
برنامه هــا و پروژه های بهبود اقدام الزم در ســال ١٤٠١ نيز صورت 
خواهد پذيرفت كه در اين بين آموزش های الزم قوانين و مقررات و 
نظارت بر حسن اجرای آنها می تواند به عنوان راهكار اصلی در پياده 

سازی سالمت اداری مد نظر قرار  گيرد.

انتصاب در آب و فاضالب شهرستان بندرعباس 
 گروه خبــر // طی مراســمی با حضور سرپرســت فرمانداری 
بندرعبــاس مديرمنطقه يک و آبفای فين منصوب شــدند.به گزارش 
خبرنگار دريــا ؛  محمد مرودی  ضمن تقدير و تشــكر از زحمات 
شــبانه روزی آبفای شهرستان  بندرعباس اظهار داشت: مسئوليت در 
نظام مقدس جمهور اســالمی يک امانت است و می بايستی با هدف 
خدمت به مردمی صورت گيرد كه دل در گرو اين نظام دارند.وی گفت: 
شركت آب و فاضالب از جمله دستگاههای خدمت رسانی است كه در 
تعامل و ارتباط مســتقيم با مردم قرار دارد كه  خوشبختانه   مديران و 
كاركنان شركت آب و فاضالب در اين زمينه به خوبی عمل نموده اند، 
كه جای تقدير و تشكر دارد.وی بابيان اينكه آب يک نياز ضروری و 
مايه حيات است، افزود: فرمانداری شهرستان بندرعباس  با تمام توان 
آماده همكاری با شــركت آب وفاضالب  خواهد بود و در اين مسير 
از هيچ كوششی دريغ نخواهد كرد.در پايان اين جلسه رسول محمدی 
به عنوان مدير امور آب و فاضالب  منطقه يک منصوب و از زحمات 
فريد معتمد تقدير شد در ادامه اين جلسه نيز از خدمات  ميثم دادی زاده 
مدير سابق امور آبفای شهر فين تقدير و حكم امين احمدی پوربعنوان 

مدير جديد به وی ابالغ شد.
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سرمقاله

 كمتر هفته ای اســت كه اخباری از تصادفات مرگبار خودروهای 
موسوم به شوتی و سوختبر در جاده های هرمزگان ديده و شنيده نشود 
و افــرادی كه زنده زنده در آتش می ســوزند يا جاده هايی كه بدليل 
غيراستاندارد بودن و... به قتلگاه رانندگان و سرنشينان تبديل شده و برای 
هيچ كدام از اين موارد اقدام مناسبی صورت نگرفته است.متاسفانه علی 
رغم اينكه هرمزگان شاهرگ و قطب اقتصاد وتجارت كشور می باشد، 
اما نه از جاده های ترانزيتی مناسب وايمن واستاندارد برخوردار است 
و نه از طرفی ديگر مردمان اين ديار سهمی از صنعت، معدن، تجارت 
وثروت اين استان برده اند وسهم شان فقط فقر وفالكت، بيكاری و گرانی 
است. پايتخت نشينان در ادوار مختلف هرمزگان را گاوی شيرده ديده اند 
كه فقط بايستی از شــيرو ثروتش بدوشند واين استان زرخيز روز به 
روز نحيف تر شده و در رتبه نخست فقر وفالكت، بيكاری و گرانی در 
كشور قرار دارد. از گذشته تاكنون بر مردمان وجوانان مرزدار و مرزبان 
هرمزگانی برچسب قاچاقچی زده شده است واز آن طرف قاچاق های 
سازمان يافته كه قاچاقچيانش در خارج از استان هستند ديده نشدند و 
كولبران هرمزگانی كه فقط برای امرار معيشت، كااليی را جابجا كردند، 
قاچاقچی خوانده شدند. طرح رزاق را در برخی مناطق مرزی كشور  
اجرا كردند و هرمزگانی ها از اين طرح بی نصيب شدند. مردمانی كه از 
قرن ها پيش از دريا با صيادی و تجارت وملوانی امرار معاش می كردند، 
درحال حاضر ودر اين سال ها  دريا به رويشان بسته شده است. مجوز 
صيد به آنها وفرزندان شان داده نمی شود ومی گويند ذخاير دريا محدود 
اســت و به بهانه حفظ ذخاير به آنها مجوز صيادی داده نمی شود و با 
آنها برخورد می شــود واز آن طرف كشتی های غول پيكر موسوم به 
چينی دريا را جاروب وغارت می كنند و به آنها  نگفتند ذخاير دريا را 
به خطر می اندازيد. از طرفی ديگر در صنايع برای هرمزگانی ها شغل 
نيست و نيروی مورد نياز صنايع از ساير استان های كشور تامين شد و 
به هرمزگانی ها گفته اند كه نيروی ماهر برای صنايع می خواهيم و شما 
مهارت ديده نيستيد. اداره كل آموزش فنی و حرفه ای نيز در اين سالها 
سكانش در دستان غيربومی ها بوده و مراكز آموزش فنی و حرفه ای را 
نه تنها افزايش ندادند كه حتی اقدام به واگذاری مراكز خواهران به بخش 
خصوصی كردند و بيشــتر آموزش ها به آموزشگاه های آزاد واگذار 
شده اند كه جوانان هرمزگانی توان پرداخت اين هزينه های سنگين برای 
آموزش را ندارند و هيچكس هم پاسخگونيست ودرحال حاضر نيز 
سرپرست غيربومی سكاندار اين مجموعه مهارت آموزی است. با اين 
شرايط و بی مهری ها، جوانان هرمزگان به سمت مشاغل كاذب رفته اند 
و جان خودشان و ديگران را به خطر می اندازند و هر هفته چندين نفر 
جان شــان را ازدست می دهند و خانواده های بسياری عزادار شده و 
متاســفانه تاكنون اقدامی اساسی برای برای چالش بيكاری در استان 
نشده است ومسئوالن گويا به كسب مقام اولی هرمزگان در بيكاری، فقر 
وفالكت و گرانی افتخار و فخرفروشی می كنند كه نسخه ای درمانگر 

    علی زارعینمی پيچند.

مرگ های ارزان در جاده های هرمزگان

با حضور  // در نشســتی  گروه خبر 
در  هرمزگان  نماينــده  مرادی  احمد 
مجلس شــورای اســالمی و اعضای 
شورای اسالمی تعدادی از روستاهای 
شهرســتان بندرعباس و قشــم به 

ميزبانــی شــرکت آب و فاضــالب 
هرمزگان برگزار شد، مسائل حوزه آب 

اين روستاها بررسی شد.
به گزارش خبرنگار دريا ؛ عبدالحميد 
حمزه پور مديرعامل شــركت آب و 

فاضالب هرمزگان در اين جلســه با 
اشاره به حساسيت های مجموعه آب 
و فاضالب و حمايت های ويژه دولت 
نمايندگان  اســتاندار هرمزگان،  بويژه 
مجلــس شــورای اســالمی افزود: 
پيش بينی های الزم برای رفع نيازهای 
آبی روســتاها صورت گرفته اســت 
كه تحقق آنها باعــث كاهش دغدغه 
های مردم خواهد شــد.وی به يكی از 
برنامه های مهم آبفا در تامين نيازهای 
آبی روستاهای بخش مركزی بندرعباس 
اشاره كرد و افزود: پيش بينی الزم برای 
اتصال روستاهای شمال بندرعباس به 
خط انتقال آبشــيرينكن خليج فارس 

با اولويت پنج روســتای انتهايی خط 
فعلی در غــرب تازيان صورت گرفته 
است كه تكليف آن بزودی مشخص و 
عمليات اجرايی آن آغاز خواهد شد.به 
گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب 
هرمزگان ، تخصيص الزم برای تامين 
آب از ايــن محل صــورت گرفته و 
خط انتقال آن در قالب جهاد آبرسانی 
احداث خواهد شد. حمزه پورهمچنين 
به اقدامات در حال انجام آبرسانی در 
قشم اشاره كرد و افزود: با اضافه شدن 
سه ظرفيت جديد تامين آب در قشم، 
نيازهای مردم اين روســتا نيز از محل 
ياد شــده تامين خواهد شد.حمزه پور 

به عمليات توسعه و اصالح شبكه در 
روستاهای سرخا، گيشان و... نيز اشاره 
كرد و افزود: درخواســت های مطرح 
شده از سوی نمايندگان مردم اين منطقه 
در دســتور كار و اقدامات الزم برای 
تامين نيازهای آبی آنها صورت خواهد 
گرفت.در اين نشســت همچنين احمد 
مرادی نماينده هرمــزگان در مجلس 
شورای اسالمی با قدردانی از اقدامات 
انجام شــده آبفا، موضوع آب يكی از 
خواسته های عمومی دانست و افزود: 
ما نيز از هر اقدامی كه به تســريع در 
انجام آن بينجامد، دريغ نخواهيم كرد و 

پيگيری می كنيم. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد 

طرح تامين آب روستاهای شمال بندرعباس از آبشيرينكن خليج فارس در مرحله نهايی

گروه خبر // دانشــگاهيان سراســر کشور برای 
شــرکت در مســابقات و برنامه های فرهنگی 
ششمين جشنواره صحيفه سجاديه می توانند آثار 
و توليدات فرهنگی خود را به دبيرخانه های استانی 

در دفاتر نهاد رهبری تحويل دهند.
به گــزارش خبرنگار دريا ؛ مســئول دفاتر نهاد 
نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه های 
هرمزگان و دبير ششمين جشنواره صحيفه سجاديه 
دانشگاهيان كشوردر تشريح برخی از برنامه های 
ششمين جشــنواره صحيفه سجاديه دانشگاهيان 
سراسر كشــور بيان كرد: در راستای اجرای اين 
جشــنواره دو كار مهم و اساسی در حال پيگيری 
و انجام است. اولين كار توليد محتوا و عرضه آن 
است كه توسط  دبيرخانه جشنواره در حال اجرا و 
پيگيری است و بخش ديگر جشنواره شامل مطالبه 
و دريافت  آثار از دانشــگاهيان است كه توسط 
دبيرخانه های استانی در دانشگاه های كشور انجام 
می شــود.حجت االسالم و المسلمين سيد عباس 
تقوی  ادامه داد: خانواده بزرگ دانشگاهيان سراسر 
كشور كه شــامل دانشجويان، اســاتيد، كاركنان 
و خانواده های محترم آنها هســتند می توانند به 
ســايت صحيفه سجاديه نهاد رهبری مراجعه و از  
بخش های مختلفی كه در قالب های شعر، داستان ، 
فيلم نامه، طراحی گرافيكی ، مقاله و ...  منتاسب با 
روحيه و توانايی خود اطالع پيدا كنند.وی تشريح 
كرد: آثار ارســالی ابتدا در دفاتر نهاد رهبری هر 

استان و دانشگاه ها دريافت می شوند. سپس  آثار 
دريافتی در هر اســتان داوری و نفرات برگزيده 
اســتانی به دبيرخانه مركزی جشــنواره معرفی 
می شــوند تا در ادامه نيز از ميــان مجموعه آثار 
ارسالی ، نفرات كشوری انتخاب و در اسفند ماه كه 
پايان جشنواره است هدايايی به نفرات منتخب داده 
خواهد شد.دبير ششمين جشنواره صحيفه سجاديه 
دانشگاهيان كشور با اشــاره به اينكه در اجرای 
برنامه های جشــنواره مخاطبان مختلف صحيفه 
ســجاديه در نظر گرفته شده اند توضيح داد: يكی 
از برنامه های مهم اين جشــنواره توليد و عرضه 
محتوا هايی متناسب يا صحيفه سجاديه است و در 
همين راستا كتابی با عنوان صحيفه زندگی توسط 
جمعی از محققين و انديشــمندان در يازده فصل 
آماده و در آســتانه چــاپ و عرضه قرار دارد كه 
ماموريت اصلی اين كتاب بر اساس اهداف بيانيه 
گام دوم انقالب تعريف شده است.حجت االسالم و 
المسلمين تقوی  ادامه داد: از كتاب صحيفه زندگی  
يک دوره مسابقه كتابخوانی در دو مرحله از مهر 
ماه به بعد انجام خواهد شد و همچنين كار دوم ما 
در رابطه با اين كتاب اين اســت كه حدود يازده 
نشــريه دانشجويی از آن اســتخراج و تا االن دو 
نسخه  ازآن چاپ و عرضه شده و به اميد خدا از 
اين نشريات هم چند دوره مسابقه برگزار خواهد 
شد.وی ياد آور شد: سومين كاری كه در رابطه با 
كتاب صحيفه زندگی و ديگر آثار ديگر مربوط به 

امام سجاد عليه السالم در حال انجام است، اينكه 
بيش از ۳٠٠ عكس نوشته گرافيكی با محوريت 
موارد ذكر شــده در حال توليد اســت كه برخی 
از آنها نيز تا كنــون در فضا های مختلف عرضه 
شــده اند و تا االن بيش از هفتاد پوستر چاپ و 
در  صفحه اختصاصی جشنواره صحيفه سجاديه 
منتشر شده كه قابل مشاهده و استفاده است.دبير 
ششمين جشــنواره صحيفه سجاديه دانشگاهيان 
كشور  با اشــاره بر اين نكته كه استان هرمزگان 
پيش از اين نيز در ســال ١۳٩٢ اجرای جشنواره 
صحيفه سجاديه دانشگاهيان كشور را در كارنامه 
خود دارد توضيح داد: كار بعدی ما اين اســت كه 
بر اساس بروشور هايی كه سال ٩٢ توليد و عرضه  
كرده شده بود يک ســری برنامه ها و مسابقات 
فرهنگی را جهت استفاده دانشگاهيان در فضاهای 
مختلف باز نشــر داده می شوند.وی توضيح داد: 
از ديگر برنامه های فرهنگی ششــمين جشنواره 
صحيفه سجاديه دانشــگاهيان كشور می توان به 
استفاده از كتاب صحيفه زندگی به عنوان درسنامه 
علمــی برای عرضه در ســايت آموزش مجازی 
دانشــگاهيان و توليد محتوای آموزشی بر اساس 
مكتب شهيد سليمانی اشاره كرد كه اساتيد، كاركنان 
و دانشجويان می توانند از اين دور های آموزشی 
متناسب  با قوانين و مصوبات دانشگاه ها استفاده 
و امتياز هــای خود را باال ببرند.دبير ششــمين 
جشنواره صحيفه سجاديه دانشگاهيان كشور ادامه 

داد: كنگره شعر صحيفه نيز بخشی ديگر از برنامه 
های جشنواره است كه مســئوليت اجرای آن بر 
عهده دانشگاه آزاد اسالمی است و در همين راستا 
يک فراخوان شــعر سراسری داده شده است تا به 
اميد خدا يک كار خوب و شايسته در حوزه شعر 
صحيفه ای داشته باشيم.مسئول دفاتر نهاد نمايندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان هرمزگان 
با اشاره به حضور دانشجويان ساير كشور ها در 
دانشگاه های ايران گفت: تالش شده با همكاری و 
همت دوستان در وزارت بهداشت و وزارت علوم 
و نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری تعدادی صحيفه 
چاپ و به دانشجويان خارجی محصل در كشور 
هديه داده شود تا آنها نيز با صحيفه بيش از پيش 
آشنا شــوند.حجت االسالم و المسلمين تقوی در 
پايان ياد آور شد: جشــنواره صحيفه سجاديه با 
محوريــت دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
اســتان هرمزگان در سراسر كشور اجرا می شود. 
ولــی با حمايت وزارت علوم، وزارت بهداشــت 
درمان آموزش پزشكی و ســاير سازمان ها در 
حال انجام است. همچنين در استان هرمزگان نيز 
دبيرخانه كنگره بين المللی امام سجاد عليه السالم، 
اســتانداری ، دفتر امام جمعه ، ســپاه امام سجاد 
عليه السالم ، صداو ســيمای مركزخليج فارس ، 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی ، بسيح اساتيد و 
بسيج دانشجويی ياوران ما در اين موضوع هستند 

و قطعا با تاييدات الهی موفق خواهيم بود.

ششمین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان؛
دانشگاهیان سراسر کشور آثار فرهنگی خود را به دبیرخانه های استانی تحویل دهند

بهــادری مدير  //  حبيب  گروه خبــر 
کانون های خدمت رضوی استان هرمزگان 
در اولين نشست نقد و بررسی برنامه های 
و  مردمی  جشــن های  دوره  پانزدهمين 
بين اللملی زيرســايه خورشــيد استان 
هرمزگان در جمع دســت اندرکاران اين 
رويداد، ضمن تاکيــد بر ثمربخش بودن 
تالش های همــه اعضا در اجرای برنامه ها 
اظهارداشــت: برآورد کلی ما از زيرسايه 
خورشيد امسال مثبت بود چرا که بدون 
شــک در يک رويداد بزرگی  که با مدت 
زمان کمی حــدود ۱۲ روز  ۲۷۰ برنامه در 
آن اجرا می شود طبيعی است که يک سری 
برنامه ها هم با نقص همراه باشــند اما ما 
نمی توانيم به خاطر نقايصی که در برخی 
برنامه ها وجود داشته است کل رويداد زير 
سايه خورشيد را تحت الشعاع قرار دهيم 

و زير سوال ببريم.
بــه گزارش خبرنگار دريــا ؛ وی افزود: 
اين امر نافی تالش بيشــتر برای افزايش 
سطح كيفيت برنامه ها برای سال های آينده 
نيست از اين رو بايست تالش كنيم نظم 
در برنامه ها افزايش پيدا كند هر چند كه 
يک زمان هايی هم تاخير يكی دو ساعته 
در اجرای برنامه ها در دست ما نيست و 
ممكن است پيش آمد هايی اين امر را ايجاد 
كند اما علی ای حــال كليت برنامه های 
اجرا شده خوب بوده است و از ١٦ كانون 
خدمت رضوی استان حداقل ١٠ كانون 

در دهه كرامت امسال برنامه های ويژه ای 
داشتند كه نشان از فعال تر شدن كانون ها 
دارد. بهادری با تاكيد بر اينكه بايد ارتباط 
بين تيم های اجرايی زيرسايه خورشيد در 
طول سال نيز حفظ شود گفت: الزم است 
نشســت های دوره ای و ماهانه در طول 
ســال برگزار شود تا از ظرفيت نيروهای 
پای كاری كه حاضر هســتند به عشــق 
ايام دهه  حضرت رضا عليه الســالم در 
كرامت كار و زندگی خود را رها و صرف 
اجرای برنامه ها كنند در ساير ايام سال هم 
استفاده شود چرا كه همچنين ظرفيتی كمتر 

به دست می آيد. 
مدير كانون های خدمت رضوی اســتان 
هرمزگان بيان كرد: در تالش هســتيم كه 
بتوانيم دبيرخانه دائمی زيرسايه خورشيد 
را در اســتان هرمزگان راه اندازی كنيم تا 
امور در اين حوزه با قوام و تسلط بيشتری 
پيش رود و بيش از اين بتوانيم از ظرفيت 
گروه های مردمی اســتفاده كنيم . بهادری 
در بخش ديگر ســخنانش اظهارداشت:  
حضــور و تالش های ما در زيرســايه 
خورشــيد بايد منجر به معرفت افزايی و 
افزايش معرفت ما نسبت به حضرت رضا 
عليه السالم باشــد لذا نبايد به  اين شكل 
باشــد  كه به واسطه حضور ما در معيت 
خدام و پرچم مقدس بارگاه منور حضرت 
علی بن موسی الرضا عليه السالم اين امر 
برای ما عادی سازی شود، حق اين است 

كه توفيق خدمــت در كاروانی كه به نام 
اهل بيت عصمت و طهارت اســت را  به 
عنوان يک نعمت بزرگ تلقی كنيم كه هر 
آن ممكن است به هر دليلی از دست مان 
خارج شود لذا می بينيم عاشقان مشتاقی 
كه ســال های گذشته مجدانه با ما در اين 
سنگر تالش می كردند اما امسال دستشان 
از اين دنيا كوتاه اســت. مدير كانون های 
خدمت رضوی استان هرمزگان بيان كرد:  
تواضع هم برای خدمت در دســتگاه اهل 
بيت)ع( بسيار مهم است اين امر در دستگاه 
حضرت رضا عليه السالم جايگاه ويژه ای 
دارد و جزو سيره آن حضرت است پس 
دچار غرور هم نبايد شويم و بدانيم كه اگر 
در راه اهل بيت عصمت و طهارت)ع( پير 
شديم اين پيری در ظاهر است چرا كه پا 
به سن گذاشتن و محاسن سفيد كردن در 
دســتگاه اهل بيت عصمت و طهارت)ع( 
باطنی است.وی خاطرنشان  اوج جوانی 
كرد: موضوع آموزش افراد دست اندر كار  
در اجرای برنامه های دهه كرامت نيز بسيار 
مهم است لذا بايد خادمياران اين حوزه را 
با آموزش های تخصصی به ســطحی كه 
می خواهيم برسانيم تا در سال های آينده 
مشكلی از بابت نيروی انسانی متخصص 
در حوزه هــای تخصصی مانند گرافيک، 
تدوين، فيلــم ،عكس، خبــر، تبليغات 
و ... نداشــته باشــيم.  مدير كانون های 
خدمت رضوی استان هرمزگان در پايان 

تاكيد كرد: يكی از امور ضروری اين است 
كه طرح آمايش زيرسايه خورشيد آماده 
شــود تا برنامه هايی كه اجرايی می شوند 
سال های بعد دوباره تكرار نشوند و بتوانيم 
در جاهــای جديد نيز مردم را از حضور 
عنوان كرد:  كنيم.بهــادری  منتفع  كاروان 
اينكه مــا می گوييم در بحــث كارهای 
فرهنگی برای دســتگاه اهل بيت عصمت 
و طهارت)ع( مشكل مالی نداريم از اين 
بابت است كه اين ذوات مقدسه منبع تمام 
فيوضات و ثروت ها هستند و كليد تمام 
خزائن عالم در دست آن ها است لذا اگر 
چنين نبود امسال ما شايد حتی يک برنامه 
هم نمی توانستيم اجرا كنيم اما برنامه های 
ويژه ای همراه با ســفره اطعام برگزار شد 
كه تامين مالی آن با عنايت حضرت رضا 
عليه الســالم انجام شد بنابراين ما بايد به 
وظايف خود عمل كنيــم تا كرامت اهل 

بيت)ع( شامل حال ما شود . 

راه اندازی دبیرخانه دائمی جشن های زیر سایه خورشید درهرمزگان 

گروه خبر // معــاون دريايی اداره کل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان گفت:  از ابتدای سالجاری تاکنون ۶۷8 فروند 
شناور ايرانی و خارجی توسط کارشناسان اداره کنترل و 
بازرسی کشتی ها در بنادر اين استان مورد بازرسی قرار 

گرفتند.
به گــزارش خبرنــگار دريا ، »اســماعيل مكی زاده« 
در تشريح بازرســی های انواع شــناور كنوانسيونی و 
غيركنوانســيونی در بنادر اين اســتان اظهار داشت: از 
مجموع شناورهای بازرسی شــده طی اين مدت ۵۳٤ 
فروند شــناور ايرانی و ١٤٤ فروند نيز شناور خارجی 
بوده است. وی افزود: از مجموع اين شناورها ۵٩۳ فروند 
دارای نواقص بودند كه از اين تعداد ٤۷۷ فروند شــناور 
ايرانی و ١١٦ فروند نيز شناور خارجی كه در مجموع 8٦ 
درصد نقص مشاهد شد و مسئوالن كشتی ها تا بازرسی 

مجدد ملزم به رفع نقص شدند.
معاون دريايی اداره كل بنــادر و دريانوردی هرمزگان، 

عمده نواقص رويت شــده در شــناورهای كنوانسيونی 
را گواهينامه ها، كتب و نشــريات دريايی، ماشين آالت، 
كنوانسيون كاردريايی، تهويه و سند شناسايی خدمه عنوان 
كرد و گفــت: دريافت مجوز درياروی منوط به برطرف 

شدن نواقص و بازرسی مجدد خواهد بود .
مكــی زاده به عمده نواقص مورد تذكر در شــناورهای 
غيركنوانســيونی نيز اشاره كرد و گفت: به دليل متفاوت 
بودن فعاليت در اين شــناورها نواقصــی مانند گواهی 
بيمه نامه، حلقه نجات، كپســول اطفا حريق، گواهی نامه 
شايستگی پرســنل، جليقه نجات و غيره مورد بازديد 
قرارگرفته و تا برطرف شدن نواقص از استمرار فعاليت 

شناورهای دارای نقص جلوگيری خواهد شد.
شايان ذكر اســت، در سال گذشته )١٤٠٠( نيز حدود ٢ 
هزار و ۷٦٠ فروند شناور ايرانی و خارجی مورد بازرسی 
قرار گرفت كه از اين تعداد ٢ هزار و ٢١٤ مورد ايرانی و 

۵٤٦ فروند نيز شناور خارجی بودند.

توسط کارشناسان اداره کنترل و بازرسی کشتی ها در بنادر استان صورت گرفت؛
بازرسی از ۶۷8 فروند شناور ايرانی و خارجی در بنادر هرمزگان

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 
کارگری رحمت گستر قشم راس ساعت 9 صبح  شنبه 1401/04/11 
)درمحل کانون شهید ذاکری به آدرس قشم بلوار ولیعصر جنب دادسرای 
عمومی انقالب شهرستان قشم برگزار می شود ، لذا از کلیه اعضاء دعوت 
می شود با دردست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم رسانید یا وکیل/نماینده خود را کتبا معرفی نمایید . 

ضمناٌ به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل 
مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می 
بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 04/09/ 1401 ساعت 12 
روز پنجشنبه در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و 

تایید وکالت مجوز ورود به مجمع را دریافت نمایند . 
* دستور جلسه : 

نموده  واگذار  را  واحد های خودشان  که سهم  اعضایی  تکلیف  1-تعیین 
از طریق مبایعه نامه بنگاه های مشاور امالک یا وکالت نامه فردجایگزین 
خریدار واجد شرایط هیات مدیره موظف به معرفی به اداره تعاون و ثبت 
اخراج  و  لغو  فروشنده  و عضویت  ها درخصوص عضویت جدید  شرکت 
وحذف نمایند طبق ماده 11 قانون بخش تعاون و آگهی مجامع عمومی 
ماده 12 تبصره 10 آیین نامه و طبق مجامع 89-91-93 حذف گردیده اند 

عضویت لغو و اخراج 
2- رسیدگی و تعیین تکلیف اعضای بدهکار فازدوم پروژه 200 واحدی 
که سهم آورده خودشان طبق اخطاریه های شرکت تعاونی و سهم آورده 
اعالمی طبق متراژ واحد و امتیاز بندی انتخاب واحد نموده و سهم آورده 
تکمیل نکرده اند با افزایش خرید مصالح و نوسانات قیمت جهت ساخت و 
تکمیل واحدها انجام می شود به نرخ تورم محاسبه و دریافت گردد و در غیر 
اینصورت عدم همکاری طبق ماده 15 و 17 اساسنامه شرکت تعاونی حذف 
و جایگزینی فرد واجد شرایط صورت می پذیرد و تمامی هزینه های حقوقی 

و  وکیل و هزینه دادرسی به عهده فرد بدهکار می باشد ./ 
واحد بلوک 21 )شماره واحد 285طبقه دوم متراژ73.45 ( واحد های 
بلوک 18 )شماره واحد 249 طبقه دوم 72.49 و شماره واحد 247 طبقه 

اول متراژ72.93( 
3-طرح و تصویب بنا به افزاریش شدید نوسانات قیمت مصالح و دستمزد 
اجرا در فاز دوم پروژه 200 واحدی از سال پایان 98 شروع وفعالیت مجدد 
پروژه با هیات مدیره انتصابی و انتخابی سال 99 تا کنون در همه ی فاز ها 
امتیاز بند تعدیل قیمت ها بابت هر واحد به مبلغ 250,000,000 میلیون 
ریال از بلوک های 11 تا 25 در فاز دوم پروژه مورد تصویب قرار گیرد طبق 
صورت جلسات تحویل موقت واحد ها عضو متعهد و به مبلغ 250,000,000 
میلیون ریال تعدیل در ساخت و تکمیل واحد ها و بلوک های نامبرده دربند 
)ب( صورت جلسه تحویل موقت واحد برای تمامی اعضای فاز دوم پروژه 
200 واحدی بصورت یکسان مبلغ اعالمی پرداخت نمایند و عدم پرداخت و 
عدم تنظیم صورتجلسه تحویل موقت واحد آن دسته از اعضای که تا کنون 
هیچ توجهی به اخطاریه ها و اظهارنامه های الکترونیکی قضایی نداشته اند 
طبق ماده 15 و 17 اساسنامه شرکت تعاونی و عضوی که همکاری الزم 
را نداشته حذف گردد و فرد واجد شرایط جایگزین واحد ها حذفی به نفع 
سهامدارن و اعضایی که همکاری الزم داشته اعم از مشارکت درپرداخت 

مبلغ اعالمی 250,000,000 میلیون ریال جهت تکمیل پروژه 200 واحدی 
و صورتجلسه تحویل موقت را انجام داده اند و و همکاری الزم جهت فروش 
اقساطی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی قشم مراجعه و تسهیالت 
قطعی  فروش اقساطی را انجام داده، واحدی های حذفی مزائده و درآمد 
حاصله آن در بند )الف( صورت جلسه تحویل موقت واحد که جز هزینه های 

عمومی می باشد هزینه گردد . 
پروژه  فازدوم  در  که  اعضایی  از  دسته  آن  جایگزین  و  حذف  4-نحوه 
200 واحدی قراردارند که جز بلوک های 11 الی 25 پروژه به تعداد 15 
بلوک می باشند که صورت جلسه تحویل موقت انجام نداده اند یا اینکه 
اند  پذیرفته  را  تعهدات صورتجلسه  تمامی  و  انجام شده  صورت جلسه 
آورده هزینه تعدیل در ساخت و تکمیل پروژه 200 واحدی فاز  اماسهم 
دوم به مبلغ اعالمی 250,000,000 میلیون ریال از سوی شرکت تعاونی 
همکاری الزم را با توجه به تمامی اخطاریه های کتبی و واتساپی و سامانه 
الکترونیکی قضایی توجهی نداشته و پرداخت ننموده اند که باعث ضرر و 
 زیان دیگراعضا و سهامدارن شرکت تعاونی شده اند ، واحد های نام برده 
 345 -واحد   87.93 متراژه  اول  طبقه   348 واحد    :25 بلوک   (
 - متراژ 86.92  چهارم  طبقه  واحد 360   - متراژ 77.03  اول  طبقه 
واحد 347 طبقه اول متراژ70.62 -بلوک 20: واحد 269 طبقه اول 
بولک  متراژ68.04  اول  طبقه   163 واحد   :11 -بلوک  متراژ73.56 
به ذکر است  24 طبقه دوم شماره واحد 334 متراژ 82/69 ( والزم 
فروش اقساطی تسهیالت دریافتی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی 
قشم دریافت نموده و عدم مراجعه جهت تعیین و تکلیف قرارداد قطعی و 
اقساط انجام نداده طبق ماده 15 و 17 اساسنامه شرکت تعاونی و قانون 
بخش تعاون حذف واحد های فوق الذکر به نفع دیگر اعضایی که تعهدات 
مالی سهم آورده و هزینه تعدیل درساخت پروژه به مبلغ 250,000,000 
میلیون ریال پرداخت نموده اند و تسهیالت فروش اقساطی صورت پذیرفته 
در  هزینه  حاصله  درآمد  و  واگذار  واجدشرایط  افراد  به  مزائده   طریق  از 
فضا های عمومی و بند )الف( صورت جلسه تحویل موقت آپارتمان صورت 
پذیرد و تمامی هزینه های دادرسی و حقوقی و کارشناسی و داوری بر عهده 

عضوهای واحدهای فوق الذکر می باشد .
5- نحوه حذف و جایگزین آن دسته از اعضایی که تا کنون در  فاز 240 
واحدی و 200 واحدی نسب به فروش اقساطی تسهیالت دریافتی نزد 
بانک مسکن شعبه شهید رجایی تخصص واحد شده اند طبق ماده 15 و17 
اساسنامه شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون .عضویت لغو و اخراج و به 

افراد واجد شرایط واگذار گردد.
6- نحوه حذف و جایگزین آن دسته از اعضایی که انتخاب واحد نکرده 
اند و سهم آورده خودشان در موعد مقرر واریز ننموده و باعث ضرر وزیان 
دیگر اعضای شرکت تعاونی شده باتوجه به اخطاریه های واتساپی و کتبی 
و اظهارنامه الکترونیکی قضایی هیچ گونه توجهی نداشته اند طبق ماده 15 
و 17 اساسنامه شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون . وطبق مجامع 89-

91-93 حذف گردیده اند . 
مقامات دعوت کننده : 

رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره 
شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم 

آگهی نوبت دوم  دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 تاریخ انتشار آگهی 1401/03/30 
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کابوِس سگی
)مرد( برخیز عصای پیری ام، برخیز عزیزم!

)زن( - شرمنده من هم مثل تو پیر و مریضم
خم کرده پیری قامتم را، آخ مادر!

- اصالً ندارم جان که از جا بر بخیزم
باید دبلیو سی بسازم پشت تختم

- اصصالً!..... تو می دانی که وسواس و تمیزم
- راهش ایزی الیف است یا کلفت گرفتن

پولم کجا بوده، غالمم یا کنیزم!!؟
فکر زمستان را نمی کردم اساسًا

 چون فکر می کردم همیشه تند و تیزم
 حاال زمستان است و من افتاده از پا
چشم انتظار یاری ای ناچیز و ریزم

از بس که ناِن خشک مانده سق زدم حال
در حسرت یک قرمه سبزی لذیذم
هی پروراندم جای بچه، توله سگ

حاال ببین رفته کپیده زیر میزم
 تا پاچه ام سالم بماند از گزندش
افتان و خیزان دائم از او می گریزم

همسایه مان را بچه اش هی می کند جمع
پس من چه خاکی همسرم بر سر بریزم؟

ای کاش برگردم به ایام جوانی
گر یک دو جین بچه نیارم سخت چیزم!

"کابوس دیدی مرد پاشو لنگ ظهر است"
صد شکر بانو کرد یکهو سورپریزم!

 - خط تیره ها از زبان زن است.
 فرشته پناهی

***
همبازی

نه خنده ای، تو خونه، نه صفایی
بد دوره ای شده ننه، خدایی
تو این دوره زمونه، مادر پدر،
با بچه شون کلی دارن دردسر

دنبال یه فرصت استثنایی
که بچه رو بپیچونن دوتایی

حال و هوا عوض کنن مختصر
تا سر کوچه شون برن یه سفر
یا می خونن اون درسای کذایی

دوباره از اول ابتدایی
بچه که تنها باشه صد البته

همبازیشم رایانه و تبلته
تربیتش می کنه کامپیوتر

الگوش میشن قهرمانای کانتر
اتاق داره تا سقفش اسباب بازی

اما بازم نمیشه اصالً راضی
طفلکی اون که یک دونه دختره

بهونه گیری می کنه یکسره
رو می کنه با التماس به مادر؛

تو رو خدا بخر واسم یه خواهر
خودم برات اونو بزرگ می کنم
نمی ذارم چیزی واسه آبجی کم
مامان میگه بچه نمیری از رو؟

تازه خریدی گربه  پشمالو
ببین چقدر عروسکه تو خونه

جایی واسه آبجی مگه می مونه؟
خالصه از بچه  طفلی اصرار
از پدر و مادره سخت انکار

تک بچه هاشون روز و شب نذاشتن
آره ننه، سخته یه دونه داشتن
مادری که یه دونه بچه داره
هر روز داره دردسری دوباره
بعدم میگه بچه چی چیه بابا؟

راست میگه خب! نداره که سه چار تا
چند سال بعد یه عده پیر و پاتال

خونه سالمندانو کردن اشغال
اون موقع اون مامانی و بابایی
تازه می فهمن چه بده تنهایی

 زهرا فرقانی

طنز

کاريکاتور

کاريکاتور

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

اعتیاد

آرزو توکلی سرويس استان ها // استاندار 
اين  جنوب  کشــاورزان  در جمع  کرمان 
الگوی کشت  تغيير  تاکيد کرد که  استان 
يک ضرورت بســيار مهم است که البته 
بين  و فرهنگ سازی  زمينه سازی  به  ابتدا 

بهره داران نياز دارد. 
به گزارش خبرنــگار دريا ؛ محمدمهدی 
فداكار كه برای شــركت در مراسم معارفه 
سرپرســت فرماندری جيرفــت به اين 
شهرستان ســفر كرده در جمع كشاورزان 
جنوب استان تاكيد كرد: اصالح هر رفتار 

يک مقدمه و فرهنگ سازی می خواهد.
وی ضمن تشريح داليلی كه تغيير الگوی 
كشت را ضرورت بخشــيده توضيح داد: 
يک مترمكعب آب در جنوب استان كرمان 
٢ تا سه ســنت درآمد دارد، در حالی كه 
همين ميزان درآمدزآيی از باغات پســته 

رفسنجان و سيرجان يک يورو است.

فداكار همچنين به شرايط خشكسالی های 
اخير و نيز ضرورت افزايش بهره وری از 
آب موجود از يک سو و تامين محصوالت 
با اولويت از سوی ديگر تاكيد و بيان كرد: 
كاالهای اساسی در دنيا هميشه مشكالتی 
از جمله بســتن تعرفه و ممنوعيت دارند؛ 
رقبای ما نيز محصوالت جنوب كرمان را 

دچار چالش می كنند.
  شروع با بهره برداران بزرگ تر

اســتاندار كرمان گفت: ظرفيت هايی در 
اختيار اســتان اســت كه آماده ايم آنها را 
پای كار بياوريم اما بــرای تغيير الگوی 
كشــت ابتدا بايد كشاورزان بزرگ را پای 
كار بياوريم و سپس خرده كشاورزان هم 
بيايند.وی در ادامه با اشاره به اهميت تامين 
بذر كشاورزان تصريح كرد: توليد بذر يک 
نياز جدی برای منطقه جنوب كرمان است 
كه كاری بــرای آن نكرده ايم لذا ظرفيت 
موجود را در فرصت باقی مانده ساماندهی 
كنيم. استاندار كرمان افزود: كشت ذرت و 
كلزا با افزايش قيمت دالر به صرفه شــده 
اســت. وی در بخش ديگری از سخنان 

خود با اشــاره به اعتبارات جبران سيل 
جنوب كرمان اظهارداشت: يكهزار و ۵٠٠ 
ميليارد تومان برای سيل بند به اين منطقه 
وارد می شــود كه اگر جذب شود و سيل 
بند را احداث كنيم، چند هزار هكتار زمين 
آبرفتی در راستای افزايش توليدات منطقه 

امن و به چرخه توليد اضافه می شود.
فداكار يادآور شــد: منطقه ويژه اقتصادی 
كشاورزی اكنون در جنوب كرمان وجود 
دارد؛ امكان بســياری از فعاليت ها در آن 
وجــود دارد اما می توان آن را نيز اصالح 

كرد.
 جنوب کرمان و تامین نیاز جام جهانی 

قطر
نماينــده مردم جيرفت و عنبرآباد و عضو 
كميســيون كشــاورزی مجلس شورای 
اســالمی نيز در اين جلسه ضمن تشريح 
ظرفيت های اين بخش در جنوب استان 
گفت: يک سرمايه گذار در اسفندقه گلخانه 
۳٠٠ هكتاری راه انــدازی كرده كه ١٠٠ 
هكتار آن را به آزمايش درختان اختصاص 
داده و ايــن گلخانــه از بروزترين ها در 

اروپاســت. ذبيح اهلل اعظمی افزود: سطح 
كشاورزی ما نه تنها جلوتر از ساير مناطق 
بلكه جنوب استان به پايلوتی )نمونه( برای 
كشور تبديل شده است.وی ادامه داد: در 
عين حال پول زيادی از كشور برای توليد 
بذر هيبريدی خارج می شود كه توليد آن 
در دستور كار توليد اين گلخانه قرار دارد. 
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اســالمی گفت: اين گلخانه آب 
بــاران را جمع آوری و مصرف می كند و 
از اكنون محصوالت خود را به كشورهای 
حاشــيه خليج فارس پيش فروش كرده 

است.
وی ابراز داشــت: كشورهای همسايه در 
تامين مواد غذايی تازه مانده اند و مقرر شد 
از اكنون قرارداد ببنديم و محصوالت جام 

جهانی قطر را نيز تامين كنيم.
 آبیاری نوین باالتر از میانگین کشور

رييس ســازمان جهاد كشاورزی جنوب 
استان كرمان نيز با اشاره به ضرورت تغيير 
الگوی كشت گفت: هيچ كار اقتصادی را 
نمی توان دستوری انجام داد و كشاورزان 

نيز برخی محصوالت را به علت نداشتن 
صرفه اقتصادی كشت نمی كنند.

ســعيد برخــوری افزود: بحــث ديگر، 
كشاورزی قراردادی است كه اين برنامه از 
جنوب استان آغاز شد و اكنون به يكی از 
برنامه های وزارت جهاد كشاورزی تبديل 
شده اســت.وی با بيان اينكه پاشنه آشيل 
ما در توليد ســيب زمينی، پياز و گوجه 
فرنگی است كه كاالهای اساسی محسوب 
می شوند تصريح كرد: تنظيم بازار نبايد از 
جيب كشاورز هزينه تنظيم بازار را بدهد، 
اگر می خواهيد قيمــت را پايين بياوريد 

هزينه آن را خود بدهيد.
برخوری بيان كرد: ما ســال گذشته ۷٠٠ 
هزار تــن پياز پاييزه  در انبار داشــتيم و 
فروش نمی رفت؛ در تشــكل ها ضعيف 
هستيم كه ســبب دخالت دستوری دولت 
برای تنظيم بازار می شــود. همچنين سه 
برنامه نوشتيم و روی آن كار شده كه اين 
برنامه ها از محتوا و اهميت بســياری در 

سطح كشوری و وزارتخانه برخوردارند.
رييس ســازمان جهاد كشاورزی جنوب 

استان كرمان افزود: سيستم نوين آبياری 
جنوب اســتان كرمــان ١۳ درصد باالتر 
از ميانگين كشــور است و ما مقام دوم را 
در كشت گلخانه ای داريم.وی ادامه داد: 
منطقه آزاد كشاورزی كاری منحصر به فرد 
و حاصل تفكر اين ســازمان است كه در 
كشور نمونه آن را نداريم. برخوری افزود: 
در حوزه توليد بذر و نهاده های كشاورزی، 
كشــورهای خارجی می توانند در جنوب 
دفتر داشــته باشــند. وی ابراز داشت: ما 
۵٢ كشــاورز با مدرك دكتری تخصصی 
داريم؛ در صادرات شــركت ها می توانيم 
گمرك داشته باشيم و قرارداد ببنديم و در 
صورتی كه منطقه آزاد كشاورزی مصوب 
شــود ديگر قوانين دست و پاگير فعلی را 
نخواهيم داشــت. برخوری با بيان اينكه 
برنامــه ای مدون برای صــادرات نداريم 
افــزود: جنوب كرمــان از وضعيت بيمه 
درآمد و نوسان قيمت محصول هميشه رنج 
می برد؛ در زمينه گسترش چتر بيمه رايزنی 
كرديم اما ســهم پرداخت كشاورزان برای 

بيمه محصوالت باالست.

استاندار کرمان :

ضرورت تغيير الگوی کشت در کرمان اجبار است نه اختيار

مهران سلطانی نژاد سرويس استان ها //سرپرست 
مرکز علمی کاربردی سازمان همياری شهرداری های 
استان بوشهر گفت: نخستين مرکز مطالعات تخصصی 
شهری و روستايی جنوب کشور در بوشهر راه اندازی 
شده است که به عنوان مرکز مشاوره مديريتی و اتاق 

فكر همه شهرداران اين استان ايفای نقش می کند. 
به گــزارش خبرنگار دريا ؛ ليال انباركی اظهار كرد: 
اين مركز تخصصی با هدف استفاده موثر از ظرفيت 
نخبگان دانشگاهی در مديريت شهری و روستايی و 
شناخت كمبودها و نارسايی ها در اين زمينه تشكيل 

شده است.
وی افزود: ايــن مجموعه به دنبــال ارائه راهكار 
كارشناســانه و كاربردی برای رفع نارســايی های 
مديريت شهری و مشورت به مديران برای حل اين 

چالش ها است.
انباركی ادامه داد: اين مركز با نگرش نوين، تحقيق، 
پژوهش و آموزش  را به عنوان حلقه مفقوده توسعه، 

مسير و چشم انداز مديريت شهری فعال می كند.
سرپرســت مركز علمی كاربردی سازمان همياری 

شــهرداری های استان بوشــهر با اشاره به اهميت 
برگزاری همايش های كاربردی از سوی اين مركز، 
عنوان كــرد: اين همايش ها با همــكاری مراكز و 
سازمان ها با هدف شناســايی معضالت شهری و 
ارائه راهكارهای عملی برای حل اين مشــكالت 
و شناسايی و نمايش دستاورد شهرداری ها برگزار 

می شود.
انبارگی گفت: مركز مطالعات تخصصی شــهری و 
روستايی استان بوشــهر در چهار سطح پژوهشی، 

مشاوره ای، اجرايی و آموزشی فعاليت می كند.
وی دربــاره برنامه ها و كاركرد ايــن مركز، گفت: 
شناسايی تجربه های شــهرداری ها و انتقال آن به 
مجموعه مديريت شــهری ديگر شهرستان ها، تهيه 
بسته های كاربردی قوانين و مقررات در حوزه های 
مختلــف شــهرداری، شناســايی و تكميل بانک 
اطالعاتی منابع و امكانات شهرداری های استان و 
شناسايی فرآيندهای شهرداری ها و تعريف نظام نامه 
كنترل داخلی برای هر شــهرداری از اقداماتی است 
كه اين مركز می تواند در راســتای ارتقای وضعيت 

مديريت شهری در استان انجام دهد. سرپرست مركز 
علمی كاربردی ســازمان همياری شهرداری های 
استان بوشــهر افزود: آماده سازی سامانه ها و نرم 
افزارهای موجود در كالن شهرها برای شهرداری های 
استان بوشهر از ديگر حوزه هايی است كه نخبگان 
مركز مطالعات تخصصی شهری و روستايی در آن 
فعاليت خواهند كرد. انباركی ادامه داد: دپارتمان های 
تخصصی مديريت و برنامه ريزی، محيط زيســت 
شهری، فنی و عمرانی، معماری و شهرسازی، آتش 
نشــانی و خدمات ايمنی، حمل و نقل و ترافيک، 
ستادی و اداری، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و 
مالی از حوزه های فعاليت مركز مطالعات تخصصی 

شهری و روستايی استان بوشهر است.
وی يادآور شــد: مركز علمی كاربردی ســازمان 
همياری شــهرداری های استان بوشــهر در رشته 
كاردانی شهرســازی و كارشناسی معماری طراحی 
محيط داخلی، مهندســی عمران نقشــه برداری و 
كارشناســی مديريت اداری  به صورت نظام ترمی 

پذيرش دانشجو دارد.

خشکسالی

راه اندازی نخستین مرکز مطالعات تخصصی شهری و روستایی جنوب کشور 
در بوشهر 

آرزو توکلی سرويس استان ها // پورابراهيمی 
ســازمانی  اجتماعی  تامين  ســازمان  گفت: 
غيردولتی است و يک ريال از منابع سازمان به 
بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد، لذا هرگونه 
تصميم توســط دولت برای اين منابع خارج از 
منافع ذی نفعان اين سازمان که بازنشستگان، 
کارگران و کارفرمايان اســت، نوعی حق الناس 
است و اين مصوبه در مغايرت با قوانين و مقررات 

به ويژه اصل سوم قانون اساسی است. 
به گزارش خبرنگار دريا ؛ جلســه مقدماتی 
هيات تطبيق مجلس به رياست دكتر محسن 
اسماعيلی رئيس  هيات و تعدادی از اعضای 
اين هيات و نيز با حضور روسای كميسيونهای 
اقتصادی و اجتماعی مجلــس، نايب رئيس 
دوم  مجلس شورای اسالمی و نيز نمايندگان 

بازنشستگان  تامين اجتماعی تشكيل شد.
در اين جلســه ابتدا نمايندگان بازنشستگان 
تامين اجتماعی مباحث خود را در خصوص 
مغايرت مصوبه دولت با قوانين و مقررات بيان 

نمودند.
در ادامه پورابراهيمی رييس كميسيون اقتصادی 
مجلس  داليل كارشناسی خود را در ضرورت 
لغو مصوبه دولت به واســطه عــدم انطباق با 

قوانين و مقررات كشور بيان نمود.
در اين جلسه پورابراهيمی ضمن تشكر ويژه 
از دكتر  محسن اسماعيلی رييس هيات تطبيق 
مجلس شورای اســالمی بابت امكان حضور 
اجتماعی و  تامين  بازنشســتگان  نمايندگان 
دعوت از روسای كميسيون های اقتصادی و 
اجتماعی مجلس  گفــت: اين اقدام جنابعالی 
اهميت به اظهار نظر های كارشناسی برای دفاع 

از حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی است. 
وی ادامــه داد: با توجه به اينكه در اين هيئت 

اساس كار انطباق مصوبات دولت با قوانين و 
مقررات كشور می باشد، اولين مغايرت واضح 
و آشــكار در مصوبه دولت، عدم رعايت مفاد 

قانون ماده ٩٦ تامين اجتماعی كشور است.
وی افزود: در اين قانون بيان شده كه سازمان 
تامين اجتماعی مكلف اســت كه مســتمری 
بازنشستگان تامين اجتماعی را تعيين و دولت 
تصويب كند؛ اگر قرار بود دولت راسا تصميم 
بگيرد، ماده ٩٦ اعالم می كرد دولت تصميمات 
قانونی اتخاذ كنــد در حالی كه در قانون اين 
پورابراهيمی تصريح  نيامده اســت.  موضوع 
كرد: مصوبه دولت يعنی اينكه دولت جايگزين 
سازمان تامين اجتماعی شده و اين جايگزينی 
اساسا خالف نص صريح قانون است و نقش 
ســازمان تامين اجتماعی در تعيين مستمری 

بازنشستگان اين سازمان را نقض كرده است.
رييس كميسيون اقتصادی مجلس گفت: نكته 
ديگــر در اين موضوع عدم تناســب مصوبه 
مذكور با مفاد ماده ٩٦ در انطباق با هزينه های 
زندگی اســت كه در ماده ٩٦ بيان شده ميزان 
پرداختی بازنشستگان بايد متناسب با شرايط 
اقتصادی باشــد در حالی كه متناسب با تورم 
سنوات گذشــته و همچنين نرخ تورم پيش 
بينی شــده برای سال جاری نيست لذا بيانگر 
مغايرت صريح مصوبه دولــت در ارتباط با 
رعايت ماده ٩٦ اســت. وی اظهار كرد: آنچه 
باعث شــده دولت اين مصوبه را ابالغ كند كه 
در جلسه كميسيون هم برگزار شد اظهارنظر 
معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اينكه 
مبنای تصميم دولت مصوبه بودجه ١٤٠١ است 

و لذا مجلس تكليف را انجام داده، 
در  مجلس  كــرد:  تصريــح  پورابراهيمــی 
بودجه١٤٠١ هيچ تعيين تكليفی برای پرداخت 

مســتمری بازنشســتگان انجام نداده و آنچه 
انجام شده مربوط به سازمان تامين اجتماعی 
به  نيروهای مسلح است.پورابراهيمی خطاب 
رييس هيئت تطبيق بيان كرد: دكتر اسماعيلی 
معاونت حقوقی رياســت جمهوری برای اين 
موضوع نامه استفساريه به مجلس ارسال كرده 
كه پاسخ مجلس كه توسط معاونت قوانين در 
حال حاضر در جلســه هيئت تطبيق حضور 
دارد، تاييد صحبت و ادعای ماست و مجلس 
پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هيچ ارتباطی 
با سازمان تامين اجتماعی نداشته و حكم قانون 
درباره سازمان اجتماعی نيروهای مسلح است.

وی خطاب به اعضای هيئت تطبيق بيان كرد: 
همانگونه كه اعضای هيئت مستحضر هستند، 
سازمان تامين اجتماعی سازمان غيردولتی و 
منابع آن متعلق به كارگران و كارفرمايان است 
و يک ريال از منابع سازمان به بودجه عمومی 
دولــت ارتباط ندارد و عــددی كه در بودجه 
عمومی دولت لحاظ می شود بابت رد دين به 
اين ســازمان محسوب می شود و لذا هرگونه 
تصميم توسط دولت برای اين منابع خارج از 
منافع ذينفعان اين ســازمان كه بازنشستگان، 
كارگران و كارفرمايان است، نوعی حق الناس 
محســوب می گردد و اين مصوبه در مغايرت 
با قوانين و مقررات به ويژه اصل ســوم قانون 

اساسی است.
نماينــده مردم كرمان و راور در مجلس گفت: 
انتظــار ما از اعضــای محتــرم حقوقدان و 
كارشناسان حقوقی و قضائی هيئت تطبيق آن 
اســت كه نسبت به ادله های ارائه شده اهتمام 
داشته تا شــاهد تصميم عدالت محور هيئت 
تطبيق در صيانت از حقوق بازنشستگان تامين 

اجتماعی سراسر كشور باشيم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

هرگونه تصميم دولت خارج از منافع ذی نفعان تامين اجتماعی 
حق الناس است

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
 نظر به اینکه عمليات تحدید حدود پالک ۶۵ فرعی از ۴۰- اصلی آقای محمد باصره فرزند حسن شهرستان بندرعباس ششدانگ 
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نماینده قانونی وی ميسر نبوده و اجرا ماده ۱۵ قانون ثبت نيز به عمل نيامده است ، اینک به موجب این آگهی به استناد ماده ۱۴ قانون 
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مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی 
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 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰2/۳۰
ابوالحسن دستوری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بندرعباس منطقه يک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  

حسن سيالوی سرويس استان ها //  استاندار 
خوزســتان بر لزوم کمک خيريــن، دولت و 
برای  شــرکت ها  اجتماعی  مســئوليت های 

راه اندازی هنرستان ها در استان تاکيد کرد. 
به گزارش خبرنگار دريــا ، صادق خليليان 
در حاشيه جلســه مجمع خيرين مدرسه ساز 
خوزستان  اظهار كرد: خوشبختانه در سال های 
اخير مجمع خيرين توانســته رتبه اول را  با 
اعتبار حدود ۳٠٠ ميليارد تومان در ســطح 

كشور به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: بحث توسعه مدارس را داشتيم 
و تالش برای اينكه بتوانيم مدارس ســنگی 
در استان خوزستان نداشته باشيم و مدارسی 
با ضوابــط و اســتانداردهای الزم  با كمک 
خيرين ساخته شوند. اســتاندار خوزستان با 
اشاره به اهميت ســاخت هنرستان ها گفت: 
يكی از نكاتی كه مورد توافق قرار گرفت اين 
بود كه تمركز روی ايجاد هنرستان ها باشد تا 

فارغ التحصيالنی با مهارت باال داشــته باشيم 
كه بتوانند وارد بازار كار شــوند. در اين راستا 
بحث كمک خيرين، دولت و مســئوليت های 
اجتماعی شركت ها و موسسات مطرح است؛ 
شهرك ها و نواحی صنعتی بايد كمک كنند كه 
هنرســتان هايی در جوار آن ها ساخته شود تا 
دانش آموزان از امكانات موجود استفاده كنند.

استاندارخوزستان تاکید کرد

 لزوم راه اندازی هنرستان های جوار صنایع در خوزستان
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گردشگری

خبری
رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران مطرح کرد
گردشگری کلید رونق اقتصادی در مناطق 

بیابانی و کویری
  ســرويس گردشــگری // رضوی رئيس انجمن علمی 
طبيعت گردی ايران با اشاره به تعريف بيابان و كوير گفت: كليد 
رونق اقتصادی در مناطق كويری توجه به گردشگری مبتنی بر 
بيابان و كوير است. فريد جواهرزاده در خصوص محيط های 
بيابانی و كويری و اهميت گردشــگری در اين مناطق اظهار 
كرد: در محيط های بيابانی بخش هايی تحت عنوان كوير ايجاد 
شده كه اغلب با بيابان اشتباه گرفته می شود. در واقع كوير به 
مناطقی گفته می شود كه ميزان نمک و مقدار تبخير در آن ها 
بســيار باالست. به طور كلی سرزمين های بسيار خشكی كه 
ميزان بارش در آن ها بسيار كم است را می توان بيابان اطالق 
كــرد. در حال حاضر آنچه در ايران و به ويژه مناطق مركزی 
ايــران وجود دارد، عمدتا در زمره بيابان ها قرار می گيرد.وی 
خاطرنشــان كرد: گاهی مواقع در اين مناطق نيز بارش هايی 
صورت می گيرد كه موجب فرسايش كوه می شود و رسوبات 
آن ممكن اســت به اليه های پايين تر منتقل شود و پستی و 
بلندی هايی در نواحی كويری ايجاد كند.رئيس انجمن علمی 
طبيعت گردی ايران بيان كرد: بيابان گردی برای بســياری از 
ساكنان كشورهايی مانند اروپا بسيار جذاب است زيرا بوم و 
اكوسيستمی طبيعی است كه بسياری از كشورها از آن بی بهره 
هســتند. از اين رو يكی از زمينه های گردشگری را بيابان ها 
می تواند تشكيل دهد. ماسه های روان)تل ماسه ها( نوع زندگی 
جانوری و اقليم متنوع آن، نوع زندگی گياهی، آرامش، افق 
ديدی كه در بيايان ها وجود دارد و شرايط آب وهوايی متغير 
در بيابان ها سبب شده كه كوير و بيابان به جاذبه ای گردشگری 
تبديل شود.جواهرزاده ادامه داد: به گونه ای كه در سفرنامه های 
معروفــی مانند ماركوپولو و... نيز همــواره از كويرنوردی و 
بيابان نوردی در كشورهای منطقه و به ويژه مسير جاده ابريشم 
سخن های بسياری آورده شده است. بسياری از گردشگران 
با پذيرش اين ســختی ها از اين بيابان هــا عبور می كنند و 
ســفرهای ماجراجويی برای خود رقم می زنند. ويژگی های 
جغرافيايی و اقليمی كه در بيابان ايجاد شــده، اين مناطق را 
به يک اكوسيســتم پايدار روی كره زمين مبدل ساخته و با 
عنوان يكی از كانون های گردشــگری گردشگران زيادی را 
مجذوب خود ساخته است.وی اضافه كرد: به ويژه در ٢ دهه 
اخير بســياری از كشورهای جهان به اين نوع از گردشگری 
ورود پيدا كرده اند. بنابراين رونق گردشگری در بيابان بازدهی 
اقتصادی خواهد داشت. همچنين می تواند بسياری از ارزش ها 
و شيوه های سنتی رايج در كشــورها مانند شتربانی را احيا 
كند. در بيابان های ايران نيز حتی در گذشــته به سبب وجود 
كاروان ســراهايی كه در دل بيايان ها و در مسير جاده ابريشم 
ســاخته شده، آن را به جاذبه  ارزشمند تاريخی مبدل ساخته 
است. از بيابان ها و كويرهای مشهور ايران در اين زمينه می توان 
به بيابان لوت، مرنجاب، كوير مصر و بشرويه اشاره كرد.رئيس 
انجمن علمی طبيعت گردی ايران اضافه كرد: كويرها و بيابان ها 
نيز به نوعی تحت تاثير اكوسيســتم است و بر اساس شرايط 
حاكم بر اين مناطق آن  را به شــاخه های كويرهای گياه دار و 
كويرهای فاقد گياه تقســيم بندی می كنند. به عنوان مثال در 
مناطق مختلف كشــور چندين قطعه نمک زار وجود دارد كه 
شامل كويرهای گياه دار می شود. در واقع مراتع كويری و منابع 
طبيعی تكثير شونده در آن  وجود دارد كه سبب رشد گياهان 
می شود. همچنين اين مناطق چراگاه حيواناتی مانند شتر است.
جواهرزاده افزود: كويرهای فاقد گياه مانند كوير لوت اغلب در 
مناطق خشک تر و گرم تر قرار دارد. به طور كلی طبيعت گرد به 
شخصی اطالق می شود كه جز رد پای خود هيچ چيز ديگری 
در مقصد ســفر خود باقی نگذارد اما متاسفانه بعضا با برخی 
رفتارهای هنجارشــكنانه مواجه هستيم، به ويژه آفرودهايی 
كــه در بيابان ها و كويرهــا رواج دارد و معموال به اليه های 
خاكــی و محيط طبيعی صدمه می زند. البته در اين خصوص 
تحقيقات زيادی شده و الزم است نمونه های خارج از كشور 
مورد بررسی قرار گيرد و به صورت علمی چنين تفريحاتی 
مطالعه و اجرا شــود.وی تصريح كرد: مناطق كويری معموال 
مديريت منابع كويری را نيز در كنــار خود دارند كه ذخاير 
حفاظت  شده در محيط بيابانی را مشخص كرده و بر اساس 
پروتكل هايی كه در اتحاديــه بين المللی حفاظت از طبيعت 
و ســازمان جهانی محيط زيست تعريف شده است، ظرفيت 
تحمل اكولوژيک مناطق تقسيم بندی و هر منطقه شرايط امنيتی 
و حفاظتی از جمله گردشگری ايجاد می شود.رئيس انجمن 
علمی طبيعت گردی ايران گفت: بنابراين به طور معمول نبايد 
گردشگری و توسعه گردشگری در كوير را به عنوان چالش 
در اكوسيستم پايدار نواحی بيابانی و كويری بدانيم. بايد برای 
كنترل گردشــگران در مقاصد و مناطق اكوتوريستی مطالعه 
انجام و شاخص ها و معيارهايی تعيين شود.جواهرزاده اظهار 
كرد: در حال حاضر تقريبا ســه چهارم ايران از بيابان و كوير 
تشكيل شده است. بهره مندی از ظرفيت اين مناطق فرصتی 
اســتثنائی برای اقتصاد و معيشت مردم محسوب می شود كه 
بايد غنيمت شــمرده و به طور جدی به گردشگری در بيابان 
و كوير پرداخته شــود. گردشگری می تواند راهی برای حفظ 
اكوسيســتم، منابع آبی و حتی مناطق طبيعی باشد.وی بيان 
كرد: در سال های گذشــته بی توجهی نسبت به كوير وجود 
داشت. بسياری از مناطق كشــور ما در زمره مناطق كم آب 
يا حتی بی آب قرار دارد و به شــدت از محدوديت منابع آبی 
رنج می برد. بر اين اساس الزم است به توسعه كويرنوردی و 
گردشگری پرداخته شود؛ در حالی كه به احداث كارخانه ها 
و صنايع آب بر در اســتان های كويری پرداخته شــده است. 
بنابراين كليــد رونق اقتصادی در مناطــق كويری توجه به 
گردشــگری مبتنی بــر بيابان و كوير اســت.رئيس انجمن 
علمی طبيعت گردی ايــران اضافه كرد: از جمله فعاليت های 
حوزه اكوتوريسم يا طبيعت گردی نواحی بيابانی می توان به 
پياده روی، شترسواری، گردشگری تندرستی، طبيعت درمانی 
مانند حمام آفتاب، آفتاب درمانی، ماســه درمانی، مراقبه در 
طبيعت، دوچرخه ســواری، موتورســواری، رالی در بيابان، 
اسكی بر ماسه ها، قايقرانی بادی در بيابان، پرواز با گاليدر و 
پاراگاليدر، بازديد از كوير به وسيله بالون، چشم اندازهای كوير 

و بيابان، رصد آسمان كوير در شب و... اشاره كرد.

سرویس گردشگری //  رضوی کارشناس اداره 
کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: تمام 
مردم ایران مالک آثار باستانی هستند و این آثار 
شناسنامه ما تلقی می شود و صحبت از طرح هایی 
چون استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج ها مانند 
این است که بگویند هر ایرانی می تواند شناسنامه 

خود را بفروشد. 
مرجان اكبری در خصوص تعريف آثار باستانی 
بر اســاس ماده يک اساسنامه سازمان ميراث 
فرهنگی اظهار كرد: بر اساس اين ماده سازمان 
ميراث فرهنگی آثار باقيمانده از گذشتگان كه 
نشانگر حركت انسان در طول تاريخ است و 
با شناســايی آن زمينه شناخت هويت و خط 
فرهنگی آن جامعه ميســر می شــود را آثار 
باســتانی می نامد كه از اين طريق زمينه های 

عبرت برای انسان فراهم می شود.
وی ادامه داد: هدف از تشــكيل اين سازمان 
عبرت از حركت فرهنگی انسان و بقای هويت 
و شــخصيت فرهنگی جامعه است. سازمان 
ميراث فرهنگی دارای چهار زمينه كاری است 
كه مواردی از جمله پژوهش، نظارت، حفظ و 

احيا و معرفی را در بر می گيرد.
اين كارشــناس حوزه ميــراث فرهنگی در 
خصوص مطرح شدن طرح هايی چون »طرح 
بهينه آثار باستانی و گنج ها« در مجلس گفت: 
برخی طرح های مطرح شده در مجلس گاها 
به دليل پاســخگويی سريع به مشكالت بيان 
می شــود اما نكته قابل توجه اين است كه اين 
روش پاسخگويی در حوزه ميراث فرهنگی، 
قابل تاييد و كارســاز نيست و به دليل خاص 
بودن شــرايط چنين راه حلی كارآمد نخواهد 

بود.  

اكبری ادامه داد: اين آثار از گذشتگان اين مرز 
و بوم بوده و نسل حاضر با بهره برداری صحيح 
از آن ها می تواند اين ثروت ملی را برای نسل 
آينده حفظ كند؛ در نتيجه طرح هايی مانند طرح 
استفاده بهينه از آثار تاريخی يک بن بست است 

و توجيهی ندارد.
 ایران بهشت باستان شناسان بوده است

ايــن كارشــناس ميراث فرهنگــی در مورد 
تاريخچه آثار و اشيای منقول در ايران گفت: 
اوليــن زمانی كه در ايــران فعاليت جدی در 
خصــوص خريد و فروش آثار تاريخی انجام 
شــد، به ١۵٠ ســال پيش در دوره ناصری 
بازمی گردد. با توجه به اطالعاتی كه در حوزه 
باستان شناسی در كشورهای غربی مطرح شده، 
ايران بهشت باستان شناس ها بوده و دولت های 
غربی مانند فرانســه، آمريكا، انگليس و حتی 
ايتاليا با توافقات انجام شده كه هيچ كدامشان به 
نفع اين مرز و بوم نبود، باعث خريد و فروش 
آثار تاريخی و به نمايش گذاشته شدن ميراث 
فرهنگی كشور در موزه های كشورهای نام برده 
می شده اند. اين موضوع بيانگر اين است كه ما 
در مديريت داشــته های مان عملكرد ضعيفی 
داشته ايم اما پس از دوره ناصری و مظفرالدين 
شــاه، در زمان احمد شاه محدوديت هايی در 
خصوص گمرگ به وجود آمــد و در حوزه 
اجرايی برخوردهای جدی بــا اين موضوع 

می شد.
 آثار باستانی شناسنامه هر ایرانی است

اكبری با تاكيد بر اينكه آثار باستانی شناسنامه 
هر ايرانی تلقی می شــود گفــت: مالک آثار 
باستانی تمام مردم ايران هستند و اين آثار به 
نوعی شناسنامه ما تلقی می شوند. مطرح شدن 

طرح هايی مشابه با طرح استفاده بهينه از آثار 
باستانی همانند اين است كه بگويند هر ايرانی 
می تواند شناسنامه خود را به فروش بگذارد و 
در صورت خروج از مملكت نيز شناسنامه اش 
از اعتبار ساقط نخواهد شد؛ پس بايد گفت كه 

نمی توان شناسنامه را به فروش گذاشت.
اين كارشــناس ميراث فرهنگی ادامه داد: اگر 
طرح استفاده بهينه از آثار باستانی در مجلس 
به تصويب می رسيد، قطعا قوانين ديگر در اين 
حوزه نقض می شــد و در ادامه تصويب طرح 
بــا باال رفتن حفاری هــای غيرمجاز روبه رو 
می شديم و در نهايت نيز كنترل و مديريت اين 

مساله از دستمان خارج می شد.
وی اضافه كرد: با اينكه در حال حاضر قوانين 
سخت گيرانه ای وجود دارد اما با اين حال اقدام 
به فروش آثار باســتانی كشور ايران از سوی 
افرادی كه تخصصی نداشــته، عالقه ای به اين 
حوزه ندارند و صرفا دنبال ســالح گنج يابی 

هستند، بارها اتفاق می افتد.
اكبری در خصوص تاثير شــرايط محيطی بر 
قاچاق اشيای تاريخی اظهار كرد: در سال ٩٩ 
كه موضوع كرونا مطرح شــد، به دليل شرايط 
محيطی آمار قاچاق آثار تاريخی افت داشت 
كه همين موضوع باعث خوشحالی و دلگرمی 

افراد متخصص اين حوزه شد.
 حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی 

فعالیتی فرهنگی است
وی در مــورد هزينه های حفــظ و نگهداری 
آثار تاريخی بيان كرد: يكی از مسائلی كه در 
بستر فعلی حوزه ميراث فرهنگی مطرح است، 
موضوع پرهزينه بــودن حفاظت و نگهداری 
از آثار منقــول تاريخی بوده كه در اين حوزه 

ما موزه های بســياری در سطح كشور داريم. 
برای مثال خراســان رضوی خود ميزبان ٩٠ 
موزه است كه درآمد آن ها هزينه كرد محسوب 
می شود و بودجه بااليی برای حفظ و نگهداری 
آثار به آن ها تعلق می گيرد كه همين موضوع 
ممكن است عده ای را به تاسيس موزه راغب 
كند.اين كارشناس حوزه ميراث فرهنگی ادامه 
داد: اين در صورتی اســت كه مساله حفاظت 
از ميــراث فرهنگی و آثــار تاريخی فعاليتی 
فرهنگی اســت و بايد پذيرفت كه اين كار به 
تنهايی درآمدزايی نــدارد و كامال به موضوع 
شناسنامه ای بودن آثار باستانی برای ايرانيان 

مربوط می شود.  
اكبری اضافه كرد: به طور مثال داشتن شناسنامه 
به تنهايــی نمی تواند برای ما درآمد ايجاد كند 
اما وجودش از ضروريات است و در صورت 
بودن شناســنامه می توان بســياری از كارها 
از جملــه تحصيالت را به انجام رســاند و يا 
مشغول به كار شد تا با استفاده از سياست هايی 
عملكردی در جهت رونق اقتصادی اقدام كرد.

وی عنوان كرد: به نظر می رســد حلقه مفقوده 
اين آثار نيست بلكه بهره برداری صحيح از اين 
آثار اســت كه باعث درآمدزايی و در نهايت 
رونق اقتصادی می شود. معرفی اين آثار بايد 
جهت دارتر باشد چرا كه نمايشگاه هايی كه در 
خارج از كشــور برگزار می شود، خيلی مورد 
اســتقبال قرار می گيرد. در نتيجه بايد دانش 
اقتصاد فرهنگی را در كشور براساس پايه غنی 
كه در حوزه ميراث فرهنگی داريم، توسعه دهيم 

و از متخصصان اين دانش بهره گيريم.
 دولت توان حفاظت و نگهــداری از آثار 

باستانی را ندارد
اين كارشــناس ميراث فرهنگی با اشــاره به 
هزينه های ســنگين حفظ و نگهــداری آثار 
باستانی و بودجه كمی كه در اختيار اين حوزه 
قرار دارد، عنوان كرد: همانطور كه گفته شــد 
نگهداری و نظــارت از آثار تاريخی و ميراث 
فرهنگی هزينه بر است و دولت بودجه و توان 
كافی ندارد تا در اختيار كارشناسان اين حوزه 
قــرار دهد.اكبری ادامه داد: در همين راســتا 
عــزت اهلل ضرغامی، وزير ميــراث فرهنگی 
نيز در ابتــدای فعاليت خود در اين وزارتخانه 
پس از بررسی های اوليه اين موضوع را اعالم 
و منعكس كــرد. پس می توان گفت كه به اين 
موضوع توجه شــده و متوليان برای حل اين 
معضالت به دنبال راهكارهايی هستند. در نتيجه 
معتقدم كه بايد خردمندانه تر از آثار باستانی و 
ميراث فرهنگی خود كه مانند شناسنامه ماست، 

استفاده كنيم.

آيا  شناسنامه
 و هويت

 ايران قابل 
فروش است؟

سرویس گردشگری //  » گور دختر« بنایی پر معما واقع در استان بوشهر است که 
شباهت بسیار زیادی به مقبره کوروش در پاسارگاد دارد، اما از هویت فرد مدفون 

شده در این بنا اطالعات قطعی و درستی در دست نیست. 
 در نزديكی برازجان در اســتان بوشــهر، بنايی تاريخی ساده با سنگ هايی 
با برش ها و حجاری ســاده و ابتدايی قرار گرفته است كه شباهت زيادی با 
آرامگاه مشهور كوروش كبير دارد. هرچند از هويت فرد مدفون شده در اين 
بنا اطالعات قطعی و درســتی در دست نيست اما اين بنا را متعلق به يكی از 
افراد سلطنتی می دانند. اين آرامگاه كه در جلگه برپز جای گرفته است بنا به 
ارزش تاريخی آن، در ١١ مرداد ١۳۷٦ با شماره ثبت ١8٩۷ به عنوان يكی از 
آثار ملی ايران به ثبت رسيده  است.»گوردختر« را ابتدا باستان شناس بلژيكی، 
لويی واندنبرگ، در سال ١۳۳٩ هجری شمسی كشف كرد. واندنبرگ معتقد 
بود گوردختر قبر چيش پيش يا كوروش يكم )جد كوروش كبير( است؛ اما بعد 
از آن عليرضا شاپور شهبازی باستان شنان و تاريخ نگار، پس از بررسی های 
فراوان آن را آرامگاه كوروش كوچک دانست. در سال های ١۳8٠ و ١۳8٢، 
علی اكبر ســرفراز بنای گور دختر و جلگه بزپر را مورد بررسی و شناسايی 
قرار داد و بنای گور دختر را متعلق به شاهان اوليه هخامنشی و كوروش اول 
پســر چيش پش و مقبره باالی آن را مربوط به همسر ايالمی وی يعنی مادر 
كوروش كبير شــاه ايران می داند. البته اين تنها يكی از چندين نظر متفاوت 
درباره فرد مدفون در اين  آرامگاه است.گور دختر بنايی است مستطيل شكل 
به ارتفاع كلی ٤.٤۵ متر كه بامی شيروانی شكل روی آن قرار دارد كه شالوده 
اصلی آن شامل شفته ريزی و شن های رودخانه ای می شود كه مصطبه و پايه 
اصلی و اوليه بنا روی آن ســاخته و پرداخته شــده است. روی مصطبه سه 
رديف سنگ به صورت پلكانی ايجاد شده اند كه به اتاقک اصلی منتهی می شود. 
همچنين بر باالی مقبره، قسمتی فرورفتگی شبيه به يک قاب وجود دارد كه 
احتماال جايگاه قرارگيری كتيبه ای مربوط به آن بوده  است و در درون اتاقک 
بنــا حوضچه  كوچكی وجود دارد. به طور كلی اين بنا از ٢٢ قطعه ســنگ 
ساخته شده است كه هيچ گونه ظرافت كاری در آن ديده نمی شود و به صورت 
خيلی ابتدايی ســنگ ها را برش و حجاری كرده اند.مقبره كوروش بزرگ در 
پاســارگاد آرامگاهی با ســبک معماری و الگوی مذهبی خاص است كه با 
ســاير آرامگاه ها تفاوت دارد. اين آرامگاه شباهت زيادی به گور دختر دارد 
و اين موضوع نشان دهنده آن است كه هر دو شخص دارای يک نوع مذهب 
و از لحاظ اعتقادی بســيار به هم نزديک هستند. البته شواهدها حاكی از آن 
اســت كه آرامگاه گور دختر بايد قبل از آرامگاه كوروش بزرگ ساخته شده 
باشد. چراكه مطابق نظر كارشناسان اگر بعد از آرامگاه كوروش اين اثر ساخته 
شده بود، بدون شک از لحاظ ساختار معماری پيشرفته تر از آرامگاه كوروش 
داشت، نه تا اين اندازه ابتدايی و ساده. برای دسترسی به گور دختر، ابتدا بايد 
به روستای پشت پر )بز پر( رفته و سپس از برازجان به سمت دالكی حركت 
كنيد. پس از عبور از دالكی، در جاده برازجان به شيراز، به پل نمازگاه خواهيد 
رسيد. در پايان پل به جاده ای فرعی می رسيد كه بايد وارد آن شويد. در اين 
مسير كوهستانی، از روستاهای تنگ دركش و رود فارياب خواهيد گذشت. 
ســپس به شهر تنگ ارم می رسيد. در فاصله دو كيلومتری جنوب تنگ ارم، 
جاده فرعی آسفالته ای قرار دارد؛ وارد آن شده و ادامه دهيد تا از روستاهای 
آقا اميراحمد و كفتارو عبور كنيد. پس از گردنه تخته و عبور از سربااليی ها، 

به پشت پر خواهيد رسيد.

بنای پر معمای تاريخی که شباهت 
بسياری به مقبره کوروش دارد! 

آگهی مزایده ) نوبت اول(  
 اجرای احکام حقوقی دادگســتری پارسيان به موجب پرونده اجرایی 
۹۶۰۹۹۸۸۸۹2۱۰۰۴۵۶ کــه محکوم عليه ابراهيم مجيدی فرزند کریم 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۶۴7۶2۹27 ریال با احتساب تاخير و 
تادیه تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت مبلغ ۶۰۴۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخير تادیه که محاسبه آن با اجرای احکام می باشد در حق 
محکوم له خانم زهرا شمسی نيا و مبلغ ۵ درصد به عنوان نيم عشر دولتی 

محکوم گردیده اند لذا نسبت به مزایده یک دستگاه خودرو وانت سایپا ۱۵۱ به شماره پالک 7۱۶ م ۵۵ 
ایران 7۳ مدل ۱۳۹۵ رنگ قرمز- روغنی شماره شاسی ۴۶۱۱۹ شماره موتور ۵۴۹۹۹7۰ کاربری وانت 

و نوع سوخت بنزینی اقدام می نماید.
 موضوع مزایده به شرح ذیل:

 با مشخصات فوق کاًل بمبلغ پایه یک ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ریال معادل صد و سی و پنج 
ميليون تومان توسط کارشــناس برآورد گردید وقت انجام مزایده روز شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ ساعت ۱۱ 

صبح می باشد.
 محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسيان می باشد.

 مال مورد مزایده فعال توقيف می باشد و با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.
 ۱- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قيمت بصورت نقدی به حساب سپرده دادگستری پارسيان 

پرداخت و الباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه می باشد.
2- اجرای احکام در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.

۳- مبلغ مزایده: از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پيشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتيکه 
برنده تا یکماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول 

کسر احتمالی قيمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود. 
و متقاضيان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بيشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری 

پارسيان مراجعه نمایند. 
مدير دفتر شعبه اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان پارسيان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

سرویس گردشگری // بنیاد ایران شناسی با توجه 
به استقبال اســاتید، پژوهشگران، کارشناسان 
و دانشــجویان از همایش ملی »خلیج فارس« و 
درخواست های مکرر نســبت  به تمدید مهلت 
ارســال مقاالت، تاریخ برگزاری و مهلت ارسال 

مقاالِت این همایش را تمدید کرد. 
بــر طبــق اعــالم دبيرخانه همايــش ملی 
خليج فارس،  زمان برگزاری همايش در تاريخ 
٢٠ مهرماه ١٤٠١ و مهلت ارســال متن كامل 
مقاالت )چكيده به همراه اصل مقاالت( تا پايان 
شهريورماه تمديد شد.همچنين با اعالم حمايت 
پايگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC( و 
  )CIVILICA( پايگاه استنادی ســيويليكا
از همايــش ملی خليج فارس، كليۀ مقاالت در 
اين پايگاه های اســتنادی نمايه خواهند شد. 
شــركت كنندگان می توانند بــا اطمينان كامل، 
مقــاالت خود را در اين همايــش ارائه نموده 
و از امتيازات علمی ايــن همايش و دريافت 
گواهی آن بهره مند شــوند.بنياد ايران شناســی 
در ادامــۀ مجموعه همايش های خود در حوزۀ 
خليج فارس«،  »مطالعات  و  »ايران شناســی« 
همايش ملــی خليج فارس را بــا محوريت 

»جزاير و كرانه های خليج فارس در گســترۀ 
تاريخ، فرهنگ و تمــّدن«، ٢٠ مهرماه ١٤٠١ 
برگزار می كند.عالقه مندان جهت ارسال مقاالت 
و شــركت در اين همايش می توانند به سامانۀ 
httpS://proVInCe.IrAnoLogy.

Ir/perSIAnguLf مراجعــه كرده و برای 

كســب اطالعات بيشتر در زمينۀ مشاركت در 
اين رويداد ملی با دبيرخانه همايش به شماره 

٠٢١88٦٠8٩۳١ تماس حاصل كنند.

مهلت ارسال مقاالت همايش ملی 
خليج فارس تمديد شد



ســرويس حوادث// مرد جوانی که دختر ۵ساله ای را به قتل 
رسانده بود، پس از جنايت با هويتی جعلی زندگی می کرد.

    ساعت ٩:٤۵ صبح جمعه ٩ارديبهشت امسال به دنبال گزارش 
مرگ كودكی ۵ساله در يكی از بيمارستان های پايتخت، تحقيقات 
از سوی بازپرس محمد وهابی آغاز شد. در بررسی های اوليه، آثار 
كبودی و سوختگی روی بدن كودك مشاهده و علت اوليه مرگ 

نيز ضربه مغزی اعالم شد.
   در تحقيقات اوليه مادر دخترك به نام بهار مدعی شد همسرش 
عامل قتل اســت اما وقتی پدر كودك بازداشت شد مداركی به  
دست آمد كه نشان می داد وی در اين جنايت نقشی ندارد. در ادامه 
بررسی ها مشخص شد پدر و مادر اين كودك با هم اختالف داشته 
و جــدا از هم زندگی می كردند اما زن جوان با مردی به نام بهنام 

آشنا شــده و ارتباط دارد. بدين ترتيب هر دو نفر بازداشت شده 
و تحقيقات از آنها ادامه يافت تا اينكه با گذشت حدود دو ماه از 
اين ماجرا درنهايت بهنام  لب به اعتراف گشود و به قتل ناخواسته 
بهار اعتراف كرد. متهم ٢۷ســاله در تحقيقات گفت: سال ها قبل 
ازدواج كردم و حاصل اين ازدواج يک كودك ۵ساله است كه با 
مادرم زندگی می كند. يک سال قبل در فضای مجازی با مادر بهار 
آشنا شــدم. زن جوان با دختر ۵ساله اش زندگی می كرد. از آنجا 
كه خانواده شوهر اين زن در نزديكی محلی زندگی می كردند كه 
خانه او بود و ما نمی خواستيم آنها از ارتباط و رفت و آمد ما با خبر 
شوند از بهار می خواســتيم كه از خانه خارج نشود و اطالعات 
زندگــی مادرش را به آنها ندهد امــا او گوش نمی كرد و مجبور 
می شديم كتكش بزنيم. من شيشه مصرف می كردم و حالت عادی 

نداشتم، شيشه مرا عصبانی می كرد. دو روز قبل از مرگ بهار او به 
دستشويی رفته بود و سر اينكه چرا آنجا را خوب تميز نكرده بچه 
را با دمپايی كتک زدم. گاهی اوقات هم سيخ داغ به بدنش می زدم. 
او گفت: روز حادثه از بيرون آمدم و بهار را مقابل در ديدم، خيلی 
عصبانی شدم و كتكش زدم كه ســرش به ديوار برخورد كرد و 
بيهوش روی زمين افتاد. مادرش در حياط بود و با كمک او بچه 
را به مركز درمانی برديم. من نمی خواستم بهار كشته شود و بعد از 
اينكه اين اتفاق افتاد فرار كردم و با هويت جعلی در يک ريسندگی 
خارج از تهران مشغول به كار شدم كه پليس مرا دستگير كرد. با 
اعتراف مرد جوان، به دســتور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور 
جنايی پايتخت، دو متهم دراختيار كارآگاهان اداره دهم قرار داده 

شدند و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

حوادث جهان
داعش ۱۰ نفر را در نیجریه به گلوله بست

 افراد مسلح مظنون به ارتباط با داعش در ايالت بورنو در شمال شرق نيجريه 
١٠ نفر را كشتند. منابع شبه نظامی به خبرگزاری فرانسه گفتند كه افراد مسلح 
مظنون به ارتباط با داعش در ايالت بورنو در شــمال شرق نيجريه ١٠ نفر را 
كشتند.دو منبع شبه نظامی به خبرگزاری فرانسه گفتند كه ١٠ قربانی شامل ٩ مرد 
و يک زن بودند كه در حال يافتن ضايعات فلزی از وسايل نقليه سوخته شده در 
عمليات نظامی در روستای گونی كورمی در نزديكی شهر باما بودند و در اين 
ميان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. به گفته »ابراهيم ليمان«، يكی ديگر از 
شبه نظاميان كه تلفات مشابهی را ذكر كرده است، اجساد قربانيان به بازماندگان 
آنان تحويل داده شده است. با اين حال ارتش نيجريه كه در منطقه مستقر شده 
است، هنوز در مورد اين حمله اظهار نظری نكرده است. اعضای گروه داعش 
اخيراً به غيرنظاميانی كه ضايعات فلزی را جمع آوری می كنند، حمله می كنند و 
آنها را به جاسوسی برای ارتش متهم می كنند. به گفته منابع امنيتی و امدادگران، 
اعضای گروه تروريستی داعش شاخه غرب آفريقا نيز به شهر مونگونو حمله 
كردند و ســه شبه نظامی را كشتند و ســه غيرنظامی را هم ربودند. بر اساس 
گزارش ســازمان ملل، خشونت های تروريستی از سال ٢٠٠٩ تاكنون بيش از 
٤٠٠ هزار نفر را كشــته و حدود دو ميليون نفر را از خانه های خود آواره كرده 
است. با وجود ناامنی های مداوم، مقامات محلی مردم آواره را تشويق می كنند تا 
به مناطقی كه امن می دانند بازگردند. در ميان كسانی كه در اردوگاه های شلوغ 
آوارگان در نيجريه زندگی می كنند، بسياری به كمک های غذايی ناكافی از سوی 
آژانس های امدادی وابســته هســتند و برخی هم به قطع درختان برای تأمين 

سوخت و هيزم و جمع آوری آهن قراضه روی آورده اند.
مرگ پسر 3 ماهه امریکایی در خودرو

 پسر ۳ ماهه كه از ســوی والدينش در خودرو تنها رها شده بود به علت 
گرمای هوا جان باخت. پليس پنسيلوانيای امريكا اعالم كرد: اين حادثه روز 
پنجشنبه گذشته اتفاق افتاده و بر اســاس اعالم »سرويس ملی هواشناسی 

اياالت متحده«، حداكثر دمای روز پنجشنبه ۳۳ درجه سانتيگراد بوده است.
به گفته مقامات، اقدامات تيم پزشــكی در صحنه نتيجه نداد و اين كودك از 
عوارض گرمای شديد جان باخت. به گزارش مؤسسه »كودكان و خودرو«، 
اين نوزاد پنجمين كودكی است كه امســال )٢٠٢٢( به دليل گرم شدن هوای 
داخل اتومبيل در اياالت متحده جان خود را از دست داده است. آمار رسمی 
در اياالت متحده حاكی از آن است كه به طور متوسط ساالنه ۳8 كودك در 
ماشــين های داغ جان خود را از دست می دهند. به گفته پليس ايالتی، يک 
كودك يک ســاله نيز روز ١٩ مه كه دمای هوا به ۳۳ درجه سانتيگراد رسيده 
بود در يک وســيله نقليه در »تنسی« جان باخت.  پيش از آن نيز يک نوزاد 
دختر هشــت ماهه در ۳ مه در حالی كه پدرش در يک ايســتگاه پليس در 
جورجيا در بازداشــت بود، برای ساعت ها در ماشين رها شده بود و به دليل 
گرمای شديد جان خود را از دست داد و پدر اين دختر در ارتباط با مرگ او 
به قتل درجه دو متهم شد. بنابر اعالم كارشناسان مؤسسه »كودكان و خودرو«، 
حتی اگر پنجره ها كمی باز بماند، باز هم دمای داخل خودرو در عرض چند 
دقيقه می تواند به باالی ٤٠ درجه سانتيگراد برسد و اين درحالی است كه بدن 

كودك تا پنج برابر سريع تر از بزرگساالن گرم می شود.

دوشنبه 30 خرداد 1401

20 ذی القعده 1443

سال بیست و یکم شماره 3909

حوادث

  

وقتی شــنيدم همســرم باردار شده است از 
خوشــحالی در پوســت خودم نمی گنجيدم، 
را کنار بگذارم  تصميم گرفتم ديگر ســرقت 
و راه درســت زندگی را انتخــاب کنم اما باز 
وسوســه شــدم و با خودم فكر کردم امشب 
برای آخرين بار ســرقت می کنــم و از فردا 
 ديگــر هيچ گاه بــه دنبــال دزدی نمی روم

 ولی ...
   اين ها بخشــی از اظهارات جوان ۳٠ ساله ای است 
كه با تالش ماموران كالنتری آبكوه مشــهد و در يک 
عمليات ضربتی هنگام دستبرد به يک خودرو دستگير 
شد. اين جوان در حالی كه بيان می كرد هيچ دزدی مانند 
من بدشانس نيست درباره سرگذشت خود به مشاور و 
مددكار اجتماعی كالنتری گفت: پدرم سرايدار يكی از 
مدارس مشهد بود اما همواره با  مادرم اختالف داشت و 
من تنها شاهد درگيری و كتک كاری آن ها بودم. خالصه 
كار به جايی رسيد كه آن ها از يكديگر جدا شدند. آن 
زمان من ٩ ســال بيشتر نداشتم و معنی كلمه خيانت را 
نمی فهميدم اما پدرم مدام تاكيد می كرد كه مادرت زنی 
خيانتكار بود. به همين دليل من هيچ گاه حق مالقات با 
مادرم را نداشتم. چند ماه بعد پدرم با زن ديگری ازدواج 
كرد و من و خواهر كوچكم در كنار نامادری به زندگی 
ادامــه داديم اما نامادری ام همواره ما را  تحقير می كرد 
و گاهــی جمالت توهين آميز به كار می برد. هر بار از 
 رفتارهای خواهر كوچک ترم عصبانی می شــد فرياد

 مــی زد تو هم  مانند مادرت هرزه هســتی! وقتی اين 
جمالت را می شنيدم دوست داشتم به او حمله كنم اما 
می دانستم شب كتک مفصلی از پدرم می خورم به همين 
دليل از خانه بيرون می رفتم و در پارك با دوستان بزرگ 
تر از خودم معاشــرت می كردم. ١١ سال بيشتر نداشتم 
كه با تعارف دوســتانم مصرف ســيگار و بعد هم مواد 
 مخدر صنعتی را شــروع كردم اما برای تهيه مواد مخدر 
چاره ای جز سرقت نداشتم در اين هنگام لوازمی را از 
دفتر مدرسه دزديدم كه پدرم متوجه ماجرا شد و مرا از 
خانه بيرون انداخت. از آن روز به بعد ترك تحصيل كردم 
و آواره كوچه و خيابان شدم. ديگر به پاتوق خالفكاران 
رفت و آمد داشتم و با افراد بزرگ تر از خودم نشست 
و برخاســت می كردم تا اين كه برای اولين بار در ٢٠ 
سالگی به جرم حمل مقداری مواد مخدر دستگير شدم 
و برای شــش ماه به زندان رفتم بعد از آزادی از زندان 
تصميم گرفتــم خالفكاری را كنار بگذارم و درســت 
زندگی كنم اما اين تصميم فقط يک هفته دوام داشت چرا 
كه بعد از آن دوباره مصرف مواد را شروع كردم و سپس 
برای تامين هزينه های اعتيادم به سرقت روی آوردم . با 

دو نفر از خالفكاران پاتوق كه در باز كردن در خودروها 
مهارت خاصی داشتند همراه شدم و به راحتی اموال و 
قطعات داخل خودروها را سرقت می كرديم در همين 
زمان باز هم دستگير شدم و به مدت ٢ سال تحمل كيفر 
كردم وقتی اين بار از زندان آزاد شدم با خودم عهد كردم 
كه ديگر دور خالف را خط بكشم تا جوانی ام را پشت 
ميله های زندان نگذرانم ولی باز هم دوستان خالفكار 
به سراغم آمدند و با وسوسه های شيطانی دوباره مسير 
سرقت را در پيش گرفتم. اما به خودم قول دادم كه فقط 
به اندازه مخارج ازدواجم ســرقت كنم چرا كه در همين 
روزها عاشق يكی از بســتگان دور پدرم شده بودم او 
هم مرا دوست داشت و خيلی زيركانه به من ابراز عالقه 
می كرد او دختری قانع بود اما نمی دانست با يک دزد 
ازدواج می كند شهين فقط از اعتيادم خبر داشت كه آن 
را هم جدی نمی گرفت چرا كه پدر و مادر خودش نيز 
معتاد بودند و او دوست داشــت هر چه زودتر ازدواج 
كند. باالخره بــدون توجه به حرف های ديگران من و 
شــهين در حالی ازدواج كرديم كه مــن به او قول دادم 
اعتيادم را ترك خواهم كرد ولی خودم می دانســتم كه 
قول يک آدم معتاد هيچ اعتباری ندارد! البته همين طور 
شــد و من به مصرف مواد ادامه دادم حاال ديگر بيكار 
هم بودم و بايد مخــارج زندگی را نيز تامين می كردم 
بنابراين دوباره سرقت از خودروها را ادامه دادم چرا كه 
همسرم باردار نمی شد و هزينه های درمان نيز بر دوشم 
سنگينی می كرد از سوی ديگر دوست داشتم فرزندی 
داشته باشم تا شــايد به خاطر او دست از خالفكاری 
بــردارم . خالصه روزها را تا بعــد ازظهر می خوابيدم 
 و ســپس تا نيمه شب با دوســتانم مواد مخدر مصرف 
می كرديم و از اوايل بامداد برای ســرقت از خودروها 
بيرون می رفتيم . يكی از دوستانم كه از سارقان حرفه 
ای بود سركردگی باند ما را به عهده داشت من هم با او 
در زندان آشــنا شده بودم و می دانستم او تبحر خاصی 
 در بازكردن در خودروها دارد. همچنان به سرقت ادامه 
می داديم تا اين كه حدود يک هفته قبل آزمايش پزشكی 
مشخص كرد كه همســرم يک ماهه باردار است خيلی 
 خوشحال شــده بودم و به قول معروف كبكم خروس 
می خواند.حاال ديگر بــه طور جدی تصميم گرفتم از 
دوســتانم فاصله بگيرم و سرقت را كنار بگذارم اما باز 
هم وسوســه های شيطانی به سراغم آمد با خودم گفتم 
فقط امشــب را كه به دوستانم قول داده ام برای سرقت 
بيرون می روم و از فردا ديگر برای هميشــه دستبرد به 
اموال مردم را كنار می گذارم اما همان شــب هنگامی 
كه مشغول سرقت از داخل يک پرايد بوديم ناگهان در 
محاصره ماموران انتظامی قرار گرفتيم و دستگير شديم...

ماجرای آخرین سرقت! 
در امتداد تاريكی

سرويس حوادث// مرد جوان که به خاطر 
قتل يک زن ۷ سال در انتظار اجرای حكم 
قصاص بود، با گذشت اوليای دم از زندان 

آزاد شد.
٩ اسفند ســال ٩۳ زن جوانی به نام فتانه از 
خانه خارج شــد تا به بهشت زهرا برود، اما 
ديگر برنگشت و با ناپديد شدن او خانواده اش 
از پليس درخواســت كمک كردند. در حالی 
كه بررسی  در اين خصوص ادامه داشت اول 
فروردين ســال ٩٤ جسد زنی در بيابان های 
اطراف خاوران كشــف شــد. هويت جسد 
ناشــناس بود اما وقتی خانــواده فتانه برای 

شناسايی جسد به پزشكی قانونی رفتند راز 
ناپديد شــدن زن جوان برمال شد. در ادامه 
بررسی ها مشخص شد فتانه با مرد جوانی به 
نام شــهروز در تماس بوده و آخرين بار هم 
با او قرار مالقات داشــته است. مرد جوان به 
دســتور بازپرس جنايی بازداشت شد و در 
نهايت به قتل اعتراف كرد و گفت: من در يک 
كارگاه مبل سازی در جنوب تهران كار می كنم. 
فتانه هــم چند باری از من وســايل چوبی 
خريده بود، همين مسأله باعث آشنايی ما شد. 
بعد از مدتی او موضوع ازدواج را مطرح كرد، 
اما من به خاطر شرايطی كه داشتم نمی توانستم 

با فتانه ازدواج كنم.  او ادامه داد: روز حادثه، 
فتانه به كارگاه آمد و سر همين موضوع با هم 
دعوايمان شــد. من او را هل دادم كه سرش 
به ديوار برخورد كرد اما آسيب زيادی نديد.  
بعد به من حمله كرد كه گردنش را گرفتم، اما 
ناگهان متوجه شــدم كه بی حال روی زمين 

افتاده است . 
   ناخواســته فتانه را به قتل رسانده بودم و 
از ترس جسدش را داخل خودروام گذاشته 
و در بيابان های خاوران رها كردم. با اعتراف 
متهم جوان به جنايت، باتوجه به درخواست 
اوليای دم برای قصاص، قضات دادگاه حكم 
بر اشــد مجازات صادر كردند. با تأييد اين 
حكم در ديوان عالی كشور پرونده برای اجرای 
حكم به شعبه چهارم دادياری دادسرای امور 
جنايی پايتخت ارجاع شد. با ارجاع پرونده 
به دادســر، داديار شعبه چهارم اجرای احكام 
و واحد صلح و ســازش مستقر در دادسرای 
جنايی پايتخت چندين جلسه صلح و سازش 
با اوليای دم برگزار كردند تا اينكه در نهايت 
اوليای دم به خاطــر رضای خدا از قصاص 
قاتل گذشت كردند. باتوجه به اينكه شهروز 
حدود ۷ سال در زندان به سر برده با رضايت 
اوليای دم، از زندان آزاد شد و زندگی جديدی 

را آغاز كرد.

  روابط عمومی اداره کلگوشت ماهی و ميگو ، حاوی چربی اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است
شيالت رهمزگان

انتظامی  مرزبانی  فرمانده  حوادث//  سرويس 
کشــور از توقيف يک فروند شــناور کشف 
ماشين آالت ســنگين راه سازی به ارزش ۵ 
هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال در حوالی بوموســی 

خبر داد. 
 سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی 
كشــور گفت: مرزبانان پايگاه دريابانی بوموسی در 
پی كسب خبری در خصوص تردد يک فروند شناور 

يدك كش، در راستای مبارزه با قاچاق كاال و كنترل 
آب های سطح حوزه استحفاظی، جهت بررسی بيشتر 

شناور مذكور را متوقف كردند.
او با بيان اينكه در بازرســی دقيق از شــناور توقيف 
شده كه در حوالی جنوب شرقی جزيره بوموسی بود 

گفت: تعداد۳١ دستگاه ماشين آالت راهسازی شامل 
٢٠ دســتگاه جرثقيل، ۷ دستگاه بيل مكانيكی، يک 
دستگاه لودر، ٢ دستگاه ليفتراك، يک دستگاه كاميون 
مخصوص معدن، يک دســتگاه پيكورمكانيكی كه از 
مبدا كشــور های حوزه خليج هميشه فارس، با هدف 

عرضه در بازار داخلی كشور بارگيری شده بود، كشف 
شد. فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسالمی ايران 
در خاتمه با اشاره به دســتگيری ٩ نفر متهم در اين 
رابطه، گفت: كارشناسان ارزش محموله كشف شده را 

۵ هزارو ٢٠٠ ميليارد ريال ارزيابی كردند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذهم( توقیف شناور حامل ماشین آالت سنگین در آب های بوموسی 
ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری مســکونی دارای پالک ثبتی شماره ۸۱۵B فرعی از ۴ 
اصلی)هشتصد و پانزده فرعی با قیمانده از چهار اصلی ( واقع در ناحیه دو بندرعباس استان هرمزگان 
به مساحت ) ۶۸.۰۴( شصت و هشت متر و چهار دسیمتر مربع که به قدر السهم از عرصه و مشاعات 
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن سهیم می باشد به نشانی بندرعباس 
بلوار امام حســین شهرک نبوت جنب اتو گالری دوست بین نبش کوچه میثم ۴ که به نام مهرزاد 
جاودانی شماره ملی ۲۲۹۵۲۰۸۸۶۶ نام پدر رحمت اله ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و 

محدود به حدود زیر است توضیحات ملک به حدود: شماال:در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربی ، است . اول دیوار و پنجره 
است بطول چهار متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول دو متر به فضای نورگیر 
مشاعی سوم دیواریست بطول سه متر و بیست و پنج سانتیمتر به قطعه ۱۹۵ تفکیکی سابق شرقا:در پنج قسمت، که قسمت 
چهارم آن شمالی ، قسمت دوم آن جنوبی ، است . اول دیواریست بطول سه متر و بیست وهشت سانتیمتر به قطعه ۱۹۷ تفکیکی 
سابق دوم دیواریست بطول دو متر و نود سانتیمتر به راه پله سوم دیواریست بطول چهار متر و شصت وهفت سانتیمتر به راه 
پله چهارم درب و دیوار است بطول دو متر و نود سانتیمتر به راه پله پنجم دیواریست بطول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به 
قطعه ۱۹۷ تفکیکی سابق جنوبا: دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول هشت متر به فضای حیاط مشاعی غربا:دیواریست بطول نه متر 
و چهل سانتیمتر به قطعه ۱۹۹ تفکیکی سابق بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و برابر گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری مورد بازداشت عبارت است از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان با مشخصات نوع آپارتمان در طبقه 
اول مجتمع سه طبقه )دو طبقه روی پیلوت ( دو واحدی احداث گردیده دارای یک اتاق خواب کف اتاق و پذیرایی سرامیک 
بدنه گچ و رنگ آشپزخانه و سرویس ها کاشی و سرامیک کابینت ام دی اف نمای خارجی سرامیک با عنایت به موقعیت ملک 
مساحت ، قدمت ، مصالح مصرفی ، بررسی میدانی، و سایر پارامترها و مولفه های مهندسی و کارشناسی و بدون در نظر گرفتن 
هر گونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی ، حقوقی و سایر موسسات و نهادهای دولتی یا خصوصی و همچنین بدون در نظر 
گرفتن هر گونه موانع قانونی جهت نقل و انتقاالت و صرفنظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت آن به هر شخص 
حقیقی و حقوقی و احتمال هر گونه مغایرت های مربوط به حدود ثبتی و بدون در نظر گرفتن هر گونه قرار گیری در مسیر 
احتمالی اصالحات شهری و یابدون در نظر گرفتن هر گونه اضافه بنا ارزش ششدانگ ملک مورد نظر به مبلغ ۵/۷۸3/۴۰۰/۰۰۰ 
ریال )پانصد و هفتادوهشت میلیون و سیصد و چهل هزار تومان ( ارزیابی گردید و پالک فوق به موجب سند نکاحیه شماره : 
۷۱۸3 تاریخ سند : ۱3۹۱/۰۵/۱۵ ، دفترخانه صادر کننده : دفترخانه ازدواج شماره ۵3 شهر بندر عباس استان هرمزگان منجر به 
صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره کالسه ۱۴۰۰۰۱۹۸۷ علیه اقای مهرزاد جاودانی در این اداره گردیده است که 
برابر محاسبه امور مالی این اداره مجموع مطالبات بستانکار با دو عشر اضافه تا روز مزایده مبلغ3/3۵3/۸۲۵/۲۶۵ ریال میباشد 
لذا مورد مزایده به میزان طلب به تعداد 3/3۵3/۸۲۵/۲۶۵ سهم از تعداد مجموع ۵/۷۸3/۴۰۰/۰۰۰ سهم ششدانگ پالک فوق 
الذکر با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از 
ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش 
کال نقدی است جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ 
مزایده به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس 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 
ازتاریخ 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، 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. م.الف۱۴۰۱/۱۰3
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰3/3۰

مریم چمنی- رئیس اداره ثبت اسناد رسمی بندر عباس 

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

RHD- 9907002 - T 19 : درخواست شماره
موضوع آگهی : 

EKATO ESD     خرید قطعات مکانیکال سیل
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بين الملل

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

رهايی از کابوس مرگ پس از 7 سال 

اعترافات تلخ قاتل دختر 5 ساله

سرويس حوادث//  جنگنده اف ۱4 ارتش که حين پرواز بر فراز 
اصفهان دچار نقص فنی شده بود در حالی سقوط کرد که خلبان 

و کمک خلبان با چتر نجات فرود آمدند. 
   رسول معتمدی مســئول روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان 
در تشــريح اين حادثه اظهار داشت: اين هواپيمای جنگی ساعت 
١٠:۳٠ دقيقه صبح شــنبه در حين مأموريت دچار نقص فنی و از 

كار افتادن موتور شد و در نزديكی پايگاه هوايی شهيد بابايی سقوط 
كرد. اما خلبان و كمک خلبان اين هواپيما با چتر نجات از هواپيما 
بيرون پريدند كه در حين فرود دچار آسيب ديدگی شدند و بالفاصله 
به بيمارستان الزهرا)س( برای اقدامات درمانی منتقل شده اند، حال 
عمومی خلبان سرهنگ خداياری و كمک خلبان سرهنگ محمدی 

مساعد گزارش شده است اما هواپيمای  اف١٤ از بين رفته است.

 نجات خلبان و کمک خلبان پس از سقوط جنگنده

کشف ۲۷۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هرمز 
سرويس حوادث// فرمانده مرزبانی استان 
هرمزگان از کشف ۲۷۵ هزار ليتر سوخت 

قاچاق در مرز های آبی استان خبر داد. 
  سردار حسين دهكی گفت: مرزبانان پايگاه 
دريابانی بندرعباس با اشــراف و تســلط 
اطالعاتی از وجود مقاديری سوخت قاچاق 
در حوزه استحفاظی مطلع و بالفاصله بررسی 

موضوع را به صورت ويژه در دســتور كار 
قرار دادند. فرمانده مرزبانی استان هرمزگان 
گفت: مرزبانان با تشكيل چند اكيپ به محل 
مورد نظر در حوالی جزيره هرمز اعزام شدند 
و در عملياتی مقتدرانه ۳ فروند شــناور و ۵ 
مشک بزرگ ماری شكل حاوی ٢۷۵ هزار 
ليتر گازوئيل قاچاق  به ارزش 8٢۵ ميليون 

ريال كشف كردند. 
   بــه گزارش فارس، وی گفت: قاچاقچيان 
با توجه به نداشــتن تاب مقاومت در برابر 
مرزبانان، شــناور های حامل مشــک های 
ســوختی را رها كــرده و از محل متواری 
شــدند كه تالش مرزبانان برای شناسايی و 

دستگيری آن ها ادامه دارد.

نوبت دوم
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رئیس اداره تبلیغات اسالمی بندرلنگه:
امام محله می تواند آسیب اجتماعی 

را به تحول اجتماعی تغییر دهد
  عبدالحســين اســدپور ســرويس شهرســتان// رئيس اداره 
 تبليغات اســالمی بندرلنگه با بيان اينكه طرح  و  برنامه ها بر اساس 
برنامه ريزی های انجام شده بايد مردم محور باشد گفت: در تالشيم كه 
يک تشكيالتی تشكيل شود و برای خود شبكه سازی كند.به گزارش 
خبرنگار دريا از بندرلنگه؛ حجت االسالم و المسلمين علی خليفاوی 
رئيس اداره تبليغات اسالمی بندرلنگه درخصوص برنامه هايی اداره 
تبليغات اسالمی در طول ســال برای بهبود مسائل مذهبی در اين 
شهرستان عنوان كرد: طرح هايی كه از سوی سازمان تبليغات اسالمی 
به ما ابالغ می شــود و با توجه به رويكرد جديد سازمان تبليغات 
 اسالمی متفاوت با گذشته است.وی با بيان اينكه در گذشته اين سازمان 
برنامه ها را فقط با رويكرد فرهنگی را دنبال ميكرد گفت: ولی اكنون 
بــا آمدن نيروی جوان و فعال در عرصه فرهنگی و اجتماعی ورود 
كرده، به دنبال تحول اجتماعی در محالت و سپس جامعه هستيم؛ اين 
يعنی همان جامعه پردازی كه براساس بيانيه گام دوم انقالب است.

حجت االسالم و المسلمين خليفاوی با بيان اينكه وجود امام محله 
يک عنصر وحدت آفرين در تمام امورات در محله است اظهارداشت: 
امام  محله می تواند يک آسيب اجتماعی را با يک تحول اجتماعی 
تغيير دهد، ولی امام جماعتی كه دارای مهارت، شناخت، فعال كردن 
و  به كار بردن تمام ظرفيت های يک محله باشد.وی با اشاره به اينكه 
درحال حاضر  تمام ارگان ها و نهادهای انقالبی نگاه شان به مسجد 
اســت تصريح كرد:  نيمی از جامعه ما را بانوان تشكيل می دهند كه 
نسبت به اين قشر كمی غفلت شده و اين قشر توسط شريكۀ االمام 
كه همسر روحانی در يک محله می تواند كمک حال امام محله باشد، 
البته شخصی كه مهارت ديده باشد می تواند باعث پاسخ گويی بهتر 
و عاملی باشد كه  بتواند ضعف ها و آسيب های درون يک محله را 
به امام محله منتقل كند؛ يا خود فرد براساس مهارتی كه ديده بتواند 
آســيب را حل كند. برنامه ريزی های انجام شده بايد مردم محور 
باشد گفت: در تالشيم كه يک تشكيالتی تشكيل شود و برای خود 
شبكه سازی كند، اين كار در حال انجام است كه  يک  روح  دوباره 
به مساجد، برنامه های مذهبی و  ملی كه  باعث رونق مسجد شود 
در دســتور كار قرار داديم تا تحولی صورت گرفته شــود.وی با 
اشــاره به اينكه اين برنامه ها شامل آنچه را كه جوانان و  نوجوانان 
و بزرگساالن را جذب می كند تشكيل می شود افزود: سعی بر اين 
شده تمام  فعاليت ها در دو  بخش قرارگاهی و عملياتی تشكيل و در 
طول سال فعال باشد.حجت االسالم و المسلمين خليفاوی عنوان 
 كرد: اميدواريم با تشــكيل برنامه ها و كارگروه های ويژه به دنبال 
فعال كردن مساجد و حسينيه ها هستيم كه باعث همدلی  حضور فعال 

و موثر مردم در مراسمات شده است.

خبری

شهرستان

ســرويس شهرســتان//  فرماندار بندرلنگه با اشــاره 
 به زمين لرزه هــای پياپی چند روز گذشــته در منطقه

 بندر چارك، گفت: نيروهــای امدادی و خدماتی از زمان 
وقوع اولين زمين لرزه تاکنون برای ايجاد احساس آرامش 

در بين اهالی پای کار هستند. 
   فواد مرادزاده رزمنجانی اظهار داشــت: هالل احمر 
برای اسكان اهالی اقدام به برپايی كمپ اسكان موقت 
كرده و نيروی انتظامی هم به خوبی امنيت را تامين كرده 
است.وی ادامه داد: نيروهای شهرداری و بخشداری هم 
در حد توان خود درحال خدمت دهی به مردم هستند، 
مديريت بحران شهرستان بندرلنگه و هرمزگان هم به 
همين نحو در حال فعاليت هستند.وی اضافه كرد: حتی 
 تانكر آبرســانی هم در منطقه حضور دارد و مشغول 
خدمت دهی اســت.معاون امداد و نجات هالل احمر 
هرمزگان اظهارداشت: براســاس بررسی های انجام 
شده در ســاعت های وقوع اولين زمين لرزه در بندر 
چارك بنايی تخريب نشــده بود و ترك هايی در ديوار 
برخی منازل ديده شــد و همچنين سقف كاذبی ريخته 

بود اما سقف فرو نريخته بود.عليرضا مظفری ادامه داد: 
٢ نشست مديريت بحران شهرستان بندرلنگه يكی در 
فرمانداری اين شهرستان و دومی در بخشداری شيبكوه 
برگزار شد كه مسئوالن به اين نتيجه رسيدند كه نيازی 
به توزيع چادر وجود ندارد.وی اضافه كرد: در روز دوم 
هم يكی از مسئوالن محلی نسبت به برپايی چادر اعالم 
نياز كرد كه تعدادی چادر در ورزشگاه بندر چارك برپا 
شــد و چادرهايی هم خود اهالی داشتند كه آنجا برپا 
كردند و تعدادی از اهالی در آنها اسكان يافتند.معاون 
امداد و نجات هالل احمر هرمزگان افزود: برای روز بعد 
اعالم شد به چادر بيشتری نياز است كه نسبت به برپايی 
آنها اقدام شــد اما تعداد كسانی كه در اين كمپ موقت 
اســكان اضطراری حضور يافتند بيش از شب قبل آن 
نشد.مظفری گفت: تعداد پس لرزه ها نسبت به روزهای 
گذشته كمتر شده و شرايط بهتر است، از طرفی هم بايد 
بپذيريم در اســتانی لرزه خيز زندگی می كنيم و اصول 
ساختمان ســازی بايد در اين استان با جديت رعايت 

و اجرای آن از ســوی ناظران مسئول نظارت شود.اين 
درحالی است كه برخی از اهالی بندر چارك بندرلنگه 
خواهان دريافت چادر برای برپايی در منازلشان هستند.
اين عده از اينكه چادر به آنان واگذارشده گاليه داشته 
و فيلم آن درفضای مجازی منتشر شده است.به گزارش 
ايرنــا، بخش چارك بندرلنگه و جناح بســتک روز 
چهارشنبه هفته گذشته شاهد وقوع حدود ٤٠زمين لرزه 
وپس لرزه در مقياس های مختلف كه موجب وحشت 
و نگرانــی مردم در مناطق پيرامونــی كانون زلزله از 
 جمله كيش و جنوب استان فارس شد.شديدترين اين 
زلزله ها به قدرت ۵.٢ ريشــتر در بازه زمانی ساعت 
١٠ و ٢۵ دقيقه تا ســاعت ١١ و ۵٢ دقيقه در مناطق 
چارك بندرلنگه و جناح بســتک روز چهارشنبه به 
وقوع پيوست.زلزله های پياپی كه در كمتر از ١٢دقيقه 
روی داد، سبب نگرانی مردم ساكن در مناطق پيرامونی 
كانون زلزله شــد و با وجود هوای گرم خرداد ماه آنها 
برای حفظ جان خود از خانه ها و ساختمان ها خارج 

شدند و مسئوالن استان اعالم كردند اين زلزله ها تاكنون 
خسارتی نداشته اســت.البته بايد گفت وقوع زمين 
لرزه در استان از سه شــنبه گذشته آغاز شد؛ عصر 
سه شنبه گذشته ابتدا حوالی فين هرمزگان با زلزله ٦.۳ 
ريشتری لرزيد و چند دقيقه بعد زلزله ٤.٤ ريشتری 
در بندر چــارك روی داد.هرچند عمده اين زلزله ها 
در اعماق ٩ تا ١٦ كيلومتر زمين رخ داده و با توجه 
به نزديكی به دريا در آب به وقوع پيوســته اما زلزله 
 به تنهايی وحشــت و نگرانی بواسطه خسارت های 
جبران ناپذير بــرای مردم دارد و وقتی زلزله رخ می 

 دهد مثل همين زلزله اخير مردم بيشتر نگران تداوم آن 
 می شوند.اكنون بيشتر مردم چارك جرات رفتن به داخل 
 خانه های خود را ندارند زيرا احساس می كنند با توجه به 
زلزله های پی در پــی امكان وقوع زلزله بزرگتر در 
پيش باشــد از همين رو به بوستان ها و محيط های 
خارج از شهر و بناها روی آوردند.بندرچارك شهری 
از توابع بخش شيبكوه شهرستان بندر لنگه در استان 
هرمزگان است.شهرســتان بندرلنگه بــا ١۵٩ هزار 
نفر جمعيت در غرب هرمزگان واقع شــده و تا مركز 

بندرعباس ٢٤٠ كيلومتر فاصله دارد.

فرماندار بندرلنگه :

 نيروهای امدادی و خدماتی پای کار هستند

 سعيده دبيری نژاد سرويس شهرستان// رئيس کل دادگستری استان هرمزگان 
از محل اجرای پروژه کشاورزی بر روی ۳۶ هكتار از اراضی دشت راونگ در بخش 

مرکزی ميناب برای توانمندسازی و اشتغال زندانيان بازديد کرد.
  رئيس كل دادگستری استان هرمزگان از محل اجرای پروژه كشاورزی بر روی 
۳٦ هكتار از اراضی دشت راونگ در بخش مركزی ميناب برای توانمندسازی 
و اشتغال ۳٠٠ نفر از زندانيان بازديد كرد. مجتبی قهرمانی در جريان اين بازديد 
اظهار داشت: در نتيجه كارآفرينی برای زندانيان در اين مجتمع كشاورزی، گام 
بزرگی در جهت ايجاد اشتغال پايدار و اصالح آنها برداشته خواهد شد. وی 
در ادامه افزود: در راستای اجرای اولويت های پانزده گانه مطرح شده توسط 
رئيس قوه قضاييه در ابتدای سال ١٤٠١ به ويژه تأكيدات ايشان درخصوص 
لزوم كاهش جمعيت كيفری و با هدف توانمند سازی زندانيان و ايجاد اشتغال 
پايدار و مولد برای آنان، اين مجتمع كشــاورزی با صرف هزينه ای بالغ بر 
۳٠ ميليارد ريال احداث شــده و در آستانه بهره برداری قرار دارد.اين مقام 
قضايی خاطرنشان كرد: با توجه به تمهيدات اتخاذ شده، تمامی فعاليت ها در 
اين زمين كشــاورزی، مكانيزه خواهد بود و در اين راستا تا كنون عالوه بر 
نصب و راه اندازی تجهيزات آبياری تحت فشار و قطره ای، اقداماتی چون 
احداث خوابگاه برای زندانيان، تســطيح زمين، اليروبی و برقی نمودن چاه، 
تكميل خطوط لوله كشی و انتقال آب و برق در اين مجموعه زراعی صورت 
پذيرفته است.رئيس كل دادگستری اســتان هرمزگان در پايان تأكيد كرد: 
 ايجاد اشتغال پايدار و رصد اشتغال زندانی پس از آزادی، در كنار حمايت از 
فعاليت های حرفه آموزی آنان نقش مهمی در بازگشت فرد خاطی به جامعه 

و پيشگيری از جرايم و آسيب های اجتماعی دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد

لزوم ایجاد اشتغال پایدار زندانیان 
سرويس شهرستان// مدير جهاد کشاورزی شهرستان قشم از فعاليت جهت پیشگیری از تکرار جرم

حدود هزار دامداری سنتی پرورش)شتر، بُز گاو شيری و گوساله( در 
قالب طرح های کشاورزی در اين شهرستان خبر داد. 

   مالک يزدان پناه  به مناســبت روز جهاد كشــاورزی تشكيل جهاد 
ســازندگی به فرمان حضرت امام خمينی)ره( در ســال ١۳۵8 با ارايه 
گزارش عملكرد و اقدامات انجام شده از سوی جهاد كشاورزی شهرستان 
قشم اظهار داشت: در حال حاضر ١۳ طرح فعال صنايع شيالتی، بيش از 
هزار هكتار مزرعه پرورش ميگو، ٢ طرح زنجيره توليد شيالتی، بيش از 
٤٠٠ هكتار نخيالت به صورت كشــت ديم و آبی در قالب طرح های 
كشاورزی در اين شهرستان فعاليت می كنند و ١٠ طرح فرآوری ماهی 
و ميگو نيز در حال ســاخت است.وی ادامه داد: در ساير بخش ها نيز با 
توجه به سياست های اعالم شده و شرايط خاص شهرستان قشم حمايت 
 از طرح های شــيالتی و صنايع تبديلی وابسته، دامداری های روستايی 
 و شناســايی دامداران واقعی فعال در اين بخش بــا اجرای طرح های 
هويت دار كردن دام ها و اعطای تسهيالتی اشتغال زايی و حمايت های از 
تمام طرح های اشتغال زا بر مبنای ظرفيت های موجود در اين شهرستان 
در اولويت فعاليت های جهاد كشاورزی قرار دارد.مدير جهاد كشاورزی 
شهرســتان قشم اضافه كرد: با توجه به وجود دام )شتر، بُز، گاو شيری و 
گوساله( در شهرستان قشم و فعاليت اهالی روستاهای اين جزيره به شغل 
شريف دامداری در راستای طرح مردمی سازی يارانه ها و توزيع عادالنه 
يارانه ها طرح پرداخت تسهيالت در قالب »دامدار كارت« با هماهنگی 
بانک كشــاورزی در حال انجام است كه اين تسهيالت در قالب كارت 
خريد خوراك مورد نياز دام با سود ١٠ درصد عملياتی شده است. يزدان 

پناه توضيح داد: بايد به اين مهم نيز توجه داشت كه توليدات كشاورزی، 
حامی اقتصاد ملی بوده و نقش مهم و اساسی كشاورزی در هر كشوری 
توليد مواد غذايی است كه در پی آن می توان به ساير زمينه ها نظير ايجاد 
اشتغال، توليد مواد اوليه برای صنعت، صادرات و ارز آوری نيز پرداخت.

وی گفت: از آنجاييكه هدف اصلی دولت سيزدهم در بحث تنظيم بازار، 
جلوگيری از نوسانات و تاكيد بر توزيع به موقع و مناسب اقالم اساسی 
و تعادل بخش در بازار است در ٦ ماهه دوم سال ١٤٠٠ وظيفه تامين و 
نظارت اقالم اساســی به وزارت جهاد كشاورزی واگذار شده كه در اين 
راســتا كاالهای اساسی با اولويت روستاها و فروشگاه های زنجيره ای 
در سطح شهرستان قشم توزيع شده است.مدير جهاد كشاورزی شهرستان 
قشم افزود: در اين راستا با تدابير انديشيده شده از سوی فرماندار شهرستان 
قشم، همكاری سازمان منطقه آزاد و برنامه ريزی های انجام شده توسط 
دستگاه های متولی، شــاهد تعادل در قيمت و دسترسی كاالهای مورد 
نياز قشموندان هستيم كه در اين راســتا حدود ۳٢٠ تُن برنج، ١۵٠ تُن 
روغن، ١۳٠ تُن شــكر، ١٦٠ تُن مرغ منجمد در اين مدت در سطح اين 
شهرستان توزيع شده است.وی اعالم كرد: همچنين حجم قابل توجهی از 
اقالم اساسی وارد شده به شهرستان قشم برای دسترسی راحت تر اقشار 
ضعيف جامعه و توزيع  اقالم اساســی در ميان آنان در اختيار مساجد، 
هيات ها، خيريه ها و انجمن های حمايتی قرار گرفته است.يزدان پناه با 
قدردانی از تمام ارگان ها و مراجع مرتبط شهرستان قشم از جمله فرماندار 
شهرستان قشم، رييس سازمان جهادكشاورزی استان هرمزگان، رييس 
اداره تعزيرات، مديريت اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد، بخشداران 
و شهرداران نگين خليج فارس،  در خدمت بی منت به قشموندان افزود: 

در حال حاضر عالوه بر بخش شهاب، حرا و شهرهای رمكان، درگهان، 
سوزا در ١٠ نقطه شهر قشم نيز اقالم اساسی طرح تنظيم بازار شامل برنج 
و شــكر در حال توزيع است كه به طور مستمر و روزانه نظارت بر بازار 
عرضه محصوالت كشاورزی در با همكاری ارگان نظارتی در حال انجام 
اســت.  وی در پاسخ به اين سوال كه شــرح وظايف و اهداف مديريت 
جهاد كشاورزی شهرستان قشم چيست، گفت: افزايش بهره وری در بخش 
كشاورزی به منظور كاهش هزينه های توليد، افزايش در آمد بهره برداران 
و سود آوری فعاليت ها و اقتصادی شدن توليدات، توجه جدی به حمايت 
از فعاليتهای توليدی با توجه به شرايط منطقه ای و اقليمی با توجه به مزيت 
نسبی انواع محصوالت و تالش در چهار چوب توليد محصوالت سالم و 
ارگانيک با هدف توليد بخشی از نياز داخلی و بازارهای صادراتی بخشی از 
اين وظايف و اهداف است.به گزارش ايرنا، مدير جهاد كشاورزی شهرستان 
قشم تالش جدی در حمايت از فعاليت های توليدی با هدف ايجاد اشتغال 
پايدار در روستاها، تالش در جهت تكريم ارباب رجوع، تالش در جهت 
اصالح فرآيندهای خدمت،  تالش در جهت جذب سرمايه گزاران بخش 
خصوصی و سرمايه گذاری در بخش كشاورزی، شيالتی، صنايع  تبديلی و 
دامی شهرستان،  تالش در جهت حفظ و حراست از سرمايه های موجود 
در بخش كشاورزی شهرستان و ايجاد تعامل و همكاری بين ادارات تابعه 
و ساير ارگان و مجموعه های موجود در شهرستان را از ديگر وظايف و 
اهداف جهاد كشاورزی اين شهرستان عنوان كرد.جزيره قشم با وسعت يک 
هزار و ۵٠٠ كيلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ايران به 
طول ١۳۵ كيلومتر و عرض ميانگين ١١ كيلومتر داز توابع هرمزگان است 
و ۳٠٠ كيلومتر خط ساحلی دارد.شهرستان قشم شامل جزيره های قشم، 
هنــگام و الرك با حدود ١۵٠ هزار نفر جمعيت از تنگه هرمز به موازات 
ساحل استان هرمزگان به طول ١۵٠ و عرض ميانگين ١١ كيلومتر در ميان 

آب های خليج فارس گسترده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی :  

حدود هزار دامداری در قشم فعالیت می کنند

مزایده سراسری امالک تملیکی و مازاد ربنیاز بانک سپه استان رهمزگان 
بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود واقع در استان هرمزگان به شرح جداول ذیل را 
از طریق مزایده سراسری ، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir به صورت الکترونیکی به فروش برساند . 
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد : ساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 1401/03/29.

* آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19روز پنجشنبه به تاریخ 1401/04/09.
* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 12روز دوشنبه به تاریخ1401/04/20.

* تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی : ساعت 8 روز  سه شنبه به تاریخ1401/04/21.

* تاریخ بازدید : از ساعت 9 صبح روز دوشنبه به تاریخ1401/03/30لغایت ساعت 12روز یکشنبه به-
تاریخ 1401/04/19)بازدید همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد( .

نحوه فروش : نقد
* توجه : لطفاً به اصالحات احتمالی مزایده که در آگهی نوبت دوم که در روز سه شنبه به تاریخ 1401/3/31 
 / tawww.banksepah.ir در روزنامه سراسری منتشر و یا در سایت بانک سپه به نشــانی الکترونیکی

مندرج می گردد و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مالک عمل می باشد ، توجه فرمایید .
توضیحات و شرایط : 1. متقاضیان جهت کسب اطالع از جزئیات امالک و با توجه به توضیحات مندرج در 

شرایط مزایده می توانند هماهنگی های الزم را به عمل آورند .

2. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » ستاد « می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال 

پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد . 
3.  عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( 
 www. setadiran.ir با دفتر ثبت نام ســامانه ستاد به شماره تلفن 1456 تماس و یا به آدرس اینترنتی
مراجعه نمایند . کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .

نوبت اول

لیست امالک مازاد و تملیکی– شماره مزایده مرجع :  573/1401/1  - شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  )ستاد( : 2001001036000018
» امالک مورد مزایده«

آدرس
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 1 طبقه دوم  شرقي-
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 1 طبقه سوم غربي -
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 1 طبقه اول  غربي -

قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 1 طبقه چهارم غربي-
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 1طبقه چهارم شرقي -

قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 1طبقه دوم غربي -
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 1 طبقه اول شرقي -
قشم شهرک سام و زال ساختمان   کيميا1 طبقه سوم شرقي -
قشم  شهرک سام وزال ساختمان  کيميا 2 طبقه سوم غربي  -

قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 2 طبقه چهارم غربي -
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 2 طبقه دوم  غربي -
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 2 طبقه اول شرقي  -
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 2 طبقه سوم شرقي -
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 2 طبقه دوم شرقي -

قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 2 طبقه چهارم شرقي -
قشم شهرک سام و زال ساختمان  کيميا 2 طبقه یک غربي -

بندرعباس  فلکه شاه حسينی برج سپهرط 5 واحد 25
بندرعباس چهار راه بلوکی خيابان امام موسی صدر ساختمان مدیا طبقه 6 واحد 604
بندرعباس  خيابان سيدجمال کوچه شهيد کاتبی ساختمان قبلی شيخ االسالم واحد8

رودان - قریه بيکاه
رودان قریه بيکاه

ميناب - بلوار ولی عصر - خ بلوار ساحلی ضلع غربی رودخانه - محله جویبارکو
بندرعباس - آزادگان - آزادگان 10- مجتمع هما

هماهنگی جهت بازدید

مدیریت منطقه هرمزگان

مدیریت منطقه هرمزگان

مدیریت منطقه هرمزگان
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فروردين :
 خســتگی ناپذیــر به نظــر می رســید و تصمیم 
دارید درباره ی فرصت های بی شــماری که اکنون 
پیش روی تان خودنمایی می کنند رویاپردازی کنید 
و محدودیت های تان را نادیده بگیرید. شاید به این نتیجه برسید که 
همه ی فرصت ها را غنیمت بشمارید، یعنی حتی حاضرید اگر زمان 
کافی هم در اختیار نداشتید هر طور شده به این فرصت ها رسیدگی 
کنید. سعی کنید هوشمندانه عمل کنید، اشکالی هم ندارد اگر گاهی 
پاســخ منفی بدهید، حواس تان باشد که این زیاده روی ها ممکن 
است در نهایت شما را به جایی بکشانند که دیگر شادی و تفریحی 

برای تان باقی نماند .
    ارديبهشت :

امروز ممکن است بابت چیزی هزینه کنید که اصاًل 
نیــازی به آن ندارید، اما بدانیــد که این خریدهای 
ناگهانی و بدون فکر به هیچ وجه به نفع تان نیستند. 
اگر بترســید همه چیز بدتر خواهد شد، زیرا ممکن است از روی 
ترس فکرتان خوب کار نکند و تصمیمی بگیرید که بعداً از عواقب 
مالی آن پشیمان شوید. ضرورتی که اکنون احساس می کنید سرابی 
بیش نیست و می تواند اعمال تان را تحت تأثیر قرار دهد. به شما 
توصیه می شــود قبل از این که کیف پول تان را باز کنید به ارزش 
آن چه می خواهید بخرید دقت کنید و بر اساس اولویت های تان 

تصمیم بگیرید .
    خرداد :

دعوتی از شما به عمل آمده که بسیار وسوسه کننده 
به نظر می رسد، اما اکنون به استراحت نیاز دارید و به 
نفع تان است که از روابط این چنینی فاصله بگیرید. 
از همه طرف تشویق تان می کنند که با آن ها همراه 
شوید، اما لزومی ندارد به خواست آن ها توجه کنید. مقاومت کنید 
و تسلیم نشوید، به ندای درون تان گوش کنید و آن چه را که فکر 
می کنید درست است انجام دهید. اکنون باید مدتی خلوت کنید و 

روح تان را نیروی دوباره ببخشید.
    تير :

رویاها و اهداف شغلی ای که اکنون در سر دارید غیر 
واقعی به نظر می رسند. شاید چیزی غیر از تعهدات 
کاری توجه تان را جلب کند، پس بهتر است فعاًل در 
زمینه ی شــغلی تصمیمی نگیرید. چیزی که اتفاق افتاده آشفتگی 
فکری نیست، بلکه فقط نوعی خستگی و دلزدگی است. سعی کنید 
راهکاری پیدا کنید تا بتوانیــد در جای دیگری غیر از محل کار 
خالقیت تان را نشان دهید و بدانید که مسیرهای دیگری هم برای 

موفقیت وجود دارند .
      مرداد :

امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، اما بی 
نهایت مشــتاق اید که هر چه زودتر دوستان تان را 
مالقات کنید. اما متأسفانه تحقق این خواسته بسیار 
مشــکل به نظر می رسد. البته که شایسته ی این پاداش هستید و 
حق تان است که اوقاتی را به تفریح بگذرانید، اما باید بدانید که تنها 
راه حل ممکن در این است که بین کار و وظایف تان تعادل ایجاد 
کنید. با در نظر گرفتن این نکته برنامه ریزی کنید تا همه ی کارها 
در موعد مقرر انجام شوند و بعد بتوانید به امور دلخواه تان بپردازید

   شهريور :
امروز به نظر می رســد که با خودتان درگیر هستید، 
زیرا نمی توانید بین افراط و تفریط تعادل برقرار کنید. 
خوشبختانه می توانید به خوبی با جزییات کار دست 
و پنجه نرم کنید، اما ممکن است خودتان را بیش از حد توان تان 
مشغول کنید. حواس تان باشد که اطالعات مهم را نادیده نگیرید. 
به شما توصیه می شود که همه ی جوانب کار را در نظر بگیرید و 

منطقی عمل کنید.
     مهر :

 ممکن اســت دوستان تان فکر کنند تعادل تان را از 
دست داده اید، به ویژه اگر مدام از بلند پروازی های 
تان برای شان بگویید. شاید همه چیز خیلی خوب 
به نظر برسد، اما به هر کجا که نگاه می کنید مشکلی توجه تان را 
جلب می کند. یادتان باشد که تا زمانی که تعادل پیدا نکنید حقیقت 
آشکار نخواهد شد. به جای این که هیجان زده عمل کنید بهتر است 
کمی درنگ کنید و مسیر درست را تشخیص دهید. بهتر است تا دیر 

نشده به خودتان بیایید و اصالحات را انجام دهید.
       آبان :

هنوز هم نگران وضعیت مالی خود هستید، با این که 
نســبت به آینده مثبت فکر می کنید اما باز هم تمایل 
ندارید این نگرانی ها را کنار بگذارید. اکنون موفقیت 
شما به این بستگی دارد که به ثبات برسید. اگر بدون فکر و سریع 
وارد عمل شوید ممکن است  مسیر پیشرفت تان را با خطر مواجه 
ســازید. سعی کنید خوش بین باشید، اما حواس تان را بی نهایت 

جمع کنید
    آذر :

کلید خوشبختی شما اکنون در دست احساسات تان 
است. شاید دست به یک فعالیت هیجان انگیز بزنید، اما 
نباید بیش از حد احساساتی شوید. اکنون نمی توانید 
آن چه را درون تان به شــما می گوید نادیده بگیرید. 
حس و حال تان نشــان از سالمت جسم تان دارد، پس تا جایی 
 کــه امکان دارد به ندای درون تان گوش کنید و با دقت آن چه را

 می شنوید انجام دهید
     دی :

امروز بسیار پر حرف به نظر می رسید. البته دوست 
ندارید در بحث های پیش پا افتاده و غیر مهم شرکت 
کنید، به خاطر همین از جمع فاصله می گیرید. سعی 
کنید با کسی وارد بحث شوید که بتوانید یک رابطه ی معنی دار را 
با او ادامه دهید. این گفت و گو ها می توانند به نفع تان واقع شوند، 
 اما به شما توصیه می شــود که امروز زیاد پر حرفی نکنید و اگر 

می توانید بحث و گفت و گو را به روز دیگری موکول کنید .
   بهمن :

امروز به سختی می توانید کارتان را جدی بگیرید، مگر 
این که بدانید می توانید در حین کار با همکاران تان 
صحبت کنید . حتی شخصی بودن یا کاری بودن این 
 صحبت برای تان مهم نیست. اگر بتوانید همه ی کارها را سر وقت 
به پایان برسانید از ســوی همکاران تان مورد توجه قرار خواهید 

گرفت. 
  اسفند : 

دیدگاه تان نسبت به آینده مورد توجه همکاران تان قرار 
گرفته است، به همین خاطر به نظر می رسد که اکنون 
 می توانید قدرت را در دســت بگیرید. منظورتان این 
نیست که همه کاره و رییس باشید، اما دیگران شما را شخصی می 
بینند که می تواند با هوشــمندی تکه های پازل را پیدا کند و کنار 

هم بچیند. 

    

سرويس ورزشی // ســومين دوره مسابقات 
کورس سوارکاری با حضور ۱8 سوارکار و در سه 
رده بومی زير چهار ســال و باالی چهار سال و 

فالت به ميزبانی شهر جناح برگزار شد.
   به گزارش خبرنگار دريا ،مسابقات سواركاری 
شهر جناح در رده بومی زير ٤سال اسب طالی 
جنــوب از فرامرزان به مالكيــت داود خدنگ 
واسب  اول  اســتواری  نورالدين  وســواركاری 
اژدر به مالكيت عبداهلل شــب تاری وسواركاری 
فرشيدشــبتاری از ميناب دوم واسب روسی به 
مالكيت وسواری اســماعيل بادپراز المرد سوم 

شدند.
  در رده اســب فالت اسب اتم به مالكيت امين 
خدنگ وســواری نورالدين استواری اول واسب 
تيزپا به مالكيت زاهدی وســواری شــبتاری از 
ميناب دوم واسب عقاب به مالكيت خليل رستگار 

وسواری بخشايش سوم شدند.
   در رده بومی باالی ٤سال اسب پرواز به مالكيت 
وسواركاری شبتاری از ميناب اول واسب كيسان 
به مالكيت وسواری آريا محمودی از جناح دوم 
واســب رخش هرنگ به مالكيــت حامد ابول 

وسواری عبداهلل ميرزايی از هرنگ سوم شدند.
اين مســابقات با حضور يوســف برلس رئيس 
اداره ورزش وجوانان، عقيل مدنی رئيس و اعضا 
شورای اسالمی شهر جناح،دستپاك شهردار شهر 
كوهيج روحی دبير هيات ســواركاری اســتان، 
مداودلــی رئيس هيات شهرســتان اعضا هيات 
سواركاری شهرستان و عالقمندان به اين رشته در 

پيست سواركاری شهر جناح برگزار شد.
يوسف برلس در حاشــيه برگزاری اين مسابقه 
برنامه ريزی اين مســابقات وتالشهای شورای  از تالشــهای هيات اســتان وشهرستان جهت 

اســالمی و شــهرداری شــهر جناح ومسئول 
سواركاری شهر جناح جهت راه اندازی اين پيست 

تقدير و تشكر نمود.

سومین دوره مسابقات کورس سوارکاری به میزبانی جناح برگزار شد

سرويس ورزشــی //  در هفته پانزدهم ليگ 
دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور تيم فوالد 
هرمزگان در ورزشــگاه خليج فارس به مصاف 
سپاهان نوين اصفهان رفت و با يک گل اين تيم 

را شكست داد. 
  ايــن ديدار برای تيم ميزبــان حكم يک فينال 
داشت، به همين خاطر شاگردان نادر غله بانی در 
تيم فوالد هرمزگان از همان ابتدا بازی را تهاجمی 
شــروع كردند و چند فرصت گلزنی را به دست 
آوردند كه سنگربان حريف مانع گلزنی مهاجمان 

فوالد شــد.در دقيقه ٤٢ فوالدی ها صاحب يک 
ضربه ايستگاهی شدند كه اين ضربه را سنگربان 
 سپاهان نوين با واكنش زيبايی دفع كرد اما حسن 
رمون زاده توپ برگشــتی را درون دروازه مهمان 
جای داد تا فوالد هرمزگان نيمه نخست باپيروزی 
پشت ســر بگذارد. با شروع نيمه دوم هنوز چند 
دقيقه ای از بازی نگذشته بود كه آرش عبدلی در 
يک برخورد با بازيكن حريف به شدت مصدوم 

شد و جايش را به ميالد قنبری داد. 

تيم اصفهانی كه دوســت نداشت با دست خالی 
بندرعبــاس را ترك كند حمله های خود را روی 
دروازه فوالد شــدت دادند تا بلكه بتوانند به گل 
مساوی برسند.اما شاگردان غله بانی در تيم فوالد 
هرمزگان با هوشياری بازی را اداره نمودند و اجازه 
ندادند دروازه شان باز شود.اين ديدار با همان تک 
گل نيمه نخست به سود فوالد هرمزگان به پايان 
رسيد.به گزارش ايرنا ؛ در گروه سوم مرحله دوم  
هرمزگان با تيم های سپاهان نوين ايذه، سپاهان ليگ دسته سوم فوتبال باشگاه های كشور  فوالد 

نوين اصفهان، نفت اميديه، فرهنگ رامهرمز ، كيان 
اراك، نفت اهواز ، ساميت تهران ، استقالل شوش 

و يزد لوله هم گروه است.

لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور؛

فوالد هرمزگان به ليگ دوم فوتبال کشور نزديک شد

»ايليــا   // ورزشــی  ســرويس   
 درينــی« از جيرفت کرمــان قهرمان 
دوازدهمين دوره مسابقه شطرنج ريتد 
استاندارد جام استان هرمزگان شناخته 

شد. 
  دوازدهمين دوره مســابقه شطرنج ريتد 
اســتاندارد جام هرمزگان بــه ميزبانی 
 بندرعباس بــا شــركت ٩٦ بازيكن از

 اســتان های آذربايجان شــرقی، البرز، 
اصفهان، بوشــهر، تهران، كرمان، فارس، 
هرمــزگان و يــزد در ٩ دور به روش 
سوئيسی به سرداوری فرزانه پيشدار داور 

فيده برگزار شد.
  در پايان اين دوره از مســابقه ها »ايليا 
درينــی« از جيرفت كرمان با ۷/۵ امتياز 
مقام قهرمانی را از آن خودش كرد، استاد 
فيده »محمدميران خادمی« از تهران با ۷ 
امتياز و پوئن شــكنی ۵١ دوم و »سجاد 
مرادی« از بوشــهر بــا ۷ امتياز و پوئن 

شكنی ٤٩/۵ سوم شد.
  همچنين »اميد ذاكری« از بندرعباس با 
۷ امتياز و پوئن شكنی ٤٦، »محمدحسين 
هروی« از كيش با ۷ امتياز و پوئن شكنی 
۵/٤۳، »سيدســهيل ســجادی نائينی« 
از تهران با ۷ امتياز و پوئن شــكنی ٤٢، 
»احسان ملكوتی« از سيرجان كرمان با 
۷ امتياز و پوئن شكنی ٤١/۵، استاد فيده 
»مهرداد صداقتی« از كرج با ٦/۵ امتياز 

 و پوئن شكنی ۵١/۵، »محمد اصبحی« 
از بندرعباس با ٦/۵ امتياز و  پوئن شكنی 
٤۷ و شهرام ســاالری از بندرعباس با 
٦/۵ امتياز پوئن شكنی ٤٤/۵ به ترتيب 

در جايگاه چهارم تا دهم قرار گرفتند.
در اين دوره از مســابقه هــا همچنين 
امتيازآورترين بازيكن زير ريتينگ ١۳٠٠ 
امتيازآورترين  شيراز،  از  نقيبی«  »پارسا 
بازيكن زيــر ريتينــگ ١٦٠٠ »برديا 
امتيازآورترين  كيــش،  از  تيغی«  جهان 
بازيكــن زيــر ريتينــگ ١٩٠٠ »آتنا 
جوهری« از شــيراز، بازيكن برتر باالی 
۵۵ سال »اسداهلل اسدی« از بندرعباس، 
امتيازآورترين بانوان »نورســته اژدری« 
از بســتک هرمزگان، بازيكن برتر زير 8 
سال »نازنين فدايی« از فيروزآباد فارس، 
بازيكن برتر زير ١٠ســال »محمدمتين 
خازنی پور« از رودان هرمزگان، بازيكن 
برتر زير ١٢ ســال »محمدكيا مريدی« 
 از ســيرجان و بازيكن برتر زير ١٤ سال 
 »پارســا خاوند« از ســيرجان معرفی 

شدند.
نتايج اين مسابقات به فدراسيون جهانی 

ارسال خواهد شد. 
  به گــزارش ايرنا ؛ مراســم پايانی اين 
مسابقه ها با حضور مظفر خادمی نسب 
مديركل ورزش و جوانــان هرمزگان و 

مسئوالن شطرنج استان برگزار شد.

در دوازدهمین دوره مسابقه شطرنج ریتد استاندارد جام هرمزگان ؛

»ايليا درينی« از جيرفت کرمان قهرمان شطرنج 
هرمزگان شد

 

سرويس ورزشی //  سرمربی تيم ملی بسكتبال سه به سه 
مردان ايران گفت: اميدوارم با حمايت مسئوالن و نگاه ويژه به 
بسكتبال سه به سه شاهد درخشش و رشد روزانه اين رشته 

ورزشی در سطح ميادين بين المللی باشيم. 
   رضا هنگام پور افزود: از ٢ ماه گذشته مذاكرات مان را در اين 
خصوص با رئيس فدراسيون آغاز كرديم و در جلسات مختلف 
تمامی جوانب را بررسی و اين مسئوليت خطير را پذيرفتم.وی 
بابيان اينكه رئيس فدراسيون نظر قاطع بر اعطای اين مسئوليت به 
بنده داشت، اظهار كرد: برنامه های مختلفی برای تيم بسكتبال سه 
به سه مردان ايران نيز در نظر گرفته ايم كه مرحله به مرحله پيش 
خواهيم رفت.هنگام پور با اشاره به اينكه بسكتبال سه به سه فاز 
جديدی از اين رشته جذاب و مهيج است، اضافه كرد: می توان 
به راحتی و با كمترين هزينه در هرجايی از شهر يا كشور با يک 

حلقه بسكتبال اين رشته را داير كرد و به فعاليت پرداخت و با 
توجه به تعداد عالقه مندان به بسكتبال در گوشه گوشه كشورمان 
به طور حتم در آينده حرف های زيادی برای گفتن در اين رشته 
ورزشی خواهيم داشت.وی با بيان اينكه با اضافه شدن اين رشته 
ورزشی به مسابقات المپيک تابستانی و المپيک آسيايی كسب 
مدال برای كشورمان می تواند يک هدف گذاری مناسب و بلند 
مدت باشــد، عنوان كرد: برای رسيدن به مدال يا رفتن بر روی 
سكو نياز به برنامه ريزی و تالش داريم كه اين موضوع دور از 
تصور نيست اما پله پله بايد حركت كرد و برای رسيدن به آن 
تالش كرد.بازيكن اسبق تيم ملی بسكتبال كشورمان با اشاره به 
اينكه حجم فشار، تنظيم بدنی و پوشش دفاعی در بسكتبال سه 
به سه به مراتب سخت تر از بسكتبال عادی است، خاطرنشان 
كرد: اين نوع بسكتبال در سطح جهان روزانه در حال پيشرفت 
است و اكنون كشورهای شرق آسيا سرمايه گذاری وسيعی بر 
روی آن كرده اند.وی با بيان اينكه برای حضور در مســابقات 
كشــوری نيز تاكنون ٦۵ تيم ثبت نام كرده اند كه نشان دهنده 
فراگيری بسكتبال سه به سه در كشورمان است، افزود: در اين 
مرحله از اردوی تيم ملی ١٦ نفر دعوت شــدند كه دو بازيكن 
مصدوم و ٤ بازيكن تيم های ملی الف و ب بسكتبال كشورمان 

 را برای حضور در مســابقات صربستان و ارمنستان همراهی 
می كردند و اردوی قشم را با ١٠ بازيكن برگزار كرديم.سرمربی 
تيم ملی بســكتبال سه به سه مردان ايران شرايط اردو در قشم 
را عالی و بســيار نزديک به كشور سنگاپور ميزبان مسابقات 
كاپ آســيا در ١۵ تيرماه دانست و عنوان كرد: چون مسابقات 
 سنگاپور در فضای باز و مشــابه جزيره قشم است، اين اردو 
می تواند كمک شايانی به پيشرفت و باال رفتن آمادگی بازيكنان 
كند.وی با اشــاره به اينكه مســئوالن منطقه آزاد قشم، اداره 
ورزش و جوانان قشم و شهرداری قشم برای برپايی اين اردو 
 زحمات زيادی كشيدند، اضافه كرد: در مردادماه راهی مسابقات 
بازی های اسالمی در قونيه تركيه می شويم و پس از آن برای 
حضوری موفق در المپيک آســيايی آماده می شويم تا بتوانيم 
نماينده شايســته ای برای كاروان جمهوری اســالمی ايران 
باشيم.هنگام پور در پايان گفت: اميدوارم با حمايت مسئوالن 
و نگاه ويژه به بســكتبال سه به ســه شاهد درخشش و رشد 
روزانه اين رشــته ورزشی در سطح ميادين بين المللی باشيم.

به گزارش ايسنا، اردوی تيم ملی بسكتبال سه به سه جمهوری 
 اسالمی ايران از ٢٦ خرداد  تا  چهارم تير در جزيره قشم نگين 

خليج فارس ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران:

کسب مدال در بسکتبال سه به سه دور از دسترس نیست 

 سرويس ورزشی // سرپرست باشگاه کوهنوردی هدف ميناب گفت: تيم سيزده 
نفره کوهنوردی باشگاه هدف اين شهرستان طی ۲ روز موفق به صعود قله 4هزارو 

8۱۱متری سبالن اردبيل شدند. 
    قاسم بهادری اظهارداشت: دراين صعود با مديريت ابوذر آريا نژاد و احسان 
زينی به همراهی باقر بارانی ، غالمحسن رحيمی ، خليل صادقی ، سام فخری، 
جهانگيــر عبــاس زاده ، معين بقايی ، عبداهلل صادقی ، مينــاب آزاده ، مريم 
شيخ ابادی ، ســالومه سالمی از اعضای تيم كوهنوردی باشگاه هدف ميناب 
صورت گرفت.به گزارش ايرنا ؛ اين اقدام در راستای فرهنگ و ترويج ورزش 
كوهنوردی و كوه پيمايی به همراه شور و نشاط تيم سيزده نفره باشگاه هدف 
ميناب  بود كه با توجه به بهاره بودن ، صعود به قله بسيار سرد و طول مسير پر 
برف بودلذا صعود به قله برای كوهنوردان مشكل ساز بود ولی با تالش مضاعف 

كوهنوردان توانستند اين قله را صعود كنند.

صعود تيم کوهنوردی باشگاه هدف ميناب 
به قله سبالن

  

  

آگهی ابالغ ماده ۱۰۱ آنیی انهم مفاد اسناد رسمی الزم االجرا کالهس ۹۲۰۰۰۰۷
بدین وسیله به ۱- بهنام راستگو نام پدر: هیبت اله تاریخ تولد: ۱3۶۶/۰۶/3۰ شماره ملی: ۴۶۹۹۹۰۴3۰۰، ۲- محمدرضا راستگو نام پدر: هیبت اله تاریخ 
تولد: ۱3۵۴/۰۶/3۰ شماره ملی: ۴۶۹۹۷۵3۷۹۵ ،  3- سعیده راستگو نام پدر: هیبت اله تاریخ تولد: ۱3۵۷/۰۴/۰۱ شماره ملی: ۴۶۹۹۷۵۶۸۷۵، ۴- سمیه 
راستگو نام پدر: هیبت اله تاریخ تولد: ۱3۶۲/۰۲/۱۵ شماره ملی: ۴۶۹۹۷۷۱۵۴۸ ،  ۵- امین راستگو نام پدر : هیبت اله تاریخ تولد: ۱3۶۴/۰۱/۰۱ شماره 
ملی: ۴۶۹۹۷۹۲۴۷۲، ۶- سودابه راستگو نام پدر: هیبت اله تاریخ تولد: ۱3۵۱/۰۱/۰۱ شماره ملی:۴۶۹۹۹۰۷33۵۲  ، ۷- سیما راستگو نام پدر: هیبت 
اله تاریخ تولد: ۱3۴۸/۰۶/۰۱ شماره ملی: ۴۶۹۹۷۵۱۴3۱، ۸- سیمین راستگو نام پدر: هیبت اله تاریخ تولد: ۱3۴۴/۱۲/۲۵ شماره ملی: ۴۶۹۹۰۶۶۵۰۱، 
۹- هاشمیه هاشمی تاریخ تولد: ۱3۴۴/۰۷/۱۰شماره ملی : ۴۶۹۹۰3۲۱۹۲، نظر به اینکه آدرس شما شناسائی نگردیده است ابالغ میگردد در خصوص 
پرونده اجرایی ۹۲۰۰۰۰۷ به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ کارشناس رسمی دادگستری ، پالک ثبتی ۶۲3 فرعی از ۷- اصلی واقع در شهرستان 

رودان ، بلوار انقالب جنب اداره دارائی به مبلغ ۲۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال )بیست و یک میلیارد و صد و بیست و پنج میلیون ریال ( ارزیابی گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 3۶،۰۰۰،۰۰۰ 

ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۱3/م/الف 
تاریخ االنتشار : ۱۴۰۱/۰3/3۰

یحیی شیروانی باغبابونیه  - مسئوالن واحد اجرای اسناد رسمی رودان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 1334 فرعی از ۱۰ اصلی
 نظر به اینکه تحدید حدود عمومی پالک ۱33۴ فرعی از ۱۰- اصلی تحت ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر مغازه به مساحت ۲۲۴۱.۵۲ 
مترمربع بنام آقای عیسی قلندر شقوئی فرزند عبداله واقع در آبشورک قطعه یک بخش دو بندرعباس در روزنامه دریا منتشر که در آگهی مذکور نام 
خانوادگی اشتباه ذکر گردیده و تحدید حدود نسبت به ملک فوق تاکنون بعمل نیامده ، بر حسب درخواست کتبی متقاضیان، تحدید حدود اختصاصی 
در مورخ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ راس ساعت ۹ صبح در محل بعمل خواهد آمد. اینک به موجب این آگهی به استناد ماده ۱۴ قانون ثبت، از متقاضی و کلیه 
مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد و معترض میتواند به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب۱3۷3/۲/۲۵ و ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت، میبایست 

ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند، در غیر اینصورت این اداره مطابق 
مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود .۱۴۰۱/۱۱۱ م/الف - تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰3/3۰
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قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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قهرمانی جوانان بوکسر بندرلنگه ای در مسابقات انتخابی هرمزگان
سرويس ورزشی // جوانان بوکسر بندرلنگه ای در 

مسابقات انتخابی استان هرمزگان قهرمان شدند.
    به گزارش خبرنگار دريا ، مسابقات انتخابی بوكس 

جوانان جهت شــركت در اردوی كشوری با قهرمانی 
صدرا محمدی و نيما آذريان از شهرســتان بندرلنگه 
همراه بود.گفتنی است: كه اين مسابقات با حضور سه 

تيم بندرلنگه،بندرعباس، ميناب و ٢٠ بوكسر در سالن 
۷ تير بندرعباس و مربی تيم بندرلنگه استاد مهدی افرا 

برگزار شد .
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گروه گزارش // باگذشت 9 ماه ازآغاز طرح ويژه دولت 
برای ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال، هنوز اين 
طرح در بندرعباس به مرحله نام نويسی هم نرسيده 

است! 
   با گذشــت ٩ ماه از آغاز طــرح ويژه دولت برای 
ساخت ٤ ميليون مسكن در ظرف ٤ سال و در حالی 
كه آيت اهلل رييسی رئيس جمهوری اسالمی كشورمان 
نيــز در ديدار با مردم ورامين بر عزم جدی دولت در 
اين زمينه تأكيد كرد اما اين طرح در بندرعباس ماهها 
است كه بر زمين مانده و عمال حتی نام نويسی درستی 

نيز از مردم انجام نگرفته است.
  حواله دادن مردم به شهرک علوی و منتفی شدن 

ماجرا
  در اوايل اجرای طرح اقدام ملی مســكن در كشور، 
برای بندرعباس نيز كه حدود نيمی از جمعيت استان 
را در خود جای داده، شــهرك علوی در فاصله ٦٠ 
كيلومتری شمال غرب بندرعباس كه روزی روزگاری 
برای اسكان كارگران صنايع غرب اين شهر تدارك ديده 
شده بود، اعالم و سايت برای مدتی به روی مردم باز 
شــد اما با اعتراض عمومی و انتقاد نماينده ولی فقيه 
در اســتان، اســتاندار و نمايندگان و بازتاب گسترده 
رسانه ای، عمال اين شــهرك كه تأثيری در وضعيت 
مسكن در بندرعباس نداشت و با استقبالی نيز مواجه 

نشده بود، از فهرست كنار گذاشته شد.
  بازکردن ســامانه چند روز مانده به سفر رییس 

جمهور به هرمزگان و بعد هیچ!
  در روزهای منتهی به سفر رئيس جمهور در اواخر دی 
ماه ١٤٠٠ به هرمزگان، برای چند روز نام بندرعباس 
در سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسكن ديده شد 
و برخی از شــهروندان ثبت نام كردند و تصور كردند 

كه مشــكل جانمايی اجرای اين طرح در بندرعباس 
برطرف شــده اســت كه چند روز بعد از سفر رئيس 
جمهور بندرعباس از سامانه ثبت نام حذف شد و هم با 
درخواست ثبت نام شدگان مخالفت و تقاضای شان به 

بهانه عدم وجود زمين در بندرعباس رد شد.
  چرا زمین های مازاد ادارات در بندرعباس برای 

مسکن ملی اختصاص نمی یابد؟
  بندرعباس به دليل موقعيت اســتراتژيک خود در 
كشور و سير شتابان توسعه صنايع پيرامونی كه الزاما 
باعث توسعه متوازن اين شهر نيز نشده، شاهد ادارات 
و دستگاه ها و نهادهايی است كه به فراخور زمان آغاز 
و يااستقرار فعاليت شــان در هرمزگان در بافت های 
خوب و پر ارزش شــهر مقادير بسيار زيادی زمين 
تملک كرده و اكنون نه تنها توانايی اداره مناسب آنها 
را ندارند و به زيبايی بصری شــهری نيز آسيب زده 
بلكه همان ادارات نيز از اين زمين های وسيع استفاده 
مطلوبی نمی برند.در بلوار امام خمينی )ره( بندرعباس 
و در دو ســوی اين بلوار دهها اداره با مقادير بااليی 
از زمين های مازاد ادارات وجــود دارد كه اگر عزم 
ويژه ای در استان بدنبال دستور رييس جمهور برای 
تملک اراضی مازاد ادارات صورت گيرد، می توان از 
اين زمين ها به منظور رونق اقدام ملی مسكن بهره برد. 
  خبــر خوش 35۰ هکتار زمین بــرای اقدام ملی 

مسکن در بندرعباس چه شد؟
   ١٠ ارديبهشت امسال بود كه عباس كمالی مديركل 
راه و شهرساز هرمزگان گفت كه ۳۵٠ هكتار زمين 
جديد در شهر بندرعباس برای ساخت مسكن نهضت 
ملی اختصاص يافت كه اين خبر خوب ســبب راه 
افتادن موجی از اميددر ميان مردم شــد. حدود يک 

ماه بعد از آن در ١١ 
خــرداد ماه 

مسال  ا

ی  مهــد
استاندار  دوستی 

نيز در حاشــيه  هرمزگان 
كلنگ زنی يک پروژه مســكن تعاونی در شــهرك 
پيامبر اعظم )ص( بندرعباس گفت: تخصيص زمين 
۳۵٠ هكتاری بندرعباس در حال نهايی شدن است 
و به زودی ثبت نام وسيع طرح نهضت ملی مسكن 
در بندرعباس آغاز می شــود. اما حــاال خرداد به 
روزهای پايانی رسيده و هنوز خبری از اين زمين ها 
كه اختصاص آن بايد منجر به آغاز نام نويســی از 
مردم برای ثبت نام در طرح ملی مسكن شود، نشده 
اســت.هر روز كه از نام نويسی و پايش اطالعات و 
آغاز تخصيص و شروع عمليات تسطيح زمين ها در 
بندرعباس می گذرد، نبود مســكن كافی برای مردم 
در اين شــهر كه عمال گرفتارتر از هر شهر ديگری 
 در ماجرای مســكن است، فشــار بيشتری بر قشر 
اجاره نشين به عنوان قشر لبه اين گرفتاری های حوزه 

مسكن وارد می شود. 
نگاهی  بــا 
مال  كا

لی  جما ا
به وضعيت سايت 
ديوار و سركشی كوتاهی به 
بنگاه های معامالت ملكی می تــوان ديد كه ازدحام 
تقاضا برای يافتن خانه هايــی در ابعاد كوچک تر و 
در محالت حاشيه ای شــهر رو به ازدياد است و با 
پولی كه می شد كه ۳ سال قبل خانه ای را خريداری 
كرد، بايد آن را رهن كرد!روی ســخن اين گزارش 
با مسؤوالنی است كه می توانند در حوزه مسكن در 
بندرعباس تحولی ايجاد و با خانه دار ساختن مردم، 
روح اميــدو انگيزه را دراين روزهای ســخت زنده 
كنند، اســت. اكنون كه بســترهای قانونی كار برای 
خانه دار شدن مردم كه يک حق مسلم از سوی قانون 
اساسی كشورمان است، فراهم شده، اندكی پيگيری و 
دلســوزی می تواند كليد را در قفل زنگ زده مسكن 
در بندرعباس بچرخاند و مردم را از اين گرفتاری ها 

برهاند./فارس 

» آگهي مناقصه «
مجوز  اساس  بر  و  ها  شهرداری  مالی  نامه  آیین   5 ماده  استناد  به 
محترم  شوراي   1401/02/20 مورخ  15/ص.ش.د  شماره 
تأمین   ، شهری  خدمات  انجام   ، دارد  نظر  در  شهرداری  این   ، درگهان  شهر  اسالمي 
و  تخصص  دارای  انسانی  نیروی  تأمین   ، اداری  خدمات  نیروهای  تامین   ،  راننده 
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 مناقصه ، دبیرخانه شهرداری درگهان به آدرس : درگهان ، خیابان امام ، 

پارک شهید مطهری ، ساختمان شهرداری درگهان 
شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر   : پیشنهادها  تسلیم  جهت  مهلت  آخرین   -  2 

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 دوم 

روابط عمومی شهرداری درگهان

گروه گزارش // مديرعامل بنياد احســان به همراه 
مديرکل ســتاد اجرايی فرمان حضــرت امام)ره( 
هرمزگان در سفری دو روزه در هرمزگان از روستاهای 

دورافتاده بشاگرد و جزاير هرمزگان بازديد کرد.
   بــه گزارش خبرنگار دريا ، »ســعيد ســليمانی« 
مديرعامل بنياد احسان ســتاد اجرايی در سفری دو 
روزه از روســتاهای صعب العبــور در بخش گافر و 
پارامون بشــاگرد و جزاير هرمز و الرك بازديد كرد . 
مديرعامل بنياد احســان در حاشيه بازديد از مدرسه 
قرآنی بيت الزهرا كشــپيری اظهار داشــت: مدرسه 
اشــتغال و كارآفرينی در اين مؤسسه قرآنی به همت 
حفاظ و حمايت بنياد احســان راه اندازی می گردد. 
سليمانی در بازديد از روستای حسن آباد بشاگرد نيز 
عنوان كرد: لوازم منزل و وســايل سرمايشی مناطق 
محروم توسط بنياد احســان تأمين می گردد.بازديد 
 از جزاير هرمز و جلســه با مسئولين جزيره از ديگر 
برنامه های سفر سليمانی به هرمزگان بود ، وی در اين 
جلسه گفت: تالش برای رفع آسيب های اجتماعی جزيره 
با حمايت همه دستگاهها اجرايی می گردد و بنياد احسان 
از طرح های فرهنگی اجتماعی حمايت می كند. گفتنی 
 است ؛ دكتر جهانی مديركل پيشرفت و توانمندسازی 
ستاد اجرايی، دانشمند مديركل ستاد اجرايی هرمزگان، 

اميريان زاده معاون اجتماعی ســتاد اجرايی، برهخت 
مسئول محروميت زدايی نيروی زمينی سپاه و اسكندری 

معاون هماهنگ كننده قرارگاه مدينه در اين بازديدها به 
همراه مديران شهرستانی حضور داشتند.

مدیرعامل بنیاد احسان در بازدید از روستاهای گافر بشاگرد خبر داد 

تامين لوازم منزل و وسايل سرمايشی مناطق محروم توسط بنياد احسان 

بالتکلیفی اقدام ملی مسکن در مرکز هرمزگان ؛

 بندرعباس کجای طرح »4 میلیون مسکن در 4 سال« است؟ 

جشِن ٤٠٠سالگی بندر عباس را بهانه 
كرده ايم تا بــه جغرافيای اقتصادی ترين 
استان كشــور برويم و نسبت توسعه ی 
آن را با اقتصاِد دريامحور بسنجيم. اين 
مسير، مسير تازه ای  است كه در آن تالش 

كرده ايم هم زمان كه شــنونده، بيننده و 
منتقل كننده ايم، در دِل شهر و مردمانش، 
به جســت وجوی معنای واژه ی توسعه 
باشــيم. استانی كه بر اســاس شعارها 
كشور  اســتان  اقتصادی ترين  به عنوان 
شناخته می شود تا به امروز چه مفهومی 
از »توسعه« را شناخته، با چالش های آن 
چگونه مواجه شــده و بعد از ٤٠٠ سال 
برای آينده خود چه برنامه ای در ســر 
می پروراند؟ نمونــه ی موردی ما در اين 
كاوش شــهر بندر عباس است؛ شهری 
كه شــهريِت خود را مديون قرارگرفتن 
در بهترين نقطه جغرافيايی خليج فارس 
می داند و از اين رهگذر، سرسلســله داِر 

تجــارِت دريايی در دنيای قديم و ايران 
كنونی ا ســت. اين شهر چگونه ساخته 
شده و در اين ٤٠٠ سال چطور توانسته 
ميراثش ـ از زميــن و جاده ی ترانزيتی 
گرفته تا دريا و صنعتگرانش ـ را حفظ 
كند و افزايش ببخشــد؟ آيا اين مسير، 
با توجه به مولفه های توســعه در بندر 
عباس، سرعِت مطلوبی داشته يا خير؟ 
 بر اين اساس بندر عباس را می  توان يک 
»شهرـ  دريا« دانست، شهری كه شهريت 
خود را مديون درياست و از سوی ديگر، 

خود، پســكرانه ای برای تمام مبادالت 
تجاری و كاالی كشور است.
*  چهار دهه ثبات و رونق

  در طــول چهار دهه ی اخير، اســتان 
هرمــزگان و به ويژه مركِز آن، تحوالت 
متفاوتی را پشــت سرگذاشــته است. 
بندری كه روزی قرار بود بخشــی از 
تجارِت دريايی ايــران را در حوزه ی 
خليج فــارس و دريای عمان بر عهده 
داشته باشــد، حاال عهده داِر بخشی از 
زنجيره ی تامين كاالهای اساسی است 

و يكی از مهم ترين و حساس ترين نقاِط 
روی نقشه ی دنيا. هرمزگانی ها جنگ 
تحميلی را نه فقط در شهرهای خود به 
چشم ديدند بلكه تا سال ها پس از آن 
نيز، برای دفاع از ناِم خليج هميشه فارس 
و امنيت تنگه ی هرمز جنگيدند. بر همين 
اساس است كه بندر عباس می تواند ما 
را به راهبردی در زمينه ی توسعه ی بنادر 
كشور برساند؛ چه اين استان در طول اين 
سال ها فراز و فرودهای فراوانی را پشت 
سرگذاشته، مدل های مختلف توسعه را 
ديده و اكنون آماده است تا مدل توسعه ی 
خود را بر مبنای داشته ها و يافته ها كنار 

هم بچيند.

پسكرانه  ای برای ايران
یادداشت

اسماعیل موحدی نژاد


