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رقابت ۲۷ هزار داوطلب آزمون 
سراسری در هرمزگان 

بنادر شرق هرمزگان نقش 
راهبردی درتوسعه دارند

نصب سامانه هوشمند پیمایش بر روی 
خودروهای دیزلی بندرعباس الزامی شد

فراهم کردن چادر مهمترین 
خواسته مردم چارک است

احتمال وقوع تگرگ و سیالبی شدن 
موقت رودخانه های فصلی هرمزگان
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فرمانده نیروی دریایی سپاه :

حضور بیگانگان 
فرامنطقه ای در خلیج فارس 

کمرنگ شده است
2

4

2

مدیرکل جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی هرمزگان :

هرمزگان ، استان برتر 
در تعیین تکلیف 

اموال بیت المال است

کولرهای خراب و خانواده های 
بی کولر و یخچال

گروه خبر// رئیس ســازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان گفت: حق کمیسیون)دستمزد( 
مشاوران امالک در سال جاری تعدیل می شود. 

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ خلیل قاسمی به مناسبت هفته تولید وتجارت در پاسخ به این موضوع 
که حق کمیســیون های باالی مشــاوران امالک باعث نارضایتی مردم شــده است ؛ با بیان اینکه 
درصورتیکه حق کمیسیون و دستمزد ثابت کشوری اعالم نشود، بطور حتم حق کمیسیون های جدید 
 مشاوران امالک را عادالنه در استان تعیین می کنیم  ؛ افزود: اتحادیه مشاوران امالک و اتومبیل داران

  و پارکینگ داران تفکیک می شــود و انتخابات اتحادیه مشــاوران امالک نیــز به زودی برگزار 
می شود. 

    وی با تایید موضوع فعالیت مشــاوران امالک در حوزه ساخت ساز و فعاالن ساخت وساز در 

مشاور امالک؛ تاکید کرد: پروانه های تخصصی و دوره های آموزشی برای مشاوران امالک برگزار 
شده و این حوزه ساماندهی می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان در پاسخ به 
این پرسش که چرا حتی در جایگاه های رسمی قیمت مصوب 16 هزار و700 تومان سیلندر گاز 
رعایت نمی شود و برخوردهای تان بازدارنده نیست؛ اظهار داشت : تشکیل پرونده تخلف برعهده 
صمت است و میزان جرایم را تعزیرات حکومتی تعیین می کند که گویا اختیارات ویژه ای نیز به آنها 
داده شده اســت و امیدواریم جرایم و مجازات ها بازدارنده شوند. افزود: یک واحد توزیع سیلندر 
گاز در بشاگرد بدلیل تخلف پلمپ شد. قاسمی تاکید کرد: در واقع بایستی جایگاه های سیلندر گاز، 
سیلندر را با قیمت  16 هزار و700 تومان جلوی درب منازل تحویل دهند که متولیان مربوطه بایستی 

نسبت به تحقق آن اهتمام داشته باشند. 

درصورتیکه حق کمیسیون و دستمزد ثابت کشوری اعالم نشود ، بطور حتم حق کمیسیون های جدید 
مشاوران امالک را عادالنه در استان تعیین می کنیم

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت هرمزگان :

حق کمیسیون مشاوران امالک تعدیل می شود

ادامه در همین صفحه

رهبر انقالب با بیان توصیه های هشت گانه 
به قوه قضائیه درباره مبارز با فساد تأکید کردند

کار اصلی ؛ درهم شکستن ساختارهای فساد زا
صفحه 4 را بخوانید

راز سربلندی جمهوری اسالمی 
در مقابل همه حوادث ایستادگی و نهراسیدن

 از همه دشمنان است

گروه خبر//  نماینده وزارت علوم در هرمزگان و 
آزمون  گفت:  هرمزگان  دانشگاه  آموزشی  معاون 
سراســری ۲۷ هزار و ۷۷۳ داوطلب با شرکت ۲ 
هزار و ۷۳۱ داوطلب گروه آزمایشــی هنر در این 

دانشگاه آغاز شد. 
   مصطفی ظهیری نیا اظهار داشت: آزمون سراسری 
در 1۵ حوزه امتحانی انجام می شــود که روز جاری 
با توجه به تعداد داطلبان تنها در پردیس دانشــگاه 
هرمزگان درحال برگزاری بــوده و با افزایش تعداد 
داوطلبان گروه های آزمایشــی از سایر حوزه های 
امتحانی همچون مدارس و دانشــگاه آزاد اســالمی 
استفاده می شــود.وی ادامه داد: تعداد داوطلبان گروه 
آزمایشی ریاضی سه هزار و ۴۵6 نفر و تعداد داوطلبان 

گروه آزمایشی علوم انسانی ۹ هزار و ۸16 نفر بوده 
که که پنج شنبه برابر با ۹ تیر به رقابت می پردازند.  به 
گزارش ایرنــا، وی اضافه کرد: تعداد داوطلبان گروه 
آزمایشــی علوم تجربی هشت هزار و 77۸ نفر بوده 
که جمعه به رقابت می پردازند و تعداد داوطلبان گروه 
آزمایشــی زبان خارجی۲ هزار م ۹۵0 نفر است که 

شنبه 11 تیر در این رقابت شرکت می کنند.
  معاون آموزشی دانشگاه هرمزگان گفت: شهرستان 
بندرعباس با 10 هزار و ۵۹0 نفر داوطلب بیشــترین 
تعداد و بشــاگرد با ۵17 نفر داوطلب کمترین تعداد 
داوطلبان را در آزمون سراســری امســال به خود 
اختصاص داده اند.  ظهیری نیا اشــاره کرد: طبق آمار 
بیان شده گروه آزمایشــی علوم انسانی با ۹ هزار و 

۸16 نفر و گروه آزمایشــی هنر با ۲ هزار و 7۳1 نفر 
به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد داوطلب را به خود 
اختصاص داده اند و داوطلبان 6۵ درصد خانم و ۳۵ 
درصد آقا هســتند.وی اضافه کــرد: تعداد داوطلبان 
خانم: 1۸ هزار و 0۵6 نفــر و تعداد داوطلبان آقا ۹ 
هزار و 67۵ نفر اســت و در همه گروه های آموزشی 
یک دفترچه ســوال عمومی شــامل 100 سوال در 
اختیار داوطلب قرار خواهــد گرفت و عالوه بر آن 
در گروه های آزمایشــی هنــر و زبان های خارجی، 
 یک دفترچــه اختصاصی، در گروه های آزمایشــی 
علوم انسانی و ریاضی و فنی ۲ دفترچه اختصاصی و 
در گروه آزمایشی علوم تجربی سه دفترچه اختصاصی 

در اختیار داوطلب قرار خواهد گرفت.

گروه خبر//  رئیس ســازمان مدیریت حمل ونقل بار و مســافر شهرداری 
بندرعباس گفت: نصب ســامانه هوشمند پیمایش بر روی خودروهای دیزلی 

درون شهری بندرعباس الزامی شد. 
    عمار زاهدی اظهار کرد: از این پس ســهمیه سوخت پایه ناوگان بار و مسافر 
دیزل براساس دریافت پروانه فعالیت و اشتغال و تخصیص سهمیه بیشتر براساس 
پیمایش توسط ثبت باربرگ الکترونیکی و همچنین نصب دستگاه سیپاد خواهد 
بود.وی با اشــاره به ضرورت هوشمندسازی پیمایش ناوگان دیزلی درون شهری 
 بندرعباس، اظهار کرد: مالکان ناوگان دیزلی دارای پروانه فعالیت درون شهری برای 
دریافت ســهمیه ســوخت مبتنی بر پیمایش می توانند از طریق آدرس اینترنتی 
Sipaad.iR اقدام کنند.زاهدی با اشاره به اینکه سامانه سیپاد از جمله طرح های 

ملی با هدف تخصیص ســوخت به ناوگان دیزل درون شهری بر مبنای پیمایش 
است، عنوان کرد: با استفاده از تجهیزاتی که به روی خودروها نصب می شود، امکان 
راهبری و هوشمندسازی خودرو و نظارت هوشمند بر فعالیت های ناوگان حمل 

ونقل فراهم می شود.
  رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس اضافه کرد: 
طرح ملی ســیپاد عامل رعایت عدالت اجتماعی در حوزه تخصیص سوخت به 
ناوگان حمل ونقل درون شهری و در نتیجه جلوگیری از هدررفت و عرضه خارج 
از شبکه است.زاهدی درباره سهمیه سوخت ناوگان دیزلی افزود: سهمیه سوخت 
خودروها بر اساس ثبت اطالعات پیمایش توسط دستگاه سیپاد است و در غیر این 

صورت مالکین ناوگان دیزلی با کاهش سهمیه سوخت مواجه می شوند.

رقابت ۲۷ هزار داوطلب آزمون سراسری در هرمزگان 

نصب سامانه هوشمند پیمایش بر روی خودروهای دیزلی بندرعباس الزامی شد

ادامه از تیتر یک //
قاسمی اظهار داشــت : بیش از هزار پروژه صنعتی و 
معدنی اجرا و به بهره برداری رسیده و یا می رسد.وی 
خاطرنشان کرد : کارخانه روی بندرعباس چندروز قبل 
مجدد شروع به کار کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن 
وتجارت هرمزگان گفت: در حوزه ســرمایه گذاری 
رتبه دوم کشوری را داریم ورتبه سوم در بهره برداری 
کســب کرده ایم. قاسمی افزود: ذخیره سنگ آهن در 
اســتان از ۳0به بیش از 100میلیون تن رسیده است. 
قاسمی اظهار داشت : در حوزه صنف رشد ۸درصدی 

 در صدور مجوزهای صنفی داشته ایم. وی خاطرنشان 
کرد : در مقایســه صادرات غیرنفتی  سه ماهه امسال 
وسال گذشته، رشــد ۴0درصدی را شاهدیم. رئیس 
 ســازمان صنعت، معدن وتجــارت هرمزگان گفت: 
طــرح نظارت مردمی در اســتان افزایــش می یابد 
 و برچســب هایــی درب واحدهــای صنفی نصب 
می شــود که برای ۴0 هزار واحد صنفی نصب شده 
است. قاسمی در پاسخ به این پرسش خبرنگارمان که 
چرا در بشــاگرد و کوهشاه احمدی که معادن زیادی 
 وجود دارد و مــردم در رنج بر روی این گنج زندگی 

می کنند؛ افزود: در گذشته مطالعاتی  در آن منطقه نشده 
 بود و با مطالعات جدید و پهنه بندی انجام شده، اکتشاف و 
سرمایه گذاری در این حوزه صورت می گیرد و نیاز به 

ایجاد زیرساخت و جاده سازی نیز می باشد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت هرمزگان :

حق کمیسیون مشاوران امالک تعدیل می شود

گروه خبــر//  مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیرداری هرمزگان هشــدار داد: 
آتش ســوزی به عنوان تهدید جدی 
در کمین مراتع و جنگل های اســتان 
اســت، به همین دلیل مردم با رعایت 
توصیه های حفاظتی، نسبت به مراقبت 
از عرصه های طبیعی اهتمام بیشتری 

داشته باشند. 
  ســیدمحمد نورموســوی با اشاره به 
گرمای هوا در آغاز فصل تابســتان در 
هرمزگان افزود: باتوجه به در پیش بودن 
گرما و خشــکی هوا و وجود پوشش 
علفی و خشــک در عرصه های منابع 
طبیعی، رعایت موارد ایمنی در راستای 
پیشگیری از آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع از ســوی همــگان ضروری 
اســت.به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: 
پیشــگیری از حریــق در عرصه های 
ملی و طبیعــی به عنوان ســاده ترین 

اقدام نیازمند مشــارکت فعال همه مردم 
با هدف حفاظت از ســرمایه های ملی 
اســت و در این راســتا بهره برداران و 
جوامع محلی، گردشگران و عموم مردم 
از روشــن کردن آتــش در جنگل ها و 
مراتع اجتناب کنند.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری  هرمزگان اظهارداشــت: 
 طبق بررســی های به عمل آمده بیشتر 
حریق های حادث شــده در جنگل ها 
و مراتع اســتان در خارج از ســاعات 
کاری اداری و روزهــای پایانــی هفته 
و ایام تعطیالت اتفاق می افتد.موســوی 
اضافــه کرد: دامــداران، کشــاورزان، 
 گردشــگران و تمــام کســانی که در 
محیط  های طبیعی برای تفریح و یا کار 
حضور دارند، از روشن کردن آتش در 
مناطق حســاس  به خصوص  طبیعت 
جنگلی و مرتعی به جد خودداری کنند.

وی افزود: از آنجایی که بعدازظهرها وزش 
باد شدت یافته در این زمان نیز به هیچ 
عنوان آتش روشن نکنند و جهت پخت 
و پز از لوازم مرتبط و اجاق  گاز  استفاده 
نمایند؛ در صورتی که مجبور به روشن 
کردن آتش هستند به طور حتم با رعایت 
 فاصله از درختان اطراف محل، گیاهان 
 علوفه ای خشک شده را از محل مورد نظر 
آتش دور کــرده و در پایان با اطمینان 
از خامــوش شــدن آتــش، محل را 
و  منابــع طبیعی  کنند.مدیرکل  تــرک 
آبخیــرداری هرمــزگان تاکیــد کرد: 
 مردم بــا مشــاهده کمتریــن دود یا 
 آتش سوزی بالفاصله از طریق شماره تلفن 
شــبانه روزی 1۵0۴ و 1۳۹ با ماموران 
یگان حفاظت منابع طبیعی استان تماس 
بگیرند و با رعایت تمامی تدابیر حفاظتی 
الزم تا رسیدن ماموران اطفای حریق از 

گسترش آتش جلوگیری نمایند.
  موسوی یادآور شــد: شهرداری ها و 
دهیاران از آتش زدن زباله ها خودداری 
کــرده و در صورت اتخاذ این تصمیم با 
رعایت اقدام های ایمنی، پوشش گیاهی 

اطراف سایت زباله را به عرض مناسب از 
علوفه و گیاهان خشک پاک کنند.وی با 
اشاره به اقدام اشتباه برخی از کشاورزان 
 در آتــش زدن بقایــای گیاهــان در 
مزرعه هــای کشــاورزی تاکید کرد: 
آتــش زدن درختان جنگلــی، بوته ها، 
بقایای گیاهــی در مزرعه ها و باغات 
برابر قانون جرم محســوب می شــود 
و با متخلفان برخــورد قانونی خواهد 
شد.موســوی در پایــان از عموم مردم 
هرمزگان خواســت ضمن مشــارکت 
فعال در امر حفاظــت از منابع طبیعی 
به عنوان امانتی برای آیندگان، گزارش 
قطع درختان جنگلی  تخریب، تصرف، 
و آتــش ســوزی در عرصه های منابع 
طبیعی را به ســامانه های تلفنی 1۳۹ و 
1۵0۴ اطالع دهند.گفتنی اســت بیش 
 از یــک میلیون و ۸6 هــزار هکتار از 
زمین هــای هرمزگان مربوط به جنگل 
با گونه های کرت، آکاســیا کنار  کهور 
ایرانی، تج و غیره و چهار میلیون و ۹0 
هزار هکتار نیز مراتع می باشــد که به 

شدت نیازمند صیانت و حفاظت است.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان هشدار داد 

خطر آتش سوزی در مراتع

گروه خبر// سرپرست گمرکات هرمزگان از برگزاری 
نشست تخصصی گمرک، منطقه ویژه صنایع معدنی 
خلیج فارس و ذوب آهن اصفهان برای تسهیل حمل 

و نقل ریلی خبر داد. 
   نشســت تخصصی با حضور سرپرســت گمرکات 
اســتان هرمزگان، مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان و 
منطقه ویژه صنایع معدنی خلیــج فارس با محوریت 
بررســی مشــکالت حمل ونقل ریلــی و صادرات  
برگزار شد.حســین سعیدی در این نشست با تاکید بر 

منویات مقام معظم رهبری بر تســهیل در امر تولید و 
اشتغال آفرینی گفت: ما به دنبال رویکرد مثبت و ارائه 
راهکارهای جدید جهت تسهیل تشریفات گمرکی در 
رویه حمل و نقل ریلی و سایر رویه ها هستیم و تمام 
همکاری خود را با منطقه و صنایع خواهیم داشــت.

به گزارش فــارس، وی افزود: با توجه به کمبود نیرو، 
گمرک تمام همکاری خود را با شــرکت های تولیدی 
و صنعتی دارد و با ارائه تســهیالت ویژه، تمام تالش 
خود را در جهت تسهیل رویه صادرات و حمل و نقل 

ریلی خواهد داشت تا وقفه ای در این امر ایجاد نشود.
مدیر عامل ذوب اهن اصفهان ضمن قدردانی از زحمات 
همکاران گمرک اذعان داشت: گمرکات استان هرمزگان 
به ویژه گمرک شهید رجایی همیشه تعامالت خوبی با 
ذوب آهن اصفهان داشته است اما ما به دنبال تعامالت و 
تسهیالت بیشتر از سوی گمرک و منطقه هستیم، چرا که 
توجه ویژه به صنایع استان و همکاری گمرک و منطقه 
می تواند نقش بسزایی در افزایش تولید و اشتغال آفرینی 

و اقتصاد کشور داشته باشد.

حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس رونق می گیرد



ارتقاءکیفیتپهنایباندسیارباراهاندازی
همزمان۳سایت5Gایرانسلدربندرعباس

  گروه خبر// با حضور استاندار هرمزگان شرکت ایرانسل ۳ 
سایت با تکنولوژی G ۵ در شهر بندرعباس راه اندازی کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا، مهدی دوستی استاندار هرمزگان 
در پی نصب و راه اندازی ۳ ســایت نسل پنج تلفن همراه در 
شهربندرعباس گفت: استقرار فناوری نسل پنجم تلفن همراه 
از اقدامات ارزنده شرکت ایرانسل در بندعباس است. دوستی 
هدف این برنامه را تقویت خدمات زیرســاختی شبکه تلفن 
همراه در استان دانست و ادامه داد: مناطق الهیه جنوبی؛ فاز 
 اول پیامبر اعظم و محدوده چهارراه نخل ناخدا محل اجرای 
ســایت های مرحلــه اول این برنامــه بودند. اســتاندار 
هرمزگان از اســتمرار همکاری اپراتور ایرانســل در طرح 
توســعه زیرســاخت های فناوری خبر داد و تشریح کرد: 
بزودی 10 ســایت دیگر در اســتان راه اندازی خواهدشد 
که ۴ ســایت در بندرعباس و 6 سایت در سایر شهرستان 
 ها مســتقر می شود. دوســتی ضمن اشــاره به ضرورت 
ارتقاء کیفیــت فناوری باتوجه به هوشمندســازی صنایع، 
سیســتم های آموزشی - اداری و استفاده های این فناوری 
 در زندگی روزمره مردم افزود: مهمترین کاربرد استقرار این 
ســایت ها در بندرعباس تقویت کیفیت پهنای باند سیار ؛ 
ارتقاء سرعت و پایداری بیشتر ارتباطات نسبت به نسل های 
قبلی تلفن همراه اســت. الزم به ذکراست ایرانسل نخستین 
اپراتورموبایل و پیشــگام در راه اندازی ســایت G ۵ در 

بندرعباس می باشد.
احتمالوقوعتگرگوسیالبیشدنموقت

رودخانههایفصلیهرمزگان
  گروه خبر//  معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی 
هرمزگان گفت: در برخی نقاط از شهرستان بشاگرد، وقوع 
تگرگ و ســیالبی شدن موقت رودخانه های فصلی دور از 
انتظار نخواهد بود بنابراین، توصیه می شــود از قرار گیری 
در حریــم رودخانه های فصلی خودداری شــود. کیانوش 
عارفی اظهار داشــت: با ادامه ی فعالیت ســامانه ی فصلی 
در ارتفاعــات اســتان، وقوع ناپایداری های تابســتانه را 
انتظار داریم که در ارتفاع های هرمزگان رگبار موقتی باران 
و رعــد و برق و افزایش لحظه ای ســرعت باد  پیش بینی 
می شــود.به گزارش ایرنا، وی اضافه کــرد: دریای عمان 
 و شــرق تنگه هرمز با وزش باد جنوب شــرقی کمی مواج 
 پیش بینی شده و از روز جمعه )دهم تیرماه(، بر شدت وزش باد 
جنوب شــرقی در این مناطق افزوده خواهد شــد و دریا 
مواج پیش بینی شده است.معاون فنی و شبکه ایستگاه های 
هواشناســی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی، تغییرات قابل 
مالحظه ای نخواهیم داشت و براساس پیش بینی های آینده 
نگری هم تاثیرهای ســامانه فصلی تا اواسط هفته آینده در 
این استان به صورت رگبارهای موقتی در ارتفاع ها و وزش 
بادهای به نســبت شدید جنوب شــرقی در مناطق دریایی 

است.

خبر

خبری
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سرمقاله

   درحالیکــه خانواده های محروم زیــادی در هرمزگان فاقد کولر و 
یخچال هستند، بسیاری از خانواده ها نیز کولر و یخچال شان خراب شده 
 و قابل تعمیر نیستند و یا توان مالی جهت تعمیر ندارند و بسیاری از این خ

انواده ها تحت پوشــش نهادهای حمایتی هســتند و برخی هم تحت 
پوشــش هیچ نهادی نیستند. البته با توجه به گرانی این اقالم و از طرفی 
هم  زندگی بدون وسایل سرمایشــی در هوای باالی ۴0و۵0 درجه در 
هرمزگان غیرقابل تحمل اســت، ضرورت دارد تدابیر الزم در این حوزه 
اندیشیده شود. در استان هرمزگان که بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک 
و ابرپاالیشــگاه ها و فوالد، آلومینیوم، مناطق آزاد و تجاری و صنعتی 
و معدنی، گمرکات و بنادر و... وجــود دارد،  آیا مدیران این بنگاه های 
اقتصادی نباید شــرایط محرومانی که از داشتن کولر و یخچال محرومند 
را ببینند و در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی شان، این وسایل 
ضــروری مورد نیاز زندگی این اقشــار را تامین کنند؟! چرا این صنایع 
یاریگر بهزیســتی و کمیته امداد نیستند تا این نهادها شرمنده مددجویان 
شان نباشند؟! آیا مدیران این مجموعه های اقتصادی خودشان می توانند 
یک روز بدون کولر پشت میز ریاست شان بنشینند؟! چرا آقای استاندار 
و مسئوالن دیگر این وضعیت خانواده هایی که توان خرید کولر و یخچال 
را ندارنــد، را به مدیران صنایع که مدیران برخی از آنها همچنان پروازی 
هستند، منتقل نمی کنند؟! از آقای دادستان بندرعباس انتظار می رود حامی 
این محرومان استان باشند تا نیاز خانواده ها به اقالم ضروری زندگی شان 
برطرف شود. اگر هر کدام از این صنایع چند صد دستگاه کولر و یخچال 
را تهیه کرده و در اختیار نهادهای حمایتی و مراکز خیریه و نیکوکاری قرار 
دهند، این نیاز محرومان برطرف می شــود. حتی در محالت حاشیه ای 
بندرعباس بسیاری از خانواده های مستضعف با چالش کولر و یخچال 
مواجهند. بدلیل کم کاری صنایع اســتان و دستگاه های اجرایی در این 
حوزه،در سه چهارسال اخیر پویش هایی مردمی توسط مراکز نیکوکاری 
و گروه های جهادی برای تهیه کولر و یخچال محرومان به راه افتاده است 
که بدلیل افزایش روزافزون قیمت ها، آنها در حد محدودی با کمک های 
مردمی می توانند کولر و یخچال برای نیازمندان خریداری کنند. از طرفی 
دیگر ضرورت دارد نهادهای حمایتی تدابیری بیندیشند تا حداقل کولر 
و یخچال قابل تعمیر مددجویان شــان را در مناطق شهری و روستایی 
تعمیر کنند. از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، سپاه و... نیز 
انتظار می رود بیش از پیش یاریگر محرومان باشند تا هیچ خانواده ای در 
تابستان خرماپزان هرمزگان بدون کولر و یخچال نباشند و در محالت و 
روستاها اکیپ های تعمیراتی ثابت و سیار وسایل سردکننده و لوازم خانگی 
را برای امدادرسانی به محرومان راه اندازی کنند. در یک کالم در استان 
زرخیز هرمزگان که در واقع گنج است، نباید مردمانش در رنج باشند که 
انتظار می رود مســئوالن استانی و مدیران صنایع و نهادهای انقالبی و... 

برای رفع این چالش استان، آستین همت شان را باال بزنند.
    علی زارعی

کولرهای خراب و خانواده های بی کولر و یخچال
 گروه خبر//  فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: اکنون حضور 
بیگانگان فرامنطقه ای در خلیج فارس کمرنگ 
شده اســت و در آبهای جنوبی خلیج فارس 
هســتند اما در آب های ایران اسالمی حضور 

ندارند.  
   دریادار پاســدار علیرضا تنگسیری در مراسم 
روز جهانی دریانوردی، افزود: دشــمنان ایران 
اســالمی در آب های کشورهای همسایه هستند 
و حمایت بیگانه در منطقه به معنای نبود امنیت 
است، اگر اتفاقی هم افتد منطقه را ترک می کنند 
و برای همین بعد از ســقوط حزب بعث ماندن 
اینها در منطقه اشــتباه است.وی ادامه داد: بطور 

دائم آماده هســتیم و به عنوان ســربازان ملت 
غیور، با رزمایش ها ، تمرین های نظامی و توکل 
بــر خدا  آمادگی خود را حفــظ می کنیم  و بر 
همه جغرافیای منطقه اشراف و در رصد و کنترل 

هوشمندانه داریم.
  به گزارش ایرنا، فرمانده ندســا با مهم دانستن 
موقعیــت جغرافیایــی جزایر ایرانــی،  اضافه 
 کرد: جمهوری اســالمی ایــران طوالنی ترین 
ساحل دریایی را در خلیج فارس دارد و با همه 
کشور های منطقه روابط و تعامل خوبی داریم و 
این جزایر ایرانی در خلیج فارس، هر کدامشان 
مثل یک لنکرگاه مطمئــن، مایه عزت و افتخار 

سرزمین ایران اسالمی می باشند.
*توقیفنفتکشایرانبدستورآمریکابود

  وی با اشاره به ماجرای توقیف نفت کش ایران 
در یونان گفت: بعــد از توقیف نفتکش ایران به 
دستور آمریکا توسط یونان، با اقتدار و پشتیبانی 

رهبرمعظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(، ۲ فروند 
کشــتی یونانی را توقیف کردیم.دریادار پاسدار 
تنگســیری افزود: آنها )یونانی ها( نفتکش ما را 
به سواحل این کشــور بردند و نفت آن را خالی 
کردند و با پر رویــی دادگاه حکم به توقیف آن 
داد.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بیان کرد: ایران را کشوری دارای ۲ و 
دریایی است هم در شــمال و هم در جنوب از 
نعمت دریا برخورداریم و ما جزایر راهبردی در 
خلیج فــارس داریم که مانند ناو هواپیمابر غرق 

نشدنی هستند.
  وی درباره تولید شــناور در داخل گفت: امروز 
جوانان ما شــناور »فری گیت« می ســازند و 
همچنین به زودی ناو شهید حاج قاسم سلیمانی 
که حامل بالگرد اســت به ناوگان نیروی دریایی 
ســپاه اضافه می شــود.وی ابراز داشــت: همه 
قایق های پرسرعت موشک انداز با سرعت 70 

تا ۹0 نات را خودمان می سازیم.وی با اشاره به 
عملیات توقیف دو فروند نفتکش یونانی به عنوان 
اقدام متقابل ایران گفت: با وجود شــدت بسیار 
باالی سرعت باد، بالگرد ما روی نفتکش یونانی 
حاضر شد و »دالوران از جان گذشته جمهوری 
اسالمی« با صالبت کشــتی ها را توقیف کردند.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: این عملیات درحالی اتفاق افتاد که 
دو نفتکش در یک جغرافیای نزدیک هم نبودند، 
یکی در بوشهر و دیگری در آب های هرمزگان، 

اما در زمانی نزدیک هم توقیف شدند.
*ایرانیهازیربارزورنمیروند

  دریادار پاســدار  علیرضا تنگســیری افزود: 
ایرانی هــا هیچگاه زور را قبــول نخواهند کرد، 
جوانــان و پیران ما زیر بــار زور نمی روند، ما 
وابســته به ملتی شهید داده هستیم و  امروز دنیا 

اقتدار ایران اسالمی را خیلی خوب می شناسد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه :

حضور بیگانگان فرامنطقه ای در خلیج فارس کمرنگ شده است

روابط عمومی اداره کل زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم 
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

 

گروه خبر//  مدیر بنادر ودریانوردی بندر باهنر و شــرق 
هرمزگان گفت:هرچند این بندر ها بواســطه نوپا بودن، 
درآمدزایــی ناچیزی دارند اما هریــک از این بندرهای 
کوچک با ایجاد سرمایه گذاری های بهینه به سهم خود 
می توانند نقش مهم و راهبردی در توسعه استان و ایران 

داشته باشند. 
   حمید رضا محمد حسینی افزود:درحال حاضر اداره بنادر 
و دریانوردی شــهید باهنر با بهره گیری از ۲ بندر تجاری 
و مســافری در مرکز و پنج بندر تابعه در شــرق هرمزگان 
در حوزه های مســافری، تجارت، صادرات و گردشگری 
دریایی فعالیــت می کند؛ کاپوتــاژ موادمعدنی، بانکرینگ 
سوخت، واگذاری پورت اپراتوری بندر تیاب، ارائه خدمات 
فنی مهندسی و توسعه گردشگری از مهم ترین فرصت های 
 ســرمایه گذاری در بندرهای شــرق هرمزگان به حساب 

می آید.
   بــه گزارش ایرنــا،  وی ادامــه داد: معرفی ظرفیت ها و 
فرصت های سرمایه گذاری، شناسایی و معرفی عوامل موثر 
بر سرمایه گذاری درحوزه گردشــگری در بنادر مسافری 
زیرمجموعه از جمله بندر شــهید حقانی و هرمز که نقش 
تعیین کننده ای در این حوزه دارد، تامین منابع مالی توسعه 
صنعت گردشــگری، تبــادل دانش تخصصی و بررســی 
راهکارهای نوین جذب صنعت توریسم با توجه جابجایی 

بیش از ۳ میلیون مســافر و گردشگر در این بنادر از عمده 
فعالیت های کلیدی در این بخش ها محسوب می شود.مدیر 
بنادر ودریانوردی بندر باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه 
سواحل مکران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و راهبردی در 
اتخاد و جذب بازارهای بین المللی به عنوان توسعه و رشد 
اقتصاد مبتنی بر دریا به عنوان نقش کلیدی و تعیین کننده ای 
دارد، بیان کرد: بندر جاسک از نظر احداث پایانه نفتی کوه 
مبــارک و نیاز به عملیات راهبری کشــتی های نفتکش و 
پشتیبانی و ارائه خدمات فنی به شناورهای سبک و سنگین 
از جایگاه ممتازی در قلب ســواحل مکران برخوردار بوده 
و مشــارکت بخش های دولتی و خصوصی در این زمینه 
می تواند نقش مهمی بــر ارتقای جایگاه این بندر به عنوان 

توسعه بندرهای کوچک و اقتصادی پویا ایفا کند.
   محمد حســینی در خصوص ظرفیت های سرمایه گذاری 
در بندرتیاب نیز گفــت: این بندر از جمله بنادر کوچک با 
بازدهی باالست که عملیات وی در خصوص ظرفیت های 
سرمایه گذاری در بندرتیاب نیز گفت: این بندر از جمله بنادر 
کوچک با بازدهی باالســت که عملیات احداث و تعمیرات 
اسکله های آن از سال گذشته آغاز و درحال  حاضر مراحل 

تکمیلی خود را سپری می کند.
   مدیر بنادر و دریانوردی شــرق هرمزگان اظهارداشت: با 

توجه به دسترس بودن زیرساخت ها برای احداث انبارهای 
کاال و جهش در طرح های توســعه ای، زمینه های مناسبی 
برای واگذاری ایــن بندر با قراردادهایی مانند)BOT ( به 

سرمایه گذار را داراست.
  محمدحسینی یادآورشد: بندر سیریک که عملیات احداث 
اســکله چند منظوره شــمع و عرشــه آن در حال اتمام و 
بهره برداری اســت با عملکردی افزون بر ۲۲ هزار تن در 
سال 1۴00 از فرصت مناســبی برای کاپوتاژ مواد معدنی 
به سایر جزایر برخوردار است.به گفته وی، خور آذینی در 
شهرســتان سیریک و خور تیاب میناب نیز از دیگر مناطق 
گردشگری بکر در ســواحل مکران هستند که با توجه به 
اکوسیســتم موجود در آن ها، تدویــن و اجرای طرح های 
مطالعاتی ویژه ای را از ســوی بخــش دولتی و خصوصی 

می طلبد.

بنادر شرق هرمزگان نقش راهبردی درتوسعه دارند

                   آگهی مزایده ) نوبت اول (   
شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتري بندرعباس به 
موجب پرونــده اجرائــي0100078ب در خصوص دعوي 
محمدرضا ساالري بردسیري علیه شرکت نیرومان که محکوم 
به فروش ملك گردیده اســت که در این راستا ملك به شرح 
ذیل به مزایده گذاشــته مي شود . خالصه گزارش بررسي و 

مالحظات : مورد بازدید عبارت اســت از واحد آپارتمان اداري با مساحت58/02 متر 
مربع واقع در بندرعباس پاساژ نخل ضلع شمالي به شماره A 25 طي تصویر سند تك 
برگ ابرازي واستعالم اداره ثبت با مشخصات پالك فرعي 7731 از یك اصلي مفروز 
ومجزي شده از 7238 قطعه 81 بخش 2 بندرعباس به مساحت 58/02 متر مربع طبق 
استعالم اداره ثبت مالك 4258 سهم مشاع از 9600 سهم آپارتمان مذکور بنام شرکت 
نیرومان به شماره 10630100714 سهامي خاص مي باشد. طبق اظهار آقاي علیرضا 
چوبین و ارائه تصویر سند تکبرگي به سریال 723611 ب99 مورخ 1400/03/05 مالك 
5342 سهم مابقي از 9600 سهم آپارتمان اداري مذکور بنام ایشان آقاي علیرضا چوبین 
فرزند حشمت بشماره ملي 2491653001 مي باشد. آپارتمان داراي یك سالن ،یك 
اتاق ، آبدارخانه بدون کابینت وسرویس بهداشتي ، پوشش بدنه گچ و کاغذ دیواری ، 
سقف رنگ وکف سنگ مي باشد . کلید ملك فوق در اختیار آقاي علیرضا چوبین بوده 
ودر حال حاضر تخلیه مي باشد . ملك داراي یك فقره انشعاب برق مجزي و یك فقره 
انشعاب آب مشاع بوده و فاقد پارکینگ و انباري است . سهم تملك شرکت نیرومان 
در حال حاضر در بازداشت اجرا احکام 1 دادگاه عمومي حقوقي بندرعباس مي باشد. 
گزارش کارشناســي : محاسبه ارزش ملك فوق : با توجه و عنایت به بازدید صورت 
گرفته و طي مدارك ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت و کیفیت و قدمت ساخت شکل 
هندسی ، گذرهاي مجاور ملك و راه روهاي دسترسي ، ارزش منطقه ای و بافت آن و 
نوع مصالح بکار رفته ، انشعابات و متعلقات آن و وضعیت فعلی بازار ملك و مستغالت 
) عرضه و تقاضا ( همچنین بدون در نظر گرفتن وقفي بودن ، مســتحق للغیر بودن ، 
بازداشتی بودن و تعهدات دیون و بدهي احتمالي که ممکن است به اشخاص حقیقي و 
حقوقي یا سایر موسسات ، بانکها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته باشد یا در مسیر 
بودن ی نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و اصالت اســناد 
و مدارك ابرازي و نیز سایر پارامتر ها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانب 
ارزش 9600ســهم کل آپارتمان اداري مورد نظر مبلــغ 5/322/000/000 ریال ) پنج 
میلیاردو سیصدوبیست ودو میلیون ریال ( اعالم مي گردد . ضمنا قابل تامل است که 
سهم مورد فروش در مزایده: وارزش 4258 سهم از 9600 سهم کل ملك فوق متعلق 
به شرکت نیرومان نیز مبلغ 2.360،528،750 ریال )دومیلیارد وسیصدوشصت میلیون و 

پانصدوبیست و هشت هزارو هفتصد وپنجاه ریال( جهت پایه مزایده اعالم می گردد.
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه مي باشد . 

2- کلیــه هزینه هــاي مربوط به معامله از هر قبیــل و از هر جهت به عهده خریدار 
است. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی 
اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شــده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 
2171295409008 نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا 
تحویل نمایند .4 - اجرای احکام در رد یا قبول پیشــنهاد مختار است . 5- مزایده در 
روز دوشــنبه ساعت 9:00 مورخ1401/04/20 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام 
مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایي 
شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید.  6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از 
پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که 
از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا 
تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده 
برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس 

مراجعه نمایند .
مجتبي عطایی زاده بندری  

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم نوبت دوم 
جلســه ی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تعاونی مســکن فرهنگیان شهاب قشم راس ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ 
۱40۱/04/27 در محوطه ی کانون شهید ذاکری قشم ، روبروی سوپر همشهری )بلوار ولیعصر( تشکیل می گردد. از کلیه اعضا 
دعوت میشود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت؛ راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.ویا وکیل / نماینده 
ی خود را کتبا اعالم و معرفی کنند . ضمنا به اطالع میرســاند که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه ی تشکیل مجامع عمومی : 
تعداد آرا و کالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده ی خود حداکثر تا تاریخ ۱40۱/04/26 در محل شهرک نریمان پرستوی 8 - ساختمان سوم سمت 
راست ، طبقه ی اول )تلفن 0۹۳۳۳۵80728 حاظر: تا پس از احراز هویت و تایید وکالت؛ برگه ی ورود به مجمع را دریافت کنند . 
دستور جلسه :۱-  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره. 2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل. ۳- تصمیم گیری در 
خصوص پرونده ی شــرکت و انتخاب وکیل.4- تصمیم گیری در خصوص بدهکاران و نحوه ی پرداخت آنها. ۵- تصمیم گیری 
در خصوص حسابرسی شرکت و تامین بودجه آن . 6- تصمیم گیری در خصوص توافقات بین اعضا )با واحدشان یا با شرکت 
7- تصمیم گیری در خصوص کسانیکه امتیاز را خریداری کرده اند. 8- تصمیم گیری در مورد حق جلسه و پاداش هییت مدیره 
و بازرسی .. ۹-  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱40۱  .  ۱0-تصمیم گیری در خصوص کسانیکه در زمان آقای نوری و 
یزدانیار مبالغی پرداخت نموده ولی زمینی برایشان خریداری نشده است . ۱۱- داوطلبان متصدی سمتهای هییت مدیره و بازرسی 
به موجب ماده 8 دستورالعمل نحوه ی نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظفند حداکثر تا پنج روز پس از انتشار آگهی ، فرم داوطلبی 

را تکمیل و تحویل هییت مدیره تعاونی نمایند )شماره تلفن جهت هماهنگی 0۹۳۳۳۵80728 محمد امیری(

هییت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم

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

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم در ساعت ۱7 روز دوشنبه ۱40۱/04/27 
در محل کانون شهید ذاکری به آدرس : قشم روبروی سوپر همشهری - بلوار ولیعصر برگزار می گردد .  از کلیه اعضاء 

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

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم

تاریخ انتشار آگهی : 1401/04/09

تاریخ انتشار آگهی : 1401/04/09

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر۳رأی 
و غیرعضــو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي ، مي  بایســت به  همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
۱40۱/04/26  در محل شهرک نریمان پرستوی 8 - ساختمان سوم واحد یک حاضرتا پس از احراز هویت و تأیید وکالت ، برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند . تلفن جهت هماهنگی : 0۹۳۳۳۵80728

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

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

آگهی مزایده )نوبت اول(
بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد از طریق 
مزایده عمومی نســبت به فروش کل اعیــان طبقه چهارم 
)شــامل ۱2 واحد اداری به متراژ کل تقریبی ۵8۵.۳ مترمربع 
به صورت یکجا( به انضمام امتیاز 2 واحد پارکینگ در پروژه 22 بهمن واقع در: 

بندرعباس - بلوار شهدای محراب  - جنب قنادی ایمان اقدام نماید :
 لذا بدینوســیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل  
می آیــد از تاریخ چاپ آگهی تــا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ  
20 /04 /1401 با مراجعه به واحد اجرائی این بنیاد در استان به آدرس : بلوار 
امام خمینی )ره( ، روبروی بیمارســتان کودکان ، پاساژ نخل ، طبقه اول ، واحد 
اداری A ۱ ؛ و با واریز مبلغ 1.000.000 ریال بشماره حساب 846823492  
بانک ملت به شناسه واریز 9900080187196 )بنام بنیاد توسعه و عمران 
موقوفات کشور( نسبت به خرید و دریافت اسناد مزایده اقدام و برابر شرایط 
مندرج در اســناد فراخوان ، اسناد مذکور را تکمیل و تا تاریخ 22  / 04 /۱40۱ 

عودت نمایند ؛ 
* متقاضیــان می بایســت یــک فقــره ضمانت نامــه بانکی بــه مبلغ 
۳.000.000.000ریال جهت ضمانت شــرکت در مزایده ، همزمان با عودت 
اسناد فراخوان )داخل پاکت پیشنهاد( به بنیاد تحویل نمایند .ضمناً شرایط مزایده 
و مشخصات دقیق مورد معامله در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد . 
همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

9  -88890006 داخلی 133 )آقای یوسفی( تماس حاصل فرمایند .

سرویس شهرستان// امام جمعه اهل سنت بندرعباس 
در بازدید از منطقه زلزله زده چارک ، فراهم کردن چادر 

را از مهمترین خواسته مردم عنوان کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا، شیخ یوسف جمالی با بیان 
اینکه در شــرایط سخت باید دردهای مردم را کم کرد، 
افزود: در این شرایط الزم است امکاناتی از جمله چادر 
برای مردم فراهم کرد تا در حیاط منزل خود سرپناه امنی 

داشــته باشند. وی افزود : شاید سیاست هالل احمر بر 
ایجاد کمپ و حضور حادثه دیدگان در یک نقطه باشد 
اما شرایط چارک به گونه ای نیست که مردم بتوانند بدون 
وسایل سرمایشــی، تا عادی شدن شرایط در نقطه ای 
غیر از خانه خود سکنی گزینند.به گفته شیخ جمالی، با 
اعطای چادر به خانوارها می توان عالوه بر ایجاد امنیت 
خاطر به اهالی، از این شرایط پیش آمده نیز عبور کنند .

فراهم کردن چادر مهمترین خواسته مردم چارک است
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مدیر شرکت توزیع برق یزد:
برقهیچخانهایدراستانقطعنمیشود

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //  مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق یزد با بیان اینکه ۵۴ درصد مشترکان برق، بخش 
خانگی هستند گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده، خاموشی 
برق در این بخش در تابســتان امسال نخواهیم داشت. به گزارش 
خبرنگار دریا،  اظهار کرد: با توجه برنامه ریزی و هماهنگ هایی که 
با بخش های کشاورزی ، صنعت و ادارات در زمینه کاهش مصرف 
برق انجام شده است امسال در بخش خانگی خاموشی نخواهیم 
داشت.وی تعداد مشترکان خانگی تحت پوشش استان را 600 هزار 
نفر بیان کرد و افزود: 7۵ درصد مشترکان این بخش، الگوی مصرف 
را رعایت می کنند ضمن اینکه مشــترکان به ازای هر کیلووات 
ساعت صرفه جویی نســبت به الگوی مصرف تعیین شده، ۵00 
تومان تشویق می شوند.  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد 
گفت: الگوی مصرف ایام گرم سال در مناطق غیرگرم و عادی ۳00 
کیلووات ساعت است و  مشترکانی که در مصرف برق صرفه جویی 
و الگوی مصرف را رعایت کنند بابت هر کیلووات ساعت به طور 
متوسط 100 تومان دریافت خواهند کرد و این مشترکان در صورت 
صرفه جویی، به ازای هر کیلووات ســاعت ۵ برابر این مبلغ یعنی 
۵00 تومان تشویق می شوند.  جم با اشاره  به اصالح تعرفه ها گفت: 
مشترکانی که تا سقف الگو مصرف کنند، هیچ افزایش تعرفه ای در 
قبض برق نخواهند داشت ولی مشترکانی که بیش از الگوی مصرف 
داشــته باشند، باید هزینه مازاد مصرف برق خود را به قیمت آزاد 
پرداخت کنند و در مواردی که مصرف ۲ برابر الگو باشد نیز اخطار 
 و در صورت بی توجهی قطع برق را خواهیم داشت.وی در مورد 
مشوق های صرفه جویی در بخش عمومی و اداری گفت: براساس 
مصوبه هیات وزیران، ادارات باید در ساعات اداری ۳0 درصد و 
در خارج از وقت اداری 60 درصد کاهش مصرف نسبت به سال 
گذشته داشته باشــند، البته مصرف برق ادارات به صورت روزانه 
نیز پایش خواهد شــد و در صورت بی توجهی اخطار دریافت یا 
برق این مشترکان قطع می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
یزد  یاد آور شد: طبق پایش های صورت گرفته اکثر ادارات استان 
طی این مدت کاهش مصرف برق را رعایت کردند و اخطارهای 
صادر شده طی این یکی دو هفته ناچیز یعنی شامل حدود ۵0 مورد 
اخطار و دو یا سه مورد قطع برق بوده است.وی میزان طلب شرکت 
توزیع برق از مشترکان را 1۹0 میلیارد تومان بیان کرد و گفت:  از 
این مبلغ ۵۲ میلیارد تومان مربوط به بخش خانگی ، ۲0 میلیارد 
تومان بخش عمومی ، 1۳ میلیارد تومان صنعت و 6۴ میلیارد تومان 
سایر مصارف است.وی افزود: اگر مشترکان به موقع بدهی خود را 
پرداخت کنند خیلی از طرح های عقب مانده در حوزه صنعت و 
برق به بهره برداری می رسد بنابراین از مشترکان درخواست می 

شود که بدهی خود را پرداخت کنند.

خبری  

گروه گــزارش //  اقلیم مناطق خلیج فارس و 
بافت فرهنگی آن ها نوعی پوشــش مشترک 
را بین مردان و زنان کرانه ها و پســکرانه های 

خلیج فارس ایجاد کرده بود.
    اگر نگاهی به پوشــش مــردم بنادر و جزایر 
 خلیج فارس داشــته باشــیم به خوبی مشخص 
می گردد که در دوره های متعدد تاریخی پوشش 
آن ها اشــتراک زیادی با هم داشته است. لباس 
سفید و نازک به نام کندوره یا دشداشه که همانند 
دشداشه های کنونی بلند نبوده است، همواره مورد 
استفاده بندرنشینان و از جمله مردان بندرخمیز 
بوده است. رنگ سفید کندوره باعث می گردید تا 
کمتر نور آفتاب تیز جنوب را به خود جذب کند و 
دوخت آن نیز آسان بود. البته کندوره ای تابستانی 
و زمســتانی متفاوت بود. پارچــه کندوره های 
زمستانی ضخیم تر و رنگ آن نیز معموالً سفید 
نبوده اســت. کندوره هایی که افراد بندرخمیری 
در زمــان کار بر روی دریــا در لنج های حمل 
 بار و ماهیگیری می پوشیدند اندکی کوتاه تر از 
کندوره هایی بود که آن ها در روز جمعه یا عید 
فطــر و قربان به تن می کردنــد. در زمان هایی 
که در تابســتان ها هوا گرم می شــد و کارهای 
طاقت فرســا در لنج ها صورت می گرفت، به 
ویژه در هنگام شب دریانوردان از کپره که به آن 
 گنجه فراغ هم می گفتند، همراه با لنگ اســتفاده 
می کردند. زیر پیراهنی را در بندرخمیر و بسیاری 
از مناطق جنوبی ایران گنجه می گویند و گنجه 
فراغ به گنجه ای می گفتند که آســتین نداشته و 
کاربرد زیادی هم به دلیل سبک بودن در کارهای 
دریانوردی داشــته اســت. گنجه فراغ را بیشتر 
همراه با لنگ می پوشــیدند. لنگ یا لنگ کوته، 
تکه پارچــه ای بود که مردها مانند دامن به کمر 
می بســتند و دور کمر نخی بود به نام نشپیل که 
همیشه وجود داشــت و لنگ را به وسیله آن به 
کمر می بســتند و انواع مارک های لنگ ها هم 
 شامل فوته، مدارســی و چاپ کلیل می گردید.
) ســیدعبدالجلیل قتالی، دانشــنامه بندرخمیر، 
1۳۹۸، ص7۵۳( این نوشتار که با حمایت های 
فرهنگی شورای اسالمی شهر بندرخمیر و شهردار 
فرهنگ دوست و پر تالش این شهر جناب آقای 
مهندس جواد محمودی به رشته تحریر در می آید 
در نظر دارد به پوشــش قدیم مردم بندرخمیر و 
مولفه های تاثیرگذار در این نوع پوشش پرداخته 
و نشان دهد که سیر تحول در پوشش بندرخمیر 

به چه صورت بوده است. مناطق جنوبی ایران و 
 از جمله بندرخمیر در برخی از ســال ها دارای 
زمستان های ســرد بوده است. لذا پوشش مردم 
بندرخمیر در زمستان همراه با تغییراتی بوده است. 
در فصل زمستان مردان بندرخمیر بر روی کندوره 
نوعی پالتو که در بندرخمیر به دگله معروف بود 
می پوشیدند. دگله شــیبه بارانی بود. این لباس 
جلو ســرما را می گرفت و بیشتر دریانوردان در 
زمان سرمای هوا پوشیده و مردان زمانی که برای 
نماز صبح به مساجد می رفتند، می پوشیدند. االن 
به جای دگله پالتوهای متعدد در فصل زمستان 
پوشیده می شود. اما در افواه عمومی بندرخمیر 
نام دگله بــه عنوان لباس ضخیم و بزرگ وجود 
دارد. برخــی از پیرمدها و حتی جوانان بر روی 
کندوره ســدیری یا صدیری نیز می پوشــیدند. 
سدیری که االن هم تحت عنوان جلیقه زیر کت 
و به تنهایی پوشــیده می شود، در گذشته کاربرد 
بیشتری داشت و دارای جیب های متعددی بوده 
است. پوشیدن ســدیری معموالً بخاطر زییایی 
و شــیک بودن افراد صورت می گرفت و کمتر 
جلو سرما را می گرفت. سدیری های قدیمی با 
جلیقه کنونی تفاوت هایی داشت و در بیشتر موارد 
به تنهایی پوشیده می شــد و در جیب های آن 
ســاعت های زنجیر دار، کیف پول و غیره قرار 
می گرفت. پیرمردهای شیک پوش بندرخمیری 
حتی در دوران کهولت سن هم از سدیری استفاده 
می کردند. در بسیاری از موارد بر روی سدیری 
در فصول ســرد ســال، دگله هم می پوشیدند. 
 مالهای مســاجد بندرخمیر همواره ماشو یا عبا
 می پوشیدند و بسیاری از این عباها گران قیمت 
بود و جلوی ســرما را هم مــی گرفت.در حال 
حاضر هم این عباها پوشــیده می شود. عالوه 
بر مالها بسیاری از پیرمردها و افراد متمول هم 
از عبا اســتفاده می کردند. بندرخمیر دارای سه 
 مرکز عبابافی بوده و عباهــای زیادی هم بافته 
می شد. در بسیاری از مناطق جنوبی ایران و از 
جمله منطقه گوده در شهرستان بستک هم بافته 
می شد. افراد زیادی بودند که دارای دوک های 
دستی نخ ریسی بوده و نخ های مورد نیاز برای 
عبابافی را از مــوی حیوانات خانگی نظیر بز، 
گوسفند و شتر تهیه می نمودند. به تدریج عباهای 
گران قیمت همراه تزیینات جالب وارد پوشش 
مردم بندرخمیر گردید. در بستر زمان لباس های 
بلند در بندرخمیر همانند بســیاری از شهرهای 
کرانه ای و پسکرانه سواحل شمالی خلیج فارس 
جای خود را به لباس های کوتا تر نظیر پیراهن 
داد.پیراهن را در بندر خمیــر، جومه، کمیس، 

جامه و قمیص هم می گویند. به تدریج پیراهن 
بافته شده و آماده از کشورهای آسیای جنوب 
 شــرقی، هند و چین به صورت انبوه وارد بنادر 
خلیج فــارس و از جملــه بندرخمیر گردید. 
البته پیراهن از گذشــته های دور در بندرخمیر 
 وجود داشــت و بافته هم می شــد، اما شکل 
 پیراهن هــای بافتــه شــده در بندرخمیر با 
پیراهن های کنونی اندکی متفاوت تر بوده است. 
پیراهن های بافته شــده در بندرخمیر بلدتر از 
پیراهن های معمولی و اندکی گشادتر بوده است تا 
باد در آن جریان پیدا کرده و در گرما به بدن زیاد 
نچسبد. پس از کشف نفت در ایران و کشورهای 
عربی، پیراهن های آســتین کوتاه، آستین بلند، 
جیب دار و غیره با قیمت مناســب وارد تمامی 
بنادر و مناطق جنوبی ایران و بندرخمیر گردید. 
بسیاری از مردان بندرخمیری نیز خودشان پارچه 
مرغوب تهیه نموده و در خیاطی های مردانه در 
بندرخمیر پیراهن با سبک جدید می دوختند و 
در حال حاضر هم عالوه بر پیراهن های دوخته 
 شده که در فروشــگاه ها و بوتیک ها فروخته 
می شود، افرادی برای خود در خیاطی ها پیراهن 
می دوزند. شلوار مردانه که در بسیاری از مناطق 
جنوبی ایران و از جمله بندرخمیر پاتلون نامیده 
می شود نیز از دیگر انواع پوشش در بندرخمیر 
می باشــد. لباس های بلند و کندوره معموالً با 
لنگ و یا شلوار محلی که در اصل زیر شلواری 
بوده است، پوشیده می شد. کندوره نیاز به پاتلون 
نداشــت. به تدریج پاتلون های جدید و آماده 
اعم از پاتلون های لی و پاتلون های پارچه ای 
ساده در جنوب ایران و بندرخمیر رواج زیادی 
 پیدا کرد. به نظر می رسد کشف نفت در ایران و 
مدرن شدن آبادان با توجه به تأسیس پاالیشگاه 
آبادان در این شــهر از یکسو و کشف نفت در 
کشــورهای عربی و ورود نیروی کار از مناطق 
متعدد جهان به ویژه از آسیای جنوب شرقی و 
هند که با فرهنگ پوشش غربی آشنایی بیشتری 
پیدا کرده بودند از سوی دیگر، باعث گردید که 
خوراک و پوشــش مناطق متعدد خلیج فارس 
و به ویژه بنــادر و جزایر آن نیز متحول گردد.   
وجود پارچه های متعدد که بســیاری از آن ها 
از مشــتقات نفت و نایلون با رنگ های متعدد 
تهیه شــده و قیمت ارزان تر و جدابیت زیادی 
هم داشت، باعث گردید تا مردم بندرخمیر هم 
 همانند ســایر مناطق خلیج فارس تحت تاثیر 
پوشــش های مدرن قرار گیرنــد. عالوه بر آن 
انواع لباس ها با قیمت مناسب در اختیار مردم 
بندرخمیر و سایر بنادر خلیج فارس قرار گرفت. 

با کشف نفت ثروت بیشتر شده و پول بیشتری 
در اختیار مردم برای تهیه خوراک و لباس بوده 
اســت. از ســوی دیگر بندرخمیر دارای تّجار 
دریانــورد و لنج داران متعددی بوده اســت که 
البســه و انواع لباس های متعدد را برای فروش 
به بندرخمیر آورده و بــا توجه به قیمت ارزان 
این لباس ها خریداران زیادی هم در بندرخمیر 
داشت. به نظر می رسد کشف نفت در خاورمیانه 
و مناطق متعدد خلیج فــارس و نیاز کارگران 
نفتی به لباس های ســبک تر و جمع و جورتر 
و در دسترس بودن ثروت حاصل از نفت که به 
شیوه های متعدد نمود پیدا می کرد، بر پوشش 
مردم بندرخمیر همانند پوشــش سایر مناطق 
خلیج فارس تأثیرگــذار بود. با توجه به همین 
در دســترس بودن انواع البسه و قیمت مناسب 
آن ها، عبا فروشــی ها در بندرخمیر و مناطق 
دیگر جنوب به تدریج تعطیل شد و دیگر برای 
 بســیاری از افراد مقرون به صرفــه نبود که با 

 دوک های دستی پشم شــتر و گوسفند را برای 
 عبا فروشــان تهیــه نماینــد و بســیاری از 
صنایع دســتی جنوب ایــران و بندرخمیر در 
همین راســتا به تدریج تعطیل گردید. پیراهن و 
شلوارهای مردانه متعدد همراه با زیر پیراهن های 
چینی جایگزین بسیاری از لباس های محلی در 
بندرخمیر گردید. اما باز هم بســیاری از مردم 
بندرخمیر در روز جمعه و رفتن به نماز جمعه کندوره 
می پوشــیدند، اما این کندوره ها با کندوره های 
 قبلی از نظر جنس پارچه و سبک دوخت اندکی 
متفاوت تر بود و بلندتر به نظر می رســید.مردان 
کهنسال بندرخمیر به خوبی نوع پوشش قدیمی 
 مردان در بندرخمیر را به یاد دارند و همواره عنوان 
می دارند که در گذشته لباس و پارچه به وفور در 
اختیار مردم نبوده و قیمت آن نیز نسبت به کارکرد 
 آن زمان افراد زیاد بود. در نوشــتار آتی تالش 
مــی گردد به دیگر انواع پوشــش بندرخمیر به 

صورت مفصل پرداخته شود.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر چاق هستید ، اگر چربي خون دارید
 یا اوره خونتان زیاد است آبزیان مصرف کنید

)قسمت سوم(

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000189469 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000802024.  

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

گردشکار: بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 140140920000189469 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه «  

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 149 به مساحت 235/85 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/43447/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140140390000347107 مورخه 1401/02/21 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت 
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك 
وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه 
اطالعی ازمالك و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به 
تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه 
شماره 181/98115/ن مورخه 1401/03/31 درخواست صدورحکم تملك ملك موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به 
عنوان مالك یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000178973 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000801797.  

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

گردشکار: بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 140140920000178973 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه «  

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 140 به مساحت 302/43 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/42593/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140140390000338602 مورخه 1401/02/21 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالك 
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/98303/ن 
مورخه 1401/03/31 درخواست صدورحکم تملك ملك موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یا قائم مقام 
قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

پوشش مردم بندرخمیر در بستر تاریخ

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد ۳ فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به شرح مندرج 
 در جدول  ، اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط  واگذار نماید . لذا ازکلیه پیمانکاران و 
شــرکت هاي داري تائیدیه و صالحیت در رشته های مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند .

روابط عمومی شهرداری میناب

توضیحات : و نیز جهت  کسب اطالعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان – شهر میناب – بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری میناب-
واحد عمرانی شهرداری میناب مراجعه نمایند .

شرایط 
1-نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز 
وجه نقد به حساب جاری 0۱02۹6۳۹4۵00۳ نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در 

سامانه ستاد بارگذاری نمایند . 
2-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ ۱40۱/04/0۹ لغایت ۱40۱/04/۱6 می باشد .  

3- مهلت بارگذاری اســناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : از تاریخ ۱40۱/04/۱6 
لغایت ۱40۱/04/26 می باشد . 4-تاریخ بازگشایي پاکتها : روز دوشنبه مورخه ۱40۱/04/28 راس ساعت ۱0 صبح .

۵-مکان بازگشایي : شهرداري میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات .
6- شرکت کنندگان در مناقصه  می بایست نسبت به بارگذاری اسناد ، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir، اقدام نمایند . 
7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

8- ســپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شــهرداری باقی خواهد ماند . ضمناً در صورت انصراف نفرات 
 اول و دوم ، ســپرده آنها به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد .  9- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد 
مزایده موجود می باشــد .  10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22۳02۳0-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی 

www.minabcity.ir مراجعه نمایند . 

همراه با )ارزیابی کیفی و فنی( دو مرحله ای  - تجدید مناقصه شماره : 1401/1

نوبت اول

ردیف

1

2

 مشخصات پروژه 

اجرای بازسازی معابر شهر میناب

بهسازی و تعریض بلوار دانشگاه 
شهر میناب

شماره موافقت نامه

676882
1400/11/19

677762
1400/11/28

مبلغ برآورد اولیه پروژه 

50/000/000/000 ریال

97/000/000/000 ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

2/500/000/000 ریال

4/850/000/000 ریال 

رشته و رتبه مورد نیاز

حداقل رتبه 5 راه و باند 

حداقل رتبه 5 راه و باند 



امام محمد تقی )ع( : ناشکری نعمت چون گناهی نابخشودنی است
) روضه بحار ج س2 ص 364(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 9 تیر 1401
30 ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3918

روزنامه منطقه جنوب کشور

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

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

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.ir : اینستاگرام

گروه خبر//  مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان گفت: 
این استان در سه سال گذشته، استان برتر کشور 
در زمینه تعیین تکلیف و فروش و اموال بیت المال 

بوده است. 
   مهدی فتحی اظهار داشت: این موفقیت ها با حداقل 
نیرو و امکانات بدســت آمده و امیدواریم در ســال 
جاری و آینده مشکل های سازمان اموال تکمیلی رفع 
شــود.وی ادامه داد: این اداره کل در سه ماه گذشته 
نیز استان برتر کشــور در شاخص های پرونده های 
تعیین تکلیف شده، میزان فروش، میزان درآمد و میزان 
پرونده های تشکیل شــده در کشور بوده است و به 
لحاظ درآمدی بیش از ۵0 درصد درآمد ســازمان 
اموال تکمیلی را هرمــزگان تامین کرد.فتحی گفت: 
در ســال 1۴01 درصد تعیین تکلیف اموال متروکه 
770 درصد رشد داشته و به عبارتی هفت برابر مدت 
مشابه سال قبل شده است.فتحی یادآور شد: در حوزه 
نگهداری و تعیین تکلیف کاالی قاچاق در سال گذشته 
می توان به سه هزار و ۲۹۹ پرونده قاچاق تشکیل شده 
اشاره کرد و همچنین چهار هزار و ۸۳6 پرونده قاچاق 

تعیین تکلیف شده که این اختالف آماری به دلیل تعیین 
تکلیف شده تعدادی از پرونده های سالیان قبل است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: در حوزه انهدام کاالهای 
مضر ســالمت جامعه هم با توجه به اینکه سازمان 
اموال تملیکی متولی انهدام این کاالهاست می توان به 
یک هزار و ۵۹۵ تن کاالی مضر ســالمت به ارزش 
 ۹۸۵ میلیارد ریال اشــاره کرد که منهدم شد.مدیرکل 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان خاطرنشان 
کرد: این استان جزو اولین استان ها در انهدام کاالی 
قاچاق و استان برتر در تعیین تکلیف اموال قاچاق و 
متروکه و استان برتر کشور در سال 1۴00 در فروش 
و درآمد محسوب می شود.فتحی خاطر نشان کرد: در 
حوزه کاالی متروکه نیز یک هزار و ۳16 کانتینر کاالی 
متروکه در سال گذشته تعیین تکلیف شد.وی با اشاره 
 به ریاست جمهوری به مســأله تعیین تکلیف اموال 
بیت المال در حوزه امــوال تملیکی، ادامه داد: ورود 
رئیس جمهور محترم در آبان سال گذشته به این مساله 
منجر شد دستور اصالح ساختار سازمان اموال تکمیلی 
را صادر کنند و خوشــبختانه با پیگیری های انجام 

شــده عالوه بر اصالح ساختار این سازمان،مدیریت 
هرمــزگان به اداره کل جمــع آوری و فروش اموال 
تملیکی ارتقاء یافت.مدیــرکل جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی هرمزگان اشاره کرد: همچنین با ورود 
ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم قوه مقننه 
و قبل از آنان، ریاست قوه مجریه و به عبارتی ورود 
سران قوا به رفع مشکل های زیرساختی و ساختاری 
این سازمان، تا پایان سال شاهد اصالح های چشمگیر 
و موثر در تعیین تکلیف اموال بیت المال در سراســر 
کشور خواهیم شد.وی بیان کرد: با توجه به عضویت 
وزیر دادگســتری و دادستان کل کشور در مجمع این 
سازمان و همچنین بحث حقوق عامه با پیگیری های 
که در ۲ سال گذشته داشتند شاهد تعیین تکلیف صدها 
پرونده در مراجع قضایی و رســیدگی کننده بودیم.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان 
گفت: همچنین جا دارد از استاندار هرمزگان و رییس 
کل دادگستری هرمزگان برای پیگیری و ایجاد کمیته 
ویژه تعیین تکلیف پرونده ها و از سایر مراجع رسیدگی 

کننده قدردانی کنیم.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان :

هرمزگان ، استان برتر در تعیین تکلیف اموال بیت المال است

گروه گزارش// رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئوالن و کارکنان 
دستگاه قضایی به تبیین »سنت های غیرقابل تغییر 
الهی در جوامع« پرداختند و گفتند: علت سربلندی 
و پیروزی حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری 
اسالمی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، 
ایستادگی، تالش و نهراسیدن از دشمنان بود و این 
 سنت الهی در همه دوران ها قابل تکرار است و باید 
بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ 

است.
   ایشان همچنین قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار 
در مسائل کشور خواندند و توصیه هایی هشت گانه 
همچون اجرای جدی ســند تحول در همه سطوح، 
مبارزه جدی با فســاد، جلوگیری از تضییع حقوق 
عامه، مراقبت از امنیت روانــی مردم، تنظیم رابطه 
دســتگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن 
پرونده هــای باز شــده در افکارعمومی، خطاب به 
مســئوالن این قوه بیان کردند. رهبر انقالب اسالمی 
در این دیدار، با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید 
آیت اهلل بهشــتی و دیگر شــهدای هفتم تیر، شهید 
بهشتی را شخصیتی واقعًا برجسته خواندند و با اشاره 
 به شــرایط پیچیده و خاص ماه های منتهی به هفتم 
 تیر ســال 1۳60 و بعد از آن، گفتند: بررسی شرایط

 آن دوران برای امروز ما معرفت آموز و راهگشــا 
است.

*عبورازشرایطسختسال1۳60
  حضرت آیت اهلل خامنه ای با مرور شــرایط ســال 
1۳60 و ماه های قبل از هفتم تیر، به وضعیت سخت 
جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی 
چند شــهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و 
افزودند: در کنار شــرایط بسیار نامساعد جنگ، در 
تهران نیز منافقین عماًل جنگ داخلی به راه انداخته 
بودند و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، 
مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی داده 
بود و کشور رئیس جمهور نداشت. در چنین شرایطی، 

ستونی همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته 
شد. ایشــان همچنین به شــهادت رئیس جمهور و 
نخست وزیر کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و 
پس از آن، شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ 
در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل 
جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل 
را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند. کدام دولت 
و کشــور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث 
تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟ رهبر انقالب اسالمی 
خاطرنشــان کردند: در مقابل همه این حوادث، در 
رأس همه امام همچون کوه دماوند ســربلند ایستاد 
و مســئوالن دلســوز و مردم و جوانان انقالبی نیز 
ایستادند و توانستند شــرایط کشور را صدوهشتاد 
درجه تغییر دهند، به طوری که ناکامی های پی در پی 
به پیروزی های پی در پی تبدیل شد، منافقین از سطح 
خیابان ها جمع شدند، ارتش و سپاه قوی تر شدند و 

کشور به روال عادی بازگشت.
*رازناامیدیپیدرپیدشمن

   حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ذوق زدگی 
دشــمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف ها و 
کمبودهای داخلی افزودند: هم در سال 1۳60 و هم 
بعد از آن در چهار دهه گذشــته، دشمن در مواردی 
ذوق زده و امیدوار شــده و تصور کرده است بساط 
انقالب و نظام در حال جمع شــدن اســت اما این 
امیدواری تبدیل به ناامیدی شده و مشکل آنان این 
است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند. ایشان 
تأکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد که در این عالم 
به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم 

وجود دارد که همان سنت های الهی هستند.
*لزومبررسیعلمیسنتهایالهی

   رهبر انقالب به نمونه هایی از سنت ها و قوانین الهی 
در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران 
نعمت های خداوند اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم 
مملو از مضامیِن مربوط به ســنت های الهی است و 
جمع بندی آنها این اســت که اگر جوامع در مقابل 
دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود 
عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است اما 

اگر دچار اختالف، عافیت طلبی و سستی شوند، نتیجه 
آن شکست خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر لزوم بررســی علمی سنت های الهی با نگاه 
جامعه شناسی، سخنان خود در این بخش را اینگونه 
جمع بندی کردند: ملت ایران در سال 1۳60 با قرار 
گرفتن در مدار یکی از ســنت های الهی یعنی جهاد 
و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز 
همان قاعده و قانون جاری اســت و خداوند سال 
1۴01 همان خداوند سال 1۳60 است و باید تالش 
کنیم خود را مصداق ســنت های الهی قرار دهیم تا 

نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
*ضرورتعملحکومتاسالمیبهوظایفخود

   رهبــر انقالب در ادامه قوه قضائیه را ُرکنی مهم و 
تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند: بر اساس 
آیات قرآن کریم، وظیفه حکومت اسالمی، اقامه نماز 
یعنی گسترش روح تعبّد در جمهوری اسالمی، ایتاء 
زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسالمی و امر 
به معروف و نهی از منکر یعنــی امر به ارزش هایی 
همچون عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد 
و تبعیض اســت که به این اصل در قانون اساســی 
نیز تأکید شــده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار 
دارد.ایشان افزودند: اگر به این وظایف با استفاده از 
امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و دادگستری 
عمل نشود، مصداق تضییع نعمت های الهی است و 
از این ناحیه ضربه خواهیم خورد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقالبی، 
پرکار، مردمی، به دور از تشــریفات، آشنا با زوایای 
گوناگون قوه و برخوردار از گوش شــنوا در قبال 
منتقدان خواندند و توصیه هایی هشتگانه به مسئوالن 

و کارکنان این قوه بیان کردند.
*توصیههایهشتگانهبهقوهقضائیه

  ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه شده در دوره 
مدیریت قبل را از مترقی ترین اسناد تحول دانستند 
و افزودند: به این ســند باید عمل و بر اســاس آن 
شخصیت سازی و کادرســازی شود. رهبر انقالب، 
عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در 
مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: رئیس قوه، مقید 

به عمل به سند است، اما در سطوح دیگر یعنی همه 
قضات، کارکنــان و مدیران نیز باید این کار با قوت 
دنبال شــود البته بر اساس برخی گزارش ها، در این 

زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است.
*برخوردبامعدودمفسداندرونقوهقضائیه

  »مبــارزه جدی با فســاد« توصیه بعدی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به مســئوالن قضایی بود. ایشان با 
تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر »در اولویت 
بودن مبارزه با فساد درون قوه«، خاطرنشان کردند: 
اکثریت قضات، افرادی شــریف، پاکدست، نجیب، 
مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که 
به کار و آبروی دیگران آسیب می زنند، باید برخورد 
شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله 
با ساختارهای فســادزا و درهم شکستن آنها است.

رهبــر انقالب با تأکید بر تقویــت دانش قضایی و 
جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در 
توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان شریف و 
زحمتکش سفارش کردند.»معطل نماندن هیچ  یک از 
اختیارات و مأموریت های قانونی قوه« توصیه دیگر 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به مســئوالن قضایی بود 
که در این زمینه گفتند: مثاًل دادســتان کل در حوزه 
حقوق عمومی وظایفــی دارد که باید با رصد کامل 
و البته به دور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع 
حقوق عامه جلوگیری کند. ایشان پیشگیری از جرم 
را از دیگــر مصادیق مأموریت های مهم قوه قضائیه 
برشــمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با عمل به 
تکلیف قانونــی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در 
شهرها و روستاها، از جرایمی مانند زمین خواری و 

کوه خواری پیشگیری شود.
*بررفتارضابطینقضایینظارتشود

  رهبر انقالب در توصیه ششم، »تنظیم ارتباطات قوه 
قضائیه و ضابطان قضایی« را مورد تأکید قرار دادند 
و گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود 
که در حق متهم زیاده روی یا تندروی نشود.دستگاه 
قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشــد بلکه باید 
به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات 
کارشناســی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود. ایشان 

در این زمینه افزودنــد: یکی از گالیه های ضابطان 
از دستگاه قضایی رها کردن برخی پرونده ها به علت 
کمبودهای قانونی اســت در حالی که باید با تکمیل 
قوانین ایــن خأل را برطــرف کرد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه در 
قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت 
روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی 
باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به وســیله 
شــایعات و اظهــارات دروغ و هراس افکِن افراد 
مشخص یا نامشخص در رسانه ها و فضای مجازی 

جلوگیری کند.
*ضرورتبستهشدنپروندههایعمومی

    رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به 
باز شــدن پرونده های مهم و گوناگــون در افکار 
عمومی همچون مســائل کارخانجات یا تصرفات 
غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده هایی که در 
افکار عمومی باز می شود نباید باز بماند. هر پرونده 
را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایشــان در پایان 
سخنانشــان، کار قضایی را از جمله کارهای بسیار 
دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای 
خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین 

خواهد بود.
   در ابتدای این دیدار، حجت االســالم والمسلمین 
محســنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، گزارشــی از 
اقدامات این دســتگاه در دوره اخیــر، با تأکید بر 
ارتباط بیش از پیش با اقشار مختلف مردم، تقویت 
تعامل با قوای دیگر، تالش برای تحقق سند تحول 
قضایی، جهش در اســتفاده از فناوری های نوین و 
هوشمندسازی خدمات قضایی، حمایت از تولید و 
رفع موانع آن، رایگان کردن برخی خدمات قضایی 
در مناطق محروم، مبارزه جدی با فســاد بویژه در 
داخل قوه، اولویت دادن به پرونده های کثیرالشــاکی 
و دارای اهمیت در افکارعمومی، تشدید نظارت ها 
بر ُحســن اجرای قوانین و مصوبات الزم االجرا و 
همچنین پیگیری های مســتمر و جاری برای بهبود 
وضع معیشــتی کارکنان و تقویــت پایه بودجه قوه 

قضائیه بیان کرد. 

رهبر انقالب با بیان توصیه های هشت گانه به قوه قضائیه درباره مبارز با فساد تأکید کردند

کار اصلی ؛ درهم شکستن ساختارهای فساد زا
راز سربلندی جمهوری اسالمی در مقابل همه حوادث ایستادگی و نهراسیدن از همه دشمنان است

مناسب  ریزی  برنامه  گروه خبر// عدم 
جوانان  و  نوجوانان  فراغت  اوقات  برای 
زمینه ساز گرایش آنها به انواع بزهکاری 

ها می شود.
   به گــزارش خبرنگار دریا؛ احســان 
کامرانی در ستاد ساماندهی امور جوانان 
با گرامیداشت ســالروز شهادت  استان، 
مظلومانه دکتر بهشتی و 7۲ تن از یاران با 
وفای ایشان و هفته قویه قضائیه ، با اشاره 
به اهمیت جوانان در امر توســعه کشور، 
عنوان کرد: چرخه های توسعه و پیشرفت 
کشور مرهون تالش های نیروهای جوان 
متخصص ، کاردان و متعهد در بخش های 
مختلف است.وی افزود: جوانی جمعیت 
برای کشــور یک ظرفیت بــزرگ برای 
طی کردن مسیر پیشرفت در بخش های 
مختلف است.معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان 
کــرد: مدیران دســتگاه هــای اجرایی 
مســائل مرتبط با جوانان را با حساسیت 
ویژه دنبال کنند و در جلســات تصمیم 
 ســاز مربوط به جوانان شخصا حضور 
فرمانداران  کــرد:  تصریح  یابند.کامرانی 

شهرستان های تابعه استان مسائل مرتبط 
با جوانــان را با حساســیت ویژه دنبال 
 و پیگیــری کنند.وی خاطرنشــان کرد: 
برنامــه ریزی در زمینــه اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان از وضعیت مناســبی 
برخوردار نیســت و نیازمند بازنگری و 
تحول جدی است.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان،  گفت: 
تدارک برنامه های مناســب برای اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان جهت جلوگیری 
از گرایش آنها به تفریحات ناسالم نیازمند 
اهتمام و پیگیری از ســوی دستگاه های 
اجرایی ذیربط اســت.کامرانی، در همین 
افزود: دســتگاه های اجرایی   خصوص 
ظرفیت های خود شــامل ســالن های 
ورزشی و ســایر امکانات را در اختیار 
دســتگاه هــای متولی حــوزه جوانان 
قرار دهند تا نســبت بــه برنامه ریزی 
اوقات فراغت ســالم آنها اقدام کنند.وی، 
 تصریح کرد: دســتگاه های اجرایی کلیه 
 دوره های آموزشــی مرتبط با جوانان را

 اطالع رسانی کنند تا خانواده ها در جریان 
این دوره ها قرار گیرند.معاون سیاســی، 

امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
 اظهار داشــت: غفلت از جوانان و عدم 
برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت 
ســالم آنها بســتر گرایش آنها به انواع 
 بزهکاری ها و آســیب های اجتماعی 
مهیا می کنند که ضروری است با برنامه 
ریــزی های عملیاتی پیشــگیری کرد.
کامرانی، خاطرنشــان کرد: همه مدیران 
در قبال آینده جوانان اســتان مسئولیت 
دارند.وی، تصریح کرد: دســتگاه های 
اجرایی ذیربط نظیــر اداره کل ورزش و 
جوانان، کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، هالل احمر، کانون فرهنگی 
و هنری مســاجد و ورزش و جوانان با 
توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها پر 
کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
با تدارک برنامه آموزشی و تفریحی اقدام 
اجتماعی  و  امنیتی  کنند.معاون سیاسی، 
اســتانداری هرمزگان، اظهار داشــت: 
بســیاری از آســیب های که نوجوانان 
و جوانان با آن مواجه هســتند به دلیل 
خال برنامه ریزی جهت پر کردن اوقات 
فراغت ســالم آنها می باشد.کامرانی با 

اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، تصریح 
کرد: پنجره جمعیتی به ویژه نیروی جوان 
و فعال ان برای کشور از اهمیت راهبردی 
برخوردار است و این مهم مورد تاکید ویژه 
مقام معظم رهبری اســت.وی در همین 
خصوص، خاطرنشان کرد: حفظ ظرفیت 
جوانی جمعیت منوط به رفع مشکالت 
مربوط به جوانان به ویژه مسکن، اشتغال 
و ازدواج آنها است و دستگاه های اجرایی 
ملزم به اجرای دقیــق قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت هستند.معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان،  گفت: بســته شــدن پنجره 
جوانی زنگ خطری برای کشور است و 
ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب از 
پیری جمعیت جلوگیری کرد.در پایان این 
نشست از دستگاه های اجرایی فعال در 
حوزه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 

با اهدا لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در جلسه ستاد ساماندهی جوانان :

همه مدیران در قبال آینده جوانان مسئولیت دارند

و  گروه خبر// مدیر مخابرات منطقه هرمزگان 
هیئت همراه در ســفری یکروزه به شهرستان 
قشــم با حضــور در شــورای اداری که در 
 فرمانداری شهرستان قشم برگزار شده بود،  با 
حجت االسالم دکتر حاجبی امام جمعه ، محمد 
محمد حسینی فرماندار،  اوجی زاده جانشین 
ســپاه  و جمعی از مســئولین دیدار و درباره 
وضعیت ارتباطی شهرستان قشم بحث و تبادل 

نظر کردند.
  به گزارش خبرنگار دریا، مهدی حیدری در این 
دیدار که با هدف ارتقای زیرساخت های مخابراتی 
قشم برگزار شد، گزارشی از عملکرد مخابرات این 

جزیره ارائه کرد . 
  فرماندارقشم در این نشست با بیان اینکه جزیره 
قشم منطقه ای گردشگری و پرتردد می باشد گفت:  
 ارتقای شــبکه )G ۳( و )G ۴(  این شهرســتان 
می بایست در اولویت کاری شرکت مخابرات قرار 

بگیرد.
  فرماندار شهرســتان قشــم در بخش دیگری از 
ســخنان خود به اهمییت مخابرات برای تقویت 
حوزه پدافند غیر عامل اشــاره کرد و یادآور شد: 
پدافند غیر عامل یکی از مباحث مهمی اســت که 
شهرســتان قشم نیازمند پرداختن جدی به آن می 

باشد .محمد حسینی با تبریک انتصاب فرخ شرف 
به سمت سرپرست اداره مخابرات قشم و آرزوی 
موفقیت برای شــرف از زحمات 1۳ ساله حسن 
هاشمی رئیس ســابق مخابرات این شهرستان و 
تالشــهای صادقانه و دلسوزی ایشان در پیگیری 
و توجه به مشکالت ارتباطی مخابرات شهرستان 

قشم تقدیر و تشکر کرد .
  بازدید از مرکز تلفن درگهان و گیاهدان از دیگر 

برنامه های مهندس حیدری در سفر به شهرستان 
قشم بود . 

  جزیره قشم با وسعت یکهزار و ۵00 کیلومترمربع 
از تنگه هرمز به موازات ســاحل جنوبی ایران به 
طول 1۳۵ کیلومتر و عرض میانگین 11 کیلومتر 
در خلیج فارس گسترده شده است. شهرستان قشم 
شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک حدود 1۵0 

هزار نفر جمعیت دارد.

دیدار مدیر مخابرات منطقه هرمزگان
 با امام جمعه ،فرماندار و جمعی از مسئولین قشم 

گروه خبــر// آئین تکریم و معارفه 
با  رئیس مخابرات شهرستان قشم، 
حضور حیدری مدیر منطقه و هیئت  

همراه در اداره مخابرات شهرستان 
قشم  برگزار گردید.

   به گــزارش خبرنگار دریا،  حیدری 

در این مراســم ضمن ابراز رضایت از 
فعالیت ها و اقدامــات صورت گرفته 
در زمینه اجــرای طرح های مخابراتی 

در شهرستان قشــم خاطر نشان کرد : 
خوشبختانه در زمینه توسعه ارتباطات 
در جزیره تالش هــای قابل تقدیری 
صــورت گرفته، اما هنوز مشــکالتی 
وجــود دارد که باید با جدیت پیگیری 

شود .
  مدیــر مخابرات منطقــه هرمزگان 
همچنیــن در جمع صمیمــی کارکنان 
مخابرات شهرستان قشم حضور یافت و 
ضمن استماع گزارش عملکرد ، هاشمی 
رئیس ســابق مخابرات شهرستان، بر 
لزوم تالش همه مجموعه جهت رسیدن 
به اهــداف کالن مخابرات منطقه تاکید 

کرد.
  در پایــان با اهدای لــوح تقدیر از 
زحمات حســن هاشمی رئیس سابق 
اداره مخابرات شهرستان قشم تقدیر و 
تشکر شد و فرخ شرف به عنوان رئیس 

جدید معرفی گردید.

سرپرست جدید اداره مخابرات قشم معارفه شد


