
گزارش اختصاصی // معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: در  حوزه صادرات، 
تقویت امکانات آزمایشــگاهی هرمزگان را در برنامه داریم تا فعالیت تســهیلگری برای 
صادرکنندگان داشته باشیم و آنها بتوانند آزمایش های کیفی را مطابق استانداردهای ملی 

وبین المللی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ احســان ساده پس از بازدید از بندر شهید رجایی  در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت :تفاهم نامه ها با کشورهای مقصد صادراتی را داریم تا همسان سازی استانداردها و 
کیفیت ها، بگونه ای باشــد که صادرکنندگان وقتی که تاییدیه استانداردها و آزمایشگاه و گواهی 
بازرسی را از آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی را در داخل کشور  اخذ کردند، بتوانند در سایر 

کشورها نیز فعالیت های صادراتی خودشان را انجام دهند و آن گواهی ها مورد پذیرش قرار گیرند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: در استان هرمزگان اداره کل استاندارد هرمزگان 
داریم که هرمزگان به لحاظ میزان باالی واردات و صادرات، اداره کل اســتاندارد در آن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. ساده افزود : در سیاست های جدید سازمان ملی استاندارد، این سازمان 
به عنوان دستگاهی فرابخشی است که رئیس این سازمان به عنوان معاون رئیس جمهور است. ساده 
اظهار داشت : تاکیدمان بر تسهیل و تسریع در ترخیص کاالهای اساسی است که بخشنامه هایی در 

این دوره جدید مدیریتی و تحولی نیز صادر کردیم. 
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ادامه از تیتر یک //
وی گفت: سازمان ملی استاندارد در حفظ ایمنی 
و ســامت مردم در بهره مندی از کیفیت باالی 
کاالهایی که وارد می شود، نقش آفرین است و 
به همین دلیل همکاران مکلفند ضمن رعایت تمام 
اصول فنی و ضوابط و مقررات استانداردی که با 
ســامت مردم ارتباط دارد که تمام زواید اداری 
را حذف کنیم و آزمایشــگاه ها مکلفند که در 
اسرع وقت نمونه ها را پاسخ دهند معاون ارزیابی 
کیفیت سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: در  
حوزه صادرات نیز تقویت امکانات آزمایشگاهی 
هرمزگان را در برنامه داریم تا فعالیت تسهیلگری 
برای صادرکنندگان داشــته باشیم و آنها بتوانند 
آزمایــش های کیفی را مطابق اســتانداردهای 
ملی وبین المللی انجام دهند. ساده اظهار داشت: 
تفاهم نامه ها با کشــورهای مقصد صادراتی را 
داریم تا همسان سازی استانداردها و کیفیت ها، 
بگونه ای باشد که صادرکنندگان وقتی که تاییدیه 
استانداردها و آزمایشگاه و گواهی بازرسی را از 
آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی را در داخل 
کشــور اخذ کردند، بتوانند در سایر کشورها نیز 
فعالیت های صادراتی خودشان را انجام دهند و 
آن گواهی ها مــورد پذیرش قرار گیرند. معاون 
ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: در 
واقع اصل هدف سفرمان، بازدید از فعالیت های 
ســازمان ملی اســتاندارد در فرآیند تسریع و 
تســهیل در کاالهای اساسی در هرمزگان بود و 
بازدیدهایی را از گمرکات و بندر شهید رجایی 
به عنوان مهمترین و پرمبادله ترین بندر در حوزه 

صادرات و واردات انجام دادیم.
وی افزود: چند نکته در سیاســت های سازمان 
ملی استاندارد اســت که در این سفر نیز  بر آن 
تاکید کردیم. به عنوان ســازمان ملی استاندارد  

برای حفظ کیفیت، ایمنی و ســامتی کاالها و 
خدمات، وظیفه نظارتی و حاکمیتی داریم.

ســاده گفت: به عنوان عضوی از بدنه دولت و 
حاکمیت که تاش می کنند کاالهای اساســی 
مردم را تامین کنند، سازمان ملی استاندارد نیز در 
این جهاد برای تامین کاالهای اساسی مشارکت 
ونقش مهمی دارد.ســاده افــزود : البته ماهیت 
نظارتی مان نباید به گونه ای باشــد که با زواید 
اداری غیرضروری منجر به اطاله زمان در انجام 
فعالیت ها شده ودر  تامین کاالهای اساسی خللی 
ایجاد شود. ساده تاکید کرد :همزمان با نظارت ها 
و رعایت استانداردها، بروکراسی اداری را حذف 
می کنیم و همچنین برخــی امورات را می توان 
هوشمندســازی کرد تا منجر به کاهش زمان و 
صرفه جویی در وقت شود. معاون ارزیابی کیفیت 
سازمان ملی استاندارد اظهار داشت :باید نهادهای 
بخش خصوصی مانند آزمایشــگاه ها و شرکت 
هایی که با ما همکاری دارند را مکلف کنیم که از 
سیاستهای جدید تبعیت کنند. وی گفت: بخشنامه 
ای که دو ماه پیش صادر شــده و به استان نیز 
تاکید کردیم که با دقت کافی این بخشنامه اجرایی 
شود که آزمایشگاه ها مکلفند فرآیند آزمایش ها 
را از زمان تحویل نمونــه ظرف مدت ۵ روز و 
برای آزمایش های میکروبی ظرف مدت ۷ روز 
انجام دهند.  وی گفت: همچنین تاکید کردیم که 
هر اقدامی که می توانند انجام دهند تا پروســه 
فعالیت های اســتاندارد با سرعت بیشتری انجام 
شود، بایستی مورد توجه قرار گیرد. ساده افزود:  
نمونه برداری قبل از اظهار مهم اســت و نیازی 
نیست منتظر شویم تا پروسه اظهار انجام شود و 
به محض اینکه متوجه شدیم که محموله ای وارد 
شده اســت، مطابق دستورالعمل ها و با رعایت 
قانون، نمونه برداری را انجام دهیم و ارســال به 

آزمایشگاه انجام شــود و اعام نتایج به موقع 
در سامانه coc انجام شــود. ساده تاکید کرد: 
فرآیندهای نمونه برداری، بازرســی، آزمون و 
اعام نتیجه برای ترخیص کاالهای اساسی باید 
بدون تأخیر انجام و تاخیرات به صفر  برسد. این 
مقام مسئول با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی 
مســئوالن در حوزه های مرتبط اظهار داشت: 
بازدیدهای میدانی کمک می کند تا مشکات و 
مسائل را ببینیم. وی افزود: همچنین در بخشنامه 
جداگانه، بر داشتن ماهیت کار ۲۴ ساعته تاکید 
کردیم که حتی در روزهای تعطیل کارکنان مرتبط 
با پروسه ماموریت های ســازمان در دسترس 
باشد؛ زیرا شاید محموله کاالی اساسی در روز 
تعطیل برســد که همکاران اگــر در همان روز، 
امــورات مرتبط را انجام دهنــد، بطور حتم در 
پروسه انجام امورات چند روز تسریع می شود و 
به همین دلیل افراد مرتبط با صادرات و واردات 
بایستی ۲۴ ساعته آماده باشند و افراد مرتبط هم 
در دسترس باشند. ساده بر ارتباط دو استان مهم 
هرمزگان و خوزســتان به پژوهشکده استاندارد 
تاکید کردو افزود : به علت ارسال آزمایش های 
زیاد به پژوهشــگاه استاندارد وزمانبر بود اعام 
نتایج شــان ، بایســتی آزمایش های کاالهای 
اساسی در اولویت باشند. وی بر تکمیل سریعتر 
آزمایشــگاه های بنزین و کولرگازی و مجتمع 
آزمایشــگاهی اداره کل اســتاندارد در استان 
هرمزگان تاکید کرد. ســاده گفت: درصورتیکه 
زودتر آزمایشگاه کولرهای گازی تکمیل شود، 
می توانیم اجازه ندهیم کولرهای وارد شــوند که 
مصرف  انرژی باالیی دارند.معاون ارزیابی کیفیت 
سازمان ملی استاندارد تاکید کرد : با همت باال و 
روحیه جهادی می توان بســیاری از امورات را 

در کمترین زمان ممکن و بازدهی باال انجام داد.

تاکید معاون سازمان ملی استاندارد
 بر تقویت امکانات آزمایشگاهی هرمزگان

 کم فروشی و کاهش وزن نان 
2در هرمزگان 
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امام جمعه موقت بندرعباس انتقاد کرد 
 کم فروشی و کاهش وزن نان در هرمزگان 

 گروه خبر// امام جمعــه موقت بندرعباس گفت:  هرچند 
قاچاق  یک گناه و فعل حرام است است اما تا زمانی که مشکل 
بیکاری حل نشــود نمی توان این مشکل را حل کرد. حجت 
االسام درویشی در خطبه های نماز جمعه بندرعباس افزود:در 
شــرایط بیکاری اگر قاچاق هم نباشد مردم باید چه بخورند؟  
وی  اضافه کرد: در همین شــرایط اطاع دارم که بســیاری 
از کارخانه ها و واحدهای صنعتی اســتان به دســتور رئیس 
جمهــوری توجه نکرده و به جای اولویــت دادن به نیروهای 
بومی،  اقوام و آشنایان خود را به کار می گیرند. حجت االسام 
درویشی یادآور شد: ممکن است  چند کارگر را هم با کمترین 
حقوق از نیروهای بومی استخدام کنند ولی برای مشاغل اصلی 
که حقوق باالیی دارند از آشــنایان خود و نیروهای خارج از 
استان استفاده می کنند.  وی خواستار حساسیت استاندار برای 
پیگیری این موضوع شد و اظهار داشت: حاضرم مستندات و  
اطاعات دقیق خود را به مسووالن اعام کنم. وی با اشاره به 
در پیش بودن عید غدیر خم ضمن بیان چگونگی این رویداد 
دینی خواستار برگزاری باشکوه این جشن اسامی شد.  حجت 
االسام درویشی همچنین با بیان بخش دیگری از تاریخ اسام 
اظهار داشت در صدر اسام نیز  کافران و منافقان توطئه  های 
بسیاری برای جلوگیری از گسترش پیام الهی داشتند اما خون 
امام حســین)ع( و واقعه کربا تداوم نهضت اسامی را تضمین 
کرد.  به گفته خطیب جمعــه بندرعباس در دوران معاصر نیز 
جبهه مقاومت اسامی که با افتخار روی پای خود ایستاده است 
واقعه کربا را الگوی خود قرار داده اســت.  حجت االســام 
درویشی همچنین با اشاره به در پیش بودن ماه محرم با تاکید بر 
ضرورت دقت در محتوای عزاداری ها، روضه ها و نوحه خوانی 
ها اظهار داشــت: مطالبی که در تعزیه ها بیان می شود تحریف 
واقعیت و در حقیقت گناه است و تا زمانی که این قسمت های 
حرام گرفته نشود، تعزیه ها درست نیست . به گزارش ایرنا، وی 
در آخرین بخش از سخنان خود از کم فروشی و کاهش وزن 
نان در استان انتقاد کرد و گفت: همان گونه که بر حفظ حقوق 
فعاالن صنف نانوایی دقت می شــود، باید مراقبت کرد  تا حق 

مردم نیز  از بین نرود و کسی از نان مردم ندزدد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد 
حمایت از خانواده های زندانیان با ایجاد 

اشتغال 
  گروه خبــر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان بر لزوم 
حمایت از خانواده های زندانیان با ایجاد اشتغال تأکید کرد.  به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
به همراه جمعی از مسئوالن قضایی از زندان شهرستان حاجی 
آباد بازدید کرد و با حضور در اندرزگاه این مجموعه از نزدیک 
با مددجویان به گفتگــو پرداخت. مجتبی قهرمانی در جریان 
این بازدید از قضات و مســئوالن زندان خواست روند پایش 
وضعیت زندانیان ســرعت گیرد تا در نتیجه آن برای کنترل و 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها گام های مهمی برداشته شود. 
وی بر لزوم حمایت از خانواده های زندانیان با ایجاد اشتغال نیز 
تأکید کرد و گفت: در راستای افزایش اشتغال زندانیان با هدف 
تأمین معیشت خانواده آنها، عاوه بر ایجاد امکان اشتغال مولد 
در داخل زندان ها؛ از طریق اعزام به کار زندانیان به خارج از 
زندان و همچنین برگزاری دوره های آموزشــی حرفه آموزی 
زیر نظر ســازمان فنی و حرفه ای و ارائــه گواهینامه معتبر، 
اقدام شده و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج 
زندانیان نیز حمایت های الزم را جهت اشتغال زندانیان انجام 
مــی دهد. این مقام قضایی در ادامه بــر لزوم توجه به کرامت 
انســانی مددجویان از سوی مسئوالن زندان و استفاده از پابند 
الکترونیک برای افراد واجد شرایط تاکید کرد. وی گفت: جهت 
استفاده هر چه بیشتر از پابند الکترونیک در آرا صادره مرتبط 
با جرایم سبک، ضمن اباغ دســتورالعمل مربوطه، مکاتبات 
الزم با قضات سراســر استان و همچنین با اداره کل زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی استان صورت گرفته است تا پس 
از ارائه درخواســت فرد متقاضی پابند و در صورت موافقت، 
بتوانند از طرح مذکور بهره مند شوند. مجتبی قهرمانی بر لزوم 
بازدید منظم مسئولین قضایی از زندان ها و بازداشتگاه ها نیز 
تأکید کرد و اظهار داشــت: حضور در جمع مددجویان، عاوه 
بر رسیدگی سریع تر به مشــکات و پرونده ها، سبب کاهش 

فشارهای روحی و روانی آنان نیز می شود.
ابالغ مراتب ثبت ملی ۷ میراث فرهنگی

 به استاندار هرمزگان
  گروه خبــر // معاون میراث فرهنگی کشــور در نامه ای 
مراتب ثبت ملی چهار میراث فرهنگی ناملموس و یک میراث 
در فهرست گزارش اقدامات پاسدارانه را به استاندار هرمزگان 
ابــاغ کرد.قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشــور در 
نامه ای مراتب ثبت ملی چهار میراث فرهنگی ناملموس و یک 
میراث در فهرســت گزارش اقدامات پاسدارانه را به استاندار 
هرمزگان اباغ کرد.در نامه علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون 
میراث فرهنگی کشور به مهدی دوستی استاندار هرمزگان آمده 
است:در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسامی 
ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب 
سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اســامی و مواد ۲ و ۳ آئین نامه 
اجرایی قانون مذکور مصــوب ۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران و 
همچنین آئین نامه مشارکت در پاســداری از میراث فرهنگی 
ناملموس شــهرها و روســتا مصــوب ۱۴۰۰ هیئت محترم 
وزیران، مراتب ثبت عناصر به شــرح زیر، در فهرســت ملی 
میراث فرهنگی ناملموس ایران اعام می شــود. هرگونه اقدام 
که موجب حراست و پاســداری این میراث شود، مورد تأکید 
است. فهرســت معرف مهارت تهیه ترشی بندری )منطقه ای به 
پیشنهاد خوزستان( به شماره ۲۵۵۹ در تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، 
مهارت سنتی تهیه سوراغ، ســس ماهی به شماره ۲۶۵۲ در 
تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، مهارت ســاخت عروســک داربید به 
شــماره ۲۶۵۳ در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، مهارت ساخت لنگر 
ســنگی به شــماره ۲۶۵۴ در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، فهرست 
گزارش اقدامات پاسدارانه اقدامات پاسدارانه برای دانش سنتی 
دریانوردی و لنج سازی به شماره ۱ در تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۲۴. 
به گزارش مهر ؛ همچنین پیش از این علی اصغر مونسان وزیر 
سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه مشابه 
دیگر به استاندار وقت هرمزگان میراث فرهنگی ناملموس هنر 
ساخت اشترگلی )اشتروکو( به شماره ۲۰۵۱، مهارت سوند بافی 
به شماره ۲۰۵۲ و »مهارت ســاخت قایق شاشک به شماره 
۲۰۵۳ در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۹ در فهرست ملی میراث فرهنگی 

ناملموس به ثبت رسیده است، اباغ کرده بود.
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سرمقاله

 متاســفانه بدلیل هزینه های باالی درمان، بســیاری از 
بیمــاران در هرمزگان توان انجام درمــان یا تکمیل روند 
درمان شــان را ندارند. حضور پزشکان جهادی در مناطق 
مختلف استان محروم مانده هرمزگان باعث می شود بسیاری 
از بیمارانی که توان مالی جهت درمان ندارند، بتوانند از این 
فرصت درمانی استفاده کنند. ضرورت دارد برنامه ریزی شود 
تا این جهادگران عرصه سامت در مناطق شهری و روستایی 
حضور بیشتری داشته باشند و هیچ بیماری هم بدون ویزیت 
ومعاینه ودرمان برنگردد.متاسفانه استان هرمزگان علی رغم 
اینکه قطب تجارت کشــور نام دارد، اما قطب فقر وفاکت 
و بیماری و بیکاری، گرانی و... هم می باشــد و این فقر و 
فاکت باعث افزایش سوء تغذیه، بیماری ها و.... شده است 
و از آن طرف بسیاری از روستاییان و حاشیه نشینان شهرها 
توان پرداخت هزینه های سنگین درمانی را ندارند و بایستی 
بسوزند وبسازند وبرخی هم جان دهند. شبانه روزی نیست که 
چندین نفر از این نیازمندان بیمار تماس نگیرند ودرخواست 
یاری برای درمان نداشته باشند که این موضوع نشان می دهد 
از یک طرف نیاز است بطور مرتب در مناطق مختلف شهری 
و روستایی پزشکان جهادی حضور داشته باشند و محرومان 
بیمار را درمان کنند که برخی حتی هزینه و کرایه رفت و آمد 
به سایر مناطق و مراکز درمانی را هم ندارند و از طرفی دیگر 
نیاز است درمانگاه ها و حداقل یک بیمارستان تخصصی و 
فوق تخصصی خیریه در بندرعباس و حتی سایر شهرهای 
استان توسط خیرین راه اندازی شود تا بیماران بخاطر فقر 
و محرومیت از درمان باز نمانند که متاسفانه درحال حاضر 
بیشتر بیماران محروم توان درمان شان را هم ندارند. برخی 
درمان ها مانند دندانپزشکی، چشم پزشکی و عینک و... هم 
که هزینه زیادی مطالبه می کنند و یا بیماری هایی که نیاز به 
آزمایش ها، سونوگرافی، ام آر آی، آندوسکوپی و... دارند 
وهزینه آزاد دریافت می شود و حتی برخی داروها که گران 
هســتند وبرخی هم نایاب و کمیاب هستند و این وضعیت 
باعث شــده است که بیماران بســیاری نتوانند خودشان را 
درمان کنند یا روند درمان شان را تکمیل کنند و برخی هم با 
قرض، کمک خیرین و... بدنبال درمان هستند. شرایط فعلی 
درمانی در اســتان بحرانی است که برگزاری این اردوهای 
جهادی درمانی توسط پزشکان جهادگر می تواند بخشی از 
نیاز درمانی استان را پوشش دهند و نیاز است که میزان آنها 
افزایش یابد. بدلیــل کمبودهای زیادی که در حوزه درمان 
استان وجود دارد، برخی از بیماران مجبورند به استان های 
یزد، فارس وتهران مراجعه کنند. از طرفی دیگر بخشــی از 
بیماران شهرها و روستاهای جنوب کرمان نیز به بندرعباس 
مراجعه می کنند که اگر پزشکان جهادی در آن مناطق هم 
مستقر شوند تا به بیماران خدمات ارائه دهند و از ورودشان 
به بندرعباس جلوگیری شــود، فشــار کمتری بر سیستم 
درمانی استان وارد می شود و دسترسی بیماران به پزشکان 
و... راحت تر می شــود و مجبور نمی شوند در نوبت های 
چند هفته ای منتظر بمانند. اما باز تاکید می کنیم که نیاز است 
برنامه ریزی شود پزشکان جهادی در مناطق مختلف استان 
هرمزگان بصورت مســتمر برای ارائه خدمات درمانی به 
بیماران حضور داشته باشند. انتظار می رود بیمارستان ۵۳۱ 
تختخوابی در پردیس دانشگاه و بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی 
که پاالیشگاه نفت ستاره چند سال قبل وعده اتمامش را در 
بندرعباس داده بود، زودتر به اتمام و بهره برداری برســد تا 

بخشی از نیاز درمانی استان برطرف شود.
    علی زارعی

درمان هرمزگان نیازمند جهادگران سالمت 

گروه خبر // فرمانــده منطقه پنجم نیروی 
دریایی سپاه گفت: کارنصب همه 400 کانکس 
ارسالی از سوی فرمانده کل سپاه برای منطقه 

زلزله زده سایه خوش پایان یافت. 
دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده 
منطقه پنجم  نیروی دریایی سپاه بیان 
اظهار کرد: تمام ۴۰۰ کانکس ارسالی 
فرمانده کل ســپاه که با همت جهادی 

معاونت آماد و پشتیبانی سپاه، به منطقه 
منتقل شده بود نصب شدند. وی افزود: 
با توجه به بازدید میدانی اخیر سردار 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
که قــول داده بودند تا روز جمعه همه 
۴۰۰ کانکس نصب و در اختیار مردم 
قرار  گیرد، ســپاه به وعده خود عمل 
کرد و بــا تاش جمعی همه نیروهای 

حاضر درمیــدان، تمام ۴۰۰ کانکس 
ارســالی فرمانده محترم کل سپاه در 
اختیار مردم زلزلــه زده  قرار گرفت. 
به گزارش فارس ، همچنین ســردار 
اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد 
)ع( هرمزگان نیز از ارسال ۳۰۰ کولر 
اسپیلت از سوی سردار سامی برای 

نصب در این کانکس ها خبر داد. 

فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه خبر داد 

نصب ۴۰۰ کانکس اسکان موقت در روستای »سایه خوش« 

گروه خبر // معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: موانع 
باید بررسی شوند تا تصمیماتی برای سرعت 
از بندر شهید رجایی  بخشیدن به حمل کاال 

گرفته شود. 
محسن کوشش تبار در جلســه بررسی فرآیند 
ترخیص کاالهای اساســی از بندر شهید رجایی 
اظهار کرد: هدف از ســفر به بندر شــهیدرجایی 
مشــاهده و ارزیابی ظرفیــت بارگیری و تخلیه 
کاالهای اساسی از لنگرگاه تا کشتی و اسکله و 
انبار بوده و گزارش آن مورد استفاده ستاد تنظیم 
بازار کشــور خواهد بود. معاون هماهنگی امور 

اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشــور با 
اشاره به اینکه قطعًا در روند ترخیص و حمل ونقل 
کاالهای اساســی موانعی وجود دارد که باید با 
برنامه ریزی آنها را رفع کرد یا به حداقل رساند، 
گفت: در این زمینه موانع باید بررســی شوند تا 
تصمیماتی برای ســرعت بخشیدن به حمل کاال 
از بندر شهید رجایی گرفته شود.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز به عنوان 
دبیر این نشســت اظهار داشــت: هرچه کاال در 
گمرکات باقی بماند برای صاحبان کاال و دولت 
و… هزینه ایجاد می کند فرایند ترخیص کاال باید 
تسهیل و تسریع شود تا شاهد ماندگاری و رسوب 

کاال در گمرکات نباشیم.عادل شهرزاد ادامه داد: 
تسهیل ورود کاال به کشور یکی از دالیل برگزاری 
این جلسه است.در این جلسه مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی ایران با اشاره به وجود یک کشتی 
۱۱ هزارتنی گندم خواســتار تسریع در تخلیه و 
بارگیری آن گردید. سید ســعید راد افزود: یک 
کشتی ۵۸.۵ هزارتنی گندم نیز در حال تخلیه و 
بارگیری از این بندر می باشد. مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی اموردام کشور نیز در این جلسه با تشریح 
مشــکات واردات نهاده های دامی اظهارداشت: 
قبل از پهلوگیری کشتی بایستی مشکات اسنادی 
را حل وفصل کرد و ظرفیت خالی در اســکله و 

انبارها را فراهم نمود.محســن سامی افزود: در 
زمان ترخیص کاال نیــز باید هماهنگی الزم در 

استاندارد، دامپزشکی و قرنطینه بوجود بیاید. 
ســامی با اشــاره به ۲.۵ میلیون تــن واردات 
نهاده های دامی تاکید کرد: جهت سامت نهاده ها 
بایستی بازرسی ها درمبدا بارگیری تشدید گردد. 
به گزارش ایسنا ؛در این جلسه مدیران کشوری 
وزارت اطاعات، صمت، اســتاندارد، بهداشت و 
درمان، بانک مرکزی، گمرک و بنادر و کشتیرانی 
و مدیران استانی از جمله سرپرست معاونت امور 
اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان 

حضور داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تاکید کرد 
برنامه ریزی جهت رفع موانع از لنگرگاه تا ترخیص کاالهای اساسی 

مدیریت  درمانی  //اکیپ  خبر  گروه 
اســتان  اجتماعی  تامیــن  درمان 
هرمزگان با حضور در محل زلزله زده 
ارائه خدمات  به  بندرلنگه  شهرستان 

درمانی پرداختند. 
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ در 
حاشیه خدمات رسانی اکیپ درمانی 
ایــن مدیریت به مــردم زلزله غرب 
مومنی  غامعباس  دکتــر  هرمزگان، 
سرپرســت مدیریت درمــان تامین 
اجتماعی هرمزگان با مرادزاده فرماندار 

بندرلنگه دیدار و گفتگو کردند.
دکتر غامعباس مومنی ضمن عرض 
تشکر و خدا قوت به فرماندار جهادی 
بندرلنگه در  خدمت رســانی به مردم 
زلزله زده بندرلنگه و گزارش اقدامات 
انجام شــده مدیریت درمــان تامین 
اجتماعی استان از ساعات اولیه پس 

از وقوع زلزله بیان داشــت: مدیریت 
درمــان تامین اجتماعــی هرمزگان 
همواره در خدمت رســانی به مردم 
آماده است و تاکید مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی هم بر این است که با 
تمام امکانات در خدمت مردم باشیم. 

داریم  آمادگی  اظهارداشــت:  مومنی 
بیماری های  از  پیشــگیری  جهــت 
زمینــه ای و ارائه خدمــات درمانی 
به بیمــاران همکاری هــای الزم را 
داشته باشــیم.  وی بیان کرد: با توجه 
به اینکه برخــی از افراد زلزله زده از 
نظر روحی نیاز به درمان دارند در هفته 
جاری با بررسی هایی که انجام خواهد 
شد روانشناس در بیمارستان صحرایی 

مســتقر در منطقه حضور پیدا خواهد 
کرد و خدمات روانشناسی مورد نیاز 

را به متقاضیان ارائه خواهد نمود. 
 فرمانــدار بندرلنگه نیز در این دیدار 
گفت: یکی از نهادهایی که در ساعات 
اولیه پس از زلزله در این مرحله پیدا 
کرد ســازمان تامین اجتماعی بود که 
توانســت خدمات مناسبی را به افراد 

آسیب دیده ارائه نماید. 
مرادزاده عنوان کرد: با توجه به اینکه 
هوای منطقه بســیار گرم است اکنون 
بیماری های شــایع در ایــن منطقه 
گرمازدگــی و بیماری هــای عفونی 
افرادی اســت که به منظور کمک و 
ارائه خدمات به زلزله زدگان در منطقه 

حضور دارنــد.  وی یکی از نیازهای 
مردم زلزله زده را حضور روانشــناس 
در این محل عنوان کــرد و گفت: با 
توجه به حادثه ای که رخ داده اســت 
بســیاری از خانواده ها از نظر روحی 
دچار مشکاتی هستند و نیاز است که 
روانشناسان در محل حضور پیدا کرده 
و جهت کاهش آالم آســیب دیدگان 
زلزله اقدامات و کارهای مشاوره انجام 
دهند.  در ادامه حضور اکیپ درمانی 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
در منطقه زلزلــه زده غرب هرمزگان، 
دکتر مومنی بــا دکتر پذیرش رییس 
بیمارستان صحرایی منطقه پنجم نیروی 
دریایی سپاه پاسداران دیدار و گفتگو 

کرد.  در این دیدار بر چگونگی درمان 
بیماران جدیدی از جمله گرمازدگان و 
افراد دارای بیماری عفونی که در منطقه 
نظر شد.  تبادل  شناسایی می شــوند 
همچنین به بررسی و توجه بیشتر به 
بیماری های خانم های باردار و کودکان 
تاکید شد تا آسیب کمتری متوجه این 

افراد باشد. 
قابل ذکر اســت؛ دکتــر غامعباس 
مومنی سرپرســت مدیریــت درمان 
تامین اجتماعی هرمــزگان به همراه 
دو پزشک و چهار پرستار جهت ادامه 
زلزله زدگان  به  درمانی  ارائه خدمات 
در محل زلزله غرب اســتان حضور 

پیدا کردند.

گروه خبر //کمک های مومنانه کارکنان و مشــتریان 
مدیریت شعب بانک مسکن استان هرمزگان به مناطق 

زلزله زده رسید.
 به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ مدیر شعبه بانک 
مسکن استان هرمزگان با بیان این مطلب گفت: یکی 
از نیازهای اصلی مناطق زلزله زده به دلیل شرایط آب و 
هوایی، وسایل سرمایشی از جمله کولر می باشد. علی 
کمالی افزود: به همین دلیل کارکنان و مشتریان مدیریت 
شعب بانک مسکن استان هرمزگان در اقدامی جهادی 
و با جمع آوری کمک های مومنانه اقدام به خرید ۵۰ 

دســتگاه کولر نمودند که این اقام به مناطق زلزله زده 
ارسال شد و در اختیار زلزله زدگان قرار گرفت. کمالی 
عنوان کرد: بانک مســکن یکی از نهادهایی است که 
همواره در اجرای مسئولیت های اجتماعی پیشقدم بوده 
و سعی کرده است در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه 
و ارسال کمک های خود به نیازمندان نماید. وی ادامه 
داد: بانک مسکن استان هرمزگان با تاسیس صندوق 
خیریه علی بــن ابیطالب و جمــع آوری کمک های 
همکاران و مشتریان این بانک در کارهای خیر همواره 

پیش قدم بوده و مشارکت داشته است.

توسط کارکنان و مشتریان بانک مسکن هرمزگان؛ 
۵۰ دستگاه کولر به زلزله زدگان اهدا شد 

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 شهرستانهای توابع استان ) کلیه شهرستانها بجز بندرعباس و قشم (

مبلغ برآورد اولیه : 209,304,099,840 ریال ) دویست و نه میلیارد و سیصد و چهار میلیون  و نود و نه هزار و هشتصد و چهل 
ریال(

   - با توجه به برگزاری همزمان مناقصه بندرعباس و سایر شهرهای استان ، برنده مناقصه نمی تواند همزمان قرارداد مشابهی 
با شرکت آب و فاضالب در زمینه ارائه خدمات مشترکین داشته باشد و در صورت برنده شدن پیمانکار در یکی از مناقصات ، 

پیشنهاد قیمت او در مناقصه بعد باز نخواهد شد.
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق منابع داخلی - جاری  تأمین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 8,087,000,000 ریال )هشت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون ریال ( .
رتبه و رشــته مورد نظر :  گواهینامه تاییدیه صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی،گواهینامه تایید صالحیت 
پیمانکاری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی   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 تاریخ1401/04/20 تا ساعت 14 تاریخ1401/04/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ1401/05/10      زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ1401/05/11
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد 
دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است . امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و 

احراز حداقل امتیاز الزم )65 %(بازگشایی خواهد گردید.
www.setadiran. پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه 
فوق درج نمایند . سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطــالعات تمـــاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف 
آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 
  :  WWW.Abfa Hormozgan.com87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی
اطالعات سامانه ستاد جهت  انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 

و 85193768 .               
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سر به سر سعدی

من آنم، که عاشق مرغ بریانم
اصل حکایت

یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ســتودند و در اوصاف 
جمیلش مبالغه می کردند.

سر برآورد و گفت: من آنم که من دانم.
تندیس تواضع

یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ســتودند و در اوصاف 
جمیلش مبالغه می کردند.

سر برآورد و گفت: تازه روزه هم هستم.
بزرگ بعدی

یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ســتودند و در اوصاف 
جمیلش مبالغه می کردند.

بزرگ دیگری سربرآورد و گفت: پس من چی؟
نه تا این حد!

یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ســتودند و در اوصاف 
جمیلش مبالغه می کردند.

ســر بر آورد و گفت: حال که چنین است، یارانه این ماه تان را به 
من بسپارید.

جمله گفتند: اوه اوه غذایمان روی بار است.
و گریختند.

بزرگ بی اعصاب
یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ستودند که زبان حیوانات 

داند و با ۱۷ گونه از آنان مصاحبت کند.
سر برآورد و گفت: با احتساب شما زبان نفهم ها می شود ۱۸ گونه.

چه سری، چه دمی، عجب پایی
یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ســتودند و در اوصاف 

جمیلش مبالغه می کردند.
قالب پنیر را زیر جامه برد و گفت: این کلک ها قدیمی شده است.

چه خبرتونه؟
یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ســتودند و در اوصاف 

جمیلش مبالغه می کردند.
سر برآورد و گفت: هاله نور هم دارم.
عزیزم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟

یکــی را از بزرگان به محفلــی اندر همی  ســتودند که وی با 
درهمی، کســب و کاری راه بیندازد. جمله یاران خزان گردیدند 

و برگ هایشان ریخت.
سر برآورد و گفت: حق دارید تعجب کنید؛ چون آموزش ندیده اید.

قدر گاو بچه شیرده!
یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی  ســتودند که هیچ طعام 

می نخورد و آن را به دیگران بخشد.
سر برآورد و گفت: من آنم که عاشق مرغ بریانم.

و آن چنان خورد که فی الجمله نماند از سایر خوراکی، طعامی که 
نخورد و خورشتی که نبرد.
زیاد نه، بسیار زیاد!

یکی را از نامزدها به محفلی اندر همی  ستودند و در تعداد آرایش 
مبالغه می کردند که وی فرزند فان دیار است و داماد بهمان آبادی.
سر برآورد و گفت: ناموسًا پس اینجانب برنده قطعی انتخابات با 
نسبت آرای بسیار زیاد می باشم و انصاف از این مالیخولیا چندان 
فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند و ستون ما نیز تمام گشت!

 محمد اسدی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

گرانی میوه 

آرزو توکلی سرویس استان ها // رییس کل 
دادگستری استان کرمان از افزایش مطالبه 
گری قضایی در راســتای حفظ حقوق بیت 
المال خبر داد و گفت: مدیرانی که در سنوات 
گذشته در راســتای حراست از حقوق بیت 
المال و اراضی دولتی اهمال و قصوری داشته 

اند، باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ حجت 

االســام و المســلمین ابراهیــم حمیدی 
حقــوق  حفــظ  شــورای  نشســت   در 
بیت المال گفت: معتقدیــم که اگر مدیرانی 
کــه در حوزه حفــظ حقوق بیــت المال 
وظیفه و مســئولیت دارند، به مســئولیت 
 هــای خود بــه درســتی عمل کــرده و 
نظــارت هــای الزم را اعمــال کنند، از 
بروز بخشــی عظیمی از حاشــیه نشینی 
و تصــرف اراضی دولتــی جلوگیری می 
شود. وی با اشــاره به این مطلب که بخش 
 عمــده تصرف اراضــی دولتی ناشــی از 
سهل انگاری و ترک فعل مدیران است، اظهار 

داشت: تصرف اراضی دولتی که زمینه ساز 
مشکات بعدی اســت، یک شبه رخ نمی 
دهد و مدیران وظیفه دارند با اعمال نظارت 
های مســتمر هرگونه تصــرف غیرقانونی 
اراضی را در مراحل اولیه شناســایی کرده 
و مــورد برخورد قانونی قــرار دهند تا از 
مشکات بعدی نیز جلوگیری شود. رییس 
کل دادگستری اســتان کرمان تصریح کرد: 
در مرحله اول بایــد مدیران را مکلف کنیم 
که در وظایف خود بازنگری داشــته باشند 
و سازمان بازرسی نیز باید عملکرد مدیران 
را ارزیابی کرده و هرگونه ترک فعل مدیران 

که موجب شود، اراضی دولت مورد تصرف 
قــرار گیرد، را مورد برخــورد قانونی قرار 
دهد. حجت االســام و المسلمین حمیدی 
تاکید کرد: مدیرانی که سهل انگاری کرده اند 
باید پاسخگو باشند و باید مطالبه جدی از 
مسئوالن متولی امر داشته باشیم تا این مسائل 
تکرار نشود. وی با اشــاره به تدوین طرح 
های ساماندهی حاشیه نشینی در برخی از 
نقاط استان، تصریح کرد: این طرح ها نیز باید 
در چارچــوب قانون اجرایی گردد. نماینده 
عالی قوه قضاییه در اســتان کرمان یادآور 
شد: آلونک هایی که در بعضی نقاط از سوی 

برخی افراد به منظور ســوء استفاده و ایجاد 
حق برای تصرف این اراضی در آینده ایجاد 
شده اســت نیز باید با تدابیر شورای تامین 
تخریب شود و دســتگاه قضایی نیز احکام 
مورد نیاز برای تخریب الونک های موجود 
را صادر نمــوده و در اختیار ضابطان قرار 
خواهد داد و درباره نحوه اجرای این احکام 
و تخریب آلونک ها بر اساس تدابیر شورای 
تامین شهرســتان اقدام خواهد شد. وی بر 
شناسایی لیدرهایی که اجازه اجرای احکام 
قانونی در قلع و قمع مستحدثات در اراضی 
تصرفی را نمی دهند نیز تاکید کرد و گفت: 

این افرد باید در قالب پرونده ای به دستگاه 
قضایی معرفی شوند تا برخورد قانونی الزم 
با آنها صورت گیرد. رییس کل دادگستری 
استان کرمان با تاکید بر این مطلب که  همواره 
تاکید داریم که نباید به اراضی تصرف شده 
خدمات داده شود، گفت: اقدامات در حوزه 
مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی نباید 
 یکدیگر را خنثی کنند و  دادستانی کرمان باید

نظارت های الزم را انجام دهد تا اگر دستگاه 
های خدمات رســان بر خاف برنامه های 
شورای حفظ حقوق بیت المال عمل کردند، 

برخورد الزم با آنها انجام شود .

رییس دستگاه قضا در کرمان:

بخش عمده تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل انگاری مدیران است!

گرانی لبنیات 

آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیرکل پشتیبانی امور دام کرمان 
گفت: هزار و ۱00 تن مرغ در ســردخانه های این استان ذخیره سازی 

شده که با توجه به رصد شرایط بازار توزیع می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد مســعودی افزود: بخشــی از مرغ 
ذخیره شده در کرمان از محل مازاد تولید داخل این استان و بخش 
دیگری نیز از خارج از کرمان تهیه می شود که در صورت کمبود این 

محصول با مجوز ستاد تنطیم بازار توزیع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ۲۷۰ تن مرغ مازاد از ابتدای سال جاری تاکنون 
توسط جهاد کشاورزی استان کرمان خریداری و در سردخانه ذخیره 
شده است اظهار داشت: قیمت مرغ گرم هم اکنون ۵۹ هزار و ۷۰۰ 

تومان است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام کرمان بیان کرد: همچنین امسال ۱۶۳ تن 
گوشت گوسفند و گوساله به صورت منجمد نیز بر اساس مصوبات 

تنظیم بازار در سطح این استان توزیع شده است.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای خرید دام مازاد دامداران در کرمان 
گفت: در این طرح گوشــت قرمز مازاد به شــکل منجمد از طریق 
اتحادیه ها به صورت قراردادی از دامداران خریداری و ذخیره سازی 
می شود. مسعودی ادامه داد: در بحث خریداری گوشت قرمز مازاد، 
دامداران دام خود را تحویل کشتارگاه می دهند که پس از کشتار و 

بسته بندی با قیمت مصوب توسط دولت خریداری می شود.
وی تصریح کرد: زیرســاخت های مورد نیاز صنعت بسته بندی در 
اســتان کرمان وجود ندارد که درصدد یافتن راهکار برای رفع این 

مشکل هستیم.
وی با بیان اینکه در ۲ بخش گوشت قرمز و مرغ هیچگونه کمبودی 
در کرمان وجود ندارد تاکید کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفند و 
گوساله در قصابی ها و مراکز عرضه مواد خام دامی طبق ستاد تنظیم 

بازار هم اکنون ۱۸۵ هزار تومان است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمان افزود: حدود ۲۵ درصد از 
نیاز نهادهای دامی استانی توسط این اداره بین دامداران و مرغداران 
توزیع می شود و در سه ماه ابتدای سال جاری ۵۰ هزار تن نهاده در 

این راستا توزیع شده است.
وی افزود: نیاز اســتان کرمان به نهاده های دامی در طول سال ۵۰۰ 
هزار تن است که بخشی از آن توسط بخش خصوصی تامین می شود 
و در حال حاضر اختصاص نهــاده ها به واحدهای تولیدی مرغ و 

گوشت بدون مشکل ادامه دارد.

۱۱۰۰ تن مرغ
 در کرمان ذخیره سازی شد

  

کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۳۱۳۶۰۰۰۱۴۴ مورخ 
۱۴۰۱/۰۳/۱7 تصرفات مالکانه محمد محمدزاده نیمه کاری فرزند علی تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۰/۶۰ متر 
مربع قسمتی از پالک ۶ فرعی از ۵۲۸۹- اصلی واقع در میدان دباغیان بلوار شهید ناصر بخش یک بندرعباس به استناد ماده ۱ و ماده 
۳ قانون مذکور به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از 
همین رو در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی 

از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید 
در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید 
چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱۴۰۱/۱۱۳ م/الف
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس- منطقه یک
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آگهی تحدید حدود اختصاصی  
نظربه اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت ۶۴/7۳ متر مربع مورد تقاضای صدیقه 
پور معاد فرزند عبداله دارای پالک ۱۱۰۰7 _ اصلی واقع در محله اوزیها بخش یک بندرعباس تا کنون بعمل نیامده است ، بر حسب 
درخواست کتبی متقاضی ، تحدید حدود اختصاصی در مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ راس ساعت ۸ صبح در محل بعمل خواهد آمد . اینک 
به موجب این آگهی به استناد ماده ۱۴ قانون ثبت ، از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد 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 
۳۰ 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 و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۱۳7۳/۲/۲۵ 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 این صورت 
این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود . ۱۴۰۱/۱۳۶  م/ الف

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۲۰
علی امیری -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک بندرعباس 
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 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

تکمیل پروژه کریدور غرب خوزستان نیازمند اعتبارات است
حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده 
مردم اهواز در مجلــس گفت: تکمیل پروژه 
کریدور غرب خوزستان به اعتباراتی نیاز دارد 
که می توان از دو طریق مصوبات سفر ریاست 
جمهوری و اعتبارات نفت، اعتباری را برای آن 

تخصیص داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید کریم حسینی 
در خصــوص کریــدور غــرب و راه های 
مواصاتی خوزســتان بیان کــرد: به دلیل 
عقب ماندگی هایی که از دو دهه گذشــته بعد 
از جنگ بوده اســت، استان خوزستان و به 
ویژه اهواز نیاز بــه راه های مواصاتی دارد. 
اجتماعی مجلس تصریح  کمیســیون  عضو 
کرد: ترافیک باال در خوزستان به دلیل وجود 

بنادر و مرزهای آبی و خاکی که این استان با 
کشورهای همسایه دارد و همچنین ترددهایی 
که به خوزســتان انجام می شود، این نیاز به 
راه های مواصاتی را در این استان دوچندان 
می کند. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و 
کارون در مجلس افــزود: نیاز به بزرگراه و 
راه هایی است که بتوانند بدون ایجاد ترافیک، 
بار ترانزیتی را به دوش بکشــند در اســتان 
خوزستان به شــدت احساس می شود. وی 
اظهار کرد: در حوزه راه های اهواز و اســتان 
خوزستان با پروژه های زیادی روبه رو هستیم 
که در سال های گذشــته تکمیل نشده که از 
جمله آن می توان به پروژه کریدور غرب اشاره 
کرد که بیش از ۱۰ ســال از زمان کلنگ زنی 

آن می گذرد ولی توجهی از سوی وزارت راه 
به آن نشده است. حســینی ادامه داد: برای 
تکمیل زودتر پروژه کریدور غرب اســتان 
توجهی  قابل  اعتبارات  نیازمند  خوزســتان 
هستیم که می توان از دو طریق مصوبات سفر 
ریاســت جمهوری به عنوان پروژه ناتمام و 
اعتبارات نفت بــرای این پروژه، اعتباری را 
تخصیص داد. وی تأکید کرد: قطعًا با وضعیتی 
که راه های اســتان دارد به ویژه راه هایی که 
می تواند ترافیک شــهر اهواز را کاهش دهد، 
اجرای چنیــن پروژه هایی یک نیاز ضروری 
و حیاتــی و حتی مطالبه عمومی اســت که 
امید اســت هرچه سریع تر شاهد تکمیل این 

پروژه ها در این دولت باشیم.

مهران سلطانی نژاد ســرویس استان ها //استاندار 
بوشــهر گفت: نهضت ملی جهش تولید مســکن 
ازبرنامه های مهم دولت سیزدهم اســت و قرار است 
40هزار واحد مســکونی در مدت چهار سال در این 

استان احداث شود. 
  بــه گزارش خبرنگاردریا  ، احمد محمدی زاده در 
گفت و گوبا شبکه استانی صدا سیمای بوشهر افزود: 
براین اساس قرار است ساالنه ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد 
مسکونی در این اســتان در دولت سیزدهم  احداث 
شــود که برای حل مشــکل زمین این تعداد واحد 
مســکونی تغییر کاربری های الزم انجام و به فضای 

شهرها اضافه شد.
 وی بیــان کرد: در همین ارتبــاط برای بیش از ۴۰ 
هزار واحد مســکونی در استان بوشهر تامین زمین 
انجام و همه فرایندها و کمیســیون ها برگزار شده و 
در حــال حرکت برای تامین زمیــن برای ۶۰ هزار 
واحد مسکونی هســتیم. محمدی زاده یادآور شد: 
همزمان با تامین زمین عملیات اجرایی ۹هزار و ۸۰۰ 
واحد مســکونی در همه شهرهای بزرگ و کوچک 
در استان بوشــهر آغاز و از مرحله تحویل زمین به 
پیمانکار تا مرحله زدن ســقف دوم هستند. به گفته 
محمدی زاده از این شــمار مســکن ۲هزار و ۴۰۰ 
واحد مربوط به افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی 
هســتند که از این تعداد ۴۰۰ واحد مسکونی عاوه 
بــر وام چهار درصد هر واحــد معادل ۱۲۵ میلیون 
تومان کمک باعوض شــامل ۱۰ تن سیمان، ۲ تن 
میلگــرد و ۵۰ میلیون تومــان وام باعوض و یک 

سری حمایت ها و کمک های دیگر دارند. وی اظهار 
کرد: این دولت در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی 
با ارائه چنین خدماتی در تاش اســت با پرداخت 
کمک های باعوض به قشــرهای ضعیف و آسیب 
پذیر برای آنان سرپناه ایجاد کند. استاندار بوشهر با 
اشاره به وجود زمین دولتی در برخی شهرستان های 
استان بوشهر گفت: با توجه به وجود زمین های قابل 
توجه دولتی در برخی از شهرستان های استان بوشهر 
با تغییر رویکرد در شــهرهایی که زمین داریم، این 
زمین ها شناسایی و قطعه بندی و طرح شهری ارائه و 

به واجدان شرایط واگذار می شود.
محمدی زاده ادامه داد: مردم از قســط های سنگین 
وام ها نترســند زیرا بعد از یک دوره ۲ تا سه ساله با 
بهبود شرایط اقتصادی و افزایش دریافتی ها پرداخت 
قسط ها راحت می شود و می طلبد مردم در نهضت 
ملی جهش تولید مسکن مشــارکت کنند. استاندار 
بوشــهر با بیان اینکه مسکن موضوع مهم در زندگی 
خانواده ها است گفت: کمتر از ۶۰ درصد هزینه های 
زندگی در جامعه مربوط به مسکن است و اگر کسی 
 سرپناه داشــته باشــد مابقی هزینه های زندگی را 
می تواند تامین کند. وی با بیان اینکه تامین مسکن 
یکی از سیاست های دولت واز وعده های تبلیغاتی 
رئیس جمهور بوده تاکید کرد: مســکن در تحرک 
اقتصادی کشــور نقش اساسی دارد و صنعتی بزرگ 
و به عنوان لوکوموتیو اقتصاد هر جامعه به شمار می 
آید و صنایع متعددی وابسته به آن و اشتغال آفرینی 

گسترده ای را در کشور به وجود می آورد.

 اختصاص ۲۰۰ میلیــارد تومان برای ایجاد 
زیرســاخت ها در منطقه ویژه شــمال استان 

بوشهر
اســتاندار بوشهر در باره منطقه ویژه اقتصادی شمال 
استان بوشهر گفت: در سفر هیات دولت به این استان 
مواقفت شــد ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان 
برنامه و بودجه کشور و به همین میزان از محل منابع 
وزارتخانه های مربوطه برای تامین زیر ساخت های 
این منطقه در مدت ۲ ســال اختصاص یابد و از ۲۰ 
روز پیش عملیات اجرایی زیرساخت های این منطقه 
آغاز شد. وی اظهار کرد: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان 
در منطقه ویژه شمال استان بوشهر هزینه شده است و 
انتظار داریم طی ۵ ماه آینده به اندازه ۲ سال جلو بیفتیم 
و در این صورت ایجاد شغل، گسترش مراکزتولیدی، 
توسعه صنایع پایین دستی و حمایت از مجموعه های  
دانــش بنیان در این منطقه فراهم می شــود. محمدی 
زاده با اشــاره به خام فروشی محصوالت پتروشیمی 
و اهمیت این اســتان در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال 
ادامه داد: براساس مصوبه های دولت سیزدهم از چهار 
شــهرک صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور یکی از 
این شهرک ها مربوط به اســتان بوشهر است. وی در 
مورد منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر گفت: 
این منطقه به عنوان محوریت نفت خام و پتروشیمی ها 
منطقه بسیارخوبی برای صنایع پائین دستی پتروشیمی 
و پاالیشــگاه های فراوری نفت خام و تولید فرآورده 
است. به گفته محمدی زاده منطقه شمال استان بوشهر به 
دلیل داشتن تلمبه خانه گوره که اکنون نفت را به جزیره 

خارگ انتقال می دهد و قرار اســت به جاسک منتقل 
کند به عنوان محور و مرکز نفت خام به شمار می رود 
و یکی از مناطق فات قاره کشور یعنی بهرگان در این 
منطقه قرار دارد و با توجه به اینکه قرار است در آینده 
نفتی که در غرب کارون تولید می شود از طریق بهرگان 
صادر شود بنابراین این منطقه محوریت نفت خام است 
و ظرفیت بســیار خوبی برای توسعه پاالیشگاه ها و 
فــرآوری نفت خام در منطقه وجود دارد همچنین این 
منطقه در ۱۰۰ کیلومتری پتروشیمی ماهشهر و در ۲۵۰ 
کیلومتری منطقه پتروشیمی جنوب این استان قرار دارد. 
منطقه ویژه اقتصادی صنعتی شــمال استان بوشهر در 
ســال ۸۹ مطرح و زمینی به مساحت سه هزار و ۲۰۰ 
هکتار با ۱۳ کیلومتر مرز ساحلی کنار خلیج فارس به 

این منطقه اختصاص داده شده است.
  بوشهر بهشت سرمایه گذاران

استاندار بوشهر اظهار کرد: با توجه به حرکت گسترده 
ای که  برای جذب ســرمایه در این استان آغاز شده 
انتظار می رود بوشهر به بهشت سرمایه گذاران تبدیل 
شــود. وی ادامه داد: درهمین ارتبــاط کارگروهی 
 از بــا تجربه های  فعــال در حــوزه اقتصادی و
 ســرمایه گذاری استان بوشــهر با عنوان کارگروه 
ســرمایه گذاری تشکیل که هر دوشــنبه در تهران 
تشکیل جلســه می دهد و در همین راستا کارگروه 
دیگری باحضور مدیران اجرایی و مشاوران باسابقه 
در استان بوشــهر با هدف روان سازی کار سرمایه 

گذاری تشکیل شده است.
 تعیین تکلیف کاالی همراه ملوان

استاندار بوشــهر گفت: براساس دستور رئیس جمهور 
آیین نامه پیشــنهادی در زمینه کاالی همراه ملوان که 
بتواند مبنای کار دولت برای چهار استان ساحلی کشور 
باشد، تدوین و در هیات دولت تصویب شد اما با توجه 
به اینکه یک ســری موضوع های مالی و حقوقی دارد 
به مصوبه مجلس ویا سران قوا نیاز دارد که انتظار می 
رود تا هفته های آینده به تصویب برسد. محمدی زاده با 
اشاره به اینکه براساس این آیین نامه تعداد سفرها  برای 
این لنج ها در هر سال چهار سفر تعیین شده است افزود: 
در زمستان گذشته مصوبه سفر برای یکهزار و ۸۶۰ لنج 
گرفته شد که از این تعداد ۹۰۰ لنج تا قبل از سال به سفر 
رفتند و ۹۵۰ فروند شناور دیگر به دلیل مشکاتی که 
خودشان داشتند از سفر بازماندند بر این اساس مجوز 
سفر این شناورها در شورای تامین استان تا پایان خرداد 
ماه تمدید شد. وی ادامه داد: از این شمار شناور تنها ۷۰ 
شناور از ســهمیه سال گذشته استفاده نکرده و از سفر 
بازماندند که مجوز سفر آنها تا پایان شهریور ماه تمدید 
شد و افزون براین مجوز سفر شناورها برای سال جدید 
نیز گرفته شده و تا آخر هفته آینده صاحبان شناورها 
می توانند به سفر بروند. محمدی زاده گفت: انتظار می 
رود با توجه به احتمال حضور مسافران و گردشگران 
در نوروز پیش رو تاش شــده بــا فراهم کردن زمینه 

آوردن کاال بازار رونق بگیرد.

 استاندار بوشهر خبر داد 

احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در بوشهر 
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گردشگری

خبری

طوالنی ترین قنات جهان در ایران 
   سرویس گردشگری // قنات زارچ با قدمت ۲ تا ۳ هزار سال و ۹۰ 
کیلومتر یکی از طوالنی ترین قنات های ایران شناخته می شود و با شماره 
۱۴۸۳۰ تیر ماه ۱۳۸۴ در فهرســت آثار ملی و در تیرماه سال ۱۳۹۵ در 
محدوده عرصه جهانی یزد به ثبت جهانی رســیده اســت. قنات زارچ با 
قدمت ۲ تا ســه هزار سال و ۹۰ کیلومتر یکی از طوالنی ترین قنات های 
ایران شناخته می شود و با شماره ۱۴۸۳۰ تیر ماه ۱۳۸۴ در فهرست آثار 
ملی و تیرماه ســال ۱۳۹۵ به ثبت جهانی رسید و مظهر آن در شهر زارچ 
قرار دارد و علت نامگذاری آن به عنوان قنات زارچ نیز به همین دلیل است 
و تعداد چاه های آن ۲ هزار و ۱۱۵ حلقه است. قنات یادشده سه سرشاخه 
به نام های شــور، شیرین و ابراهیم خویدکی دارد که در زمان حاضر فقط 
شــاخه شور آن فعال است و ۲ شــاخه دیگر به دلیل کاهش بارندگی و 
خشکسالی و افت ســطح آب زیرزمینی منطقه کم آب و سپس خشک 
شد. مبدأ قنات در حوالی روستای فهرج یزد قرار دارد که پس از عبور از 
روستاهای خویدک، دهنو و اکرمیه وارد شهر یزد و از محات مختلف آن 
از جمله میدان امیرچقماق عبور می کند و پس از گذر از مسجد جامع، از 
شهر یزد خارج می شود و به سمت شهر زارچ جریان دارد. ابراهیم کاظم 
نژند،  مدیر پایگاه قنات جهانی شهر زارچ با بیان این که در مسیر این قنات 
در شهر یزد بیش از ۳۰ پایاب ساخته شده که عمده آنها عمومی و وقفی 
است و مورد استفاده مردم بود و تعدادی نیز در بناهای مذهبی ساخته شده 
است. وی افزود: در فاز اول این پروژه که به عنوان مسیر گردشگری قنات 
زارچ در نظر گرفته شد؛ هشت پایاب، ۲ آب انبار و یک آسیاب را شامل 
می شود. کاظم نژند گفت: یکی از ویژگی های قنات زارچ ۷۰ پله بودن آن 
است و این ویژگی به اضافه طوالنی بودن و قدمت آن، این قنات را به یکی 
از قنات های ارزنده دنیا تبدیل کرده است. مدیر پایگاه قنات جهانی زارچ 
با بیان این که مورخین قدمت این قنات را به پیش از اسام و دوره ساسانی 
نســبت می دهند که در عمق ۲۳ متری زمین حفر است، تصریح کرد: این 
قنات از نظر طول در ردیف طوالنی ترین قنات های استان یزد قرار دارد و 
از دو رشته اصلی شور و شیرین تشکیل که با هدف بهره برداری از آب های 
زیرزمینی برای مشروب کردن اراضی کشاورزی ساخته شد. مدیر پایگاه 
قنات جهانی شــهر زارچ گفت: به مناسبت سالروز ثبت جهانی شهر یزد، 
بازدیــد از این قنات تا ۱۹ تیرماه به صورت نیم بهابود . وی تصریح کرد: 
قنات زارچ طوالنی ترین قنات در دنیا و از جاذبه های بســیار پرطرفدار 
گردشگری یزد اســت.کاظم نژند با تأکید بر این که قنات زارچ به  عنوان 
سازه ای پایدار در دل بافت جهانی یزد قرار دارد، گفت: پایدار بودن یکی از 
ادله ثبت یزد در فهرست آثار جهانی یونسکو است و بازدید از این جاذبه 
بسیار ارزشمند در این فرصت می تواند در معرفی یزد و اهمیت ثبت جهانی 
نقش بسزایی داشته باشد. کمیته میراث جهانی یونسکو ۱۸ تیر ۱۳۹۶ در 
چهل و یکمین نشســت خود در کراکوف لهستان، با اجماع اعضا، بخشی 
از بافت تاریخی شهر یزد را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد و با ثبت 
بافت تاریخی یزد، نخســتین پرونده یک شهر تاریخی ایران در فهرست 

جهانی به ثبت رسید.

کارشناس  //یک  گردشــگری  سرویس 
گردشگری اقتصاد دستوری در گردشگری 
را ســرطان این صنعت دانست و گفت:  
 تا چند ســال دیگر این صنعت فرسوده 
می شــود چون قیمت ها آزاد نیســت 
ســرمایه گذار وارد نمی شود و میلی به 

تغییر کیفیت نیست.
احمــد ایزدپور بیان کرد: بعد از کرونا صنعت 
گردشگری دچار اغما شد ما روزی را تجربه 
کردیم که در یــک روز ۹۵ درصد از فروش 
ما کًا نابود شــد صنعت گردشگری در یک 
راه های  داشــت.  قرار   باتکلیفی عجیبــی 
بین المللی بسته شــد و امکان پرواز وجود 
نداشــت اگر هم پرواز اضطراری برقرار بود 
شرایط ویزا و عبور و مرور به کشورها وجود 
نداشت. چند ماه اول به دلیل اینکه کرونا یک 
پدیده نوظهور بود کسی نمی دانست باید چه 
کار کنــد همه باتکلیف بودن تا اینکه کم کم 
بازار به حالت عادی برگشت اما بحث فاصله 
گــذاری اجتماعی مطرح و باعث شــد ۶۰ 
درصد بازار فعال شــود ولی عمًا ۴۰ درصد 
بازار را نداشــتیم. در خیلی از مسیرها تقاضا 
بود به خصوص مسیرهایی که با هدف تجارت 
انجام می شد در این شرایط عرضه و تقاضا با 
هم هماهنگ نبــود. وی با بیان اینکه اقتصاد 
دستوری ســرطان صنعت گردشگری است 
گفت: در خیلــی از حوزه ها به خصوص در 
حوزه پرواز داخلی، قطار و اتوبوس شــاهد 
اقتصاد دستوری بودیم. با اینکه تأمین کنندگان 
۴۰ درصد از ظرفیت را نمی توانستند بفروشند 
اما هزینه های ثابت شأن را داشتند. مثل این 
بود که ۴۰ درصد از درآمدشــان را از دست 
داده بودند. در آمد کــم بود و اجازه افزایش 
قیمت هم به دلیل اقتصاد دستوری نداشتند از 
آن طرف تعداد ناوگان نیز رو به کاهش بود. 
پس صرف نمی کرد که سرمایه گذاری مجدد 
برای افزایش ناوگان انجام شود چون هزینه ها 
بیشتر از درآمد بود. ما همیشه با مشکل اقتصاد 
دستوری در صنعت گردشگری روبه رو بودیم 
حتی در دوران کرونــا کاهش ۴۰ درصدی 
ظرفیت، مزید بر علت شد تا این موضوع بیشتر 
از قبل مشهود شود. ایزدپور بیان کرد: یکی از 
اصلی ترین مسائلی که مشتری هم لطمه آن را 

می بیند این است که یا بلیت پیدا نمی کند یا 
باید آن را سریع تر خریداری کند و یا ناوگان 
حمل و نقل به اندازه کافــی وجود ندارد از 
طرفی برای سرمایه گذار هم صرف نمی کند 
که در این بخــش کار کند پس تعداد ناوگان 
رو به کاهش مــی رود و کیفیت آن نیز افول 
می کند. االن در مسیر تهران مشهد و پنج مسیر 
پر رفت و آمد ایران نمی توانید پرواز داخلی در 
هر زمان که می خواهید پیدا کنید یا در صنعت 
ریلی آنقدر تعداد بلیط کم اســت که می توان 
گفت به دوران دهه ۶۰ و ۷۰ برگشتیم و باید 
مثل همان موقع از قبل بلیت ها را پیش فروش 
کنیم پس مشــتری قدرت انتخاب و برنامه 
ریزی برای ســفر ندارد. این کارشناس ادامه 
داد: با اینکه شاید فکر کنید از طریق اقتصاد 
دســتوری قیمت ها کنترل شده ولی در همان 
لحظه قدرت انتخاب مشتری بسیار پایین آمده 
اســت این اتفاق در هر کدام از بازارها افتاده 
است. این مشکل را در صنعت پرواز داخلی، 
قطــار اتوبوس و تا حدودی در هتل می بینیم 
اما هنوز این مسئله در پرواز خارجی وجود 
ندارد. در کوتاه مــدت با اینکه فکر می کنیم 
قیمت را به نفع مشــتری پایین آورده ایم اما 
دو اتفاق بد برای مشــتری افتاده است یکی 
اینکه نمی تواند برنامه ریزی برای سفر انجام 
دهد چون اگر مثــًا پیش فروش قطار را از 
دست بدهد باید هزینه های چند برابری کند 
تا همان ســفر را برود یا اینکه بلیت هواپیما 
بخرد. اتفاق بد دیگر اینکه بازار سیاه راه افتاده 
است. بخش زیادی از بلیت ها در بازار آفاین 
به فروش می رسد. شما در سایت های آناین 
بلیت پیدا نمی کنید چون می گویند اگر بلیت 
را یک ریال بیشتر بفروشید فیلتر می شوید اما 
می روی جلوی کانتر آژانس و می گویی بلیت 
می خواهم. کسی کنترل نمی کند که آیا این بلیت 
 باالتر از سقف نرخ به شما فروخته شد یا نه. 
تبعات بلند مــدت و کوتاه مدت اقتصاد 

دستوری در گردشگری
 ایزدپور گفت: علنًا سیستم های تکنولوژیک 
کمرنگ می شــوند و به ســالهای قبل از آن 
برمی گردیم. بلیتی که امروز ســقف نرخ آن 
یک میلیون و ۲۰ هزار تومان است در بازار 
آفاین تا یک میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 

فروخته می شــود ولی مردم در سیستم های 
آناین به آن دسترســی ندارند. این در حالی 
است که سیستم های آناین برای این ساخته 
شدند که در دسترس بودن در آنها راحت تر 
شود. حاکمیت یک ســقف نرخی برای هر 
مسیری گذاشته و گفته نباید بیشتر بفروشی. 
سیســتم های آناین زیر ذره بین هســتند 
چون قیمت ها را نمایــش می دهند. اما همه 
آژانس های کشور که مدیریت نمی شوند. وقتی 
فردی مجبور باشد امروز به مشهد برود بلیت 
را گران هم می خرد. پس اینجا مشکل حل 
نشده بلکه صورت مســئله را پاک کرده اند. 
اینجا می بینیم که در کوتاه مدت مشتری متضرر 
می شود. برخی از افراد فکر می کنند مثًا سقف 
نرخ یک بلیت یک میلیون و ۲۰ هزار تومان 
اســت. در حالی که در بازار سیاه به مشتری 
خدمات پشــتیبانی داده نمی شــود از طرفی 
بلیت قابل اســترداد هم نیست. یعنی کیفیت 
سرویسی که سیستم های آناین می دادند در 
اینجا حذف شــده است. این مشکاتی است 
که در کوتاه مدت گریبان مشتری را می گیرد. 
اما در بلند مدت می بینید به تعداد صندلی های 
در دسترس صنعت ریلی در ده سال اخیر نه 
تنها چیزی اضافه نشده بلکه همان تعداد نصف 
هم شده است. چون صندلی قطار و لوکوموتیو 
اصطکاک دارد وقتی سرمایه گذار بلیت قطار 
را در روز خــوب و بد تنها صد هزار تومان 
می فروشد و بازگشت سرمایه ندارد چرا باید 
در این حوزه سرمایه گذاری کند؟ می رود و 
پولش را در جای دیگری می گذارد که سود 
کند. وی تصریح کرد: در سال های اخیر ناوگان 
به صنعت ریلی اضافه نشده و همان هم که بود 
مستهلک شده اســت پس به مرور از تعداد 
صندلی کم و خدمت از دســت مردم خارج 
می شــود. همان صنایعی هــم که با حمایت 
دولت پابرجا هستند؛ کیفیتشان تغییری نداشته 
است. سرمایه گذار برای هتل های خوب وارد 

نشده و همان هایی هم که داریم کیفیت شأن 
تغییر نکرده است. ما می بینیم هر کجا اقتصاد 
دستوری وجود داشته، ورود سرمایه گذار هم 
کمتر شده است. ما قیمت ها را کم نگه می داریم 
و فکر می کنیم به مردم کمک می شود اما وقتی 
این اتفاق می افتد سرمایه گذار وارد نمی شود 
و تعداد عرضه کم می شود در حالی که تقاضا 
کم نشده اســت. در این صورت تقاضا فشار 
مــی آورد و در انتها مجبور به افزایش قیمت 
می شــوند. زمانی قیمت تعدیل می شــود که 
ســرمایه گذار وارد شود. عرضه که زیاد شد 
با تقاضا یکسان شــده و قیمت در بازار آزاد 
تابع عرضه و تقاضا می شــود. دوستان فکر 
می کنند با اقتصاد دستوری قیمت ها کم می شود 
درحالی که قیمت زیاد می شود ولی کسی نمی 
بیند. گردشگری در حال فرسودگی است.  این 
کارشــناس بازرگانی در صنعت گردشگری 
گفت: ما این موضوعات را در همه جلسات 
مطرح کرده ایم و گفتیم فکر می کنید قیمت ها 
به نفع قشــر ضعیف پاییــن می آید در حالی 
که اولین خیانت به همین قشــر است چون 
کســی که پول دارد به هر حال آن بلیت را با 
قیمت باالتر می خرد اما قشــر ضعیف بلیت 
پیــدا نمی کند. اتفاق بدتری کــه می افتد این 
است که در بلند مدت سرمایه گذار وارد این 
صنعت نمی شــود و هر آنچه در این صنعت 
خدمات می داده مســتهلک می شود. ما چند 
ســال دیگر با صنعت فرسوده در گردشگری 
مواجه می شویم. چند سال دیگر باید در صف 
بلیت پیدا کنیم. امروز باید این صنعت به بازار 
آزاد سپرده شود این اتفاق در پرواز خارجی 
وجود دارد شما هر زمان بخواهی می توانی به 
استانبول با قیمت های متفاوت بروی. هر زمان 
تقاضا باشد قیمت باال می رود و برعکس. در 
گردشگری مشخصًا به فرسودگی می رسیم. 
این اتفاق را در صنعت ریلی اتوبوس و هتل ها 

نیز به راحتی می بینید./ مهر

 صنعت گردشگری در دام اقتصاد دستوری؛ 

لذت شبگردی در خیابان سی تیر تهران ؛   گردشگری فرسوده می شود

 خوشمزه ترین خیابان 
تاریخی ایران 

  

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر 

حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- سجاد ساالرپور فرزند نور محمد   به شماره ملی 3170061224صادره ازبردسیر در 
ششدانگ قسمتی  ازیک باب خانه  به مساحت 85/17مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در محله سنگ آباد  رودان هرمزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد.
2-مرتضــی داوری فرزند ابراهیم به شــماره ملی 4699098525صــادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 50مترمربع ملکی متصالحین رودان  قسمتی از 
پالک 1225فرعی از  7 -اصلی واقع در دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 

که پالک 1225فرعی از 7-اصلی بنام محمد حسین پاکدل معرفی گردیده است 
3-رضا خرمی دهبارز   فرزند عباس   به شماره ملی 4699091547صادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 129/17مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1313فرعی از  7 -اصلی واقع در محله ســنگ اباد  دهبارز  رودان هرمزگان 
حقــوق ارتفاقی ندارد. که پالک 1313فرعی از 7-اصلی  بنام محمد خرمی وشــرکاء 

معرفی گردیده است .
4- پروانه حســین پور فرزند موسی   به شماره ملی 4690180873صادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 199/67مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 189فرعی از  7 -اصلی واقع در محله سنگی   دهبارز  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد که پالک 189فرعی از 7-اصلی  بنام ســکینه ســجادی وشرکاء معرفی 

گردیده است
5-حمید داوری    فرزند  محمد  به شــماره ملــی 4699833985صادره ازرودان در 
ششدانگ یک  باب خانه به مساحت 157/94مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از پالک 237فرعی از 8-اصلی  واقع در سنگ رستم رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 
ندارد   که پالک 237فرعی از 8-اصلی بنام  موسی نجفی وشرکاء  معرفی گردیده است . 
6- مهرداد شــکر پور  فرزند حبیب  به شماره ملی 4699374263صادره ازدهبارز  در 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 398/71مترمربع قسمتي از پالک 326فرعي از 
8-اصلی  واقع  در  دهبارز  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 326فرعی 
از 8-اصلی بنام مرضیه امیری انتقال قطعی گردیده است   ومتقاضی مورد تقاضا را از 

مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
 7  – ناصر ســاالری  فرزند علی   به شــماره ملی 4699721745صادره ازدهبارز  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 300/95مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پالک 387فرعي از 8-اصلی  واقع  در  خیابان بیمه ایران    هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 387فرعی از 8-اصلی بنام علی کوهستانی معرفی گردیده است 
8-غالمحســین دور اندیــش  فرزند  عباس به شــماره ملــی 4699825117صادره 

ازدهبارز  در ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 
311/23مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
442فرعی از 8-اصلی واقع در خیابان بیمه ایران هرمزگان  
حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 442فرعی از 8-اصلی بنام  

ورثه غالم نجفی معرفی گردیده است 
9- رســول ســاالرپور فرزندحســین   به شماره ملی 

3170046322صادره ازبردسیر  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/17مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتي از پالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  سنگ اباد  
رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو 

معرفی گردیده است 
10- رسول ساالرپور فرزندحسین   به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 39/36مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از 
پالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  سنگ اباد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 

که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
11- رسول ساالرپور فرزندحسین   به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 280/54مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از 
پالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  سنگ اباد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 

که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
12-محمود حسین زاده  فرزند  محمد به شماره ملی 4699100228صادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 259/07مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1252فرعی از 8-اصلی واقع در محله بند مالء رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی 
ندارد  که پالک 1252فرعی از 8-اصلی  بنام نصراهلل بحرینی وعبداهلل میرحسینی وغالم 

توسلی وشرکاء  معرفی گردیده است
13- محمد رئیســی فرزند غالم   به شــماره ملی 4690101396صادره ازرودان  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 187/21مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 1266فرعــي از 8-اصلی  واقع  در  محله بندمالء  رودان  هر مزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد که پالک 1266فرعی از 8-اصلی بنام  علی رئیسی معرفی گردیده است .

14- اسحق شمس الدینی فرزندحسین   به شماره ملی 4699636047صادره ازرودان  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/44مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 1336فرعي از 8-اصلی  واقع  در  پشــته معزاباد  رودان  هر مزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد 
15-مرتضی نجفی فرزندحســن   به شــماره ملی 4699773540صادره ازرودان  در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 435/24مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از 
پالک 1336فرعي از 8-اصلی  واقع  در  پشته معزاباد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد.    15/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 4 /1401/4   

تاریخ انتشارنوبت دوم: 20/ 1401/4    

یحیی شیروانی
 رئیس اداره ثبت اسناد رودان

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

سرویس گردشــگری // خیابان سی تیر معروف ترین خیابان های 
تهران است. این خیابان ســنگ فرش به جز کافه و رستوران های 
خیابانی متنوع، جاذبه هــای تاریخی و فرهنگی قابل توجهی نیز 
دارد که برای گردشــگران جذاب است. اگر به پیادروی و از طرفی 

شکم گردی عالقه دارید خیابان سی تیر تهران را از دست ندهید.
خیابان سی تیر پیش از انقاب اســامی به  دلیل سکونت احمد قوام از 
نخست وزیران دوران قاجار و پهلوی با نام خیابان قوام السلطنه شناخته 
می شد، اما پس از انقاب نام خیابان قوام به  دلیل واقعه قیام ۳۰ تیر سال 
۱۳۳۱ شمسی، به نام سی تیر تغییر کرد. قیام ۳۰ تیر یک سال و چهار ماه 
پس از به ثمر نشستن نهضت ملی نفت اتفاق افتاد. علت قیام نیز استعفای 
محمد مصدق از نخست وزیری و انتخاب احمد قوام به جای او بود. مردم 
خواستار استعفای قوام و نخست وزیری مصدق بودند که در نهایت قوام 
طرد شد و مصدق دوباره به نخست وزیری رسید، اما تعداد زیادی از مردم 
کشته شــدند. از طرفی چون قدمت خیابان سی تیر به پیش از حکومت 
پهلوی می رســد، به  دلیل وجود مریض خانه ای بزرگ در این خیابان، در 
گذشته های دور از آن با نام خیابان مریض خانه نیز یاد می کردند. این روزها 
این خیابان قدیمی یکی از بهترین مکان های گردشگری برای افرادی است 
که همزمان عاقه به غذا و مکان های تاریخی دارند. زیرا در خیابان سی 
تیر چند موزه و ساختمان مذهبی و تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال 
قرار دارد که به پیــروان ادیان مختلف تعلق دارند، برای همین به خیابان 
ادیان هم معروف اســت؛ کلیسای انجیلی )پطرس مقدس(، کنیسه حییم؛ 
اولین کنیسه  شهری در تاریخ ایران، آتشکده آدریان؛ مرکز تجمع بسیاری از 
زرتشتیان ساکن تهران برخی از این ساختمان های مذهبی هستند. همچنین 
موزه ملی ایران؛ بزرگ ترین موزه  باستان شناسی ایران، اولین موزه  شیشه 
و سفال ایران با نام موزه  آبگینه و سفالینه در خانه  قوام السلطنه، موزه علوم 
و فناوری ایران، هنرستان صنعتی تهران، بنیاد سینمایی فارابی، دبیرستان  
فیروز بهرام، آتشکده زرتشتی فیروز بهرام، کلیسای حضرت مریم، موزه 
آرداک مانوکیان و باشگاه افسران وزارت جنگ در خیابان سی تیر واقع 
است. در هر صورت اگر می خواهید یک روز پر از عطر و بو را در تهران 
سر کنید می توانید سری به این خیابان سنگفرش بزنید و از غذاهای متنوع 
و فست فودهای خوشمزه اش لذت ببرید. خیابانی که پر از دکه های رنگی 
سیار غذاست و زندگی و شور به ویژه در شب در آنجا جریان دارد. خیابانی 
که حتی از چشم گردشگران خارجی هم دورنمانده است. سوخت دکه های 
غذا با استفاده از کپسول های گاز تامین می شود  برای صرف غذا کنار این 
دکه های سیار در پیاده روها میز و صندلی چیده شده است تا بتوانید غذایتان 
را میل کنید و زمان را کنار خانواده تان به خوبی سپری کنید. البته ای کاش 
در این خیابان سنگفرش زیبا با درختان سرسبزش اجازه تردد خودروها 
داده نمی شد تا گردشگران لذت بیشتری ازین فضا می بردند. اگر عاقه مند 
به آثار تاریخی این خیابان هستید حتما ساعات روز را برای گردش درسی 
تیر انتخاب کنید، اما اگر دلتان می خواهد که فقط غذا میل کنید گردش شبانه 

مناسب تر است.
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حوادث

جهان

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
    

به خاطر این که پسرم را به خانه ام راه داده ام عروس بزرگم به در منزل اجاره ای ام آمد و چنان مرا 
مقابل چشمان همسایگان کتک زد که به شدت زخمی شدم چرا که مدعی بود ۱5 سال قبل زمانی که 

پسرم همسر دوم اختیار کرده است من در جریان این موضوع بودم و ...
  زن ۷۶ ساله ای که برای شکایت از عروس ۵۰ ساله اش وارد کانتری شده بود درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کانتری گفت: ۲۵ سال قبل همسرم که راننده جاده بود و با اتوبوس 
مسافربری می کرد در یک حادثه ناگهانی از روی اتوبوس به زمین افتاد و مهره های کمرش شکست. 
وقتی او را برای درمان به بیمارســتان بردم تصاویر ام آر آی و رادیولوژی مشخص کرد که همسرم 
تومور پیشرفته مغزی دارد و پزشکان نمی توانند هیچ گونه عمل جراحی روی مهره های کمرش انجام 
دهند در این شــرایط به خاطر آن که همسرم سال های زیادی از عمرش را در شرکت اتوبوسرانی 
کار کرده و بیمه بود طی مراحل اداری بازنشسته شد و من مجبور بودم با دریافت ماهیانه ۵۰ هزار 
تومان مستمری زندگی را اداره کنم اما این حقوق در شرایطی که دخترم نامزد داشت کفاف هزینه های 
زندگی را نمی داد به همین دلیل مجبور شدم منزل دو طبقه خودمان را ۹ میلیون تومان بفروشم تا 
بتوانم جهیزیه آبرومندانه ای برای دخترم تهیه کنم مبلغی را هم در بانک سپرده گذاری کردم تا با سود 
آن روزگار بگذرانم ولی باز هم برای هزینه های درمانی شوهرم دچار مشکل می شدم به طوری که 
مبلغ هشت هزار تومان ارثیه پدری ام را در همین مسیر خرج کردم این درحالی بود که هیچ کدام از 
فرزندانم نمی توانستند از نظر مالی به ما کمک کنند. پسر بزرگم نیز با فرزندان خودش درگیر بود و نمی 
دانستم به چه کاری مشغول است تا این که ۱۵سال قبل به اتهام کاهبرداری دستگیر و روانه زندان شد 
در همین روزها بود که فهمیدم پسر ناخلفم با زن جوان دیگری ازدواج کرده و همسر دومش باردار 
است اگرچه افشای این ماجرا موجب درگیری های خانوادگی شد اما دیگر کاری از ما ساخته نبود. 
چند ماه بعد پسر هووی عروسم به دنیا آمد ولی من به سراغش نرفتم تا این که پنج سال بعد و در 
حالی که هنوز پسرم در زندان بود عروس جوان طاقش را گرفت و به همراه نوه ام نزد خانواده اش 
به بجنورد رفت. دو سال از این ماجرا گذشته بود که روزی از کانتری بجنورد با من تماس گرفتند 
و از من خواستند حضانت نوه ام را به عهده بگیرم چرا که عروسم در ۳۳ سالگی به دلیل نارسایی 
قلبی فوت کرده بود. همه خانواده و اطرافیان مخالف بودند و من در دوراهی تصمیم گیری ســختی 
قرار داشتم. اگر پسرم برای ازدواج پنهانی اشتباهی کرده بود حاال نباید اجازه می دادم کودک دیگری 
قربانی اشتباه پدرش شود. خاصه بعد از تفکر زیاد چاره ای جز رفتن به بجنورد نیافتم و سرپرستی 
نوه ام را پذیرفتم اما این ماجرا کینه عروس بزرگم را نسبت به من بیشتر کرد چرا که او از همان ابتدا بر 
این تصور بود که من در جریان ازدواج مجدد پسرم بودم و هرچه سوگند یاد می کردم که من زمانی 
ازدواج او را فهمیدم که عروسم باردار بود ولی او باور نمی کرد و به هر طریق ممکن مرا آزار می داد 
این درحالی بود که پسرم قبل از آن که به جرم کاهبرداری راهی زندان شود منزلی را به نام همسرش 
)عروس بزرگم( سند زده بود در این آشفته بازار همسرم نیز فوت کرد و من با بدبختی زیادی توانستم 
دو روز مرخصی برای پسرم بگیرم تا از زندان بیرون بیاید. حاال دیگر خودم اجاره نشین بودم و با 
مستمری همسرم روزگار می گذراندم. باالخره هشت سال قبل بانوی بازنشسته فرهنگی آپارتمانش 
را به من اجاره داد و به خاطر قلب مهربانی که داشت وقتی اوضاع زندگی مرا فهمید هر سال مبلغ 
بسیار اندکی به اجاره منزل اضافه می کرد تا من مجبور به اسباب کشی نشوم. باالخره بعد از گذشت 
۱۱ سال پسرم با سپردن وثیقه به دادگاه از زندان آزاد شد و در کنار خانواده اش قرار گرفت اما آزادی 
او مشکات ما را بیشتر کرد چرا که عروسم فکر می کند پسرم مخارج زندگی من و فرزند کوچکش 
را پرداخت می کند در حالی که من هنوز به سختی زندگی می کنم اما وجدانم اجازه نمی دهد دست از 
حمایت نوه نوجوانم بردارم در این وضعیت پسرم از همسرش خواسته بود تا خانه ای را که به نامش 
سند زده است برای خرید یک پراید به فروش برساند که بتواند با آن مسافرکشی کند ولی همسرش با 
بیان این که برو ارثیه مادرت را بگیر! او را از خانه اش بیرون انداخته بود پسرم نیز به ناچار نزد من آمد 
و مدتی در خانه ام ماند تا این که چند روز قبل عروسم با چهره ای خشمگین به منزل اجاره ای ام آمد 
بی درنگ به استقبالش رفتم و با التماس از او خواستم که آبروریزی نکند چرا که من نزد همسایگان 
اعتبار دارم و نمی خواهم از این محل نقل مکان کنم ولی او نه تنها به حرف هایم گوش نداد بلکه مرا 
زیر مشت و لگد گرفت و چنان پیکر نحیفم را به در آهنی کوبید که فریادم به آسمان برخاست و آرنجم 

دچار زخمی عمیق شد او سپس مرا به زمین انداخت که زانویم نیز آسیب دید و ...

»عروس«، مادرشوهر را کتک زد! 
در امتداد تاریکی

جزئیات جدید از انگیزه قاتل شینزو آبه
  رسانه های ژاپنی جزئیات جدیدی را از انگیزه قاتل شینزو 
آبه نخست وزیر سابق این کشور منتشر کردند.رسانه های ژاپنی 
جزئیات جدیدی را از انگیزه های قاتل شینزو آبه نخست وزیر 
سابق این کشور اعام کردند.بر اساس این گزارش، رسانه های 
ژاپنــی اعام کردند فردی که با تیراندازی به آبه وی را به قتل 
رساند در بازجویی ها توسط پلیس انگیزه خود را از این اقدام 
بیان کرده است.شــبکه NHK ژاپن اعام کرد که »تتســویا 
یاماگامی« عامل تیراندازی به شــینزو آبه در بازجویی ها به 
پلیس گفته که آبه با گروه یا مجموعه ای از اشــخاص ارتباط 
داشــته که خانواده یاماگامی به دلیل کارهای آنها با مشکات 
مالی مواجه شده است.این شبکه به نقل از یاماگامی افزود: مادر 
من به این گروه کشــانده شد و خیریه زیادی به سود آن انجام 
داد و این موجب وخامت زندگی خانواده ما شــد.وی در عین 
حال به ماهیت این گروه یا اشخاص اشاره ای نکرده است.این 
در حالی است که پلیس منطقه نارا که آبه در آن مورد ترور قرار 
گرفت و در خصوص این حادثه تحقیق می کند از اظهارنظر در 
این باره خودداری کرد.الزم به ذکر است که شینزو آبه نخست 
وزیر ســابق ژاپن حین مبارزات انتخاباتی در شهر »نارا« در 
غرب این کشور هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست 
داد.فردی که به سوی آبه تیراندازی کرد، افسر ۴۱ ساله نیروی 
دریایی به نام تتسویا یاماگامی و از ساکنان شهر نارا است که 
برای شلیک از تفنگ ساچمه ای بهینه سازی شده استفاده کرده 
است. طبق قوانین ژاپن این تنها ساحی است که یک غیرنظامی 

می تواند داشته باشد.
سیل در افغانستان قربانی گرفت

  بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در بخش هایی 
از والیت پکتیا واقع در شــرق افغانســتان، دست کم سه نفر 
کشــته و دو نفر دیگر نیز مفقود شدند. یکی از مقامات محلی 
افغانستان در این باره گفت: بارش شدید باران و سیاب چندین 
منطقه این والیت را تحت تاثیر قرار داده اســت.همچنین در 
پی وقوع ســیل صدها هکتار از زمین های کشاورزی و ده ها 
خانه نیز آسیب دیده اند.به گزارش شینهوا، همچنین در چند روز 
 گذشــته بارندگی های شدید و جاری شدن سیل موجب جان 
باختن ســه تن دیگر و وارد شــدن خســارات به زمین های 
کشاورزی و خانه ها در والیت های پروان و قندهار افغانستان 

نیز شده است.

سرویس حوادث// عامالن ضرب و شتم یک معلول ذهنی 
در یکی از آسایشگاه های تایباد خراسان رضوی بازداشت 

شدند. 
  جعفر صدیقی دادستان عمومی و انقاب تایباد در این باره 
گفت: چند روز قبل خبر رسید که در یکی از آسایشگاه های 
نگهداری معلوالن فردی معلول با توانجوی دیگری درگیر 
شده اســت و عوامل مرکز نگهداری برای مهار وی او را 

بســتند اما با مقاومت فرد معلول روبه رو شده و سپس به 
ضرب و شتم وی روی آوردند. پس از گذشت چند ساعت، 
فرد معلول بیهوش شده که به بیمارستان تایباد انتقال می یابد. 
به گفته صدیقی، در تحقیقات اولیه علت اصلی بیهوش شدن 
این معلول ضربات وارد شــده از سوی عوامل مرکز اعام 
شده و با توجه به میزان صدمات، فرد آسیب دیده برای انجام 
مراحل درمانی به مشهد منتقل می شود. دادستان عمومی و 

انقاب تایباد گفت: در این رابطه چهار نفر دستگیر شده و 
این پرونده در شعب ویژه و توسط ضابط تخصصی در دست 
تحقیق و بررسی است. در حال حاضر معلول آسیب دیده 
در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های مشهد 
بستری و دارای وضعیت وخیم است. او گفت: همچنین با 
توجه به ضعف نظارتی برخی دستگاه های متولی، این پرونده 

از زوایای مختلف در دست بررسی قرار دارد.

بازداشت 
ضاربان 
یک معلول 
در آسایشگاه

رهایی زندانی محکوم به قصاص با میانجیگری مسئوالن قضایی در هرمزگان
ســرویس حوادث// رئیس کل دادگستری هرمزگان از 
رهایــی یک زندانی محکوم به قصــاص با میانجیگری 
مســئوالن قضایی و تالش اعضای شورای حل اختالف 

خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان اظهار داشــت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه 
قضاییه مبنی بر لزوم اقدام به منظور تحکیم مشــارکت 
گروه های مختلف مردمــی در اصاح ذات البین و ایجاد 
صلح و سازش در پرونده های قضایی به ویژه پرونده های 
قصاص نفس، پرونده ای با موضوع قتل عمد به شورای 
حل اختاف زندان مرکزی بندرعباس ارجاع شد.مجتبی 
قهرمانی تصریح کرد: در راســتای اجــرای مفاد ماه ۸ 

قانون شــوراهای حل اختاف و در نتیجه پیگیری های 
مستمر  دادستان عمومی و انقاب مرکز استان هرمزگان 
با همکاری اعضای شورای حل اختاف و معتمدین محلی 
پس از برگزاری جلســات متعدد با حضــور اولیای دم، 
خوشبختانه این پرونده منجر به سازش شد.وی در ادامه 
افزود: این حکم قصاص قــرار بود در زندان بندرعباس 
اجرا شــود و خانواده مقتول نیز بر آن اصرار داشتند اما 
در نتیجه میانجیگری مســئولین قضایی و پیگیری های 
اعضای شورای حل اختاف، اولیای دم با استناد به عفو 
و رأفت اســامی رضایت خود را در شب قبل از اجرای 
حکم اعام نمودند.قهرمانی یادآور شد: با اعام رضایت 
اولیای دم در خصــوص این زندانی، تعداد محکومین به 

قصاص که از ابتدای امسال در استان هرمزگان از مجازات 
رهایی یافته اند به ۱۰ نفر رسیده است.رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: به منظور اجرای 
 دســتورات ریاســت قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف 
پرونده های قصــاص با محوریت تاش بــرای ایجاد 
مصالحه، از فروردین ماه ۱۴۰۱ کارگروه های اســتانی و 
شهرستانی پیگیری صلح و سازش در پرونده های قصاص 
در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شده و اعضای 
این گروه ها به صورت مستمر ضمن تفکیک، رصد و پایش 
پرونده های قصاص با استفاده از ظرفیت علما، روحانیون، 
متنفذان، معتمدین محلی و خیرین و نهادهای مردمی به 

منظور اصاح ذات البین و ایجاد مصالحه تاش می کنند.

سرویس حوادث//  فرمانده انتظامی میناب 
گفت: پلیس با انتشــار دهندگان مطالب و 
فراخوان هایی که باعث تشــویش اذهان 
افکارعمومی و امنیت روانی جامعه می شود 

به شدت برخورد می  کند.  
   سرهنگ » عباس قاسمی« اظهارداشت: 
 عــده ای نــا آگاه طــی فراخــوان های 
نامطلوب در بحث  نارضایتی موضوع آب 
این شهرســتان در چند روز اخیر  مواردی 

را مطرح کردند کــه باعث نارضایتی های 
مردمی وبرخی افراد سودجوشــده اســت 
واین فراخوان ها موجب تجمع و اعتراض ها 
برخی افراد درسطح  شهر می شود که موجب 
اختال در امنیت روانی جامعه می شود.وی 
بیان کرد: آب یک مساله حیاتی و حساس  
است  که در زندگی افراد دارای اهمیت است 
لذا با توجه به کمبود و مساله  بحران آب در 
استان و حتی در این شهرستان و قطعی آب 

در مواقعی از زمان مســئوالن شهرستان  با 
تاش های بسیار زیاد و با ایجاد هزینه های 
سنگین جهت تهیه  آب شرب  و آشامیدنی 
مردم  از سد سرنی که  با پاالیش و  تصفیه 
خانه های  مجرب و معتبرصورت می گرفت 
اقــدام کردند.به گزارش ایرنــا؛ وی خاطر 
نشــان کرد: پلیس با افراد خاطی ،کاربران 
ودارندگان کانال و پیج های فضای مجازی 
که باعث تشدید امنیت روانی عموم می شوند 

ومواردی نا مطلوب  در بحث آب را مطرح 
می کنند  به شدت برخورد می شود و پلیس 

در بحث احقاق حق مردم کوتاه نمی آید.

فرمانده انتظامی میناب : 

پلیس با تشویق کنندگان به شرکت در فراخوان ها برخورد می کند

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت پاالیش نفت الوان
» سهامی عام « 
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تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی:1401/04/12، مهلت دریافت اسناد: 1401/04/26 ،     مهلت ارسال پاسخ استعالم )بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(:1401/05/09

 لــذا از متقاضیانــی که دارای شــرایط زیر می باشــند دعــوت می گردد 
 تا پــس از مطالعه شــرایط مناقصه از طریــق دریافت اســناد  از  آدرس

 WWW.LORC.IR )لینک مناقصه هاواســتعالم ها –زیر گروه مناقصه  ( 
مطابق با اطالعات درخواســتي نسبت به دریافت اســناد و بارگزاری پاسخ 
استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ســتاد ایران اقدام نمایند تا پس از 

ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آید.
مناقصه گر می بایســت متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی 
کشــور و حمایت از کاالی ایرانی طی بخشــنامه شــماره 30206 مورخ 
98/03/15 ریاست محترم جمهوری و بخشــنامه شماره 364/19091 
مورخ 98/03/12 مجلس شورای اســالمی جهت تامین این کاال رعایت 
نموده و نسبت به ثبت توانمندی خود در خصوص تامین کاالی مورد مناقصه 
در سامانه ماده 4 قانون مذکور)Tavaniran.ir  ( ثبت نماید.لذا مناقصه گزار  
در این خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت این بند 

بعهده فروشنده می باشد.
الف : شرایط انجام کار

    دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
    دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

    دارا بودن شخصیت حقوقی
     مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد.

ب : مدارک مورد نیاز
ایــران  در ســامانه ســتاد  اســناد  بارگــزاری  و  آمادگــی   اعــالم 

)www.setadiran.ir(
    یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
   یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

     یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه رسمی )برابر 
اصل(

      ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی )خریداران(
      تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.

      ارائه کد اقتصادی براســاس گواهینامه موقــت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش 
افزوده و کد پستی.

      ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان.
     طبق مصوبات هیئت محترم وزیران، ارائه شناســه ملی کاال و خدمات )ایران کد( 

الزامی میباشد.
      توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صالحیت فنی

      ارائه مســتندات مربوط به عضویت در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزي 
)AVL(وزارت نفت

  ارائه مســتندات مربوط به درج نام شرکت در فهرست توانمندی های داخلی مندرج 
در سامانه توانیران 

 کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه ستاد ایران 
بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم، ناقص،مخدوش و دارای مغایرت و همچنین 

مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان حسب مدارک و مستندات ارائه شده 
نســبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های متقاضی بر اساس قوانین و 
مقررات مختار بوده و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود ســلب و 

ساقط می نماید.
- بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. در صورت 
به حد نصاب نرســیدن شرکت های حاضر  در مناقصه، امکان تمدید مهلت زمانی در 

سامانه ستاد ایران وجود دارد.

www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان

آدرس : هرمزگان ، بندرعباس ، گلشهر شمالی ، بلوار دانشگاه ، بلوار مصطفی خمینی، پالک 0، ساختمان آریا، طبقه همکف ، کد پستی : 79153-19744 
Lavantenders@lorc.ir : تلفن :07138318880 داخلی )147-148( و 07138173430 - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071( آدرس ایمیل

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره  م ب ل/1401/722
RLD-4013417-LA تقاضای شماره Semi-Regenerative Reforming Catalyst درخصوص خرید 33 متر مکعب

)مجوز شماره 53121993(     - )میزان سپرده-22,068,794,400 ریال(     - )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000076 (
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی : 1401/04/12، مهلت دریافت اسناد : 1401/04/26 ،     مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(:1401/05/09
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت پاالیش نفت الوان
» سهامی عام « 

شرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد خرید اقالم ذیل را به صورت جداگانه تحت تقاضای ذکر شده  زیر به شرکتهای مجرب و با 
سابقه و واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره  م ب ل/1401/723
RLD-4013418-LA تقاضای شماره Semi-Regenerative Reforming Catalyst درخصوص خرید 57 متر مکعب

)مجوز شماره 53121995(     -)میزان سپرده-33,726,547,200 ریال(     -)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000077 (
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی :1401/04/12، مهلت دریافت اسناد : 1401/04/26 ،      مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران( : 1401/05/09

 لــذا از متقاضیانی که دارای شــرایط زیر می باشــند دعــوت می گردد 
 تا پس از مطالعه شــرایط مناقصــه از طریق دریافت اســناد  از  آدرس 
WWW.LORC.IR )لینک مناقصه هاواستعالم ها –زیر گروه مناقصه( 
مطابق با اطالعات درخواستي نســبت به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ 
اســتعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند تا پس از 

ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آید.
مناقصه گر می بایســت متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی 
کشــور و حمایت از کاالی ایرانی طی بخشــنامه شــماره 30206 مورخ 
98/03/15 ریاست محترم جمهوری و بخشــنامه شماره 364/19091 
مورخ 98/03/12 مجلس شورای اســالمی جهت تامین این کاال رعایت 
نموده و نسبت به ثبت توانمندی خود در خصوص تامین کاالی مورد مناقصه 
در سامانه ماده 4 قانون مذکور)Tavaniran.ir  ( ثبت نماید.لذا مناقصه گزار  
در این خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت این بند 

بعهده فروشنده می باشد.
الف : شرایط انجام کار

    دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
    دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

    دارا بودن شخصیت حقوقی
     مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد.

ب : مدارک مورد نیاز
ایــران  در ســامانه ســتاد  اســناد  بارگــزاری  و  آمادگــی   اعــالم 

)www.setadiran.ir(
    یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
   یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

     یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه رسمی )برابر 
اصل(

      ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی )خریداران(
      تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.

      ارائه کد اقتصادی براســاس گواهینامه موقــت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش 
افزوده و کد پستی.

      ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان.
     طبق مصوبات هیئت محترم وزیران، ارائه شناســه ملی کاال و خدمات )ایران کد( 

الزامی میباشد.
      توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صالحیت فنی

      ارائه مســتندات مربوط به عضویت در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزي 
)AVL(وزارت نفت

  ارائه مســتندات مربوط به درج نام شرکت در فهرست توانمندی های داخلی مندرج 
در سامانه توانیران 

 کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه ستاد ایران 
بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم، ناقص،مخدوش و دارای مغایرت و همچنین 

مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان حسب مدارک و مستندات ارائه شده 
نســبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های متقاضی بر اساس قوانین و 
مقررات مختار بوده و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود ســلب و 

ساقط می نماید.
- بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. در صورت 
به حد نصاب نرســیدن شرکت های حاضر  در مناقصه، امکان تمدید مهلت زمانی در 

سامانه ستاد ایران وجود دارد.

www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان

آدرس : هرمزگان ، بندرعباس ، گلشهر شمالی ، بلوار دانشگاه ، بلوار مصطفی خمینی، پالک 0، ساختمان آریا، طبقه همکف ، کد پستی : 79153-19744 
Lavantenders@lorc.ir : تلفن :07138318880 داخلی )147-148( و 07138173430 - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071( آدرس ایمیل

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره  م ب ل/1401/724
RLD-4013429-LA تقاضای شماره   Sulphur Guard Catalyst D-1275 درخصوص خرید 7 مترمکعب

)مجوز شماره 53121996(      -)میزان سپرده-3,296,812,500 ریال(      -)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000078 (
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی:1401/04/12، مهلت دریافت اسناد: 1401/04/26 ،       مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(:1401/05/09
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سرویس حوادث// معاون عملیات فرماندهی انتظامی کیش 
گفت: امسال ۲5 درصد تماس های کیشوندان با سامانه ۱۱0 
منجر به انجام عملیات و ماموریت های مختلف پلیسی شد. 

   سرهنگ سید مسعود میرحســینی اظهار داشت: در سال 
جاری سامانه تلفنی ۱۱۰ پلیس این جزیره حدود ۲۵ هزار 
بــار به صدا درآمده که بیش از ۶ هزار مورد از این تماس ها 

منجر به عملیات های مختلف پلیسی شد.وی با بیان اینکه این 
تعداد شــامل ۲۵ درصد کل تماس های کیشوندان با سامانه 
۱۱۰ است یادآور شــد: همچنین ۱۹ هزار مورد شامل ۷۵ 
درصد از تماس ها نیز با راهنمایی و ارشــاد کاربران مرفوک 
۱۱۰ حل و فصل شده است.سرهنگ میرحسینی گفت: تماس 

شــهروندان با پلیس ۱۱۰ در این جزیره در سه ماهه نخست 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد 
داشته اســت و ۲۵ درصد ماموریت های شکل گرفته نیز به 
صورت فوریتی دنبال شده است.به گزارش ایرنا، وی با بیان 
اینکه میانگین حضور پلیس در صحنه پس از تماس با سامانه 
۱۱۰ حداکثر ۱۵ دقیقه است افزود: اما ماموریت های پلیسی 
بر اساس دستورالعمل های انتظامی بر اساس اهمیت موضوع 
به سه بخش ویژه، فوری و عادی تقسیم می شود که این نوع 

اهمیت در رسیدن پلیس سر صحنه تاثیر می گذارد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی کیش :
۲5 درصد تماس های کیشوندان با ۱۱0 منجر به انجام ماموریت شد
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11 ذی الحجه 1443

سال بیست و یکم شماره 3926

پس از سه سال وقفه ؛
دهمین سوگواره نوحه های نشسته در میناب 

برگزار می شود
  محمــد انصاری ســرویس شهرســتان// رئیــس اداره 
 فرهنگ و ارشاد اســامی میناب از برگزاری دهمین سوگواره 
نوحه های نشسته )پامنبری( پس از سه سال وقفه در این شهرستان 
 خبرداد.به گزارش خبرنگار دریا، مصطفی کریمی زاده در نشست 
هم اندیشی برگزاری سوگواره ی نوحه های نشسته با بیان این 
که نوحه های نشسته یک سنت و آئین قدیمی و کهن در میناب 
است، افزود:این سبک عزاداری باعث شده پیام عاشورا در هسته 
جامعه شیعی میناب تداوم پیدا کند.وی عنوان کرد:متاسفانه طی 
سال های اخیر در برخی نقاط در عزاداری ها بدعت هایی وارد 
 شــد که برگزاری برنامه هایی نظیر سوگواره نوحه های نشسته 
می توانــد این بدعت ها را کنار بگذارد.این مســئول هدف از 
برگزاری سوگواره نوحه های نشسته را حفظ، تقویت و توسعه 
این آئین دانســت و با اشــاره به این که حب و دلدادگی مردم 
میناب به اهل بیت)ع( باعث رونق این برنامه شده است تصریح 
کرد:مردمی برگزار شدن این سوگواره سبب ماندگاری آن است.
کریمــی زاده با ذکر این مطلب که آئین و رســوم کهن هر ملت 
به عنوان عناصر ســازنده فرهنگی آن ملت به شمار می آیند و 
مردم برای حفظ آن ها نقش مهمی دارند، گفت:مجموعه فرهنگ 
و ارشــاد اسامی در این زمینه هر چه توان دارد به گرفته است.

وی با بیان این که نوحه های نشسته از جمله آئین های رایج در 
منطقه است که ریشه در تمدن مردم این خطه دارد گفت:پس از 
 سه سال وقفه به دلیل شیوع بیماری کرونا، امسال دهمین سوگواره 
نوحه های نشسته)پامنبری( به همت انجمن نوحه های نشسته 
میناب، اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی و دهیاری و شورای 
اســامی روســتای حاج خادمی و با حضور نوحه خوانان از 
سراسر میناب در روستای حاج خادمی میناب برگزار می شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی میناب در ادامه گفت:این 
ســوگواره از ۲۷مردادماه به مدت دو روز در حسینیه روستای 
حــاج خادمی از توابع بخش مرکزی میناب برگزار می شــود.
وی اظهار داشــت:حفظ آئین و سنت های محلی به ویژه آداب 
عزاداری محلی و انتقال آن به نسل های آینده از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که برگزاری این سوگواره ها زمینه حفظ و ترویج 

فرهنگ عزاداری بومی و سنتی را فراهم می کند.
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان خبر داد

اجرای پروژه انتقال آب جهت بهبود کیفیت آب 
روستای خراجی رودان

  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب هرمزگان از اجرای ســه کیلومتر خط انتقال با 
هــدف بهبود کیفیت آب روســتای خراجــی رودان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید حمزه پور در بازدید از 
روســتای خراجی با بیان اینکه آب خراجی از طریق دو حلقه 
چاه تامین می شود، تصریح کرد: با هدف کاهش EC آب روستا 
بزودی با اجرای سه کیلومتر خط انتقال آب دو حلقه چاه در یک 
نقطه ادغام و پس از آن برای توزیع وارد شــبکه انتقال خواهد 
شد.وی اعتبار پیش بینی شــده برای اجرای خط انتقال را ۵۵ 
میلیــارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد: پروژه مذکور تا دهه 
فجر به بهره برداری برســد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
هرمزگان با اشــاره به پروژه نیمه تمام فاضاب خراجی افزود: 
تکمیل این پروژه به دلیل محدودیت اعتباری نیمه تمام باقی مانده 
که آبفا با هدف تکمیل پروژه، پیگیری الزم برای تامین اعتبار آن 
انجام خواهد داد.حمزه پور همچنین با اشاره به دغدغه اهالی در 
خصوص قبوض، از بررسی میدانی با حضور کارشناسان آبفا خبر 
داد و گفت: با توجه به درخواست اهالی در این خصوص موضوع 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی مصرف بهینه آب را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: با توجه به منابع آبی محدود انتظار است، 
مشترکین در این زمینه با آبفا همکاری داشته باشند تا دچار کمبود 
آب نشویم.حسین رئیسی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، 
سیریک و بشاگرد نیز در این بازدید با اشاره به نیاز خراجی برای 
احداث سه کیلومتر خط انتقال افزود: این وعده با تاش مجموعه 
آبفا محقق و تا دهه فجر شاهد بهبود کیفیت آب روستای خراجی 
خواهیم بود.وی با اشاره به خشکسالی و کمبود آب، ضرورت 

مصرف بهینه آب شرب را مورد تاکید قرار داد.
دادستان قشم :  

واگذاری در حریم غار نمکدان قشم 
با دستور قضایی متوقف شده است

  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// دادستان عمومی و 
انقاب قشــم در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری 
غار نمکدان در منطقه آزاد قشم توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش 
خبرنگار دریا، در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی و طرح 
ادعاهایی درخصوص واگذاری عرصه و اعیان غار نمکدان در 
منطقه آزاد قشم و انجام عملیات اجرایی در حریم این ژئوسایت، 
دادستان قشم گفت: این موضوع مربوط به سال ۹۸ است که در 
آن سال واگذاری هایی بدون هماهنگی با منطقه آزاد قشم صورت 
گرفت که عرصه و اعیان غار نمکدان را مورد تعرض قرار داده 
بــود.وی، افزود: در خصوص این موضوع پیگیری های زیاد و 
طوالنی از طریق مدیریت ژئوپارک و مدیریت سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری منطقه آزاد قشم انجام شد که در نهایت 
موضوع منجر به صدور رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
مبنی بر توقف عملیات اجرایی در محدوده غار و عرصه و اعیان 
آن شد.دادستان قشم عنوان کرد: پیرو رای معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری دادستان بندرعباس و رئیس دادگستری استان دستور 
توقف واگذاری را صادر و این عملیات در سال ۹۹ متوقف شد.

خبری

شهرستان

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000193868 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000831778.  

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 هفتم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000193868 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 یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 152 به مساحت 264/13 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/43349/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140040390000361158مورخه 1401/02/24 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 مالک وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک 
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 تملیک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/102034/ن 
مورخه 1401/04/04 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک 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 140140920000193936 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000831824.  

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 هفتم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000193936 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 یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 154 به مساحت 260/82 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/43368/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140040390000361327مورخه 1401/02/24 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 مالک وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک 
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 تملیک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/102038/ن 
مورخه 1401/04/04 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک 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

 

گروه گزارش // پوشش مردم شهر جناح همانند 
 مردم ســایر مناطق جنوبی ایران از گذشــته 

تا کنون تحت تاثیر اقلیم بوده است.
   با ورود وســایل برودتی و اســتفاده از امکانات 
جدید، تا حدودی نقش اقلیم نســبت به گذشــته 
تغییراتی داشته است، اما با وجود این اقلیم تاثیر گذار 
بوده است. برای مثال در شهر جناح زمستان ها برف 
نمی بارد و هوا آنقدر سرد نمی شود که افراد نیاز به 
شــال و کاه دایمی در فصل زمستان داشته باشند. 
بیشتر استفاده مردم شهر جناح، لباس های مربوط 
 به فصل معتدل و گرم سال است. به همین دلیل نیز 
لباس های زمســتانی فروش زیادی در شهر جناح 
نــدارد و بر عکس آن لباس هــای مردانه و زنانه 
تابستانی در جناح بســیار پر فروش می باشد. در 
ارتباط با پارچه ها نیز روال به همین صورت است و 
بیشتر پارچه های معمولی و نازک پر فروش می باشند 
و پارچه های ضخیم فروش محدودتری دارد. پای 
افزار نیز بدین گونه می باشد و کفش مردانه و زنانه 
ساق بلند و پوتین مانند به دلیل گرمای هوا استفاده 
کمتری دارد و بر عکس نعلین و کفش های سبک و 
کتانی استفاده بیشتری دارد. معموال لباس های رنگ 
روشن و سفید به دلیل گرم نشدن زیاد زیر آب کاربرد 
بیشتری دارند. پیشرفت تکنولوژی به گونه ای عمل 
 کرده که معموال افراد در زمستان و تابستان می توانند 
لباس های مشابه بپوشند. در فصل زمستان نیاز به 
وسایل گرمایشی همانند مناطق سردسیر نمی باشد 
و خانه های کنونی که مجتمع مانند هســتند با یک 
بخاری برقی هم گرم می شوند و نوع پوشش مردم 
شهر جناح هم تحت تاثیر تکنولوژی های مدرن قرار 
گرفته است. این نوشتار که با حمایت های فرهنگی 
شورای اسامی شــهر جناح و شهردار پر تاش و 
فرهیخته این شهر جناب آقای مهندس محمد جالی 
به رشته تحریر در می آید در نظر دارد به تاثیر اقلیم 
در پوشش مردن شهر جناح و نوع پوشش مردم این 
شهر در بستر زمان بپردازد.معماری قدیم شهر جناح 
به گونه ای بوده که اتاق ها در اطراف دیوار بوده و 
در جلو برخی از اتاق ها ایوان می زدند و درب اتاق 
 به حیاط باز می شــد، بنابراین سرما و گرما در این 
اتاق ها بیشتر احســاس می شد و افراد در فصول 
متعدد سرما و گرما را بیشتر متوجه شده و معموال 
یکی از اتاق های منزل، اتاق زمستانی بود که در آن 
شومینه قرار می دادند. بنابراین جناحی های قدیم 
تاش داشتند تا لباس های گرم و زمستانی خود را 

در فصل مخصوص بپوشند تا با سرمای هوا مقابله 
نمایند. اما در حال حاضر معماری منازل تغییر کرده 
و ساختمان به صورت تو در تو بوده و با یک بخاری 
برقی و گازی در چند ماه سال که هوا اندکی رو به 
سرما می رود، کل ســاختمان گرم می شود و نیاز 
به پوشش زمستانی در اتاق ها احساس نمی گردد. 
از ســوی دیگر برای رفتن به بیرون هم با توجه به 
امکانات متعدد در محل کار و غیره، نیاز به پوشش 
لباس های گرم متعدد همانند قدیم در فصل زمستان 
یا چله زمســتان نیست. نگارنده به عینه خانه های 
قدیمی و اتاق زمســتانی های شهر جناح و مناطق 
اطراف را دیده است و از منازل کنونی جناح هم به 
خوبی بازدید نموده است. خانه های قدیمی جناح 
دارای پنجره های متعددی بوده است و این پنجره ها 
در فصل تابستان کاربرد زیادی داشت، اما در زمستان 
علیرغم بسته بودن پنجره ها از الی آن ها سرما وارد 
می شــد و افراد را وادار می کرد که در زمان خواب 
 هم لباس گرم آن زمان را بپوشــند. در زمان قدیم 
لباس های پشمی همانند اکنون به وفور در دسترس 
نبود و از کرک و موی حیواناتی نظیر بز، گوسفند و 
شتر لباس های گرم بافته می شد. لباسی که از پشم 
شتر توسط دوک نخ ریسی، رشته شده و سپس بافته 

می شد، بسیار در مقابل سرما مقاومت می کرد. عباها 
بیشتر از پشم شتر بافته می شد که قیمت آن ها نسبت 
به ســایر لباس ها اندکی گرانتر بوده است. اشتغال 
 مردم شهر جناح قدیم در مکان های باز نظیر باغات، 
زمین های کشــاورزی، دامداری، بنایی و غیره در 
فصول متعدد سال باعث می گردید که آن ها همواره 
برای البسه مناسب برای شــرایط آب و هوایی آن 
زمان تاش کنند. در زمان قدیم البسه به وفور دوران 
 کنونی نبوده است. خیلی از البسه مردم جناح توسط 
پارچه هایی که در مناطق جنوبی ایران و از جمله 
روســتای کهتویه بافته می شد و به کرباس کهتویه 
معروف بود، درست می شــد. خاندان نساجی در 
کهتویه که فامیل آن ها برگرفته شــده از نام حرفه 
آن ها بوده است، به تهیه پارچه مشغول بودند. نوع 
اشــتغال مردم جناح در گذشته، نیاز به لباس های 
متعدد و بــا دوام را ایجاب می کرد. کارهای بنایی، 
دامداری، کشــاورزی و باغداری باعث استهاک 
لبــاس می گردید و به همین دلیــل نیز رفو کردن  
 لباس با دست به صورت دایم در خانواده ها صورت 
می گرفت.با کشــف نفت تحول اساسی در لباس 
 مردم شــهر جناح و مناطق اطراف صورت گرفت. 
پارچه هــای صنعتی بتدریج وارد بازار شــد و با 

قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت و از سوی 
دیگر چرخ خیاطی انقابــی را در صنعت دوخت 
و دوز ایجاد کردند. تجار جناح که در شــهر جناح 
و کشــورهای عربی فعالیت می کردند، توانســتند 
در زمینه تجارت پارچه هــم فعالیت نمایند. بازار 
شــهر جناح پر از پارچه هــای گوناگون بود که از 
 مناطق اطراف هم برای خرید پارچه به شهر جناح 
 می آمدنــد. روســتاهایی نظیر کهتویــه که خود 
 تولید کننده پارچه کرباس بودند، در ادامه کار برای خرید 
 پارچــه های صنعتی به شــهر جناح مــی آمدند. 
پارچــه های صنعتی نظیر بشــور و غیــره به دلیل 
قیمت مناسب کاربرد زیادی در دوخت و دوز البسه 
در جنــاح پیدا کرد. با وجود این همه طبقات جامعه 
جناح نمی توانستند به راحتی لباس های متعدد داشته 
باشــند، اما تجار جناح در تهیه لباس و پارجه برای 
خانواده خود پیشــرو بودند. پارچه های وارداتی به 
شــهر جناح در ابتدای امر بیشتر پارچه های هندی 
بودند که دارای نقش و نگار خوبی بود و پارچه های 
شاد و دارای رنگ های متعدد بودند. پارچه هایی که 
در افواه عمومی شــهر جناح به آن ویل می گفتند و 
بیشتر از نخ بوده است به دلیل سازگاری با اقلیم شهر 
 جناح، خریداران زیادی در شــهر جناح داشت و در 

لباس های تابســتانی پر کاربرد بود. این پارچه در 
درســت کردن لباس های بلند زنانه و به ویژه زنان 
 مســن پر کاربرد بوده و هر چند قیمت آن نسبت به 
پارچه های صنعتی نظیر بشور و غیره بیشتر بود، اما 
 به بدن آســیبی وارد نمی کرد . با دوام بود. به تدریج 
پارچــه های ژاپنی نیــز از دبی وارد شــهر جناح 
 گردید. پارچه های ژاپنی از نظر مرغوبیت نسبت به 
پارچه های هندی بهتر بود و از نظر قیمت نیز گرانتر 
 بوده اســت. البته هر فردی نمی توانســت البسه با 
پارچه های ژاپنی تهیه کند، ولی در خیاطی های شهر 
جناح از پارچه های ژاپنی استفاده شده و البسه خوبی 
هم بافته می شــد. در خیاطی هــای زنانه و به ویژه 
چادرهای زنانه نیز پارچه های ژاپنی و هندی کاربرد 
زیادی داشت. لباس های آماده و دوخته شده با قیمت 
مناســب نیز به تدریج از دبی، قطر و برخی دیگر از 
کشورها از مسیر بنادر ایران وارد شهر جناح گردید و 
در این بین لباس های بچه گانه اعم از دخترانه و پسرانه 
که از خــارج وارد می گردید، مورد توجه خریداران 
جناحی قرار گرفت. در زمینه لباس های دوخته شده 
و کفش های سبک و ارزان کشورهای چین، تایلند و 
تایوان عرصه را از دیگر کشورها ربودند و توانستند با 
تولید انبوه البسه ارزان بازارهای کشورهای عربی را 
از از آن خود نمایند و همین البســه نیز از کشورهای 
عربی وارد مناطق جنوبی ایران می گردید. بتدریج نوع 
معیشت مردم شهر جناح نیز همانند سایر مناطق جنوبی 
ایران تغییر کرده و کشاورزی، باغداری و دامداری به 
تدریج رو به افول رفت و بسیاری از نیروی کار شهر 
جناح برای کار به کشورهای عربی که نفت در آن ها 
کشف شده بود، مهاجرت کردند.مهاجرت نیروی کار از 
جناح به مناطق دیگر نیز بر روی البسه مردم شهر جناح 
تاثیر زیادی داشت. این نیروی کار در زمان برگشت 
 به شــهر جناح برای دیدن خانواده و نزدیکان برای 
آن ها البسه متعدد اعم از پیراهن های مردانه و زنانه، 
کفــش و دیگر انواع لباس به عنوان هدیه می آوردند 
 و بتدریج مردم شــهر جناح لباس های آماده شده با 
مارک های متعدد که از خارج از کشور برای آن ها 
توسط اقوامشــان آورده می شد، عادت کردند و تا 
 حدودی خیاطی ها نیز رونق اولیه خود را از دست دادند. 
لباس های آماده برای خریداران مقرون به صرفه بود 
و همین عامل باعث می گردید تا مردم در پوشش 
به لباس و کفش آماده در بوتیک ها روی آورند. با 
وجود این خیاطی های شهر جناح در زمینه دوخت 
کت و شــلوار دامادی و غیره تبحر داشتند و درآمد 
خوبی از این طریق کسب می کردند. برخی از افراد 
متمول هم پارچه های مرغــوب ژاپنی خریداری 
نموده و برای خود و فرزندانشان در خیاطی ها لباس 

می دوختند.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

)قسمت دوم(

پوشش مردم شهر جناح در بستر تاریخ

بمنظور رسیدگی به مشکالت هویتي مردم 
توسط ثبت احوال هرمزگان صورت گرفت 

بازدید از سایه خوش و سایر روستاهاي زلزله زده 
شهرستان// ســرویس  نژاد  دبیری  سعیده 
سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان 
طي سفر به مناطق زلزله زده غرب هرمزگان، 
سایه خوش و سایر روستاهاي آسیب دیده ، 
مشکالت هویتي و فقدان مدارك هویتي مردم 

را مورد بررسي قرار دادند.
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا، راشد رشیدی 
به منظور پیگیری ورسیدگی به مشکات هویتی  
روســتاهای زلزله زده سایه خوش ورستاهای 
تابعه از این مناطق  بازدید بعمل آورد.سرپرست 
اداره کل ثبــت احوال اســتان هرمزگان ضمن 
قدردانی از مسئولین استانی و مردم نوعدوست  
که رســیدگی به امور زلزله زدگان را با جدیت 
دنبال می کنند اظهار داشــت: در شرایط بحران 
و حوادث طبیعی مدارک هویتــی افراد از بین 
می رود و در این شــرایط ثبــت احوال همواره 
دغدغه مند بــوده و تمهیدات و مقدمات الزم را 
در راستاي حل مشکات هویتي مردم زلزله زده 
بکار مي گیرد. در این راستا و با وقوع زلزله در 
غرب هرمزگان، این اداره کل با همکاري ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی، گروه جهادی اعزامی 

از سازمان ثبت احوال کشــور و دهیاري، میز 
خدمات ثبت احوال را در مناطق آســیب دیده 
از تاریخ شــانزدهم تیرماه مستقر نمود.رشیدي 
خاطرنشــان کرد: افرادی که مدارک هویتی  آنها 
هنگام وقوع زلزله ازبین رفته یا مخدوش شــده 
است می توانند به همکاران ثبت احوال مستقر در 
میز خدمت مراجعه  نموده ونسبت به درخواست 

مدارک هویتي خود اقدام نمایند.

آگهی مزایده عمومی

اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس استان هرمزگان

این شرکت در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو )سواری پژو 405 
مدل 87 دوگانه ســوز ( متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به 

فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده پس از 
درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح الی 14 ظهر به دبیرخانه 
این اتحادیه واقع در خیابان طلوع روبروی اداره کل دامپزشکی. اتحادیه 
تعاون روستایی خلیج فارس اســتان هرمزگان مراجعه نمایند . تلفن 
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فروردین :
امروز ممکن است خیلی با اشــتیاق از رختخواب تان 
 بیرون بیایید، اما همین که کمی از روز بگذرد شــاید این 
عالقه ای که نشــان می دهید تبدیل به بی حوصلگی و 
خستگی شود. خوشبختانه این قابلیت را دارید که تحمل کنید و وظایفی را 
که از شما انتظار می رود انجام دهید، حتی اگر احساس کنید که آن نیروی 
همیشــگی را در اختیار ندارید. به خاطر این که انرژی هایتان فروکش 
کرده اند گله و شکایت نکنید. فقط کافی است به کارتان ادامه دهید، حتمًا 
پاداش تالش تان را خواهید گرفت. نصف پیروزی شما در این است که 

خودی نشان دهید.
     اردیبهشت :

امروز از اعتماد به نفس و ثبات خوبی برخوردار هستید، 
به همین خاطر می توانید بدون این که درگیر ماجراهای 
پر آشــوب دیگران شوید به حرف هایشان گوش کنید. 
حتی اگر اکنون احساسات تان غلیان کنند، مطمئناً هر چه هستند ریشه 
در واقعیت دارند. بهتر است احساسات تان را با دیگران در میان بگذارید 
و به این فکر نکنید که آن ها قرار اســت چه واکنشی نشان دهند. نگران 
نباشید، حتمًا می توانید در مذاکره با دیگران موضع خودتان را حفظ کنید .

    خرداد :
شاید امروز یک اتفاق هیجان انگیز در انتظار شما باشد، 
 اما این قدر کار روی ســرتان ریخته که نمی توانید به این 
فرصت ها توجه کنید. اکنون خیلی دوســت دارید که در 
فعالیت های اجتماعی شرکت کنید، اما به شما توصیه می شود که بازی 
و تفریح را برای یک روز دیگر بگذارید. پس هر چه قدر هم که دل تان 
می خواهد اوقات تان را به شادی بگذرانید، بهتر است فعاًل این افکار را از 
سرتان بیرون بریزید. باید راهی پیدا کنید تا وظایف تان را زمان بندی کنید، 

یعنی خوش گذرانی های زودگذر را هر طور شده کنار بگذارید.
    تیر :

امروز ممکن اســت افکارتان مدام حول و حوش مسایل 
عشــقی و عاطفــی بچرخد. این افکار عشــقی به معنی 
رویاپردازی نیست، بلکه به نظر می رسد که این اتفاقات در 
واقعیت جریان دارند. دقیقًا می دانید که چه می خواهید و چه طور قرار 
است به آن دست پیدا کنید. شاید از روابطی که اکنون دارید کاماًل راضی و 
خوشحال باشید. اجازه ندهید که انتظارات دیگران مانع راه تان شود و شما 
را از رسیدن به هدف واقعی تان بازدارد. همین که به ندای قلب تان گوش 

دهید کافی است، بقیه ی چیزها خودش درست می شود.
      مرداد :

امروز همه چیز تغییر کرده اســت و دیگران اصاًل متوجه 
نیستند که شما امروز با یک نیروی درونی هدایت می شوید. 
می توانید به خوبی ظاهرتان را حفظ کنید، به این ترتیب 
هیچ کس نمی فهمد که در درون تان چه قدر همه چیز پیچیده و گره خورده 
است. اگر بین دنیای درونی و بیرونی گیر افتاده اید به شما توصیه می شود 
که حواس تان را به خاطر اتفاقات پیرامون تان پرت نکنید. برای این که در 

جهت مناسب قرار بگیرید باید به حس ششم تان اطمینان کنید.
   شهریور :

 امروز همه چیز سرشــار از احساسات است، زیرا دقیقًا 
می دانید به آن کسی که دوست اش دارید چه باید بگویید. 
اما از جوابی که ممکن است بگیرید مطمئن نیستید، به همین 
خاطر فکر می کنید که شاید بهتر است آن چه را در قلب تان می گذرد نزد 
خودتان نگه دارید. می توانید برای شروع کم کم پیش بروید، یعنی ناگهان 
همه ی احساسات تان را فاش نکنید. به شما توصیه می شود که در سایه 

بمانید، اگر احساس کردید که اوضاع مناسب است قدم فراتر بگذارید.
     مهر :

امروز می توانید سیاســت به خرج دهید و اختالفی را 
که با یکی از همکاران تان داشــته اید کم کم حل کنید. 
اگر شروع به صحبت کنید می بینید که اختالفات گذشته 
بســیار بی مورد و جزیی بوده اند. اکنون زمان مناسبی برای به تفاهم 
رســیدن است، زیرا هر دو طرف به این نتیجه رسیده اید که بهتر است 
همدیگر را ببخشید و به دنبال این نباشید که چه کسی راست می گوید.

       آبان :
برای ایــن که بتوانید برای برنامه های خالقانه ای که در 
ســر دارید دیگران را با خود همراه سازید باید آهسته و 
پیوسته حرکت کنید. شاید احساس کنید که باید در مقابل 
مخالفت دیگران بایســتید. به نظر می رسد که اکنون زمان آن است که 
خودتان را ثابت کنید، اما این ضرورتی که احساس می کنید فقط یک 
توهم است. چیزی برای نگرانی وجود ندارد، اکنون همه ی چیزهایی 
که برای پیشبرد هدف تان نیاز دارید در دسترس اند. فقط یادتان باشد 
که باید آهســته پیش بروید، پس برای این که حرف تان را به کرسی 

بنشانید عجله نکنید.
    آذر :

به نظر می رسد که همه چیز خوب است و مشکلی وجود 
ندارد، به عالوه فکر می کنید که اکنون زمان مناســبی است 
 تا نقشــه های تــان را عملی کنید، اما بــا وجود همه ی 
 این ها انگار یک چیزی اشــتباه است. احســاس می کنید که قرار است 
 اهداف تان با شکست مواجه شوند. حواس تان به زمان بندی باشد، بهتر است 
وقت تان را به خاطر تغییر چیزهایی که تغییرناپذیرند تلف نکنید. اکنون فقط 

باید صبوری به خرج دهید و کمی هم با منطق و فلسفه فکر کنید.
     دی :

امروز بزرگ ترین معضل شــما این است که یک راهی 
برای رســیدن به اهداف تان پیدا کنید. به نظر می رسد 
 که انگار به لحظه ی عملی کردن نقشــه هایتان نزدیک 
شده اید. حس ششم تان به شما می گوید که کمی بیشتر درنگ کنید. 
بهتر است بعضی کارها را به روز دیگری موکول کنید، در این فاصله باید 
اهداف تان را با دقت بیشــتری بررسی نمایید. برای این که به موفقیت 
پایدار دست پیدا کنید به شما توصیه می شود که آهسته و قدم به قدم 

پیش بروید
   بهمن :

اکنون بهترین فرصت اســت که دســت به کار شوید و 
نقشــه های تان را عملی کنید. به دنبال راهی هستید تا 
 طوری قدم بردارید که همکاران تان را ناراحت نکنید. 
 دوست ندارید وارد بازی قدرت شــوید، پس حواس تان باشد که با 
جاه طلبی هایتان دیگران را اذیت نکنید. برای این که اعتماد آن ها را 
جلب کنید باید انگیزه های تان را با جزییات برای شان تعریف کنید، آن 

وقت شاید دل شان بخواهد که با شما همراه شوند.
  اسفند : 

دیدگاه تان نسبت به آینده مورد توجه همکاران تان قرار 
گرفته است، اگرچه هنوز دچار شدت احساسات هستید، 
اما به نظر می رسد که فشارهای زندگی در حال فروکش 
کردن هستند. اکنون راهی پیدا کرده اید که می توانید از این موقعیت دشوار 
 خودتان را خالص کنید. شاید مجبور شوید بعضی چیزها را به خاطر 
 به دســت آوردن هدف تان فدا کنید، اما اصاًل جای نگرانی نیســت. 
اولویــت بندی های تان را درســت انجام دهید و وقتــی درباره ی 
 اهداف تان با دیگران حرف می زنید حقیقت را بگویید. ســعی کنید با 

صداقت رفتار کنید تا همه قصد و نیت حقیقی شما را بفهمند.

گروه  اســتاد   // ســالمت  سرویس 
بهداشت  دانشــکده  ویروس شناسی 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران و عضو 
کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، با 
 BA5 و BA4 بیان اینکه دو زیر سویه
وارد کشور شده اند، گفت: به طور کلی 
هیچ کشــوری نمی توانــد از انتقال و 
جلوگیری  تنفسی  ویروس های  انتشار 

کند. 
   دکتــر طلعــت مختــاری آزاد رئیس 
آنفلوآنزا  آزمایشگاه های مرجع کشوری 

درباره رفتار ویروس BA۴ و BA۵ که 
به عنوان زیرسویه  های امیکرون شناخته 
می شــوند، گفت: باید توجه کرد که دو 
زیرسویه BA۴ و BA۵ از نظر تغییراتی 
که کرده، حتی با خود ویروس اُمیکرون 
باوجود   اولیه هــم تفاوت هایــی دارد. 
اُمیکرون  زیرســویه های  دو،  این  اینکه 
محسوب می شــوند، اما تغییرات زیادی 

کرده اند.
*  پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت به 

واکسن  سازان کرونا
   وی افــزود: این تغییرات باعث شــده 
که در عیــن اینکه هنوز واکســن  های 
کرونای قبلی می توانند در پیشــگیری از 
ابتای شــدید و مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری موثر باشــند، اما این تغییرات در 
دو زیرسویه BA۴ و BA۵ باعث شده 
که ســازمان جهانی بهداشت و برخی از 
فکر  به  واکسن  تولیدکننده  کشــورهای 
این باشند که در فرمول واکسن تغییراتی 
 ایجاد کننــد. با این حال تاکید می کنم که 
هنوز واکســن های قبلــی می توانند در 
پیشگیری از مرگ ومیر و شدت بیماری 

موثر باشد.
*  بیماری زایــی BA۴ و BA۵ چگونه 

است؟
مختاری آزاد درباره وضعیت بیماری زایی 

دو زیر ســویه BA۴ و BA۵، گفت: در 
عیــن حال باید توجه کــرد که تغییر در 
ویروس، می تواند تغییراتی را هم در رفتار 
ویروس ایجاد کند. هنوز بیماری زایی دو 
زیرســویه BA۴ و BA۵ به شدت دلتا 
نیست و مایم تر از دلتاست، اما نمی دانیم 
در آینــده به چه صــورت خواهد بود. 
همچنین طبق مطالعاتی که انجام شــده، 
 دوره نهفتگی بیماری در این دو زیرسویه 
مانند کروناویروس های قبلی دو تا ســه 
روز نیســت و به نظر می رسد می تواند 

طوالنی تر هم باشد.
* زیرسویه های BA۴ و BA۵ در ایران

 BA۵ و BA۴ وی درباره زیرسویه های  
در ایران گفت: سوال این است که آیا این 
ویروس وارد کشور شده است، پاسخ این 
اســت که بله؛ به طور کلی هیچ کشوری 

نمی تواند از انتقال و انتشار ویروس های 
تنفســی جلوگیری کند. این ویروس هم 
وارد ایران شــده و فعا در شــروع آن 
هســتیم، باید ببینیم کــه روند ویروس 
چگونه خواهد بود. بسته به روند و شدت 
بیماری طبیعی است که تصمیمات مرکز 
بهداشت و  بیماری های وزارت  مدیریت 

ستاد کرونا تغییر خواهد کرد.
   مختــاری آزاد با بیــان اینکه معموال 
وقتی انتقال و انتشــار ویروسی تنفسی 
شروع می شــود، معموال غالب هم شده 
و جایگزین ویروس قبلی می شود،  ادامه 
داد: در حال حاضر داریم افزایش موارد 
بیمــاری را می بینیم و باید یکی دو هفته 
صبر کنیم تــا ببینیم روند به چه صورت 
پیش می رود. مانند بسیاری از کشورها در 
ایران هم این دو زیر سویه روند افزایشی 

را دارد نشان می دهد.وی درباره وضعیت 
توالی  یابی ویروس نیــز گفت: به طور 
کلی دو مرکز انستیتو پاستور و مرکز ملی 
آنفلوآنزای دانشگاه علوم پزشکی تهران 
توالی یابی کامل ویروس را در کشور انجام 
می دهند. تا پیش از این تست ها کم شده 
بود و مردم هم کمتر برای تست مراجعه 
می کردند، اما اکنون یک روند افزایشــی 
در تعداد تست ها داشته ایم.مختاری آزاد 
تاکید کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی 
بسیار مهم اســت. در عین حال افرادی 
که احساس بیماری دارند، حتما ماسک 

بزنند.
  وی گفت: در گزارشــی گفته شده که 
چهار واریانت آلفا، گاما، بتا و دلتا که قبا 
داشتیم، تقریبا جزو ویروس هایی هستند 
که فعا در دنیا دیده نشده است که ممکن 
است بعدا مجددا گزارش شوند، اما فعا 
گفته می شود که امیکرون و واریانت های 
زیرمجموعه آن در دنیا دیده می شود. البته 
تاکید می شود که ممکن است بعدا شرایط 

متفاوت شود.

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد 

زیرسویه های BA۴ و BA5 امیکرون در ایران 

سرویس سالمت // مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی با اشاره به طرح بیمه زوجین نابارور که ٩0 درصد از 
هزینه های درمانی در مراکز دولتی را براساس تعرفه عمومی 
غیردولتی پوشــش می دهد، گفت: در راستای برخی گفت 
وگوها، پیش بینی می شود خدمات ناباروری در بخش خصوصی 

نیز به میزان قابل توجهی تحت پوشش قرار بگیرد. 
   پوشــش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و 
زنان در بند ۳ سیاست های کلی جمعیت اباغی رهبر معظم انقاب 
در ســال ۱۳۹۳ مورد تأکید قرار گرفته و در قانون برنامه ششم 
توسعه نیز تمهیدات الزم اعم از ارائه تسهیات به منظور افزایش 
سامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی تکلیف 
شده است.بنابراین در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیمه  درمان ناباروری 
تصویب و دولت مکلف به پوشــش ۹۰ درصدی کل هزینه های 
سه دوره کامل یکی از روش های کمک باروری )آی. سی. اِس. 
آی( و )آی. وی. اِف( برای هر زوج نابارور و پوشش هزینه های 
دارویی و پاراکلینیک و ســایر روش های درمان ناباروری شده 
است. یکی از نخســتین مصوبه های دولت سیزدهم نیز تصویب 
شــیوه اجرای قانون بیمــه ناباروری و پوشــش بیمه های پایه 

خدمات نازایی و ناباروری بود.براساس این مصوبه، ۹۰ درصد از 
هزینه های درمان ناباروری در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی 
براساس تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت می شود و همه زنان زیر 
۴۵ سال که یک سال پس از تصمیم به فرزندآوری، نتوانند باردار 
شوند، می توانند از خدمات این حوزه استفاده کنند. این خدمات 

همچنین هر دو تا سه سال قابل تمدید است.
*  تاثیر طرح بیمه زوجین نابارور بر افزایش فرزندآوری

  شــهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تأمین 
اجتماعی در خصوص تاثیر طرح بیمه زوجین نابارور بر افزایش 
فرزندآوری در کشــور اظهار داشت: این طرح طبیعتا با کاهش 
و رفع مشــکات مالی زوجین نابارور و جمعیت جوان خواهان 
فرزند، بر افزایش فرزندآوری در جامعه نیز اثرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: با کاهش موانع اقتصادی بیمه شــدگان، طبیعتا 
دسترسی به خدمات پزشکی و استفاده از خدمات حوزه ناباروری 

هم افزایش یافته و این امر به تدریج باعث رشد موالید در کشور 
خواهد شد.غفاری همچنین در خصوص استفاده از درمانگاه های 
خصوصی در این زمینه گفت: در حال حاضر خدمات ناباروری 
در بخش های دولتی پوشش داده می شود. در بخش خصوصی با 
تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه شده و اخیرا نیز در راستای برخی 
از گفت وگوها پیش بینی می شود که خدمات این حوزه در بخش 
خصوصی نیز به میزان قابل توجهی تحت پوشــش قرار بگیرد.

وی ادامــه داد: در برخی بخش ها که امکانات و تجهیزات دولتی 
پاسخگوی نیازهای مربوطه نباشد، بیمه شدگان ناگزیر بتوانند از 
بخش خصوصی هم استفاده کرده و هزینه های این بخش نیز به 
حداقل کاهش پیدا کند.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی خاطرنشــان کرد: در واقع سازمان به دنبال کاهش بار 
مالی مردم در استفاده از خدمات این حوزه در بخش خصوصی 
با بهره گیری از افزایش هزینه کرد سازمان های بیمه گر است.وی 

اضافــه کرد: در صورت وجود امکانات و تجهیزات موردنیاز در 
بخش های دولتی، ترجیحا بیمه شــدگان هم باید از خدمات این 
حوزه اســتفاده و تامین اجتماعی هزینه های این بخش را تامین 
می کند، اما در صورت عدم وجود برخی امکانات در مراکز دولتی، 
مدیران در استان تصمیم گیری و در صورت ضرورت، بیمه شدگان 

از خدمات بخش خصوصی هم بهره خواهند برد.

اعالم جزئیات طرح بیمه زوجین نابارور 

سرویس ســالمت // مدیر تحقیق و توسعه     
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
با بیان این که ایمنی بیشتر افراد جامعه حاصل 
واکسیناســیون و ایمنی طبیعی است، گفت: 
برای ُدز یادآور توصیه به مصرف واکسن هایی 

بر پایه پروتئین نوترکیب است.
  ۸۰ درصد سبد واکسیناســیون در ایران سهم 
سینوفارم است و بیشــتر افراد در ایران واکسن 
ســینوفارم زده اند که واکســن غیرفعال است، 
تحقیقات نشــان می دهد ُدز بوستر اگر واکسن 
متفاوت نوترکیب باشــد؛ چه واکسن پروتئینی 
یــا نوترکیبی، ایمنی بیشــتری ایجــاد می کند. 
واکسن های پاستوکووک، اسپایکوژن و کوورازی، 
واکسن های پروتئینی هستند که برای ُدز چهارم 
توصیه می شــوند. چنانچه این واکســن ها در 
دسترس نبودند پیشنهاد متخصصان تزریق واکسن 
آسترازنکاست و اگر هیچ کدام از این واکسن ها در 
دسترس نبودند پیشنهاد می شود واکسن مشابه ۳ 

ُدز قبلی تزریق شود.
   دکتر سید رضا بنی هاشمی، عضو هیئت علمی 
موسســه رازی درباره این که آیا واکســن های 
استفاده شده در ایران موجب ایمنی کنونی شده 
یا هزینه های بیشتری را بابت این ایمنی پرداخت 
کرده ایم؟ گفت: با توجه به آمار مجله لنست درباره 
تعداد افراد درگیر به ویروس کرونا و مقدار مرگ 
و میر ناشی از آن می توان گفت علت مصونیتی که 

هم اکنون در کشور شاهد آن هستیم، پدیده ایمنی 
ترکیبی )HyBrid immuNity( است.او با بیان 
 این که بیشترین واکسن های تزریق شده در ایران، 
واکســن های ویروس غیر فعال بود که از نظر 
ایمنی زایی و اثربخشــی نمی توانست به تنهایی 
باعث افزایش چنین سطح ایمنی شود تاکید کرد: 
ابتای شــمار زیادی از مردم به ویروس کرونا 
عامل دیگر آرام شــدن موقتی این ویروس در 

کشور بوده است.  
    بنــی هاشــمی با اشــاره به این کــه ایمنی 
ترکیبی با گذشــت بیش از ۶ ماه ضعیف شــده 
و بــرای واریانت های جدیــد کارایی مطلوبی 
نــدارد، تاکید کرد: واریانت هــای اُمیکرون که 
به احتمال بســیار زیاد به دلیل رعایت نشــدن 
پروتکل های بهداشــتی و ترددهــای مرزی، به 
داخل کشور منتقل می شود احتماال از واریانت 
 BA۴ و یا BA۵ باشــد که توانایی ســرایت 
فوق العاده ای دارد، اگرچه شاید این واریانت ها به 
مرگ و میر و بستری های طوالنی منجر نشوند 
اما از خصوصیات آنها، ایجاد عوارض طوالنی 
مدت به ویژه مشــکات ذهنی است.پژوهشگر 
حوزه ایمونولوژی و واکسن موسسه رازی، افراد 

واکسن نزده را در معرض بیشترین خطر ابتا به 
 واریانت هــای جدید عنوان کرد و گفت: پس از 
گذشــت بیش از ۲ سال از شیوع پاندمی کرونا، 
سیستم ایمنی همچون سال ۹۸ دست و پا بسته 
نیســت و می تواند با کمک حافظه قبلی مقابل 
این ویروس به خوبی مقابله کند؛ به همین دلیل 
کسانی که هیچ ُدزی از واکسن دریافت نکرده اند 
خصوصیت ذکر شده را ندارند و در معرض خطر 

جدی خواهند بود. 
   بنی هاشــمی با بیان این که اگر فردی از سطح 
باالی ایمنی زایی برخوردار باشــد می تواند این 
 پیک را با کمترین عوارض پشــت سر گذارد، 
محقق شدن این شــرایط را دریافت ُدزهای 
یادآور عنوان کرد و گفت: برای شارژ سیستم 
ایمنی و با توجه بــه عفونت های مختلف در 
دوران کرونــا و افزایش عوامــل التهابی باید 

در انتخاب نوع واکســن بسیار دقت کرد. ایمنی 
ایجاد شده بیشتر افراد جامعه ایمنی ترکیبی است 
کــه حاصل برخورد با پیکــره کامل ویروس و 
واکسن هایی است که از جرم کامل ویروس و یا 
وکتورهای ویروسی استفاده شده است. به همین 
علت برای ُدز یــادآور توصیه به مصرف پلتفرم 

پروتئین نوترکیب است.
   مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی، در پاسخ 
به این ســوال که آیا باید منتظر نسل های جدید 
واکسن برای زیر واریانت های اُمیکرون باشیم، 
بیان کرد: سرعت انتشار ویروس و تجربه سیستم 
بهداشتی کشور نشــان می دهد تا مطالعات این 

واریانت انجام شــود و مطالعات واکسن 
جدید پایــان یابد، به 

صورت طبیعی 
بــا 

واریانت 
مواجه  جدید 

خواهیم شــد. به همین دلیل توصیه می شود که 
با همین واکســن های موجود و تزریق ُدزهای 
یادآور، آمادگی سیســتم ایمنی به حداکثر میزان 
ممکن رسانده شود. بهتر است مردم در دریافت 
ُدز یادآور با واکســن های مناسب تاخیر نداشته 
باشند چرا که کادر بهداشــت و درمان به دلیل 
نامایمات دوران کرونا توانایی روحی و جسمی 
ســابق را ندارند و جامعه 
این  از  بیــش  هم 
در  نمی تواند 
می  ند پا

کرونــا 
قربانی بدهد. 

برای ُدز چهارم چه واکسنی بزنیم؟ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
نظر به اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین محل شــارع متروکه به مساحت 11/37 
متر مربع مورد تقاضای صدیقه پورمعاد فرزند عبداله 
دارای پــالک 11008- اصلی واقع در محله اوزیها 
بخش یک بندرعباس تاکنون بعمل نیامده اســت ، 
برحسب درخواست کتبی متقاضی ، تحدید حدود 
اختصاصی درمورخه 1401/05/11 راس ساعت 8 

صبح در محل بعمل خواهد آمد ، اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14 
قانون ثبت ، ازمتقاضی و کلیه مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ســاعت 
مقرر در محل حضور به هم رسانند .واخواهی مجاروین نسبت به حدود وحقوق 
ارتفاقــی ، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد ومعترض میتواند به اســتناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها درمراجع 
قضایی از بین رفته اســت مصوب 1373/2/25 وماده 86 آیین نامه قانون ثبت ، 
میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه وتقدیم 
دادخواست نمایند وگواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند ، در غیر 
اینصورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود 
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یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در پروژه های صنعتی  واقع در 35 کیلومتری جاده بندرعباس – بندرخمیر، از افراد واجد شرایط ذیل دعوت 

به همکاری می نماید :
عنوان شغلی 

حسابدار  )تمام وقت(
مدرک و رشته تحصیلی

حسابداری

حداقل سابقه مورد نیاز
3 سال سابقه مرتبط

شرایط تخصصی
مسلط به امور حسابداری ، مالیاتی ،

 بیمه آشنا به مجموعه قوانین و بخشنامه های مرتبط

ردیف
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از افراد واجد شرایط  می توانند تا حداکثر پس از 10 روز از انتشار  رزومه خود را به آدرس الکترونیکی Resume@asiawaterco.com ارسال نمایند .

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
نظر به اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 131/61 متر مربع مورد تقاضای احمد تبرزد فرزند علی دارای پالک 9750- 
اصلی واقع در محله سید کامل بخش یک بندرعباس تاکنون به عمل نیامده است ، برحسب درخواست کتبی متقاضی ، تحدید حدود اختصاصی در مورخه 
 1401/05/11 راس ساعت 8 صبح در محل بعمل خواهد آمد . اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14 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 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض میتواند به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا 
اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت ، میبایست ظرف مدت یک ماه 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 .  1401/125 م/الف - تارخ انتشار: 1401/04/20
علی امیری  - سرپرست اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس
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سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان پیش از خطبه های نماز جمعه قشم: 

خرید خدمت در ۶0۶ مرکز درمانی استان انجام می شود

گــروه خبر // دکتر غالمعباس مومنی سرپرســت 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان پیش 
از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان قشم به 

مناسبت هفته تامین اجتماعی سخنرانی کرد.
    به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ دکتر غامعباس 
مومنی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان 
قشم با تبریک عید سعید قربان گفت: ما مسووالن باید 
در کنار مردم باشیم و بدی ها، زشتی ها، کم کاری ها و 
ناتوانی ها را ذبح و قربانی کنیم و به جای آن خداوند به 
ما توانایی، والیت مداری، خوبی و خدمتگزاری عطا 
می کند. مومنی با تبریک هفته تامین اجتماعی افزود: 
هفته تامین اجتماعی فرصتی است تا بتوانیم مشکات 
و چالش های پیش رو را بررسی کرده و آنها را برطرف 
نموده و توانمندی های خود را تقویت نماییم.سرپرست 
مدیریت درمــان تامین اجتماعی هرمزگان بیان کرد: 

سازمان تامین اجتماعی به دو صورت مستقیم و غیر 
مســتقیم خدمات درمانی خود را به بیمه شدگان این 
سازمان ارائه می کند. وی خاطرنشان کرد: در درمان 
مســتقیم، خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان از 
جمله بیمارســتان، درمانگاه و ... به بیمه شدگان ارائه 
می شود و در درمان غیرمستقیم خرید خدمت صورت 
می گیرد. مومنی اظهارداشــت: مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان هرمزگان در ۹مرکز ملکی شامل یک 
بیمارستان، یک پلی کلینیک و هفت درمانگاه در سطح 
استان خدمات درمانی را به بیمه شدگان عرضه می کند. 
این مسوول با اشاره به ارائه خدمات غیرمستقیم درمانی 
تامین اجتماعی عنوان کرد: در استان هرمزگان ۶۰۶ 
مرکز درمانی طــرف قرارداد با مدیریت درمان تامین 
اجتماعی هرمزگان هســتند و خرید خدمت از این 
مراکز صورت می گیرد. وی اضافه کرد: در هرمزگان 

۲۲ بیمارســتان، ۱۸۷ پزشــک، ۱۴۷ داروخانه، ۶۳ 
آزمایشــگاه، ۲۸ رادیولوژی، ۲۴ ســونوگرافی، ۳۵ 
فیزیوتراپی، دو ســنگ شــکن، پنج ام آرآی، سیزده 
سی ای اســکن، ۲۲ دی کلینیک، ۴۴ درمانگاه و ۳۴ 
مرکز دیگر با سازمان تامین اجتماعی همکاری دارند. 
وی با اشــاره به اینکه در برخی شهرستان های استان 
مرکز درمانی ملکی سازمان وجود ندارد عنوان کرد: در 
سال گذشته مجوز ساخت ۵ درمانگاه در پنج شهرستان 
استان هرمزگان از سازمان تامین اجتماعی گرفته شد 
 و در تاش هستیم تا مقدمات اولیه و مجوزهای الزم 
برای ســاخت این درمانگاه ها را اخذ کرده و در این 
شهرستان ها نیز درمانگاه ساخته و خدمات درمانی 
رایگان به بیمه شدگان ارائه نماییم.وی یکی از خدمات 
خوبی که توسط ســازمان تامین اجتماعی ارائه شده 
را الکترونیکی کردن نســخ عنوان کــرد و گفت: با 
الکترونیکی شــدن نسخ، ســازمان تامین اجتماعی 
توانست صرفه جویی قابل توجهی در زمینه هزینه های 
خود از جمله چــاپ دفترچه نماید که این هزینه ها 
به ســمت ارائه خدمات درمانی مناسب تر از جمله 
ارائه خدمات درمانی رایگان بســتری در شهرهایی 
که بیمارســتان این ســازمان وجود ندارد، همچنین 
 رایگان شدن فرانشیز درمانی برای بستری شدن افراد 
باالی ۶۵ ســال در بیمارستانهای دولتی در شهرهای 
دارای بیمارســتان تامین اجتماعی اشاره کرد. وی در 
پایان با اشــاره به زلزله اخیر در استان عنوان کرد از 
همان ســاعات ابتدایی پس از زلزله مدیریت درمان 
تامین اجتماعی با ارسال آمبوالنس، پزشک و پرستار 
به محل زلزله، ارائه خدمات به حادثه دیدگان زلزله را 

در دستور کار خود قرار داد.

  

و  تفریحی  // مجموعــه  گروه گــزارش 
 تاریخــی ارمغــان مالیات شهرســتان 
حاجی آباد از محل وصول مالیات افتتاح شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛در اولین روز 
هفته مالیات و فرهنگ سازی مالیاتی، 
پارک ارمغان مالیات توســط مدیر کل 
امور مالیاتی هرمزگان و با حضور امام 
جمعه شهرستان حاجی آباد، فرماندار 
حاجــی آباد، شــهردار حاجی آباد و 
معاونین اداره امــور مالیاتی هرمزگان 
افتتــاح و تقدیم مردم این شهرســتان 
هرمزگان  مالیاتی  امور  شــد.مدیرکل 
در آییــن افتتاح مجموعــه فرهنگی 
 تاریخی ارمغان مالیات در شهرســتان 
حاجی آباد، اظهار داشــت: پرداخت 
مالیــات موجــب عمــران و آبادانی 
بیشتر در شهرســتان های کشور می 
 شــود.رضا آخوند زاده افزود: افتتاح 
 پروژه هایی از محــل مالیات موجب 
می شود که مردم آثار پرداخت مالیات 
را ببینند و امر پرداخت مالیات مشارکت 
بیشتری داشته باشند.آخوند زاده تشویق 
مودیــان مالیاتی برای خــود اظهاری 
واقعی تر و وصول مالیات بیشــتر را 
از آثار افتتاح پــروژه های عمرانی با 
نام ارمغان مالیات عنــوان کرد.وی با 
بیان اینکه افتتــاح مجموعه فرهنگی 
تاریخی در ورودی اســتان هرمزگان 
 افتخاری است که نه تنها مردم شهرستان 
حاجی آباد بلکه مردم هرمزگان و مردم 
سایر استان ها که می خواهند وارد این 
استان شوند از آن بهره مند خواهند شد، 

تاکید کرد که سایر شهرداران نیز در این 
راستا اقدام و پروژه های عمرانی را با 
عنوان » ارمغان مالیــات« نامگذاری 
نمایند تا مردم بیشــتر از آثار پرداخت 
مالیات خود مطلع شوند.مدیر کل امور 
مالیاتی هرمزگان بیان داشت: در راستای 
فرهنگ سازی مالیاتی پیگیر هستیم که 
 مردم آثار پرداخت مالیات را به صورت 
عینی تر و بیشــتر در استان هرمزگان 
ببیند.شــهردار حاجی آباد نیز در آئین 
تفریحی  تاریخی و  افتتاحیه مجموعه 
ارمغان مالیات گفت: فاز نخســت این 
مجموعه در زمینی به مساحت ۳ هکتار 
و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال اعم 
از اعتبار تملک و آماده سازی عمرانی 
افزود:  برداری رسید.معصومی  بهره   به 
بازی هــای آبی، یــک و نیم هکتار 
فضای ســبز و نخلستان، برج نوری و 
چراغ های نور افکن و اســتراحت گاه 
از امکانات فاز نخســت این مجموعه 
تاریخی و تفریحی می باشــد.وی در 
پایان گفت: کل مساحت این پروژه بیش 

از ۱۹هکتار می باشــد که در فاز های 
بعدی به بهره برداری خواهد رسید.

   قدر دانی امــام جمعه حاجی آباد 
از احداث مجموعــه تاریخی، تفریحی 
ارمغان مالیات در شهرستان حاجی آباد

  امــام جمعه حاجی آبــاد از احداث 
مجموعه تاریخــی، تفریحی »ارمغان 
مالیات« در این شهرســتان قدر دانی 
شریفی  والمسلمین  االسام  کرد.حجه 
در جمع مدیــرکل، معاونین و رئیس 
اداره منابع انسانی و رفاه اداره کل امور 
مالیاتی هرمزگان ، فرماندار، شهردار و 
سایر مســئولین این شهرستان ، ضمن 
تبریک هفته مالیات و فرهنگ سازی 
مالیاتی از اقــدام مدیرکل امور مالیاتی 
هرمزگان در راستای کمک به احداث 
این مجموعه و فرهنگ سازی مالیاتی 
ایــن شهرســتان تقدیرکرد.حجه  در 
االسام و المسلمین شریفی اظهارداشت: 
 احداث این مجموعه تاریخی و تفریحی 
 در ورودی اســتان هرمــزگان اقدام 
شایســته ای اســت که نه تنها مردم 

شهرســتان حاجی آبــاد و هرمزگان 
 بلکه تمام مردمی که از این مسیر عبور 
می کنند ، بدانند مالیات پرداختی آنان 
در راســتای عمران و آبادانی  کشــور 
 هزینه می شــود.وی افزود: نامگذاری 
پروژه های عمرانی که از محل مالیات 
احداث می شــود و با عنوان » ارمغان 
مالیات« نامگذاری می شــود ، اشتیاق 
مردم را برای پرداخت مالیات و عوارض 
افزایش داده و توســعه فرهنگ سازی 
 مالیاتــی را نیز در برخواهد داشــت.
امام جمعه حاجی آباد با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه پرداخت 
بیان داشــت:  مالیات واجب اســت، 
براساس شــواهد و مستندات تاریخی، 
پرداخت مالیات در صدر اســام و از 
زمان حضرت علی )ع( در کنار پرداخت 
 خمس و زکات وجود داشــته اســت.
حجه االسام و المســلمین شریفی در 
پایان گفت: کاهش شکاف طبقاتی، کنترل 
تورم جامعه و کنترل واردات و صادرات 

از اهداف پرداخت مالیات می باشد.

ارمغانی دیگر از مالیات برای مردم هرمزگان ؛

 افتتاح »مجموعه تفریحی و تاریخی ارمغان مالیات« در حاجی آباد

توسط مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان صورت گرفت

برپایی ایستگاه سالمت 
در محل برگزاری نماز جمعه قشم

 گروه خبــر // مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان 
هرمزگان ایستگاه سالمت و میز خدمت در محل برگزاری 

نماز جمعه شهرستان قشم برپا کرد.
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا ؛ سرپرست مدیریت درمان 
تامین اجتماعی هرمزگان گفــت: دو گروه جهادی از طرف 
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان به منظور شناسایی 
بیماری های مزمن از جمله فشار خون، دیابت، بیماری های 
قلبی و... و همچنین ارائه خدمات درمانی به مراجعه کنندگان در 
محل برگزاری نماز جمعه قشم ایستگاه سامت و میز خدمت 
برپا کردند. دکتر غامعباس مومنی افزود: گرفتن فشار خون 
و قند خون مراجعه کنندگان در قسمت خواهران و برادران در 
محل برگزاری نماز جمعه قشم انجام شد. مومنی اظهارداشت: 
بیماری هایی مانند فشار خون و دیابت از جمله بیماری هایی 

است که به صورت ناشــناخته افراد با آن درگیر می شوند و 
اگر شناسایی افراد دارای این بیماری به موقع صورت پذیرد، 

درمان آنها آسان تر است.
    وی خاطرنشــان کرد: به همین دلیل برای شناسایی افراد 
دارایی فشار خون و بیماری های مزمن دیگر ایستگاه سامت 
و میز خدمت در شهرســتان قشم برپا شــد. وی بیان کرد: 
همچنین پس از نماز جمعه نیز پاســخگوی مردم در بخش 
درمان ســازمان تامین اجتماعی بودیم. مومنی به یکی دیگر 
از خدمات ارائه شــده در شهرستان قشم اشاره و عنوان کرد: 
به منظور ارائه خدمات درمانی در شهرســتان قشم مدیریت 
درمان تامین اجتماعی هرمزگان با برگزاری اردوی جهادی 
در روستاهای کم برخوردار این شهرستان حضور پیدا کرد و 

خدمات درمانی رایگان به روستاییان ارائه نمود.


