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گروه خبر // امام جمعه بندرعباس گفت: افرادی هســتند که وام و زمین را از دولت دریافت 
کرده اند، اما ســرمایه را وارد بازار سیاه و مشــاغل کاذب کرده اند و بار تورمی به کشور 

تحمیل می کنند؛ از طرفی کارگاه را فعال نکرده اند که باید با این موارد برخورد شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســام والمسلمین محمد عبادی زاده در دیدار رئیس سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان هرمزگان، که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شــد، ضمن 

گرامیداشــت دهه تولید، اظهارداشت: با توجه به ظرفیت های استان، باید تدبیری اندیشیده شود تا 
هرمزگان تنها به عنوان یک استان صنعتی شناخته نشود؛ چراکه تنوع ظرفیت های زیادی در هرمزگان 
وجود دارد. وی، با ذکر این نکته که هرمزگان باید در آینده قطب صنعت و معدن در کشور شناخته 
شود، عنوان کرد: اقدامات الزم برای جذب و تسهیل امور سرمایه گذاران بخش خصوصی به خصوص 

در حوزه بروکراسی اداری در حوزه صنعت و معدن انجام شود .
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ادامه در صفحه 2

امام جمعه بندرعباس انتقاد کرد

 وام و زمین دولتی 
در بازار سیاه ومشاغل کاذب

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان کمک کند تا سهم اشتغال بومیان در صنایع افزایش پیدا کند

قیمت گذاری منطقه ای امالک ؛ ضرورتی انکارناپذیر در بندرعباس 
صفحه 2 را بخوانید

یک شــرکت خدمات بازرگانی معتبر در حوزه صنعت کشتیرانی جهت جذب نیروی انســانی مورد نیاز خود در شهر    
بندرعباس ، از متقاضیان همکاری مطابق شرایط ذکر شده در ذیل استخدام می نماید .

فراخوان دعوت به همکاری

شرایط عمومی :
    تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران و التزام به قوانین رسمی کشور 

    متدین به دین مبین اسالم یا سایر ادیان رسمی پذیرفته شده در قانون اساسی
    نداشتن سو پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فساد اخالقی

    عدم اشتغال به تحصیل در مراکز آموزشی ، نداشتن تعهد استخدامی ، عدم اشتغال به کار در سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت 
    دارای روحیه همکاری و تعهد کاری باال 

    دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم )داوطلبان ذکور( 
 )shippingjazb@outlook.com(  واجدین شرایط می توانند نسبت به ارســال مدارک و روزمه کاری خود تا تاریخ 1401/05/12به آدرس ایمیل

اقدام نمایند .
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شرایط اختصاصی
فارغ التحصیل مقطع لیسانس و باالتر در رشته های مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی ،

 »فارغ التحصیالن گرایش مدیریت منابع انسانی دارای اولویت خواهند بود« شرایط: آشنا به زبان انگلیسی، مسلط به ICDL  و نرم افزارهای آماری
 مسلط به فرآیندهای منابع انسانی ، مسلط به قانون کار و تأمین اجتماعی، مسلط به طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان ، 

مسلط به مهارت های منابع انسانی نظیر مدیریت رفتارسازمانی ، مدیریت تعارض ، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم سازی، 
نظم و سازماندهی ، آموزش و توسعه، تیم  سازی و کار تیمی، مربی گری و منتورینگ، و ..

تجربه: حداقل 7 سال تجربه کاری مرتبط
فارع التحصیل مقطع لیسانس و باالتر در رشته های حسابداری ،  مدیریت مالی

ICDL شرایط: آشنا به زبان انگلیسی، مسلط به
تجربه: حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط

فارغ التحصیل مقطع لیسانس و باالتر در رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی ،  مدیریت امور گمرکی، مدیریت خدمات بندری و لجستیک
ICDL شرایط : مسلط به زبان انگلیسی، مسلط به

تجربه : حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط
فارغ التحصیل مقطع لیسانس و باالتر در رشته های حقوق و فقه ومبانی حقوق  داشتن مدرک لیسانس حقوق برای فارغ التحصیالن مقاطع باالتر الزامی است

ICDL شرایط : مسلط به زبان انگلیسی، مسلط به
تجربه : حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط

فارغ التحصیل مقطع لیسانس و باالتر در رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، اقتصاد، آمار
شرایط: آشنا به زبان انگلیسی ، مسلط به ICDL و نرم افزارهای آماری 

تجربه : حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط
فارغ التحصیل مقطع لیسانس و باالتر در رشته های مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی

ICDL شرایط : مسلط به زبان انگلیسی ، مسلط به
تجربه : حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط

عنوان شغلی

مدیر منابع انسانی

کارشناس مالی

کارشناس بازرگانی

کارشناس حقوقی

کارشناس برنامه ریزی

کارشناس منابع انسانی

نوبت اولفراخوان مناقصه عمومی  دو  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 : تهیه حمل ، بارگیری و باراندازی 10 کیلومتر لوله فوالدی به قطر 400 میلیمتر با پوشش داخلی و خارجی و 

تحویل در انبار کارفرما در شهرستان بندر خمیر ) قطعه اول خط انتقال از دو راهی کهورستان - خمیر تا ایستگاه پمپاژ کهورستان (
مبلغ برآورد اولیه :242.288.680.000 ریال ) دویست و چهل و دو میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و هشتاد هزار  ریال (

  ) اعتبار پروژه فوق  از طریق اعتبار داخلی تبصره 11 تأمین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 8.836.000.000 ریال )هشت میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون ریال (.

رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت . 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 تاریخ 1401/5/2 تا ساعت 14 تاریخ 1401/5/9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1401/5/24 
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401/5/26

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 )70 %( بازگشایی خواهد گردید . پیشنهاد دهندگان موظف 
می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.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 تمـاس 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 
    WWW.Abfa Hormozgan.com : استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 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 .                                                                               

    

گروه خبر // نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان 
گفت: پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس افتخار نظام 
جمهوری اسالمی ایران است، رشد این مجموعه همه 
ما به خصوص مقام معظم رهبری را خوشحال می کند و 
امیدواریم به فضل خداوند دستاوردهای درخشان این 

مجموعه تداوم داشته باشد.
  به گزارش خبرنگار دریا ، حجت االســام و المسلمین 
عبادی زاده در دیدار با مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس بیان کرد: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به این 

پاالیشگاه دارند و فرموده اند نفت ستاره خلیج فارس نقشه 
دشمنان در تحریم بنزین را نقش بر آب کرد.حجت االسام 
و المسلمین عبادی زاده خاطرنشان کرد: هر صنعتی عاوه 
بر آالیندگی های زیست محیطی، تأثیر مستقیم بر معیشت 
مردم آن منطقه دارد و توقع ما این است صنایع که آورده ای 
را برای کشــور دارند در ابتدا بخشی از مشکات اشتغال 
آن اســتان را مرتفع کنند.وی افزود: در هرمزگان نیروی 
انسانی آموزش دیده وجود دارد و برای جذب در صنایع 
اســتان رویکرد جذب نخبگان با اولویت نیروی بومی را 

باید مد نظر قرار داد.حجت االسام و المسلمین عبادی زاده 
افزود: از حمایت های شرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
رفع مشکات مسجد جامع بندرعباس نیز تشکر می کنم 
و حمایت هــای الزم خود را برای پیش بری ســاخت 
بیمارستان نفت ســتاره خلیج فارس انجام خواهیم داد 
زیرا خیر آن به اســتان خواهد رسید. مدیرعامل شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس نیز در این نشست با بیان نقش 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در تولید بنزین کشور ابراز 
کرد: با اجرای طرح افزایش ظرفیت چشم انداز ما این است 
ظرفیت پاالیشی ستاره خلیج فارس را به 540 هزار بشکه 
برسانیم و این پاالیشگاه را در شمار 10 پاالیشگاه بزرگ 
جهان قرار دهیم.جعفرپور خاطرنشــان کرد: راه اندازی 
شیفت چهار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را برنامه ریزی 
کرده ایم که در این راســتا با اولویت نیروی بومی ماندگار 
با برگزاری آزمون تخصصی اقدام به جذب نیرو خواهیم 
 کرد.وی ادامه داد: ساخت و تجهیز بیمارستان نفت ستاره 
خلیج فارس را دنبال خواهیم کــرد و در زمینه آموزش 
جوانان نیز با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی و 
حرفه ای و همکاری با مراکز دانشگاهی و دانش بنیان برای 
جوانان در ارتقای سطح علمی هم استانی هایمان در تاش 
هستیم. وی در پایان نیز به استقرار حساب ها و پرداخت 
مالیات شــرکت در هرمزگان اشــاره کرد و خاطرنشان 
 کرد: پرداخت مالیات و حســاب های شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس تماماً در استان هرمزگان متمرکز است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس افتخار نظام است
جمعــه  امــام   // خبــر   گــروه 
بندر خمیرگفــت : وصول مالیات ها 
باید شفاف و بر اساس عدالت مالیاتی 

باشد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ در آخرین 
روز از هفته فرهنگ مالیاتی، مدیرکل، 
معاونین و مسئولین اداره کل امورمالیاتی 
هرمزگان با حجت االسام والمسلمین 
شــعیب صالحی، امام جمعه شهرستان 
بندرخمیردیــدار و گفت و گو کردند . 
در این دیدار حجت االسام والمسلمین 
صالحی اظهار داشت: پرداخت مالیات 
برای عمــران و آبادانی هرکشــوری 
 الزم اســت و لیکــن در امــر وصول 

مالیات ها باید شفافیت و عدالت مالیاتی 
 در نظر گرفته شود. امام جمعه شهرستان 
 بنــدر خمیر افزود: یکــی از مهمترین 
جرم ها در هرکشوری فرار مالیاتی می 

باشــد که ادارات مالیاتی باید با وصول 
مالیات های عادالنه از فرارهای مالیاتی 

جلوگیری نمایند. 
  رضاآخونــد مدیــر کل امور مالیاتی 

هرمزگان نیز در این دیدار، گزارشــی 
از مالیــات هــای وصــول شــده و 
پرداختی به شــهرداریها و دهیاریهای 
شهرستان بندرخمیر ارائه نمود وگفت: 
 بــا رویکــرد جدید هوشمندســازی
نظام مالیاتی که ســازمان امور مالیاتی 
کشور در پیش گرفته است راه هرگونه 
فرار مالیاتی بســته خواهد شــد و با 
اجرایی شدن سامانه پایانه فروشگاهی 
و رصد تراکنش های بانکی و اطاعات 
سیستمی فعالیت های اقتصادی بصورت 
شفاف مشخص شده و عدالت مالیاتی 

اجرا خواهد شد .

امام جمعه بندر خمیر: 

وصول مالیات ها باید شفاف و بر اساس عدالت مالیاتی باشد

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان عنوان کرد 
پیش بینی دستیابی 81 هزار نفر 

به آب پایدار در قالب جهاد آبرسانی
فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان :

فضای مجازی 
را یک فرصت می دانم

دالیل گرانی مسکن در بندرعباس چیست؟  
بنگاه های غیرمجاز و فعالیت های مجازی 

یکی از عوامل نابسامانی 
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استاندارهرمزگان خبر داد 

آماده شدن کیف 
 سرمایه گذاری برای

 ۳۸ رشته درهرمزگان  
2

2

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس اعالم کرد 

آمادگی برای همکاری 
همه جانبه در ساماندهی 

زنان معتاد متجاهر

6

دانشگاه آزاد اسالمی 
بندرخمیر در 21 رشته 
دانشجو می پذیرد  

رئیس دفتر شورای نگهبان در هرمزگان :
مانع ورود نفوذی ها و افراد 

بدون صالحیت در انتخابات می شویم



 گروه خبر // اســتاندار هرمزگان از آماده شــدن کیف 
ســرمایه گذاری برای ۳۸ رشته در استان خبر داد و گفت: 
در این کیف هــا مجوزها و میزان اعتبارات و تســهیات 
 تخصیصــی دیده شــده و ســرمایه گذار می توانــد با در 
اختیار داشــتن این کیف برای ســرمایه گذاری در استان 
تصمیم گیری کند. مهدی دوســتی در نشســت شــورای 
گفت وگــوی دولت و بخــش خصوصی هرمــزگان که با 
دستور کارهای« بررسی مسائل مالیاتی، بررسی مشکات 
 حوزه معــادن، برگزاری نمایشــگاه هــای فصلی حوزه 
 صنایع دستی و گردشگری استان » برگزار شد، افزود: این کیف 
ســرمایه گذاری در کشور بی نظیر است و بخش خصوصی 
اتاق بازرگانی استان برای بهره مندی از آن در اولویت قرار 
 دارند تا نظرات تخصصی شان نیز در این کیف ها لحاظ شود.

وی ادامــه داد: هرمــزگان ظرفیــت های بســیاری در 
بخش هــای مختلــف از جملــه گردشــگری، صنعت ، 
تجارت، صیــادی، صنایع دســتی ، بنــادر و دریانوردی 
 و دیگــر بخــش هــا دارد کــه بایــد بــا رفــع موانع 
سرمایه گذاری، ســرمایه گذاران را به سمت این بخش ها 
ســوق دهیم.دوســتی با تاکید بر اینکه برای حل مشکات 
بخش خصوصی در هرمزگان مصمم هســتیم، اظهار داشت: 
برخی از مشــکات بخش خصوصــی از جمله در حوزه 
مالیات باید در ســطح کشــور مطرح و از طریق مسئوالن 
مرتبط پیگیری و برای رفع آن تاش کرد.استاندار هرمزگان 
خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری، استان ظرفیت بسیار 
خوبی دارد و برای ســرمایه گذاران مشوق های تسهیاتی و 
صدور مجوزها را درنظــر گرفته ایم .وی با تاکید بر تعامل 
بیشتر اعضا به ویژه در طرح های پیشنهادی ، تصریح کرد: 
در حوزه ارائه ایده و جذب ســرمایه گذار نیز باید طرح ها 
مطابق با واقعیت ها ارائه شــوند و طرح های قابل اجرا در 
چند مرحله قابل بهره برداری می تواند ما را به نتیجه مطلوبی 
برســاند.به گزارش ایرنا، استاندار هرمزگان ابراز داشت: در 
سفر رئیس جمهوری به استان خوشبختانه تسهیات بسیار 
خوبی اخذ شد که می توانیم در حوزه های مختلف در اختیار 
بخش خصوصی بویژه سرمایه گذاران گردشگری قرار دهیم 

تا این حوزه در استان متحول شود.

خبر

خبری
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سرمقاله

   عدم نظارت بر قیمت اماک در بندرعباس و حبابی شدن قیمت اماک و رهن 
واجاره باعث شده است که مافیا و دالالن و برخی از سازندگان مسکن، نبض بازار 
مسکن را در دست بگیرند و خون مستاجران وافراد بی خانمان را در شیشه کنند. 
در سال های اخیر که هیچ طرح مسکنی در کشور واستان اجرا نشد و با توجه به 
مهاجرپذیربودن شهر بندرعباس، میزان تقاضا بیشتر از عرضه شد و اماک احتکار 
شده هم وارد چرخه عرضه نشده و قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نیز اجرا 
نشد و از این فرصت مافیای مسکن حداکثر سوءاستفاده را کردند تا جایی که مردم را 
از خانه دار شدن ناامید کردند واز آن طرف عاوه بر حبابی شدن قیمت مسکن، حتی 
رهن و اجاره بگونه ای افزایش یافت که برخی اقشــار حتی توان رهن واجاره در 
محات حاشیه ای را ندارند وبه زندگی اشتراکی یا رفتن به روستا هم راضی شدند و 
برخی حتی توان اجاره مسکن با این شرایط را نیز ندارند. این موضوع نشان می دهد 
که دستگاه های نظارتی بایستی مافیا، دالالن و سازندگان مسکنی که با تبانی اقدام 
به افزایش قیمت مسکن می کنند و بدون پرداخت عوارض و مالیات به سودهای 
بادآورده دست می یابند، را شناسایی کرده وبا آنها برخورد شود. یکی از اقداماتی 
 که بایســتی در این حوزه صورت پذیرد که تاکنون به آن بی توجهی شــده است، 
قیمت گذاری منطقه ای است تا هر کسی وهر قیمتی را نتواند برای ملکش بگذارد 
و از فضــای مجازی، برخی مشــاوران اماک و... بــرای حبابی کردن قیمت ها 
 استفاده کند. دستگاه های نظارتی نیز بایستی چتر نظارتی شان را بر حوزه مسکن 
گســترده تر نمایند و با متخلفان این حوزه برخورد قاطعانه صورت پذیرد.رنجبر 
 نیز با اشــاره بــه آمادگی این اتحادیه در قیمت گــذاری منطقه ای اماک گفت:

قیمت گذاری برخی از سازندگان، مافیای مسکن و دالل های پنهان، باعث افزایش 
قیمت و حبابی شــدن قیمت اماک شده اســت که محتکران مسکن هم بایستی 
شناسایی شوند و خانه های خالی توسط مردم و مشاوران و فعاالن مسکن بایستی به 
نهادهای مربوطه اعام شود تا با اخذ مالیات از خانه های خالی، اماک بدون استفاده 
و خالی وارد چرخه عرضه شوند وبخشی از کمبود مسکن برطرف شود. وی با بیان 
اینکه اطاع داریم که برخی از مالکان حتی به نام سرایدارشان قراردادهای صوری 
منعقد می کنند تا از دادن مالیات وعرضه ملک شان فرار کنند ؛ تاکید کرد: این فراریان 
مالیاتی ومحتکران اماک بایستی شناسایی و با آنها برخورد شود.وی همچنین از 
 آمادگی اتحادیه مشاوران اماک برای همکاری جهت قیمت گذاری اماک بصورت 
منطقه ای در بندرعباس با ســایر متولیان مربوط به حوزه مسکن خبرداد و افزود: 
تحقق این مهم واطاع رسانی قیمت های منطقه ای اماک بصورت فصلی  باعث 
می شود قیمت ها واقعی شده و حباب قیمتی اماک از بین برود.متاسفانه دالالن 
غیررسمی مسکن بدون پرداخت مالیات، عوراض، اشتغالزایی و.... فعالیت می کنند 
که به چرخه اقتصاد کشــور هم آسیب می رسانند وبایستی توسط دستگاه های 
نظارتی شناسایی و با آنها برخورد شود.بایستی سازوکاری فراهم شود تا انتقال پول و 
خرید وفروش اماک توسط دالالن رصد شده و مالیات به گونه ای از آنها اخذ شود 
تا داللی برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.وی از عدم نظارت بر افزایش قیمت 
مسکن توسط متولیان مربوطه نیز انتقاد کرد و افزود: اتحادیه در این حوزه نقشی 
ندارد و متولی صدور پروانه کسب و نظارت بر عملکرد اعضای این صنف می باشد.
   علی زارعی

قیمت گذاری منطقه ای امالک ؛ ضرورتی انکارناپذیر در بندرعباس 
ادامه از تیتر یک //

  نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با اشــاره به 
وجود برخی افراد منفعت طلب در بخش خصوصی، 
ابراز کــرد: وجود افراد منفعت طلــب در میان افراد 
مدعی ســرمایه گذاری نباید ذهن مدیران را نسبت به 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی تغییــر دهد چراکه 
افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی از اهمیت باالیی 
در تحقق توسعه پایدار برخوردار است.حجت االسام 
والمســلمین عبادی زاده، با اشــاره به باالبودن میزان 
سرمایه های سرگردان در جامعه، تصریح کرد: باید به 
سرمایه گذاران داخلی اعتماد شود و در صورت تحقق 
این امر اقدامات بزرگی توسط سرمایه گذاران داخلی 
رقم خواهد خورد.وی، با بیان این نکته که کارگاه هایی 
که به حوزه صنعت ورود کردند اما هیچ اقدامی را انجام 

نداده اند باید به صفر برســند، خاطرنشان کرد: افرادی 
هســتند که وام و زمین را از دولت دریافت کرده اند اما 
ســرمایه را وارد بازار سیاه و مشاغل کاذب کرده اند و 
بار تورمی به کشور تحمیل می کنند؛ از طرفی کارگاه را 
فعال نکرده اند که باید با این موارد برخورد شود.نماینده 
ولی فقیه در اســتان هرمزگان، ضمن تاکید بر تعیین و 
تکلیف کارگاه های غیر فعال، تشریح کرد: باید ساز و 
کاری طراحی شود، تا کارگاه های غیرفعال و راکد مورد 
بررسی قرار گیرند و اگر چالشی وجود دارد حل شود 
و در غیر این صورت سلب امتیاز و به شخص دیگری 
عبادی زاده،  والمســلمین  واگذار شود.حجت االسام 
با اشاره به اهمیت ارزیابی جدی مساله اهلیت  سنجی 
متقاضیان فعالیت در حوزه صنعت و معدن، اظهارداشت: 
معادنی که به نام افراد مختلف ثبت شــده اند اما هیچ 

فعالیتــی انجام نمی دهند هم باید مورد بررســی قرار 
گیرند و به افرادی که دارای اهلیت هستند واگذار شود.

وی، با اشــاره به سهم اشتغال صنایع کوچک و میانی، 
عنوان کرد: گسترش صنایع میانی و کوچک می تواند 
نقش بسیار موثری در بحث اشتغال و توسعه عمرانی 
استان هرمزگان داشته باید و باید به صورت جدی مورد 
تاکید قرار گیرد.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، 
ضمن تاکید بر اشتغال نیروهای بومی هرمزگان، ابراز 
کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان کمک 
کند تا سهم اشتغال بومیان در صنایع افزایش پیدا کند.

حجت االسام والمسلمین عبادی زاده، اشتغال بومیان را 

یکی از عوامل مهم تحقق توسعه پایدار و متوازن دانست 
و تصریح کرد: در صورت هدایت صنایع بزرگ به سمت 
استقرار منابع مالی خود در بانک های هرمزگان، می توان 
توسعه متوازن در اســتان را انتظار داشت در غیر این 
صورت اگر توســعه هم محقق شود و الیه های پایین 
جامعه با چالش های اقتصادی روبرو باشند، شاهد یک 
نوع تضاد هستیم که باعث ایجاد بحران های اجتماعی 
می شود که در نهایت دامن گیر جامعه می شود. به همین 
جهت باید اشتغال نیروهای بومی و سرمایه گذاری در 
بانک های مستقر در هرمزگان همواره مورد تاکید قرار 

گیرد.

امام جمعه بندرعباس انتقاد کرد

 وام و زمین دولتی 
در بازار سیاه ومشاغل کاذب

فرمانده سپاه امام سجاد)ع(هرمزگان :

فضای مجازی را یک فرصت می دانم

گروه خبر // فرمانده سپاه امام سجاد)ع(
هرمزگان گفت: امروز قدرت سایبری ایران 
برای همه شناخته شده و دشمنان این مرز 

و بوم در جای خود میخکوب شده اند. 
  ســرتیپ دوم پاســدار اباذر ساالری 
فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان در 
جمع فعاالن فضای مجازی این اســتان 
اظهار کرد: در فرمایشــات نورانی مقام 
عظمای والیت در ششم آذرماه 1۳9۸ در 
جلسه با فرماندهان بسیج اینگونه مطرح 
 کردند که منظور از بســیج مستضعفین، 
انسان های ضعیف نیست، بلکه انسان هایی 
است که پرچمدار، خط شکن و ائمه بقیه 
هستند و بسیج امام بقیه است.وی افزود: 
از فرمایشات حضرت آقا متوجه شدیم 
که در برابر تمام درجات و مقام هایی که 
وجود دارد، بسیج مافوق تمام این درجات 
 است و بسیج پرچمدار است.فرمانده سپاه 
امام ســجاد)ع( هرمزگان تصریح کرد: 
بســیج که نگاهش، نگاه خدمتگزاری و 
خادمیاری مردم بوده قرار است اتفاق هایی 
را رقم بزند که اگر همه اجانب جمع شوند 
و کل قوای خود را روی هم بگذارند، در 
برابر بســیج هیچ کاری نمی توانند انجام 
دهنــد زیرا اراده الهی این اســت که این 
جریان عظیم و این نیروی ارزشــمند به 
پیروزی برسد اما شرط آن این است که به 
نصرت خداوند بپیوندیم.ساالری تصریح 
کرد: بسیج یعنی ائمه و امام بقیه، بزرگترین 
شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی دنیا در 
اختیار بسیج است و از این ظرفیت بایست 
به نحو احسن استفاده کرد.وی ادامه داد: 
باید ظرفیت های نهفته در تشکیات بسیج 
را بشناسیم و امروز فعاالن عرصه مجازی 
بسیج می توانند بیش از هر فرد دیگری 
در زنده کــردن این ظرفیت و بهره گیری 
از آن بــه دور از دســتورات آمرانه در 
تاش باشند.فرمانده سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان خاطرنشان کرد: بهره گیری از 
ظرفیت های بزرگ بســیجیان در حوزه 
فضای مجــازی را اولویــت می دانیم، 
امروز هنر ما این هست که بتوانیم از این 

ظرفیت بسیار، به منظور آفند علیه دشمن  
استفاده کنیم.ساالری گفت: می توانیم به 
حوزه های پدافندی ورود پیدا کنیم و این 
ظرفیت، درون نیروهای بسیجی فعال در 
فضای مجازی نیز وجود دارد.وی افزود: 
با ســازماندهی موثر در شــبکه بسیج، 
لشکرهای سایبری را ایجاد خواهیم کرد 
و در وجود بابرکت بسیجیان این ظرفیت 
قابل اســتفاده اســت.فرمانده سپاه امام 
ســجاد)ع( هرمزگان با اشاره به اینکه ما 
نباید اجازه دهیم دشمنان چیزی بگویند و 
جو را ملتهب کنند و سپس در سدد پاسخ 
برآییم، تصریح کرد: بلکه باید بتوانیم آنقدر 
قوی عمل کنیم که آفند و حرکت نقطه ای 
و جهشــی پر قدرتی را در برابر دشمنان 
از خود نشان دهیم.ساالری عنوان کرد: 
امروز به واسطه قدرت سایبری، سسیتم 
حمل و نقل دشــمنان ما از کار می افتد؛ 
دشــمن را در جای خودش میخکوب 
کرده ایم و اثر تخریبــی این حوزه برای 
دشمن بیشتر از موشــک و ساح های 
جنگی اســت.وی تاکید کرد: انتظار ما 
از پرچمــداران فضای مجازی در حوزه 
مسائل اجتماعی و فرهنگی این است که 
نسبت به ضد ارزش ها مقابله نماییم؛ در 
مساله حجاب پدافندی عمل کرده ایم اما 
محتوای تولیدی در حوزه حجاب نیاز به 
افزایش دارد.فرمانده سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان گفت: امروز ســگ گردانی در 
جامعه به عنوان یک ارزش خود را معرفی 
کرده و به دلیل عدم اقدامات آفندی شاهد 
چنین رفتارهای زشتی در جامعه هستیم.
ســاالری ادامه داد: باید بتوانیم نسبت به 
موضوعات مختلــف جامعه طرح های 
موثــری را ارائه دهیم و با اســتفاده از 
قدرت شبکه سازی بسیج در برابر دشمنان 
عملیات های آفندی را به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی را یک 
فرصت می دانم تصریح کرد: با استفاده از 
فضای مجازی می توانیم گفتمان انقاب را 
ترویج دهیــم و ده ها میلیون مخاطب را 
تحت تاثیر محتواهای خوب قرار دهیم.
بــه گزارش فارس ، فرمانده ســپاه امام 
سجاد)ع( هرمزگان با اشاره به اینکه امروز 
در یک جنگ تمام عیار جبهه کفر و اسام 
قرار گرفته ایم و فضای مجازی در صدر 
این مسائل است، خاطرنشان کرد: ما معتقد 
به این هستیم آینده برای ما خواهد بود و 

پیروز این میدان، اسام است.

پشت پرده سیاست 

  
 واشنگتن همچنان بر مدار چماق و هویج! 

رابرت مالی و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تکرار تهدیدها علیه 
ایران از آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام سخن گفتند.رابرت مالی 
نماینــده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه ای ضمن تهدید ایران 
به فشــار بیشتر، بیان کرده »آمریکا آماده بازگشــت به برجام است که راه 
کاهش تنش ها در منطقه را هموار خواهد کرد«. یک روز بعد ســخنگوی 
کاخ سفید نیز با تکرار این تهدیدات، »دیپلماسی را مؤثرترین و پایدارترین 
روش« برای مهار برنامه هسته ای ایران دانست. همزمانی این گفتارها با سفر 
رؤسای جمهور روســیه و ترکیه به تهران و برگزاری نشست روند آستانه، 
نشانه نگرانی دولت مردان آمریکایی از دیپلماسی فعال ایران است. حال آن که 
بایدن پیش از ســفر به منطقه طی مقاله اش در واشنگتن پست مدعی انزوای 
ایران شــده بود. نکته دیگر این که این مواضع می تواند واکنشــی به موضع 
اخیر کمال خرازی رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی باشد مبنی بر 
این که ایران توان ســاخت تسلیحات هسته ای را دارد، ولی تصمیم به انجام 
آن ندارد. تاکنون چنین موضع صریحی از ســوی مقامات ایران ابراز نشده 
بود و این موضوع می تواند ابهام هســته ای را افزایش دهد و آمریکا را وادار 
به بازاندیشی کند. نکته مهم در ســخنان رابرت مالی، اشاره به تأثیر توافق 
هسته ای بر کاهش تنش های منطقه ای است. گزاره ای که با وجود سفر بایدن 
به منطقه، برخاف امیدواری رژیم صهیونیستی به تشکیل ناتوی عربی علیه 
ایران اســت و به متحدان منطقه ای آمریکا در غرب آسیا گوشزد می کند که 
واشنگتن تمایل به تشدید سطح تنش منطقه ای با ایران ندارد. به نظر می رسد 
آمریکا همچنان متمایل به حصول توافق باشــد، زیرا کاخ سفید آلترناتیوی 
برای فروپاشــی توافق هسته ای ندارد. اما مسئله این است که اراده الزم در 
کاخ سفید برای انعطاف پذیری وجود ندارد.همزمان کنعانی سخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان در نشست خبری خود درباره مذاکرات رفع تحریم ها و 
انتقال پیام ها گفت: مذاکرات با طرف آمریکایی از طریق واسطه اتحادیه اروپا 
انجام می شــود. ایران بر مبنای رویکردی که بعد از خروج آمریکا انجام داد 
هیچ گونه گفت وگوی مســتقیمی با دولت آمریکا نداشته است. چارچوب 
مذاکرات بر مبنای توافق برجام است و آن چه در ۲015 امضا شده و ایران 
بر همان مبنا به مسئولیت های خود عمل کرده است. طرف مقابل هم بایدبه آن 
تعهدات عمل و ایران بتواند مزایای حاصل از توافق را برای ملت تامین کند.

پوتین به جای لیموزین سوار خودروی رئیسی شد!
  مســئوالن روس که تا ســال ۲01۸ از مرســدس های سفارشی استفاده 
می کردند، اکنون یک خودروی خاص روسی دارند، خودرویی به نام آروس 
کورتژ .این لیموزین غول پیکر ٧ متری از یک موتور 4/4 لیتری ۸ سیلندر 
بهره می برد. از امکانات آن می توان به تایرهای ران فلت ، دوربین های دید 
در شب و شیشه های ضد گلوله با ۶ سانتی متر قطر وخروجی اضطراری 
اشاره کرد.همچنین دارای سیستم فشرده سازی هوا برای محافظت در برابر 
حمات شیمیایی اســت و حتی می تواند در برابر حمات بمب افکن ها 
مقاومت کند. این خودرو مانند خودروی جیمز باند، حتی اگر کامًا در آب 
غوطه ور شود، می تواند سرنشینان خود را زنده نگه دارد. سقف آن از نوعی 
آهن ویژه ساخته شده که می تواند وزن یک تانک »تی ٧۲« را تحمل کند.

جالب این جاست که پوتین درسفرخود به تهران صرفا از فرودگاه تادفتر کار 
رئیس جمهورکشورمان از این خودرو استفاده کرد و  بر خاف پروتکل های 
شخصی خود، سوار بر خودروی رئیس جمهور ایران به دیدار رهبر انقاب 

رفت که نشان از اعتماد ویژه او به طرف ایرانی است.

تسهیل راه حل سیاسی در سوریه با »آستانه«؟ 
پوتین نشست سران روند آستانه در تهران را بسیار »سازنده« و »مفید« دانست.
اردوغان نیزگفت:آمریکا باید شرق فرات را تَرک کند چون از تروریست ها حمایت 
می کند . هفتمین دور از اجاس ســران کشــورهای ضامن روند آستانه که پس 
از وقفه ای دوســاله در تهران برگزار شــده بود، شامگاه سه شنبه با انتشار بیانیه 
مشترک رؤسای جمهوری اسامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به کار 
خود پایان داد. بیانیه پایانی نشست نیز مانند سطل آب یخی بود که روی حرارت  
اردوغان برای شروع جنگ در شمال سوریه ریخته شد. بر اساس این بیانیه هیچ 
طرفی حق ندارد به بهانه مبارزه با تروریسم واقعیت جدیدی در سوریه ایجاد کند 
و مهم تر از همه اردوغان ناچار شــد بپذیرد که ادلب در کنترل تروریست هاست.
همزمان،»والدیمیر پوتین« نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان سفرش به تهران، 
اعام کرد که نشست سران کشورهای ضامن درباره سوریه در تهران بسیار سازنده 
و مفید بود.رئیس جمهور روسیه با اشاره به نقش مخرب غرب به سرکردگی آمریکا 
در تثبیت اوضاع در ســوریه، تأکید کرد: همکاری های مسکو، تهران و آنکارا در 
راستای از بین بردن کامل کانون های تروریسم بین المللی باقی مانده در بخش کمی 
از خاک این کشور ادامه خواهد داشت.در این میان نتایج و دستاوردهای نشست 
تهران آستانه مورد  توجه بسیاری از تحلیل گران و رسانه های بین المللی و منطقه 
نیز قرار گرفت. در همین راســتا رسانه مصری » عربی ۲1« در شماره اخیر خود 
موضوع نشست آستانه را مورد توجه قرار داد و درباره نتایج و خروجی های دیدار 
رئیســی و اردوغان خاطرنشان کرد که جمع بندی مواضع و اظهارات سران ایران 
و ترکیه در حاشیه نشست تهران نشــان می دهد که این دو بر سر پرونده سوریه 
به توافق رســیده اند؛ توافقی که جدای از توافقات دیگر در سایر حوزه ها از جمله 
همکاری های اقتصادی، مسائل مربوط به مهاجرت و همچنین چالش جهانی غذا 
حاصل شده است. این پایگاه خبری همچون بسیاری از رسانه ها، به بیانیه مشترک 
رؤسای جمهوری اسامی ایران، فدراســیون روسیه و جمهوری ترکیه در پایان 
نشســت آستانه در تهران اشاره کرد که براساس بند سوم و چهارم  آن، سه طرف 
شرایط شمال سوریه را بررسی و تأکید کردند که دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه 
تنها در سایه حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور ممکن است و بدین منظور 
تصمیم گرفتند تاش های خود را هماهنگ کنند. روزنامه لبنانی »االخبار« نیز در 
گزارش اخیر خود نوشــت: احتماال مسکو و تهران، آنکارا را در جریان تحرکات 
اخیر در شمال سوریه و نقشه جدید استقرار ارتش سوریه در منطقه ممتد از تل رفعت 
تا منبج، عین العرب و عین عیسی قرار داده اند تا ترکیه برای لغو عملیات نظامی قانع 
شود. همچنین رسانه قطری العربی جدید  با اشاره به این که این اولین نشست آستانه  
پس از بحران اوکراین بود، توجه ویژه اعضای این نشســت  به پرونده سوریه  را 
جالب توجه دانست و اعام کرد:»هیچ کس انتظار نداشت که سوریه بخش مهمی از 
دستور کار این اجاس باشد. به ویژه پس از کاهش اقبال از عملیات نظامی ترکیه 
در شمال سوریه و ظهور مسائل فوری تر مرتبط با جنگ اوکراین، پرونده هسته ای 
ایران و سایر مســائل مربوط به انرژی، غذا و سایر مواردی که ذهن طرف های 
حاضر در این اجاس را به خود مشغول کرده و هر کدام از آن ها حساب و کتاب ها 
و انتظاراتی متفاوت داشتند.«رجب طیب اردوغان نیز یک روز پس از پایان نشست 
آستانه و عزیمت به ترکیه، اظهار کرد:» آمریکا باید همین حاال شرق فرات را ترک 
کند. این دستاورد روند آستانه است، زیرا آمریکا گروه های تروریستی را در آن جا 
)شرق فرات( تقویت می کند.«اردوغان البته گفت که پرونده عملیات نظامی جدید 
در شمال سوریه تا رفع نگرانی های امنیت ملی در دستور کار ما باقی خواهد ماند 
وخواهان حمایت ایران و روسیه از مبارزه ما با گروه های تروریستی تا عمق ۳0 

کیلومتری از مرز سوریه هستیم. 

تازه های مطبوعات
کیهان -جشن ۳ میلیونی غدیر در تهران در قالب مهمانی 10 کیلومتری 
ضــد انقاب را عصبانی و ناامید کرد و پادوهای داخلی را برآشــفت.در 
این میان بنگاه های خبرپراکنی ضدانقاب نتوانستند ناامیدی و عصبانیت 
خود را پنهان کنند و ترافیک را بهانه حمله به این اجتماع میلیونی کردند.

رسانه های مدعی اصاحات این اجتماع باشکوه را به تیغ سانسور سپردند. 
این طیف سابقه ســیاه اهانت به مقدسات را دارد و ترویج سبک زندگی 

فاسد غربی و پادویی دشمن سیاق آن هاست.
 رسالت-فرمایشــات رهبر انقاب دردیــدار اردوغان، خود یک درس 
سیاست خارجی برای مسئوالن حوزه دیپلماسی کشور و دست اندرکاران 
جمهوری اسامی در عرصه روابط بین الملل محسوب می شود. دال مرکزی 
و گــزاره اصلی این درس بزرگ، مربوط بــه تعارف  بردار نبودن عرصه 

دیپلماسی است. 
اعتماد- عباس عبدی در این روزنامه نوشت: )درسال 99(  پیشنهاد کردم 
که روحانی نه به معنای اعتراض، بلکه به معنای گشــودن راه  برای حل 
ماجرا)ی برجام( کنار برود. اکنون باید از آقای روحانی پرســید؛ آیا فکر 
نمی کنید که با یک استعفای حرفه ای و نه لزوما اعتراضی، می توانستید مانع 
از سنگ اندازی های بعدی نواصولگرایان علیه برجام شوید؟ و آیا در این 

صورت باز هم امروز در حسرت تصویب آن قانون بودید؟ 
 شــهروند- دارو بیش از 50 درصد گران شده و بسیاری از داروخانه ها 
نمی توانند در نبود پول، داروی مرکز خود را تامین کنند.بسیاری از داروها 
همچون داروهای بیماری پوکی اســتخوان، برخی داروهای بیماری های 
قلبی و عروقی مانند »قرص پاویکس« و »قرص زیلت« که برای بیمار 
ضروری است، نه تنها در داروخانه های خصوصی بلکه در داروخانه های 

دولتی هم موجود نیست.
دنیای اقتصاد- کارشناسان معتقدند که خانوارها در سال های اخیر متناسب 
با افت درآمدها، رشــد جمعیت خود را نیز تنظیم کردند. بنابراین بهبود 
وضعیت اقتصادی در سال های آینده و بزرگ شدن کیک اقتصاد می تواند 

از عوامل موثر در تغییر آهنگ جمعیتی کشور باشد. 
انعکاس

جماران نوشــت : مسعود پیرهادی ســردبیر روزنامه رسالت در پستی 
اینســتاگرامی درباره فیلم جنجالی گشت پلیس بیان کرد: معتقدم گشت 
ارشاد، خود الزم االرشاد است و ظلمی که به واسطه کارنابلدی و تشخیص 
ندادن اولویت ها به حجاب و محجبه ها می کند، کمتر کسی می تواند انجام 
دهد. حاکمیت باید برای مســئله حجاب، فکر عاجل کند وگرنه دعوای 

درون خانوادگی چیزی از مفهوم ملت، باقی نمی گذارد.
 انتخاب مدعی شد: حسین شریعتمداری با اشاره به محاکمه حمید نوری 
و محکومیت او به حبس ابد در سوئد نوشت: وقتی شهروندان ایرانی در 
کشــورهای اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از 
امنیت کامل برخوردار باشــند؟! وظیفه مسئوالن ذی ربط است که موانع 

پیش رو برای تنبیه پشیمان کننده دولت سوئد را برطرف کنند.
 انصاف نیوز مدعی شــد: ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در صحن 
علنی شــورا خطاب به چمران گفت: من در صحن علنی شــورا مجبورم 
صحبت های مردم را که در منطقه گردی ها می شنوم سانسور کنم. مردم آن 
قدر ناراضی هستند که وقتی مسئوالن را می بینند به آن ها  حمله می کنند.

گروه خبر // در پنجمین روز از هفته بهزیســتی ، جلســه شورای 
معاونین اداره کل بهزیستی هرمزگان با حضور احمد مرادی نماینده 
مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی ، نرگس منتظری مدیر کل 
اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان ، سامیه جهانشاهی مدیر کل 
بهزیستی استان ، جلیل تراهی مدیر کل کمیته امداد هرمزگان و اعضای 

شورای معاونین بهزیستی هرمزگان برگزار شد.
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسامی با تبریک فرارسیدن هفته بهزیستی و گرامیداشت 
یاد و خاطره دکتر فیاض بخش بنیانگذار سازمان بهزیستی کشور گفت: 

بهزیستی یکی از نهادهای تاثیرگذار در حوزه رفاه اجتماعی و متولی 
ارتقاء سامت اجتماعی است.مرادی معضل اعتیاد را جدی ترین مسئله 
اجتماعی کشــور دانست و اذعان داشت : متاسفانه دام اعتیاد هر روز 
گسترده تر می شود و یکی از قربانیان این دام زنان هستند .وی افزود: 
اعتیاد زنان معضلی است که اگر برای حل آن تدابیر مناسب اندیشیده 
نشود مشکات ناشی از آن جامعه را با خطرات جدی مواجه خواهد 
 کرد باید با تعامل دستگاههای متولی ، عدم موازی کاری و استفاده از 
ظرفیت های موجود در جهت پیشــگیری و درمان این معضل اقدام 

جدی صورت گیرد.نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسامی 
با اعام آمادگی برای همکاری همه جانبه در ســاماندهی زنان معتاد 
متجاهر تصریح کرد: اجرای طرح توانمندسازی زنان از جمله اقداماتی 
است که در این مورد باید بدان توجه شود زیرا در صورت عدم حمایت 
از آنان از سوی خانواده و نهادهای حمایتی بعد از درمان زمینه بازگشت 
آنان به حالت اولیه و در نهایت عدم اثربخشی اقدامات ساماندهی و هدر 
رفت هزینه ها را فراهم می کند. بنابراین، الزم است پیگیری فرآیندهای 
حمایتی تا بهبود کامل زنان، در سیاســت گذاری ها مورد توجه قرار 
گیرد.سامیه جهانشاهی مدیر کل بهزیستی هرمزگان نیز با ارائه گزارشی 
از اقدامات صورت گرفته در بحث پیشگیری و درمان اعتیاد ، از آغاز 
 بکار دومین مرکز اقامتی بهبــود و بازتوانی زنان با  اختال  مصرف 

مواد اعتیاد آور در استان در هفته بهزیستی امسال خبر داد .

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس اعالم کرد 

آمادگی برای همکاری همه جانبه در ساماندهی زنان معتاد متجاهر

استاندارهرمزگان خبر داد 
آماده شدن کیف سرمایه گذاری 

برای ۳۸ رشته درهرمزگان  

گروه خبر // با حضور اســتاندار رونــد اجرایی و 
پیشرفت فیزیکی پروژه های جهاد آبرسانی استان 

هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور در 
این جلسه با بیان اینکه، آبرسانی به مناطق مختلف 
هرمزگان در قالب برنامه های پیش بینی شــده به 
سرعت در حال اجراست، افزود: یکی از پروژه های 
مهم و تاثیرگذار استان هرمزگان که جمعیت زیادی 

را برای دستیابی به آب پایدار محقق خواهد ساخت 
طرح جهاد آبرسانی است که در استان هرمزگان در 
قالب پروژه محرومیت زدایی با مشــارکت نیروی 
دریایی ســپاه عملیات آن آغاز شده و در آینده به 
سرانجام مطلوبی خواهد رسید.وی با بیان اینکه در 
اجرای این طرح ۸1 هزار نفر از نعمت آب شــرب 
پایدار بهره مند می شــوند، افزود: وزارت نیرو برای 
تحقق این مهم اعتباری بالغ بر 11 هزار و 40 میلیارد 

ریال اختصاص داده که ۸۸۳ میلیارد ریال آن تاکنون 
پرداخت شده است.حمزه پور ادامه داد، در این راستا 
آبرســانی به 1٧ مجتمع و ۳ تک روستا پیش بینی 
شده است که در مجموع ۶٧ روستا در این قالب از 
نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.به گفته 
وی، با هدف تامین نیاز آبی روستاها، در این مرحله 
بخشی از جمعیت روستای شهرستان های بندرلنگه، 
بستک، خمیر، رودان، میناب، قشم، جاسک، رودان و 

سیریک در قالب جهاد آبرسانی به آب شرب پایدار 
دســت خواهند یافت که امیدواریــم با تکمیل آن، 
 مردم این مناطق به آب پایدار دست پیدا کنند.مدیر
عامــل آب و فاضــاب هرمزگان بــا قدردانی از 
حساسیت های ویژه اســتاندار هرمزگان نسبت به 
پروژه های آبرســانی افزود: در اجرای طرح جهاد 
آبرســانی، پیشــرفت پروژه ها با حضور استاندار 

بررسی و موانع پیش رو نیز برداشته می شود.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان عنوان کرد 

پیش بینی دستیابی 81 هزار نفر به آب پایدار در قالب جهاد آبرسانی
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فـــــــال هفته
نگاه مثبت تری به دنیا داشته باشید 

فروردین: این هفته خیلی ها به شــما نیکی می کنند، شما 
هم نیکی بک بدهید. آنقدر هم نگویید ما تنها نیکی ای که در 
زندگی دیده ایم، نیکی کریمی بوده! یک کم نگاه مثبت تری 

به دنیا داشته باشید.
اردیبهشت: حالتان گرفته و ناراحتید. خبر خوب اینکه این 
هفته حقوقتان را واریز می کنند و حالتان خوب می شود.خبر 
بد هم اینکه قسط های عقب مانده را که بدهید، حقوقتان تمام 
می شود و دوباره افسرده می شوید. این طوری نمی شود، به 

نظرم به شب کاری هم فکر کنید.
خرداد: یک اتفــاق کم نظیر! این هفتــه یک صاحبخانه 
رؤیایی پیدا می کنید که شما را از باتکلیفی نجات می دهد. 
مبلغ پول پیش و اجاره اش منطقی است و فکر نمی کند ارث 
پدرش را از شما طلبکار است! ولی به نظرم این خانه برای 
شما کوچک اســت. شماره این صاحبخانه را به من بدهید 

و خودتان بروید دنبال یک مورد بهتر. ناامید هم نشوید.
تیر: فکر کردید اینقدر ناَمردم که شماره صاحبخانه خوب 
را از خردادماهی ها بگیرم برای خودم؟ نه خیر! برای شــما 
گرفتم که این هفته عروسی تان است ولی هنوز خانه ندارید. 
مبارکتان باشــد ولی زود قضاوت کردید. ایــن فال را با 

موسیقی سریال »کلید اسرار« بخوانید.
مرداد: چه هفته جذابی پیش رویتان است! نمی گویم چه 

می شود که غافلگیر شوید.
شهریور: هفته خوبــی خواهید داشت به شرطی که سراغ 
اینســتاگرام نروید؛ مگر اینکه باگر باشید و بروید تا پول 
پارو کنید. بقیه تان می روید ســر پیج فان کودک پرحاشیه 
و فان ویدیوی پخش شــده از دو نفر دیگر بحث و دعوا 

می کنید، اعصابتان منگنه ای می شود.
مهر: سر قضیه فال خرداد و تیر، فقط شما بودید که قضاوتم 
نکردیــد. ایول به مرامتان. اصًا ایــن هفته هرچه آرزوی 

خوب است مال شما!
آبان: این هفته، هفته فرهیختگی شماســت. خیلی اتفاقی 
بخشــی از یک مقاله علمی پروفسور حسابی را در کانال 
تلگرامی پروفسور سمیعی می خوانید. حاال تا مدت ها برگ 
برنده در دســت شماســت و می توانید در همه بحث های 
علمی، فرهنگی، ادبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... به 

آن مقاله استناد کنید.
آذر: یک هفته خوشــمزه در انتظار شماســت. این هفته 
دســتور پخت چیکن استراگانف با سس مخصوص را پیدا 
می کنیــد و برای اولین بار آن را می پزید. یادتان نرود که از 
چهل و هشــت زاویه از آن عکس بگیرید و استوری کنید، 
حتی وضعیت واتس اپ بگذارید. اصًا عکســش را روی 
پروفایلتان بگذارید. خاصه یک کاری کنید که ملت مرغ 

هم می بینند، یاد شما بیفتند!
دی: ایــن هفته می روید ُدز چهارم واکســن کرونایتان را 
می زنید. درود بر شما. متولدین سایر ماه ها یاد بگیرید. ملت 
با هزار امید کنکور داده اند که بروند دانشــگاه! یک کاری 

نکنید دوباره مجازی شود.
بهمن: این هفته گیر یک آدم کینه ای می افتید که یک اتفاق 
کوچک مثل قضیــه فال خرداد و تیر را مــدام به رویتان 
می آورد و توی سرتان می زند. اول اینکه واقعًا اخاق بدی 
است و خدا هیچ کس را گیر چنین آدم هایی نیندازد. دوم هم 
اینکه خب واقعًا زود قضاوت نکنید دیگر! قلبم شکســته، 

می فهمید؟ شکسته!
اسفند: ایــن هفته قلب شما هم می شکند. به یک نفر پولی 
قرض داده بودید و قرار بود این هفته پس بدهد، ولی هفته 
دیگر پس می دهد. واقعًا خداوند کسانی را که خلف وعده 

و زود قضاوت می کنند را به سزای عمل زشتشان برساند.
  محدثه مطهری

***
فرارگر مالیاتی

آهو که فرار می کند از کفتار
یا دزد که از پلیس شبها بیدار

 آنی که به سریال فرار از زندان
در نوع فرار بوده صاحب اسکار

 کًا به فرار، پیش من لنگ انداخت
من اهل فرار مالیاتی در کار

 یک ورژن من جناب دکتر باشد
یک پوز نداده او به دست بیمار

 در مبحث پوز می شود خنگ ترین
انگار درآمده است تازه از غار

 نوع دگرم قوم سلبریتی هاست
همواره بدون مالیات و سربار

 از ورزش فوتبال نگویم دیگر
با شرح قرارداد پنهان هر بار

 من اهل فرار مالیاتی هستم
بارم سر دوش کارگرها آوار

کدو قلقله زن سازمان امور مالیاتی
چاق بشم، چله بشم بعدش میام  تو رو هم می خورم
  زهرا آراسته نیا

طنز

سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها //
استاندار بوشــهر گفت: برای تسریع در اجرای 
پروژه های راهداری و حمل و نقل استان، توافق 
برای اختصاص ۶۰۰ میلیــارد تومان به صورت 
ســهم جداگانه بین استان بوشــهر و سازمان 

راهداری و حمل و نقل صورت گرفت. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در 
نشست با معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشــور با اشاره به نقش و 
جایگاه استان بوشهر در عرصه تولید و اقتصاد کشور 
افزود: یکــی از اولویت های مهم در عرصه اقتصاد 
حمل و نقل است و برای تسریع در اجرای طرح های 
راهداری در استان باید اقدامات مهمی انجام دهیم.

وی بیان کرد: برای تســریع در اجرای پروژه های 
راهداری و حمل و نقل اســتان بوشهر، توافق اولیه 
برای اختصاص ۶00 میلیارد تومان به صورت سهم 
جداگانه بین استان بوشــهر و سازمان راهداری و 

حمل و نقل صورت گرفت.استاندار بوشهر یاد آور 
شد: با توجه به آمادگی سازمان راهداری و حمل 
و نقل برای حمایت مالــی از پروژه های راهداری 
اســتان، پیگیری الزم از سوی استان بوشهر برای 
تامین ماشــین آالت مورد نیاز سازمان راهداری 
انجام خواهــد شــد.محمدی زاده گفت: ظرفیت 
ماشــین آالت موجود در اســتان مطلوب است و 
تــاش میکنیم با همکاری شــرکت های مختلف 
نسبت به تامین ماشــین آالت مورد نیاز سازمان 
راهداری و حمل و نقل اقدام الزم انجام شــود.وی 
با قدردانــی از تاش های حمیدرضا علم مدیرکل 
سابق راهداری و حمل و نقل استان بوشهر، اقدامات 

ایشــان در مورد مدیریت این سازمان در استان را 
ستود و برای عبدالکریم اخترشناس مدیرکل جدید 
آرزوی موفقیت کرد.داریوش امانی، معاون وزیر و 
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل کشور هم 
گفت: اعتبــارات اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان بوشــهر ۲۲0 میلیارد تومان برای 
سالجاری اعام شده که براساس توافق انجام شده 
این ســقف اعتباری در سطح ملی به ۳00 میلیارد 
تومان افزایش می یابد و معادل همین اعتبار نیز از 
طرف استان باید تامین شود.وی ادامه داد: براساس 
تفاهم بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور و استانداری بوشهر 50 درصد این اعتبارات 

از طرف ســازمان و 50 درصد نیز از استان تامین 
می شــود.معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و 
حمل و نقل کشــور بیان کرد: امانی اظهار کرد: با 
تخصیص این میزان اعتبار رسیدگی به راه ها، ایمن 
سازی مســیرها، روکش آســفالت، خط کشی و 
مسائلی که مربوط به راهداری است مورد رسیدگی 
قرار می گیرد.امانی در خصوص تامین ماشین آالت 
راهــداری نیز گفت: با توجه به توانمندی اســتان 
بوشهر در منطقه عسلویه در خصوص ماشین آالت 
راهسازی قرار شد استاندار بوشهر هماهنگی الزم 
را با منطقه عسلویه داشته باشند تا بتوانیم تهاتری 
در خصوص پروژه های راهســازی و راهداری با 

شرکت های گاز و نفت داشته باشیم.وی اظهار کرد: 
همچنین مجموعه های نفت و گاز در منطقه عسلویه 
نیز متعهد شوند ماشین آالت بازسازی و نوسازی 
شده را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان قرار دهند تا امسال شاهد رخداداهای 
خوبی در بحث جوان سازی ماشین آالت راهداری 

استان داشته باشیم.

استاندار بوشهر:

۶۰۰ میلیارد به پروژه های راهداری بوشهر اختصاص یافت

آرزو توکلی ســرویس استان ها //نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
استان  به موضوع تقســیم بندی  اشاره  با 
کرمان گفت: کرمان، استان ثروتمندی است 
و ما از اینکه بتواند در اندازه های کوچک تری 
خدمات بیشــتری به مردم بدهد استقبال 

می کنیم. 
   محمدرضا پورابراهیمی در حاشــیه بازدید 
از مرکز اورژانس اجتماعی اســتان کرمان به 
مناسبت هفته بهزیستی بیان کرد: آسیب های 
اجتماعی امروزه دغدغه تمام مسئولین نظام 
با  جمهوری اسامی ایران است.پورابراهیمی 
تأکید بر اینکه همه ما مکلف هســتیم در این 
حوزه ها حضور پیدا کنیم توضیح داد: تا سال 
گذشــته ما مرکز اورژانس اجتماعی به این 
صورت متمرکز و فراگیر نداشتیم؛ در کنار انجام 
اقدامات مهم ترین ماموریت ما این است که ما 
با چه رویکردی می توانیم از ایجاد این رفتارها 

جلوگیری کنیم.
   وی بــا بیان اینکه نمی تــوان موضوعات 
اقتصــادی را از آســیب های اجتماعی جدا 
کرد گفت: همه جامعه هدف باید مورد بحث 
باشــد؛ همه آسیب های اجتماعی به دلیل فقر 
نیســت و برخی از این آسیب ها در بسیاری 
از خانواده های متمکن نیز دیده می شود.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با 
اشاره به چالش هایی که به وسیله نیروی انسانی 
این مرکز مطرح شد تصریح کرد: زیرساخت ها 

و مشکات نیروی انســانی نیازمند پیگیری 
نیروها نیز هست؛ اما این امیدواری را می دهیم 
که تا هفته آینده مشکات نیروی انسانی این 

مرکز حل خواهد شد.
  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به موضوع تقسیم بندی استان 
کرمان افزود: این اســتان، استان ثروتمندی 
است و ما از اینکه استان بتواند در اندازه های 
کوچک تری خدمات بیشــتری به مردم بدهد 
استقبال می کنیم.پورابراهیمی با اشاره به کمبود 
آب استان اظهار کرد: ما در بحث آب در استان 
با مشکل مواجه هستیم؛ روزی انتقال آب از 
خلیج فارس رویا بود اما اکنون اجرایی شده و 
مشکل آب شرب و واحدهای صنعتی ما برای 

توسعه حل خواهد شد.
  وی با بیان اینکه اســتان ما ثروتمند است؛ 
فقط باید بلد باشیم چگونه از این ثروت استفاده 
کنیم گفت: یکی از راه های بهبود زیرساخت ها 
اســتفاده از بودجه های عمومی است گرچه 
پاسخگوی نیاز نیست اما راه دیگر استفاده از 
منابع استان از جمله شرکت هایی است که از 
معادن استان استفاده می کنند؛ آن ها باید سهمی 
برای مردم اختصاص داده و مســئولیت های 

اجتماعی خود را انجام دهند.
   نماینده مــردم کرمان و راور در خانه ملت 
خطاب به مســئولین بهزیســتی تأکید کرد: 
آسیب ها را به طور کامل در قالب یک برنامه 

جامع و هدف گذاری شــده  ارائه دهید و ما 
آمادگی کامل خود را در حمایت از این حوزه 

اعام می کنیم.
  کوروش احمدیوسفی، سرپرست دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان نیز در 
این مراسم بیان کرد: عدالت اجتماعی در توزیع 
خدمات است و اگر این موضوع  رعایت نشود 
ســبب مهاجرت، حاشیه نشینی و به دنبال آن 

آسیب های اجتماعی می شود.
  وی خاطر نشــان کرد: قــرارگاه مقابله با 
آسیب های اجتماعی تشکیل شده است که یک 
روز در میان جلســاتی در آن برگزار شده و 
چالش های این حوزه بررسی می شود.گفتنی 
اســت در این بازدید گزارشــی از فعالیت ها 
و چالش های اورژانس اجتماعی به وســیله 
مدیرکل اداره بهزیستی استان کرمان و کارکنان 

مرکز اورژانس اجتماعی استان ارائه شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :

از تقسیم استان کرمان استقبال می کنیم 
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آرزو توکلی سرویس اســتان ها // استاندار 
کرمان درباره اخبار و بحث های مطرح شــده 
پیرامون استان شدن جنوب کرمان بیان کرد: 
 وارد بحث های سیاســی نمی شوم و توصیه 
می کنم که مســئولین نیــز وارد بحث های 
حاشیه ای نشوند. دولت تصمیمی گرفته و در 

زمان خودش اعالم خواهد کرد .
  دکتر محمدمهدی فداکار در سفر به جنوب استان 
کرمان و حضور در شــورای اداری شهرســتان 
کهنوج گفت: برخی اوقات بعضی از مســئولین 
تاش برای رفع مشکات مردم نکرده و متاسفانه 
شاهد کم کاری هستیم که به هیچ عنوان قابل قبول 
و پذیرفتنی نیســت.به اعتقاد او، شان مسئولین 
در نوکری مردم اســت و امکاناتی که در اختیار 
مسئولین گذاشته می شود برای برداشتن باری از 

دوش جامعه است نه اینکه آدم ویژه ای هستند.
»مدیران، گرفتاری مردم را گرفتاری خود بدانند 

و مقداری وقت و انرژی برای ارتقاء رفاه جامعه 
بگذارند«، این مطالــب بخش دیگری از توصیه 
استاندار کرمان به مدیران استان در جلسه شورای 
اداری کهنوج بود.او مــی افزاید: نوکری مردم به 
آقایی دنیا مــی ارزد و صبوری، تحمل مردم در 
پذیرش سختی ها، ارزش آن را دارد که پای این 

مردم را بوسید.
  مقام عالی دولت در استان کرمان بیان کرد: وجود 
معادن باعث توسعه شمال اســتان شده است و 
پیگیر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ استان 
برای سرمایه گذاری و مشارکت در جنوب استان 
هســتیم ضمن آنکه پیگیری شد که منطقه ویژه 
اقتصادی جازموریان با مشــارکت شرکت های 
بزرگ اقتصادی راه اندازی شود که در مصوبات 

سفر نیز دیده شده است.
  فداکار با اشاره به ظرفیت های صنعتی و معدنی 
فراوان در استان کرمان، خطاب به مسئولین اظهار 
کرد: ســنگ اندازی در راه اندازی کارخانجات و 
صنایع نکنید. استاندار کرمان به موضوع خلع ید 
بهره بردار معدن کرومیت آســمینون منوجان نیز 
اشــاره و بیان کرد: چراغ خاموش مسیر خلع ید 
بهره بردار معدن کرومیت آســمینون منوجان را 
با همکاری نماینده مردم پنج شهرســتان جنوبی 
استان در مجلس شورای اسامی دنبال کردیم که 
خوشبختانه این موضوع در شورای عالی معادن 

کشور تصویب شد.

اولین واکنش استاندار کرمان به خبرهای تقسیم استان :

وارد مسائل حاشیه ای نشوید ؛ دولت به وقتش 
اعالم خواهد کرد

افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی
 نرخ سرویس مدارس در یزد

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // شورای 
اسالمی شهر یزد در هفتاد و ششمین جلسه علنی 
با پیشنهاد سازمان حمل و نقل در خصوص افزایش 

نرخ سرویس مدارس مخالفت کرد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در این جلســه پیشنهاد 
افزایش نرخ سالیانه ایاب و ذهاب دانش آموزان ویژه 
خودروهای سواری ٧0 درصد و مینی بوس 45 درصد 
پیشــنهاد شد که با مخالفت اعضای شورا روبرو شد.با 
توجه به شــرایط اقتصادی مردم نرخ کرایه با افزایش 

حداکثر ۳5 تا 40 درصد برای خودروهای ســواری و 
مینی بوس به تصویب رسید.

  اعضای شورا افزایش پیشنهاد اولیه  نرخ کرایه سرویس 
 مدارس را در شــرایط کنونی اقتصــادی برای اولیای 
دانش آموزان مناسب ندانســتند و در این راستا یک 
ساعت از جلسه علنی شورا به این موضوع اختصاص 
داده شد.الزم به ذکر اســت در این جلسه نمایندگان 
سازمان حمل و نقل شــهرداری و آموزش و پرورش 

نیز حضور داشتند.

 از آب چشمه ها و چاه ها با احتیاط استفاده شود
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد از شهروندان خواست 
برای پیشگیری از ابتالی احتمالی به بیماری های گوارشی و بویژه وبا، از آب چاه ها و چشمه ها صرفا پس 

از جوشاندن یا گندزدائی استفاده کنند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر مسعود شریفی گفت: بر آب های لوله کشی و شرب از سوی مسووالن 
ذیربط، نظارت می شــود اما خطر آنجایی هست که از آب چشمه ها و چاهها استفاده می کنیم که ممکن 
است از طریق فاضاب، آلوده باشند.وی با بیان اینکه اگر دسترسی به آب لوله کشی نداریم، توصیه می شود 
از آب های بطری و بسته بندی استفاده نماییم، تصریح کرد: نظام مراقبت حوزه بهداشت استان فعال است و 
هر گونه اسهال حاد آبکی که شبیه وبا هست را نمونه گیری می کنند و خوشبختانه در سال جاری موردی 
 از وبا در اســتان نداشته ایم.وی شستن مطلوب ســبزی جات، رعایت بهداشت فردی، شستشوی مرتب 
دست ها بخصوص قبل از صرف غذا و بعد از استفاده از سرویس بهداشتی را مورد تاکید قرار داد  .دکتر 
شریفی با اشــاره به اینکه تاکنون بیش از ۶0 مورد بیماری و با در کشور مشاهده شده، گفت: وقتی یک 
بیماری وارد کشور می شود احتمال سرایت آن به هر نقطه ای هست و لذا باید دستوارت بهداشتی را رعایت 

کنیم و در صورت مشاهده کوچکترین عامتی به مراکز درمانی مراجعه نماییم.
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فرهنگ  و هنر

اختتامیه دومین مهرواره کشوری طنز ادبی برگزار شد
درخشش چهار اثر 

از کانون هرمزگان در مهرواره » یک وعده لبخند «
  سرویس فرهنگی // در اختتامیه دومین مهرواره کشوری طنز 
ادبی 4 اثر در بخش »داستان« از اعضای کانون هرمزگان در گروه 
سنی نوجوان و ارشــد برگزیده شدند.به گزارش خبرنگار دریا ، 
هم زمان با عید ســعید غدیر خم )عید امامت و والیت(، اختتامیه 
دومین مهرواره کشوری طنز »یک وعده لبخند«  برگزار شد.با اعام 
هیات داوران بخش »داستان« که متشکل از شراره هاشم دباغیان، 
نگین صدری زاده و سمیرا قیومی بودند، از میان ۳۲۲ اثر رسیده به 
دبیرخانه، در گروه سنی نوجوان )4 (اثر و در گروه سنی ارشد )1( 
اثر از هرمزگان برگزیده شد.در گروه سنی نوجوان بیتا بهزادی عضو 
مرکز 4 بندرعباس با داســتان »پولداری جدید«آیلین خوارزمی 
عضو مرکز ۳ بندرعباس با داســتان »نارنجی کمرشکن« حدیث 
شفیعی فر عضو مرکز 4بندرعباس با داستان »نعمت سواد آموزی« 
و در گروه ســنی ارشد راضیه علیزاده عضو مرکز 4 بندرعباس با 
داستان »اسکلت ها محرمند«اعضای برگزیده در مهرواره کشوری 
طنز »یک وعده لبخند« شدند.گفتنی است، نخستین دوره مهرواره 
طنز »یک وعده لبخند« در بهمن ماه سال 1۳99 با مشارکت ۲5 
استان برگزار و درمجموع 5۳0 اثر در بخش های شعر، داستان و 
اینفوگرافی به دبیرخانه مهرواره ارسال شده بود که از برگزیدگان با 

لوح سپاس و هدایای ویژه تقدیر به عمل آمد.
»قاسم حاج قاسم« تجدید چاپ شد

  سرویس فرهنگی // کتاب »قاسم حاج قاسم« نوشته زینب 
موالیی توسط انتشارات روایت فتح به چاپ دوم رسید.انتشارات 
روایت فتح به تازگی و در آســتانه عید بزرگ مباهله چاپ دوم 
کتاب »قاسم حاج قاســم« را وارد بازار کرده است.این کتاب 
به بخش هایی از زندگی شــهید وحید زمانی نیا می پردازد. تازه 
دامادی که در دو ســال آخر حیات حاج قاسم همراه و محافظ 
ایشان بود. مدافع حرمی که به خواست حاج قاسم محافظ او و 
حریم ها شد.کتاب »قاسم حاج قاسم« به قلم زینب موالیی در 
۲44 صفحه به همراه کدهای کیوآر صوت وصیت نامه، فیلم ها 
و عکس های شهید و صوت روایت مادر از شهیدها که به قیمت 
٧0 هزار تومان وارد بازار نشر شده است.در بخش هایی از متن 
کتاب می خوانیم:»از این هیــأت رفتن ها اخاق های خوب و 
خاصی هم یاد گرفته بودند. از همان اول بین خودشان مسابقه ای 
گذاشته بودند، مســابقه »گندگی نکردن«. شاید خیلی در لفظ 
درباره اش صحبت نمی کردند و بیشتر در عمل برای شان معنا پیدا 
می کرد. آن هم این بود که کسی حق ندارد خودش را دست باال 

بگیرد و برای بقیه رفقا گندگی کند....«

خبر

ســرویس فرهنگی // سریال »مســتوران« که به   *  
قســمت های پایانی خود نزدیک می شود، داستانی 
تخیلی دارد که اقتباسی آزاد از افسانه های کهن ایرانی 

است. 
  »مستوران« پس از معرفی شهر و شخصیت هایش به سمت 
هیجان انگیزی مــی رود؛ وقتی یک کودک از خانواده اش 
دزدیده می شود، والدینش همه تاش خود را می کنند تا 
فرزند ربوده  شده شان را پیدا کنند اما با چالش های فراوانی 
در این مسیر روبه رو می شوند. این سریال درامی تخیلی 
را در بستری تاریخی با تکیه بر افسانه های قدیمی برای 
مخاطب تعریف و در شرایطی که تلویزیون خالی از آثار 
تاریخی- افســانه ای بود، »مستوران« قصه ای جذاب بر 
مبنای افسانه های کهن ایرانی روایت می کند و تاشی در 
راستای حکمت آموزی افسانه ای و اتصال ذهن مخاطب 
به متل های گذشته است. درباره جزئیات بیشتر این درام 
فانتزی -تاریخی با »مســعود آب پرور« کارگردان این 

مجموعه تلویزیونی گفت وگو کردیم که می خوانید. 
* با توجه به کارنامه سریال سازی شما که در ژانرهای 
معمایی و پلیســی بود چه شــد که یک درام فانتزی 

تاریخی از قصه های کهن ایرانی ساختید؟
 من همیشــه به این ژانر عاقه مند بودم و در ســال های 
دور هم پایان نامه لیسانســم درباره ژانر فانتزی بود. در 
سال٧0 هم که فیلم »دره شاپرک ها« ساخته شد، با توجه 
به تسلطی که به فانتزی داشتم، به درخواست تهیه کننده و 
کارگردان، بازنویسی نهایی فیلم نامه را انجام دادم و دستیار 
اول کارگردان هم بودم چون این عاقه مندی در من وجود 
داشت. ضمن اینکه خودم را فیلمساز یک ژانر مشخص 
نمی دانــم و عاقه مند به تنوع ژانری هســتم چون برایم 
چالش جذابی است. وقتی هم »مستوران« به من پیشنهاد 

شــد بدون تردید پذیرفتم و تصمیم گرفتم این سریال را 
بسازم.

* به نظر شما مخاطب تلویزیون که به تماشای درام های 
خانوادگی عادت کرده است می تواند با این ژانر متفاوت 
که بر اساس افسانه ها و کهن قصه های ایرانی ساخته 

شده، ارتباط برقرار کند؟
  این سریال به قسمت های پایانی خود نزدیک می شود، 
تا االن مخاطبان تلویزیون به تماشــای آن اقبال نشــان 
دادند و به نظر می رسد جایش در رسانه ملی خالی بوده 
است. مخاطبان بزرگسال تلویزیون، تمایل به آثار واقع گرا 
دارنــد چون اعتقاد بر این اســت جوامعی که اتفاق های 
بزرگ اجتماعی را از سر می گذرانند به شدت واقع گرا و 
واقع بین می شــوند و از آنجا که در دهه های اخیر، ما دو 
واقعه بزرگ انقاب و جنگ را از ســر گذرانده ایم، مردم 
ما بسیار واقع گرا و واقع بین شده اند و دوست دارند هر چه 
می بینند واقعی و براساس مستندات باشد در حالی که پایه 
و اساس جهان بینی را افسانه ها می سازند برای همین در 
بدو تولد می گویند برای کودکان قصه بگویید و افسانه و 
متل تعریف کنید. بسیاری اوقات تخیل بچه ها با متل هایی 
که بنیان رابطه علت و معلولی را در ذهن آن ها می کارد، 
شــکل می گیرد. اگر تخیل در کودکی پرورش یابد تفکر 
او در بزرگسالی هم ساخته می شود یعنی جای تخیل را 
تفکر خواهد گرفت. پرداختن به افسانه از الزامات جوامع 
امروزی است و اصول اولیه درام هم از افسانه ها گرفته شده 

بنابراین از ضروریات آثار نمایشی است.
* با وجود اینکه درام فانتزی در جهان مورد اقبال مردم 
قرار گرفته اما ساخت آن دشوار است. دلیل این اقبال و 

دشواری در تولید را چه می دانید؟
 به هر حال تولید کار خوب، ســخت است ولی ساخت 

مستوران برای من سخت نبود چون همراهی و همدلی در 
گروه وجود داشت. درباره اقبال مردم به این ژانر هم باید 
بگویم که توجه و تمایل به قصه ها، افسانه ها و اسطوره ها 
در ذات بشر وجود دارد چون اسطوره سرآغاز هر پدیده ای 
است. مثًا در جایی به اســم مستوران، شخصیت هایی 
همچون »لیث«، »لطیفه« و »لطفعلی« که واقعیت تاریخی 
ندارند ولی مابه ازای بیرونی دارند گویی در وجودمان هر 
یک از این شخصیت ها را داریم و تمام این ها در ساحت 
وجود و ذهن ما زندگی می کنند، ما مجموعه ای از ضدین 
هستیم بنابراین وقتی می بینیم کسی فرزندش را گم کرده 
در مرحله نخســت با تسامح نسبت به جهان پیرامونش 
برخورد می کند و چون می بیند حاصلی بدست نمی آورد 
دســت روی زانویش می گذارد، یاعلــی می گوید و راه 
می افتد تا بتواند فرزندش را پیدا کند. این سفر هم نیاز به 
الزامات و توشه راه دارد. هر جا خطا کنی باید بایستی و 
جواب خطایت را بدهی، نمی شود که آسیب بزنی و بروی. 
این سفر قهرمانی در تمام قصه های ما جزو اولویت ها و 
ضرورت هاست چون نیاز اولیه ذهن تشنه بسیاری است 
به همین دلیل دوســتش داریم و مقبول می افتد. به نظرم 
مستوران بی هیچ واسطه ای توانسته با مخاطبش ارتباط 
بگیرد بافت قصه، روابط آدم ها، نــوع تصویرپردازی و 

فضاسازی و… برای مخاطب جذاب بوده است.
*  وقتی قســمت های اولیه مســتوران پخش شــد، 
ایرادهایی به زبان شــخصیت های سریال گرفته شد 
که یکدســت نیست و شخصیت ها در جاهایی به زبان 

امروزی صحبت می کنند؟
 در ســریال هیچ جا به زبان امروزی صحبت نمی شود و 
زبان کامًا یکدســت است. به هر حال خرق عادت، درد 
دارد و ممکن است در آغاز مخاطب را اذیت کند. مستوران 

هم ژانر جدیدی در تلویزیون اســت. مردم دوست دارند 
درام اجتماعی ببینند چون بیشــتر سریال های تلویزیون 
این گونه بوده است، مخاطب دوست دارد سریالی با لحن 
واقع گرایانه و معاصر ببیند وقتی این لحن عوض می شود، 
چالش ذهنی برایش به وجود می آورد و ممکن اســت 
چنین بازخوردی داشته باشد. طبیعی است که وقتی کار 
جلو می رود و مخاطب وارد جریان سریال می شود با قصه 
انس می گیرد. وقتی »مسافران« آقای بیضایی پخش شد، 
عده ای در شــروع فیلم می گفتند این چه ادبیاتی است یا 
چرا آدم ها این طور رفتار می کنند اما فیلم به نیمه که رسید، 
مخاطب در جهان خودبسنده اثر غرق شد چون فیلمساز 
جهانی مستقل را خلق می کند و مخاطب را وارد این جهان 

می کند. مخاطب با عادت ها و پیش فرض هایی که تاکنون 
برایش وجود داشته، یک اثر جدید می بیند و ممکن است 
ارتباط گرفتن اولیه برایش کمی سخت و چالش برانگیز 
باشد. مورگان فورستر، نویسنده و منتقد انگلیسی می گوید: 
»تعلیق ارادی ناباوری« یعنی مخاطب در برخورد با هر 
اثر جدیدی به ویژه جهان فانتزی بایســتی یاد بگیرد که 
به طور ارادی، ناباوری را به حالت معلق دربیاورد یعنی 
بتواند باور کند اگر چنین شــود درهای معرفت جدید به 
روی او باز می شود. اگر سریال در قسمت های اولیه چنین 
بازخوردهایی داشته طبیعی به نظر می رسد و االن که به 
قسمت های پایانی نزدیک می شود باید نظرات مخاطبان را 

بررسی کرد. / قدس آناین

  

  

  

ن سند مالکيت  آگهی فقدا
نظر به اينکه آقای محمدرضا سیف فرزند نقی به موجب وکالت نامه 189541مورخه 1401/03/26 تنظیمی دفترخانه 97 تهران از آقای علی اصغر 
ابريشمی زاده فرزند مهدی به استناد دو فقره استشهاديه محلي بشماره 140121723136004687 مورخ 1401/03/17 مدعیست که سند مالکیت چهار 
دانگ عرصه و اعیان يک باب خانه به پالک ثبتي 2 فرعي از 1151- اصلي واقع در بخش 01 ناحیه يک بندرعباس ، بشماره چاپي 3/301764 که 
درصفحه 76 دفتر امالک جلد 50 ذيل شماره 9655 که بنام حسین / زيارتی ثبت وسند مالکیت صادر وتسلیم گرديده سپس برابر سند قطعی 44114 
مورخ 1362/12/06 تنظیمی دفترخانه 90 بندرعباس به رضا دره زرشکی انتقال وسپس برابر سند قطعی 227828 مورخ 1381/05/28 دفترخانه 24 
بندرعباس به محمدرضا صفاريان و پس از آن برابر سند قطعی 4895 مورخ 1386/02/13 تنظیمی دفترخانه 39 بندرعباس به حسین امینی بهارلو 
منتقل گرديد و پس از آن برابر سند قطعی 10349 مورخ 1390/12/06 0 تنظیمی دفترخانه 9 بندرعباس به میزان 4 دانگ از ششدانگ به علی اصغر 

ابريشمی زاده وبه میزان دو دانگ از ششدانگ به احمد نورعیدی منتقل شده که جسب خالصه معامله ارسالی از دفترخانه مذکور ، سند در سهم علی اصغر ابريشمی زاده قرار 
گرفته که مراتب فوق در ستون نقل و انتقاالت سند مذکور که به علت مفقود شدن مدارک ، سند فوق نیز مفقود گرديده که تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده ؛ لذا به 
استناد ماده 120 آئین نامه اصالحي و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم مي شود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد 
بايستي از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام 

مي گردد .  1401/145 م/الف  -تاريخ انتشار : 1401/05/01
علی ا میری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک بندرعباس

ن سند مالکيت آگهی فقدا
نظر به اينکه ناز خاتون اقمیان حسین سرابی به استناد درخواست وارده 140162654072000482 مورخ 1401/04/20 در خصوص پالک53935 
فرعی از 3- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان مسکونی که به بنامش ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 817009 الف 97 صادر گرديده که سند مالکیت به علت جابجايی مفقود گرديده وبرابر سند شماره 139436 مورخ 
1397/11/23 دفترخانه 6 بندرعباس در رهن بانک پارسیان می باشد که نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا باستناد ماده 120 
آئین نامه اصالحی و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و يا وجود اصل اسناد مالکیت در نزد 
خود میباشد بايستی از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به اين اداره تسلیم و اخذ نمايد بديهی است 
پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و يا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد  مالکیت المثنی بنام متقاضی 

اقدام خواهد شد . 1401/147 م/الف- تاريخ انتشار : 1401/05/01
محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بندرعباس

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  محمد بلوچی فرزند حسین با هويت کامل به اين شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان مريم بلوچی 

فرزند عبداهلل به 1399/8/21 به رحمت ايزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- يوسف بلوچی فرزند حسین متولد 1337/4/10 به ش.ش 527 فرزند مرحوم.2- زلیخا بلوچی فرزند حسین متولد 1348/11/17 به ش.ش 533 
فرزند مرحوم.3- محمد بلوچی فرزند حسین متولد 1329/5/6 به ش.ش 528 فرزند مرحوم.4- عبداهلل بلوچی فرزند حسین متولد 1346/9/12 
به ش.ش 532 فرزند مرحوم.5- نساء بلوچی فرزند حسین متولد 1343/7/9 به ش.ش 530 فرزند مرحوم.6- عايشه بلوچی فرزند حسین متولد 

1341/6/7 به ش.ش 529 فرزند مرحوم.7- ابراهیم بلوچی فرزند حسین متولد 1345/8/1 به ش.ش 531 فرزند مرحوم.
و ديگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به اين شورا ارسال فرمايید .

                              حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان  

سرویس فرهنگی // وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شبکه نمایش خانگی 
را فرصت و ظرفیت خواند و اعالم کرد: این شبکه باید مورد حمایت قرار 

بگیرد. 
 محمد مهدی اســماعیلی در آیین پایانی پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز در 
پردیس سینمایی ســتاره باران، عنوان کرد: شبکه نمایش خانگی به عنوان 
یک ظرفیت و فرصت به شــمار می رود همچنین شبکه نمایش خانگی در 
تقویت بخش مهمــی از اقتصاد فرهنگ و هنر نقــش آفرینی می کند و به 
همین خاطر باید حمایت شــود.وی که در ادامه ســفرهای استانی خود به 

تبریز سفر کرده اســت، در ادامه با تاکید بر لزوم معرفی افتخارات فرهنگی 
و تاریخی کشــورمان به کتاب »نورالدین پسر ایران« اشاره کرد و گفت: ما 
فــن آوری های فرهنگی و هنری را برای بیان هنرمندانه افتخارات تاریخی 
 خود بــه کار می گیریم به عنوان مثال زندگی نورالدین عافی قهرمان بزرگ 
 دفــاع مقدس کــه از افتخارات آذربایجان اســت، قابلیــت تبدیل به یک 
مجموعه هنری، نمایشی مانا را دارد.وی با اشاره به لزوم گسترش و تقویت 
زیرساخت ها در کل کشور، تصریح کرد: درحال حاضر پشتیبانی از ساخت 
 400 ســینما در تهران و دیگر استان ها را در برنامه خود داریم.وزیر گفت:
 در ســفرهای اســتانی نیز بیش از ۶ هــزار میلیارد تومان بــرای احداث 
زیرساخت های فرهنگی و هنری مصوب کرده ایم و در تبریز نیز طرح های 
مصوب بخش فرهنگ در سفر اخیر ریاست جمهوری در حال اجرا هستند.
وی تاکید کرد: وظیفه دولت در حوزه فرهنگ، پشــتیبانی و ارتقای وضعیت 
اقتصاد هنر است و دولت برای تقویت زیرساخت ها و اقتصاد فرهنگ و هنر 

مصمم است.اسماعیلی گفت: ایران عزیز و سرافراز با ریشه های عمیق تاریخی 
 خود پیش قراول حرکت های تمدن آفرین و فرهنگی اســت و بسیاری از 
آیین های اصیل هنری متعلق به ایرانیان است.وی افزود: در بسیاری از هنرها 
چون صنایع دســتی و هنرهای نمایشــی و ... این پیشرانی را در میان مردم 
فرهنگ دوست و هنرپرور ایران می توان دید.وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
تصریح کرد: در ۲00 ســال اخیر و در مواجهه با دستاوردهای جدید تمدن 
بشری که غالبا از مغرب زمین وارد ایران شده، تبریز به واسطه همجواری با 
منطقه قفقاز و عثمانی دروازه مهمی برای ورود این فرهنگ و هنر جدید به ایران 
به حساب می آمده است اما همواره ایرانیان یک نگاه همزیستی و همجواری 
بر اساس تمدن اصیل خود، با فرهنگ و هنر جدید داشته اند.وی افزود: اگر 
سینما را در شکل جدید محصول فرهنگی متعلق به غیر از ایران زمین بدانیم 
با ســینما به عنوان یک هنر جدید و دستاورد نوین بشری در این سرزمین 
 برخورد شده است.اسماعیلی تاکید کرد: فرهنگ اصیل ایرانی در برخورد با 

پدیده های نو تاش می کند تا همســو با تاریخ  و ســنت های خود یک 
ســازگاری ایجاد کند به عبارتی پدیده های نو را انکار نمی کنیم بلکه با آن  
مبتنی بر فرهنگ و تمدن اصیل مان همراه می شویم و این ذات نواندیشانه و 
تفکر اصولی محصول انقاب اسامی است .وی تاکید کرد: در 40 سال حیات 
درخشــان انقاب اسامی با محصوالت جدید حوزه فرهنگ و هنر ارتباط 
برقرار کرده و در مســیر آرمان های بلند خود از آنها بهره جسته ایم؛ امروز 
سینمای ایران با درخشش و با فاصله بسیار زیاد در مقایسه با دیگر کشورهای 
منطقه در صدر قرار دارد و ســاالنه بین 100 تا 1۲0 فیلم سینمایی و ده ها 
سریال عرضه می شــود همچنین در حوزه تئاتر نیز  حدود 10 هزار مجوز 
نمایش در ســال به هنرمندان اعطا می شود.وزیر فرهنگ و ارساد اسامی با 
اشاره به موفقیت  فیلم »موقعیت مهدی« در جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: 
 موضوع این فیلم به زندگی قهرمانی از دیار آذربایجان مربوط بود که توانست 
موفقیت های بســیاری را در حوزه ســینما بــه دســت آورد.وی افزود: 
هنوز بزرگان و فرهیختگان بســیاری در این منطقه وجــود دارند که باید 
با بهره گیری از قدرت هنر ســینما، روایت شوند.اســماعیلی تصریح کرد: 
 در دنیــا چون فاقد این عناصر مهم هســتند مجبور به اســطوره ســازی 
می شوند و ما باید از این ظرفیت عظیم برای تولید آثاری ماندگار بهره گیریم.

  

//  محمدرضا خوشرو مدیر  ســرویس فرهنگی 
شبکه نسیم، اعالم کرده است تلویزیون تصمیمی 
 بــرای خداحافظی با برنامه محبوب این شــبکه 

ندارد .
   در روزهای گذشــته در آستانه پایان فصل هشتم 
»خندوانه«، بحث تعطیلی و پایان این برنامه، بر سر 
زبان ها بوده و گمانه زنی هایی درباره آن مطرح شده 
است. دیروز محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم به 
این موضوع واکنش نشان داد و در گفت وگو با ایسنا 
اعام کرد که تلویزیون تصمیمی برای خداحافظی با 
»خندوانه« ندارد. او درباره زمانی که گروه ســازنده 
برای اســتراحت و بازگشت دوباره احتیاج دارند نیز 
صحبت کرد و این موضوع را اتفاقی معمول و طبیعی 
دانست. هرچند که طبق اعام خوشرو، تلویزیون قصد 
تعطیل کردن »خندوانه« را ندارد، اما از شواهد موجود 
پیداســت که احتماال فصل جدید ایــن برنامه حاال 

حاالها به تولید نمی رسد.
*  درددل پایانی محمد بحرانی

  چند روز قبل، بعد از حاشــیه حــذف نام »وریا« 
توسط رامبد جوان در مسابقه »قاطی بازی«، محمد 
بحرانی پستی منتشر کرد. او پس از موج واکنش های 
منفی درباره اقدام رامبد جوان، در اینســتاگرام خود، 
توضیحات مفصلی درباره آغــاز همکاری با رامبد 
جوان، انتقادهایی که خود او از رامبد جوان داشــته، 
انگیزه او از ساخت »خندوانه« و تاش های مثبت و 
اهدافش مطرح کرد. بخشی از نوشته بحرانی که درباره 
پایان همیشگی »خندوانه« بود مورد توجه بیشتری 
قرار گرفت و گمانه زنی ها درباره اتمام این برنامه را 
تقویت کرد. او نوشت: »ضبط »خندوانه« تمام شده و 
فکر می کنم 10 برنامه برای پخش مانده باشد. شاید 
بعد از این »خندوانه« برای همیشه به تاریخ بپیوندد. 
معلوم نیست که دیگر »خندوانه« ساخته شود یا نه.« 

او در ادامه نیز به احتمال غیبت خود در فصل جدید 
احتمالی اشاره کرد و نوشت: »معلوم نیست اگر ساخته 
شود من در »خندوانه« باشــم یا نه.« صحبت های 
محمد بحرانی باعث شد شــائبه اختاف او با رامبد 
جوان و »خندوانه« به وجــود بیاید، به همین دلیل 
بحرانی ضمن تکذیب این موضوع نوشــت: »صرفا 
راجع به روابط توضیــح دادم که بگم اگر نظری می 
دم بر اساس رفاقت یا عدم رفاقت نیست، بلکه نظر 
واقعیمه، بر اساس عدالت، انصاف و وجدان. با قدرت 
به تمام سال هایی که در »خندوانه« کار کردم افتخار 

می کنم، با همه  نقاط ضعف و قوتش.«
* تحویل لوکیشن »خندوانه«

  پیش از محمــد بحرانی، رامبد جوان نیز در برنامه 
»خندوانه«  سرنوشت  درباره  »سینماچی«  رادیویی 
صحبت کرده بود. او در بخشی از صحبت های خود 
دربــاره تولید فصل جدید »خندوانه« به مدت زمان 
اســتراحت گروه و فاصله ای که الزم اســت بیفتد، 
اشــاره کرده بود. او توضیــح داده بود که قصد دارد 
به ســینما برود و یک فیلم کمدی بسازد و همچنین 
برای خانواده خود و زندگی شــخصی اش بیشــتر 
وقت بگذارد. رامبد جوان درباره تحویل لوکیشــن 
»خندوانه« هم صحبت کرده و توضیح داده بود: »ما 
هم همیشه مثل مستاجرهای خانه به دوش،   به دنبال 
مکان »خندوانه« هستیم و این  بار هم باید لوکیشنی 
را که داریم تحویل دهیم و دنبال جای دیگری باشیم. 
به دلیل این که لوکیشــن های مدنظر ما بسیار سخت 
پیدا می شــود و تخریب این دکــور و جابه جایی 
وسایل بســیار سخت اســت.« جوان در ادامه نیز 
درباره ساخت فصل جدید »خندوانه« عاقه نشان 
داده و این طور توضیح داده بود: »باید برای شــروع 
فصل جدید بــه خودمان زمان بدهیم و مخاطب مان 
هم حوصله کند. اما ما »خندوانه« را دوســت داریم 

و می خواهیم که ادامه پیدا کند و هیچ وقت به تعطیل 
شدن »خندوانه« فکر نکرده ایم.« طبیعتا ساخت فیلم 
ســینمایی، اســتراحت رامبد جوان و گروه سازنده 
و همچنین تامین لوکیشــن، ساخت دکور و طراحی 
برای فصل جدید »خندوانه« زمان کمی نمی برد، به 
همین دلیل وقتی صحبت های رامبد جوان و محمد 
بحرانی را مانند تکه های پازل کنار یکدیگر بگذاریم، 
ساخت »خندوانه 9« اتفاقی نزدیک و قطعی به نظر 
نمی رسد. هرچند این احتمال را هم نباید از نظر دور 
داشت که ممکن است بخشی از این اظهارنظرها مبتنی 
بر توقف ســاخت »خندوانه«، برای مهیا کردن اهرم 
فشاری در چانه زنی های پشت پرده تهیه کننده برنامه 

و صداوسیما، قابل تفسیر باشد.
* تصمیم تلویزیون برای ادامه »خندوانه«

  محمدرضا خوشــرو درباره ادامه تولید »خندوانه« 
گفته است: »همیشــه بین فصل ها فاصله ای وجود 
داشته تا تیم سازنده خودش را ارزیابی کند و همچنین 
شبکه ارزیابی داشته باشد و تغییرات فرمی و محتوایی 
اتفاق بیفتد. این سری تیم »خندوانه« تقاضای زمان 
بیشتری داشتند تا بتوانیم زمانی را برای بازسازی و 
برگزاری جلسات اتاق فکر اختصاص بدهیم و تحقق 
این امر همچون فصول گذشــته کمی زمان می برد.« 
خوشرو این فاصله زمانی را اتفاقی معمول دانست و 
گفت: »این بازه زمانی در فصل های قبل هم صورت 
گرفته است، گاهی این فاصله کم و گاهی بیشتر بوده 
و تلویزیون تصمیمی برای خداحافظی با »خندوانه« 
ندارد.« عاوه بر این که تولید »خندوانه« در آینده ای 
نزدیک اتفاقی بعید به نظر می رسد، با توجه به اشاره 
مدیر شبکه نســیم به »ارزیابی شبکه« و »تغییرات 
فرمی و محتوایی«، اگر »خندوانه« در فصل جدیدی 
به تولید برســد، معلوم نیست آیا این برنامه با همان 

گروه قبلی تولید خواهد شد یا خیر.

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

وزیر فرهنگ :

 شبکه نمایش خانگی باید حمایت شود

»خندوانه 9« در آینده ای دور و نامعلوم؟

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گفت وگو با مسعود آب پرور، کارگردان سریال »مستوران« درباره دراِم فانتزی ؛

خرق عادت در سریال سازی 
تلویزیون

طرح :  بیتا  هوشنگی



معاون پلیس فتا:
امروز فروش رمزارز سودآورترین روش کالهبرداری است

سرویس حوادث // معاون اجتماعی پلیس 
فتا ســرمایه گذاری در حوزه رمز ارز را در 
شرایط فعلی بسیار ریسک پذیر توصیف کرد. 
ســرهنگ رامین پاشــایی با اشاره به برخی 
اقدامات مجرمانه و به خصوص کاهبرداری 
از شهروندان در حوزه رمزارزها اظهارکرد: بعد 
از اقدامات پیشگیرانه در زمینه شرط بندی و 
قمار، دسترسی مجرمان به درگاه های اینترنتی 
کاهش یافت و آگاهی مردم افزوده شد که در 
این شــرایط جرایم در این زمینه کاهش پیدا 
کــرد. اما باید بدانیم که جــرم هیچگاه تمام 
نمی شود و آن دسته از مجرمانی که دانشی باال 
دارند، بسیار اتوکشیده و شیک و خوش تیپ 

و خوش صحبت هستند.
وی ادامه داد: امروز نیز ســودآورترین روش 
کاهبــرداری فروش رمز ارز اســت؛ چون 
این حوزه و اســتخراج و واگذاری آن هنوز 
تابع مقررات و قوانین خاصی نیســت و فقط 

یکســری از صرافی ها مقــداری رمز ارز در 
اختیار تجار قرار می دهند تا واردات صورت 

گیرد.
معــاون اجتماعی پلیس فتا بــا بیان این که 
بسیاری کشــورها پول را از مبادالت مالی 
خارج کرده انــد، ادامه داد: 10 تا 15 میلیون 
نفــر از مردم ما در حال اســتخراج رمز ارز 
هستند. تا این جای کار هم ما به قانونی شدن 
اصرار داشتیم. تمام تبلیغات نیز بدین صورت 
است که صرافی ها خود را مجرِی خارجی ها 
نشــان می دهند و در حقیقت به مردم خالی 
فروشــی می کنند. در حالی که باید یک پول 
در اختیارشان باشد تا به مردم اختصاص دهند 

ولی این ها خالی فروشی می کنند.
وی افزود: این بازار سودآور است ولی نه در 
کشور ما و فقط کسانی سود می کنند که هوش 
مصنوعی را به کار می گیرنــد. این ها مردم 
را ترغیب کرده که پول بیشــتری وارد میدان 

کنند و فقط به مشــتری اعتبار می دهند. ولی 
سایت های داخلی به مردم اجازه انتقال اعتبار 
را نمی دهند، چون خالی فروشی کرده و این 
اعتبار دروغین است و نمی توان در بازارهای 

جهانی از آن بهره گرفت.
پاشــایی که در یک برنامه رادیویی صحبت 
از شناســایی گوشی های  می کرد، همچنین 
مردم توسط متقلبان سخن گفت و افزود: افراد 
ســودجو با هک کردن کیف پول مردم، آن را 
خالی و سرقت می کنند. همچنین ممکن است 
یک سرمایه گذار فوت کند و خانواده او نیز 
هیچ راه اثباتی برای دریافت رمز ارز او ندارند. 
لذا سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز در شرایط 

فعلی در کشورمان بسیار ریسک پذیر است.
معاون اجتماعی پلیــس فتا در عین حال از 
قوانینی خبر داد که در حال ارائه رمز ارز ملی 
است و گفت: در ایران پرداخت رمز ارز برای 
اجناس و کاال و خدمات ممنوع و جرم است.
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حوادث

يي كامل، با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذی گوشت ماهي و میگوغذا روابط عمومي
شیالت رهمزگان

جهان

دستبرد به دسته چک! 
همیشه فکر می کردم فرد زرنگی هستم و 
هر کاری را با دقت انجام می دهم تا مشکلی 
برایــم به وجود نیاید اما یــک روز گرفتار 

ماجرایی شدم که...
 مرد ۳۲ ســاله در حالی که بیان می کرد به هیچ 
وجه نمی توانم جوانی را ببخشــم که اعتماد و 
اطمینان مردم را از بین برده اســت، به مشاور و 
مددکار اجتماعی کانتری آبکوه مشــهد گفت: 
وقتی ماجرای کاهبرداری ها و ســرقت ها را 
در روزنامه مطالعــه می کردم با خودم می گفتم 
این مال باختگان انسان های ساده و کم توجهی 
هســتند که به همین راحتی به چنگ ســارقان 
می افتند یا فریب می خورند، تصور می کردم این 
گونه حوادث فقط قصه های آدم هایی است که 
آگاهی الزم را ندارند و دچار مشــکل می شوند 
اما بعد از حادثه ای که برای خودم رخ داد، تازه 
فهمیدم مرگ فقط برای همســایه نیســت... آن 
روز مانند همیشــه دسته چکم را درون داشبورد 
خودرو انداختم. از همان روزی که دســته چک 
گرفته بودم، عادت داشــتم ته برگ چک ها را 
نیز امضا کنــم به طوری که این موضوع برایم به 
یک عادت تبدیل شده بود.خاصه برای شست و 
شوی خودرو به طرف کارواش رفتم و خودرو را 
در آن جا گذاشتم چرا که متصدی کارواش مدعی 
بود شســت و شوی آن حدود یک ساعت طول 
می کشــد. من هم بعد از خرید مایحتاج زندگی 
به کارواش بازگشتم و خودروام را تحویل گرفتم 
اما هنوز یک هفته بیشتر از این ماجرا نگذشته بود 
که متوجه شدم دو برگ از دسته چکم نیست. این 
در حالی بود که در ته برگ چک های گم شــده 
نه چیزی نوشته بودم و نه امضایی وجود داشت. 
با تعجب به همسرم زنگ زدم و از او در این باره 
پرسیدم ولی همسرم به شدت نگران شد چرا که او 

بدون اجازه من به دسته چک هایم دست نمی زد. 
هرچه فکر می کردم عقلم به جایی نمی رسید تا 
این که به یاد کارواش افتادم و خیلی زود خودم 
را به آن جا رســاندم. وقتــی موضوع را بازگو 
کردم متصدی کارواش با عصبانیت مقابلم جبهه 
گرفــت و با بیان این که به کارگران مورد اعتماد 
من تهمت می زنی مرا سرزنش کرد و مدعی شد 
مردم با اعتماد خودروهایشان را به ما می سپارند 
در حالی که درون خودرو حتی طا وجود دارد 
اما هیچ گاه چنین حوادثی رخ نداده است. از او 
خواستم تا دوربین ها را بررسی کند ولی او گفت 
تصاویر دوربین پاک شده است. خاصه به شدت 
نگران بودم و این ماجرا همه فکرم را مشغول کرده 
بود تا این که روز گذشته یکی از کارمندان بانک 
با من تماس گرفت و گفت: چرا این چک را در 
سامانه اینترنتی ثبت نکرده اید؟ با تعجب پرسیدم 
کدام چک؟ او گفت: چکی به مبلغ ســه میلیون 
تومان صادر کرده اید اما به خاطر ثبت نشدن در 
سیستم قابل برداشت نیست! بی درنگ به سوی 
بانک رفتم و جوانی را دیدم که قصد دریافت مبلغ 
چک را داشــت ولی امضای من هم در آن چک 
وجود داشت. آن جوان گفت: چک مذکور را از 
شاگرد کارواش گرفته است. بافاصله با پلیس 
110 تماس گرفتم و به همــراه آن جوان عازم 
کارواش شــدم. متصدی کارواش وقتی موضوع 
را فهمید با عذرخواهی از من شاگرد جوانش را 
صدا زد. زمانی که او افســر پلیس را دید اشک 
ریزان گفت: من بدهکاری داشتم و درآمدم کفاف 
بدهکاری هایــم را نمی داد به همین دلیل وقتی 
چشمم به دسته چک درون داشبورد افتاد وسوسه 
شدم و دو برگ از آن را برداشتم سپس با تقلید از 
امضای روی ته برگ ها آن ها را امضا کردم و به 

طلبکارم دادم و...

گرما جان ۱۷۰۰ نفر را 
در اسپانیا و پرتغال گرفت

  مــوج گرما به مرگ بیش از 1٧00 نفر در اســپانیا و 
پرتغال منجر شده است. موج گرمای بی سابقه سراسر اروپا 
را فرا گرفته و طی هفته گذشته بیش از 1٧00 نفر در اسپانیا 
و پرتغال بر اثر گرما جان خود را از دســت داده اند. موج 
گرمای اخیر می تواند در مجموع چند هفته طول بکشد و با 
آتش سوزی های جنگلی در فرانسه، اسپانیا و پرتغال همراه 
شده همچنین هزاران نفر را مجبور به ترک خانه های خود 
کرده است. موج گرمای شدید در اروپا نگران کننده است 
زیرا اغلب می تواند بســیار کشــنده باشد چرا که سیستم 
تهویه مطبوع در همه مناطق و اماکن وجود ندارد. بر اساس 
گزارش منتشر شده در اسپانیا، از 10 تا 1٧ جوالی، ۶٧۸ 
مورد مرگ ناشــی از گرما در این کشــور رخ داده است. 
همچنین در پرتغال در فاصله هفت تا 1۸ جوالی 10۶۳ نفر 
بر اثر افزایش بی سابقه دما جان خود را از دست داده اند.

حمله عراقی های خشمگین 
به دفتر صدور روادید ترکیه در نجف

 شــهروندان خشــمگین عراقی با حمله به دفتر صدور 
روادیــد ترکیه در نجف، آن را تعطیل کردند و پرچم ترکیه 
را پایین کشــیدند.  بــه گزارش قدس آنایــن به نقل از 
رســانه های عراقی، این اقدام شهروندان عراقی در واکنش 
به حمله توپخانه ای ترکیه به یک مرکز گردشگری در اقلیم 
کردستان عراق صورت می گیرد. حمله توپخانه ای ارتش 
ترکیه به مرکز گردشــگری »په رخ« در مدیریت »زاخو« 
از منطقه »باتیفا« اقلیم کردستان عراق تاکنون باعث مرگ 
دستکم 11 زن و کودک شده است و همه کشته شدگان نیز 
عرب عراقی )از جنوب و مرکز عــراق و عمدتا بغداد( و 
گردشگر هستند. بر اساس آخرین آمار اعام شده از سوی  
منابع عراقی، تاکنون 11 تن در این حمات توپخانه ای به 
بهانه سرکوب عناصر پ ک ک کشته و ۲4 نفر نیز زخمی 
شــده اند. گزارش ها حاکی از آن است که بیمارستان های 
»دهوک« در اقلیم کردســتان عراق هــم اکنون مملو از 
زخمی ها اســت و هر لحظه بر تعداد مجروحان این حمله 

افزوده می شود.
بازداشت چندین فلسطینی در یورش گسترده 

نظامیان صهیونیست به جنین  
  نظامیان رژیم صهیونیستی به شکل گسترده از مناطق 
مختلف به شــهر و اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری 
یورش بردند و چندین فلســطینی را بازداشت کردند. به 
گزارش ایرنا از شبکه خبری الجزیره، نظامیان صهیونیست 
با بسیج امکانات و حمایت گسترده ارتش این رژیم برای 
بازداشت شهروندان فلسطینی از چند منطقه به شهر جنین و 
اردوگاه آن یورش بردند. نیروهای رژیم اشغالگر با استفاده 
از ۳5 دســتگاه خودرو نظامی و به کارگیری یگان های 
ویژه تحت حمایت ارتش، از چندین منطقه و محله به شهر 
جنین یورش بردند و در تعرض به خانه های فلسطینیان 
آنها را مورد تفتیش قرار دادند.نیروهای رژیم صهیونیستی 
در هجوم به خانه های ساکنان جنین، ۳ شهروند از جمله 
شــیخ »عبدالحلیم عزالدین«، از رهبــران جنبش جهاد 
اســامی را در منزلش واقع در محلــه »الزهرا« ربودند. 
شــهر و اردوگاه جنین در چند ماه گذشته شاهد یورش 
ارتش و نظامیان رژیم صهیونیستی بوده که اغلب منجر به 
شهادت، زخمی شدن و بازداشت فلسطینی ها شده است. 
نظامیان رژیم صهیونیستی اواخر خرداد گذشته با یورش به 
شرق جنین و تیراندازی مستقیم، سه جوان فلسطینی را به 
شهادت رساندند و 10 نفر دیگر را زخمی کردند. نیروهای 
ویژه رژیم صهیونیســتی سحرگاه روز جمعه ۲٧ خرداد با 
یورش به شرق جنین، به ســمت یک خودرو حامل این 
۳ جوان فلسطینی تیراندازی کردند که هرسه نفر آنان در 
دم به شــهادت رسیدند.سه جوان ترور شده یوسف ناصر 
صاح ۲۳ ساله، »لیث صاح ابوســرور ۲4 ساله و براء 

کمال لحوح« ۲4 ساله نام داشتند.

ســرویس حوادث //  فرد تبهکاری که در   
پوشش کارمند بانک کالهبرداری کرده بود 

با ردیابی های ویژه پلیسی شناسایی شد.
 رئیس پلیس فتای اســتان کرمان با اشاره به 
وقوع کاهبرداری تلفنی در پی اعام شماره 
حســاب بانکی یک شهروند به کارمند قابی 
بیان کرد: بــه دنبال مراجعــه حضوری مرد 
جوانی به پلیس فتا و طرح شــکایتی مبنی بر 
دسترسی غیرمجاز به حســاب بانکی اش و 

برداشت غیرمجاز ۳۶0 میلیون ریال، پرونده 
ای تشکیل شــد و موضوع در دست بررسی 

قرار گرفت.
ســرهنگ محمدرضا رضایی ادامــه داد: در 
بررسی های بعدی مشخص شد فرد کاهبردار 
ضمن تماس با شاکی و معرفی خود به عنوان 

کارمند بانک از او می خواهد برای رفع مشکل 
حســاب بانکی اش، شماره ای را که برای او 
ارسال می شــود باز ارســال کند تا مشکل 
حساب بانکی اش حل شود اما پس از بازگو 
کردن این شماره توسط شاکی، پیامک برداشت 
۳۶0 میلیون ریال برای وی ارســال و وقوع 

کاهبرداری محرز می شود.
این مسئول انتظامی با اشاره به شناسایی متهم 
مرتبط با این پرونده و ادامه پیگیری ها برای 
دســتگیری وی، بر هوشــیاری در خصوص 
دریافت پیامک های حاوی هرگونه شناســه 
کاربری و شــماره تاکید کرد و از شهروندان 

خواســت، هرگز اطاعات مهم خود از جمله 
شــماره های احراز هویت را در اختیار افراد 
غیــر نگذارند و در حفظ اطاعات حســاب 
بانکی خود کوچک ترین کوتاهی و کم توجهی 

نداشته باشند.
وی توصیه کــرد: برای جلوگیــری از هک 
حساب های بانکی نباید تحت هیچ شرایطی 
شماره هایی را که برایمان پیامک می شود، در 

اختیار دیگران قرار دهیم.

کالهبرداری میلیونی کارمند قالبی بانک

ســرویس حــوادث // مردتبعه 
افغانســتان که به اتهام قتل زن 
ایرانی بازداشــت شــده بود، در 
تازه ترین تحقیقات قضایی به قتل 
نوعروس خود در روستای نجالی 

افغانستان نیز اعتراف کرد. 
سعید، متهم جوان و تبعه افغانستان سال 
قبل غیرقانونی به ایران آمد و به عنوان 
ســرایدار در خانه های شمال تهران 
کار می کــرد. او در کنار خودرو های 
می ایستاد،  کارفرماهایش  گرانقیمت 
عکس می گرفت و در اینستاگرامش 

قرار می داد. او با این ترفند با دختران 
طرح دوســتی می ریخت و از آن ها 
کاهبرداری می کرد و غیب می شــد. 
این در حالی بود که بیســت و هشتم 
خرداد امسال، او در جریان ماقاتی، 
آخریــن زنی را که فریب داده بود در 
خانه ای اجــاره ای در محله نامجو با 
ضربه چاقو به گردنش به قتل رساند 
و سپس با سرقت گوشی او فرار کرد 
که بعد از چند روز با دستور بازپرس 

محمد تقی شعبانی، دستگیر شد.

متهم به قتل روز یکشــنبه، بیست و 
ششم تیر امســال راز قتل همسرش 
را نیــز فــاش کــرد و در تحقیقات 
قضایی گفت: یک ســال قبل از سفر 
غیرقانونی ام به ایران با خانواده ام در 
روســتای نجا در والیت کاپیسا در 
شمال شرق افغانستان زندگی می کردم. 
در آنجا با زن جوان هم روســتایی ام 
ازدواج کردم. شــش مــاه از زندگی 
مشــترکمان می گذشــت که با تغییر 
رفتار های نوعروســم به او مشکوک 
شــدم. یک شب به خانه که بازگشتم 

مرد غریبه ای را دیدم که از درپشــتی 
خانــه فرارکــرد. با شــدت گرفتن 
درگیری او را با چاقو به قتل رساندم و 
فرارکردم. خانواده اش به خانه ام آمدند 
و آنجا را به آتش کشیدند. مدتی در 
زندگی  پنهانی  مختلف  روســتا های 
می کردم، زیرا می ترسیدم خانواده اش 
مرا پیدا کنند و در آتش بسوزانند. پس 
به ایــران گریختم و در اینجا نیز زنی 
را کشتم، چون 150 میلیون تومان به 
حسابش ریخته بودم و او پولم را پس 
نمی داد. با هماهنگی قضایی قرار شد 
خانواده همسر اول او نیز در دادسرای 
جنایی تهران حاضر شوند و شکایت 

خود را مطرح کنند.

قتل همسر در دومین جنایت مرد افغان در امتداد تاریکی

سند موتور سیکلت سیستم  و تیپ 
یاماها F l۱۶FZ  ۱۵۰ سی سی 
رنگ مشکی  مدل ۲۰۱۵  شماره 

G۳C۸E۰۱۷۴۵۰۴ موتور
شماره شاسی 

  ME۱RG۰۷۶۱F۰۰۴۶9۰۸
شماره پالک ۱۳۵9 م شخصی  بنام 
طیب نوذری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم

آگهي مزایده عمومي -  شماره  1401-02 
شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان       
  شناسه آگهی : 1352011

    این شــرکت درنظردارد نسبت به اجاره اعیان شــامل :1- ساختمان اداری در دو طبقه به مساحت جمعی 820 متر مربع 
2- سوله تعمیرگاه به مساحت 290 متر مربع 3- انبار تعمیرات انتقال نیرو به مساحت 290 متر مربع 4- ساختمان نقلیه و 

خدمات مهندسی به مساحت 120 متر مربع ازطریق مزایده عمومي1مرحله اي اقدام نماید. 
 ازعالقمنــدان به شــرکت درمزایده فوق دعوت مي گردد جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه و نســبت به واریز مبلغ 500.000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 تمرکز 
وجوه درآمد حق انشــعاب و سایر درآمدها شرکت برق منطقه ای هرمزگان ازتاریخ 1401/05/02  لغایت 1401/05/05 اقدام و یک نسخه از 
اسناد مزایده را دریافت نمایند  . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار می گردد . الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکت کنندگان در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به 
دریافت گواهی امضا. الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  ، 07633313861داخلي2026 
)آقای باقری( تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن .فکس وایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنًا تاکید می گردد 
عالوه بر بارگزاری  اسناد مزایده بصورت امضاء یا مهرشده ، تضمین شرکت در مزایده و همچنین پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ، می بایست 

تضمین شرکت در مزایده به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مزایده به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
توضیحات:

1- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :5 درصد مبلغ برآورد کارشناس دادگستری  می باشد که باید به صورت ضمانتنامه معتبربانكي به نفع 
فروشنده ) عالوه بر بارگزاری در سامانه ستاد ( در روز  برگزاري مزایده تسلیم دبیرخانه مزایده گزار گردد.

2- به پیشــنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعد ازموعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتیب 
اثرداده نخواهدشد.

3-  حداکثـرمهلت تحویل اسنـاد به دبیرخانه اینشرکت تاساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/18و بازگشایی پاکات راس ساعت 11 
صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي این شرکت می باشد. 

     4 -  آگهي ما درسایت )www.setadiran.ir( قابل مشاهده مي باشد.     

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده نوبت اول                                                

جلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مصرف کارکنان 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان راس ســاعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 
1401/06/02 در محل: بندرعباس، بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی، طبقه 

هم کف، سالن اجتماعات، تشکیل میگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفي نمایید.

- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره
- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرس 

* داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا تصدي ســمت بازرس به موجب ماده )8( دستور 
العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف مدت  5 روز پس  از انتشار 

آگهي مجمع، فرم داوطلبي را تکمیل و تحویل دفتر تعاوني نمایند.

رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان

تاریخ انتشار آگهی:1401/05/01

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد 
بود. و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي، مي بایست به  همراه نماینده خود حداکثر تا 
تاریخ 1401/06/01در محل دفتر شــرکت به آدرس : بندر عباس -  شهرک شهید 
باهنر حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

ن سند مالکيت   آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم مبینا بشــیری فرزند کریم به اســتناد دو فقره استشهادیه 
محلی بشماره ۱۴۰۱۶۲۶۵۵۷۵۴۰۰۰۰۶۲ مورخ۱۴۰۱/۰۳/۱8 مدعیست که 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان به پالک ثبتی ۳ فرعی از ۷۱۲۱ 
اصلی، واقع در بخش ۰۱ ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی ۳۳۹۲8۲ سری 
الف ســال 8۲ که در دفتر ۲۵۲ صفحه 8 ذیل ثبت شماره ۴۵۴ ۶۰ بنام عین 
اله تقی پور فرزند محمد ثبت شناسنامه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده سپس به موجب سندانتقال شماره 8۲۴۱۱ مورخ۱۳۹۴/۷/۲۲ بنام معصومه نجفیان فرزند حسن انتقال 
قطعی یافته که معصومه نجفیان فوت و وراث ایشــان برابر گواهی حصر وراثت ۹۶۰۹۹۷۷۶۲۳۲۰۰۰۲۱ 
مورخ۱۳۹۶/۱/۲۰ شعبه ۱۷ شورای حل اختالف تقاضای صدور سند مالکیت به نسبت سهمشان نموده اند 
و ادعا می نمایند که سند مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده ؛ .لذا استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ 

نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد. ۱۴۰۱/۱۴۹ م الف
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

علی امیری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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شهرستان

امام جمعه بندرلنگه در نشست ستاد شورای فرهنگ
 عمومی شهرستان خواستار شد  

همکاری دستگاه های اداری و اجرایی شهرستان 
با ستاد نماز جمعه

 عبدالحســین اسدپور - سرویس شهرســتان // چهل و یکمین 
نشست ســتاد شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان بندرلنگه با 
حضور حجت االسام اســماعیل نیا امام جمعه بندرلنگه و رییس 
ستاد امر به معروف مراد زاده فرماندار بندرلنگه، اوژند رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی، حجت االسام کریمی دبیر شورای ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر اســتان ،حجت االسام باسره رییس 
شــورای ائمه جمعه اســتان و دیگر اعضا  در محل سالن همایش 
شــهید قاسم سلیمانی برگزار شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت 
االسام اسماعیل نیا امام جمعه شهرســتان و رئیس ستاد شورای 
فرهنگ عمومی در این نشســت از فرماندار خواست با مدیرانی که 
در نشست  شورا حضور پیدا نمی کنند طبق قانون برخورد کند.امام 
جمعه شهرستان بندرلنگه همچنین از نماینده سیاسی دولت خواست 
در اولین نشست شورای اداری مسئولین را در جریان تبیین برنامه 
اباغی اســتاندار در رابطه با وظایف ســتاد امر به معروف ونهی از 
منکر قرار دهد.حجت االســام اسماعیل نیا در ادامه سخنان خود 
از دستگاه های اداری و اجرایی شهرستان خواست تا با ستاد نماز 
جمعه همکاری نمایند.حجت االسام کریمی مهمان این نشست در 
رابطه با برنامه های اباغی، چگونه تدوین برنامه ها، وظایف ســتاد 
امر به معروف شهرســتان ها، ساختار سازمانی و احیای ستاد های 
شهرستانی، جذب اعضای فعال در ســتاد امر به معروف و نهی از 
منکر موارد ی بیان کرد.دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهی از منکر 
استان گفت: شهرستان بندرلنگه تاکنون با درایت امام جمعه در بحث 
احیای ســتاد خوب عمل کرده است . حجت االسام باسره رئیس 
دفتر ائمه جمعه استان به جایگاه امام جمعه اشاره کرد وگفت: امامان 
جمعه به عنوان نماینده حاکمیت حکم آنها توسط مقام معظم رهبری 
تایید می شود .رئیس شورای ائمه  جمعه استان افزود: سال گذشته 
از بین ۲1 ســتاد نماز جمعه در اســتان ستاد نماز جمعه شهرستان 
بندرلنگه حائز رتبه برتر شد. حجت االسام باسره در ادامه سخنان 
خود از مسئوالن خواست به کارهای فرهنگی ورود کنند و مسائل و 
مشکاتی که در بحث فرهنگی شهرستان مطرح می باشد را برطرف 
نمایند. همچنین در این نشســت روسای آموزش پرورش، ورزش 
جوانان، اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی در رابطه با برنامه ریزی 
 اوقات فراغت جوانان ،مواردی را ذکر کردند.در پایان این نشســت 
»حجت االسام عادل ارجمندی«  با حکم رئیس ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر استان حجت االسام عبادی زاده ، به عنوان دبیرستاد 

امر به معروف شهرستان بندر لنگه معرفی شد .

خبری

  امین درساره -ســرویس شهرستان // 
دانشگاه آزاد اســالمی بندرخمیر تعداد 
رشــته های خود را از ۷ رشــته فعال به 
رساند.  جدید  تحصیلی  درسال  21رشته 
این اقدام گام مهمی در آموزش عالی شهر 

یادگیرنده ی خمیر است.
ریاست دانشــگاه آزاد اسامی بندرخمیر، 
دکتر محمد رضا حیدری ســیرمندی، در 
گفتگو با خبرنگار روزنامه منطقه جنوب 
کشور دریا ؛ با اشاره به تاریخچه دانشگاه 
دراین شهر افزود: دانشگاه آزاد بندرخمیر 
در سال 1۳۸۸تحت عنوان آموزشکده فنی 
و حرفه ای سما تأسیس و با1۲0دانشجو 
فعالیتــش را  در شهرســتان آغاز کرد و 
درسال 1۳90 آموزشــکده سما با ارتقاء 
تبدیل به دانشگاه آزاد مرکز بندرخمیر و در 

یک ساختمان استیجاری با 1۳۳ دانشجو 
در مقطع کاردانی به کار خود ادامه داد.

دکتر حیدری سیرمندی با اشاره به افتتاح  
ســاختمان جدید دانشــگاه عنوان نمود: 
درســال 1۳9۸ساختمان دانشــگاه آزاد 
شهرســتان که درجنب میدان شهید حاج 
قاسم سلیمانی شهر قرار دارد با بودجه ای 
بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال در زمینی به وسعت 
۳/11هکتار با زیــر بنایی ۲هزار 1۲متر 
بــا1۳کاس درس،کارگاه وآزمایشــگاه 
در4طبقه در زمینه آموزشهای دانشگاهی 
و مهارتی  به شهرســتان خدمــات ارائه  
می نماید.حیدری ســیرمندی بابیان اینکه 
دوم نیمسال  در   درحال حاضردانشــگاه 

 1401-1400 در ٧رشــته در مقاطــع 
کاردانی پیوســته و ناپیوسته و کارشناسی 

ناپیوســته با4۲0دانشــجو در حال انجام 
فعالیت می باشــد، افزود: با پیگیری انجام 
شــده درسال تحصیلی جدید، دانشگاه در 
۲1رشته/مقطع دانشجو می پذیرد و این گام 
بزرگی برای آموزش شهر جهانی بندرخمیر 

بعنوان شهر یادگیرنده می باشد.
با  رئیس دانشگاه آزاد اسامی بندرخمیر 
اشاره به برنامه های توسعه دانشگاه عنوان 
نمود: باتوجه به حســن سابقه ی مدارس 
غیرانتفاعی سما در کشــور، این دانشگاه 
درنظر دارد 4مدرسه سما در سایت دانشگاه 

ساخته و راه اندازی نماید.
وی ادامــه داد با توجه بــه تاالبی بودن 
شهر بندرخمیر و دســتور ریاست عالیه 
دانشگاه آزاد اسامی درسفر به این شهر  و 
ظرفیت های فراوان شهرتاالبی بندرخمیر، 

یک پژوهشــکده تاالبی ایجاد و بصورت 
دانشــگاهی به پژوهش هــای مربوط به 
تاالبها بپردازد. حیدری ســیرمندی افزود: 
از دیگر برنامه های دانشگاه ایجاد امکانات 
ورزشهای ساحلی خواهد بود. و همچنین 
بر اساس تعهدات هیئت مؤسس دانشگاه 
مبنی بر جذب کمکهای خیرین، ســاخت 
مسجد در دســتور کار قرار دارد.درپایان 
ریاست دانشــگاه آزاد اسامی بندرخمیر 
۲1رشته دانشــگاه را به شرح زیر معرفی 
پیوســته  کارشناســی  مقطع  نمودند. در 
ناپیوسته)  کارشناسی  مقطع  )رواشناسی(، 
تکثیر وپروش آبزیان، مهندسی مکانیک/

تاسیســات حرارتی وبرودتی، مهندســی 
تکنولوژی برق/قدرت، آموزش و پرورش 
کامپیوتر/نرم  حرفــه ای  مهندس  ابتدایی، 

افــزار، حســابداری( و در مقطع کاردانی 
الکتروتکنیک،  خودرو،  )مکانیک  پیوسته 
نرم افزار کامپیوتر، حســابداری، معماری( 
و در نهایــت در مقطع کاردانی ناپیوســته 
)کاردانی فنی مکانیک، کاردانی فنی ایمنی 
کار و حفاظــت محیط، کاردانی فنی برق، 
آمــوزش و پروش ابتدایی، حســابداری، 
کامپیوتر، کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی 
فنــی گاز/عملیــات تولید و فــراورش، 

مکانیک موتورهــای دریایی( الزم بذکر 
است، تاکنون دانشــگاه آزاد اسامی بندر 
خمیر از زمان تأسیس چهار رئیس داشته 
است. از سال90تا 95دکتر فرشاد جوادی 
زاده، از 95تا9۸ دکتر محمد صالح امیری، 
از ســال 9۸تا 1400 دکتــر علی امیری 
ریاست دانشــگاه را برعهده داشتند و هم 
اکنون هم دکترمحمدرضاحیدری سیرمندی 

ریاست دانشگاه را عهده دار است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بندرخمیر : 

دانشگاه آزاد اسالمی بندرخمیر در 21 رشته دانشجو می پذیرد  

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //   موسوی از 
آبگیری 2۰میلیون متر مکعبی سازه های آبخیزداری 

این شهرستان خبرداد.    
به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی گفت : درپی بارشهای 
اخیردر سطح این شهرســتان ۸0سازه آبخیزداری 
کاما آبگیری شده اند که حجم آبگیری این سازه ها 
۲0میلیون مترمکعب می باشد. این مقام مسئول تاکید 
کرد: بیشترین آبگیری ســازه ها در بخش گوهران 
این شهرستان می باشد که این امرباعث خوشحالی 
آبخیزنشینان منطقه شده است.گفتنی است؛ با توجه 
به بارش های ثبت شــده در تیرماه سال جاری در 
سردشت بشاگرد، میزان بارش ، افزایش قابل توجهی 

در مقایسه با آمار ثبت شده مشابه سال قبل داشته که 
منتج به سر ریز شدن سد جگین و آبگیری سازه های 
آبخیزداری در باالدسِت احداث شده دارد، همچنین 
در سنوات گذشته باعنایت ویژه مقام معظم رهبری، 
اعتباراتی جهت احداث ســازه های آبخیزداری از 
محل صندوق توسعه ملی در بشاگرد اختصاص داده 
شده است که موجب نهضت آبخیزداری در بشاگرد و 
هرمزگان شده است.همچنین طی بارندگی های اخیر 
در سال جاری، شاهد آبگیری سازه های آبخیزداری 
در مناطق فاریاب و انوه شهرســتان بستک از محل 
اعتبارات محرومیت زدایی سال جاری احداث شده 

است بوده ایم.

آبگیری ۲۰میلیون مترمکعبی سازه های آبخیزداری  بشاگرد         

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان از نوسازی تجهیزات و 
افزایش ظرفیت تولید چاه تامین آب دو مجتمع میمند 

و کشرودخانه خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور با 
بیان اینکه آب این دو روســتا از طریق چاه واقع در 
میمند تامین می شود، افزود: با نوسازی تجهیزات چاه 
و اجرای ۶00 متر خط انتقال جدید، ظرفیت تولید 

آب این مجتمع ها افزایش یافت.

وی تصریح کرد، در اجرای این اقدام، الکتروموتور 
جدید به همراه شــیرآالت و تجهیــزات برقی نیز 
نوسازی شد و از طریق خط انتقال جدید آب مورد 
نیاز این دو مجتمع نسبت به گذشته با افزایش همراه 

شد.
مدیرعامل آب و فاضــاب هرمزگان اعتبار هزینه 
شده برای افزایش ظرفیت تولید آب این دو مجتمع را 
15 میلیارد ریال عنوان کرد، که نیاز آبی جمعیتی بالغ 

بر چهار هزار نفر را پوشش خواهد داد.

افزایش ظرفیت تولید آب مجتمع های میمند و کشرودخانه حاجی آباد 

عبدالحسین اســدپور- ســرویس شهرستان // 
فرماندار شهرستان بندرلنگه در جلسه شورای اداری 
بندرلنگه گفت : کار ما در مناطق زلزله زده  هنوز به 
پایان نرسیده و زمانی کارما به اتمام می رسد که  همه 

مردم آسیب دیده سرپناه ایمن و امن داشته باشند 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛امام جمعه اهل ســنت 
بندرلنگه در جلســه شورای اداری شهرستان گفت: 
بزرگترین مشکل مردم روستا های زلزله زده تامین 
مسکن اســت وباید هر چه زودتر تا فصل زمستان 
آغاز نشــده برای این عزیزان سر پناهی ایجاد کرد؛ 
گرچه همه مســئوالن پای کار می باشــند واز نظر 
مواد غذایی کسری وجود ندارد، اما آالم اصلی مردم 
مسکن  است.  پس از آن  مراد زاده فرماندار بندرلنگه 

در جلسه شــورای اداری با تشکر وتقدیر از تاش 
همه دستگاههای اجرایی، استاندار و معاونین استاندار 
و ادارات کل هرمزگان، نماینده مردم غرب هرمزگان 
در مجلس، ائمه جمعه، عوامل و دســت اندرکاران 
و نیروهای نظامی و انتظامی علی الخصوص منطقه 
پنجم ندســا، سپاه امام ســجاد)ع(، ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه شهرســتان، قرارگاه مدینه منوره نیروی 
زمینی سپاه، ستاد اربعین، خیرین و نیکوکاران و.. در 
همراهی، امداد رســانی به زلزله زدگان سایه خوش 
و بخش مهران، بیان داشت:  هماهنگی های خوب 
بین همه دستگاهها و تاش شبانه روزی و خستگی 
ناپذیرخدمات رســانان در این حادثه مشاهده شد 
که در کمترین زمان توانستند موجبات رضایتمندی  

زلزله زدگان را فراهــم آورند. وی گفت: کار ما در 
مناطــق زلزله زده هنوز به پایان نرســیده و کار ما  
زمانی به اتمام خواهد رســید  که برای مردم آسیب 
دیده سرپناه ایمن و امن احداث کنیم. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود افزود : مسئوالن مرتبا در 
جمع مردم و شــوراهای مناطــق زلزله زده حاضر 
شــوند ودر رفع مشــکات آنها بکوشند. فرماندار 
شهرســتان بندرلنگه با تقدیر از تاش عوامل صدا 
وسیما، خبرگزاری ها و رسانه های شهرستان، خاطر 
نشــان کرد رسانه ها با حضور میدانی خود واطاع 
رسانی به موقع و  صحیح و به تصویر کشیدن تاش 
عوامــل اجرایی فرصت تخریب و تشــویش را از 
رسانه های معاند گرفتند. مراد زاده گفت : پیشرفت 
کار در مناطق زلزله زده بسیار خوب است لذا بنیاد 
مسکن به کار آوار برداری سرعت بیشتری ببخشد و 
بخش خصوصی هم می تواند در بحث آوار برداری 
کمک کند. رئیس شورای اداری شهرستان بندرلنگه 
با بیان اینکه دیدارهای مردمی و بازدیدهای میدانی و 
اصل مردمداری را فراموش نکنیم  خاطرنشان کرد: 
مسئوالن محات کم برخوردار را دریابند  و حضور 
مستمر در بین مردم بسیار موثر وکارآمد خواهد بود .
مراد زاده یادآور شد: اداراتی که زمین جهت اجرای 
طرح های سرمایه گذاری واگذار نمودند ولی تا کنون 
طرحی اجرا نشده و سرمایه گذاران اقدامی نکردند 
و برنامه ای هم برای سرمایه گذاری ندارند هر چه 
سریعتر این زمین ها تعیین و تکلیف و خلع ید شوند 

و به سرمایه گذار واقعی واگذار گردند.

فرمانداربندرلنگه : 
مسئوالن دررفع مشکالت زلزله زدگان بکوشند

بموجب ماده12 قانون ثبت اسناد و امالک  و اصالحی مواد 46 و59 
آيین نامه  قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنان در سه ماهه 
اول1401 قبول درخواست ثبت گرديد به شرح ذيل آگهی میگردد :  
پالک 1 /1711 اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ يک 

قطعه زمین زراعی به مساحت 400 متر مربع واقع در چهواز 
پالک2 /1711 اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ يک 

قطعه زمین زراعی به مساحت 112449.4 متر مربع واقع در چهواز
پالک 13 /2176 اصلی بنام احمد قاسمی فرزند غالم ششدانگ يک 

باب خانه  به مساحت 661.89 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 31 /2223  اصلی بنام فوزيه صمدی فرزند حسن ششدانگ 

يک قطعه زمین به مساحت 266.21 متر مربع واقع در پارسیان  
پالک 19 /2224 اصلی بنام فوزيه صمدی فرزند حسن ششدانگ 

يک قطعه زمین به مساحت 48.37 متر مربع واقع در پارسیان  
پالک 300 /2566 اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی 
نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب چهارديواری به مساحت 201.66 متر مربع واقع در پارسیان  
پالک 301 /2566 اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی 
نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

چهارباب مغازه به مساحت 235.54 متر مربع واقع در پارسیان  
پالک 425 /2566 اصلی بنام احسان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ 

يک قطعه زمین به مساحت 589.61 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 37 /2570 اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ 

يک قطعه زمین به مساحت 107.74 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 38 /2570 اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ 

يک باب خانه به مساحت 247.84 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 2 /3018 اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
واقع  مربع  متر  مساحت 31874.64  به  زراعی  زمین  قطعه   يک 

در دشتی 
پالک 3 /3018 اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
يک قطعه زمین زراعی به مساحت 6593.86 متر مربع واقع در دشتی 
پالک 2 /3421 اصلی بنام خاتون قاسمی فرزند محمد ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 28861.19 متر مربع واقع در عمانی 

پالک 2 /3633 اصلی بنام قاسم گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم 
مشاع از چهل و دو سهم ، خديجه گلستانی فرزند عبداله شش سهم 
مشاع از چهل و دو سهم ، حمزه گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم 
مشاع از چهل و دو سهم ، زينب گلستانی شش سهم مشاع از چهل 
و دو سهم و هاجر گلستانی شش سهم مشاع از چهل و دو سهم 
يک قطعه زمین محصور و بنای احداثی به مساحت 16930.17 متر 

مربع واقع در پارسیان

پالک 4031 اصلی بنام يوسف شاهینی فرزند محمد ششدانگ 
واقع  مربع  متر  مساحت 30476.91  به  زراعی  زمین  قطعه   يک 

در کوشکنار
پالک 4133 اصلی بنام فاطمه هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
يک قطعه زمین زراعی به مساحت 1854 متر مربع واقع درکوشکنار 
پالک 4164 اصلی بنام محمد محمدی فرزندجاسم  ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 10100.37 متر مربع واقع درکوشکنار 
پالک 4185 اصلی بنام علی زارعی فرزندسلطان  ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی  به مساحت 47093 متر مربع واقع درکوشکنار  

پالک 1 /4185 اصلی بنام علی زارعی فرزندسلطان  ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی  به مساحت 11036.16متر مربع واقع درکوشکنار  
پالک4206  اصلی بنام محمد ارايش   فرزند احمد شش دانگ 
يک قطعه زمین زراعی  به مساحت 22503.09 متر مربع واقع 

درکوشکنار 
پالک4289 اصلی بنام عبداهلل دلو فرزند حسین  ششدانگ يک قطعه 
زمین زراعی  به مساحت 106150.48 متر مربع واقع در کوشکنار 

پالک 4398 اصلی بنام يوسف جاسم زاده فرزند جاسم ششدانگ 
يک قطعه زمین زراعی به مساحت 32856متر واقع در سروباش 

جاسم   فرزند  زاده   جاسم  يوسف  بنام  اصلی   4398/ 1 پالک 
ششدانگ يک قطعه زمین زراعی  به مساحت 6234.25 متر مربع 

واقع در سروباش  
و  فرزنديوسف  افشان   دست  عبداهلل  بنام  اصلی  پالک4 /5406 
مسعود علی خواه فرزند عبداله هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع 
متر مربع واقع  به مساحت 35.14  مغازه  باب   از ششدانگ يک 

در پارسیان
پالک 93 /5721 اصلی بنام حسن حمزوی  فرزنداسماعیل ششدانگ 

يک باب خانه به مساحت 342.13 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 3 /5934 اصلی بنام محمد دربان فرزند احمد ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت 678.06 متر مربع واقع در بوچیر 
پالک 6095 اصلی بنام جاسم بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ 

يک باب خانه به مساحت 171متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 13696 اصلی بنام محمدولی جمالیان فرزند بهزاد ششدانگ 
يک قطعه زمین به مساحت 491.4 متر مربع واقع در پارسیان -احشام 
پالک 14258 اصلی بنام محمد غواصی فرزند عبداهلل ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15087 اصلی بنام طیب عبدلی فرزند محمد ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15115 اصلی بنام نجم الدين زارع  فرزند هوشنگ ششدانگ 

يک قطعه زمین به مساحت 276.76  متر مربع واقع در پارسیان

پالک 15245 اصلی بنام جاسم کنعانی فرزند محمد ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 287.19 متر مربع واقع در پارسیان 

پالک 15262 اصلی بنام عبدالرحیم رحیمی فرزند يوسف ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 300 متر مربع واقع در پارسیان

پالک15645 اصلی بنام محمد رحیمی فرزند عبداهلل ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 429.81 متر مربع واقع در پارسیان

فرزندعبداهلل   پرست  علی  حسن  بنام  اصلی   15845.1 پالک 
ششدانگ يک قطعه زمین  به مساحت 419.26متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک15848اصلی بنام محمد دست افشان  فرزند يوسف ششدانگ 
يکباب چهار ديواری به مساحت 417.77 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15921 اصلی بنام عزيزه خلف زاده  فرزندسیف  ششدانگ 
واقع  مربع  متر  مساحت93973.11  به  زراعی   زمین  قطعه  يک 

درروستای سروباش  
پالک15922اصلی بنام عزيزه خلف زاده فرزندسیف  ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 32351.38متر مربع واقع در روستای 

سروباش 
پالک15925 اصلی بنام جهان تاب زارع  فرزند هوشنگ  ششدانگ 

يک قطعه زمین  به مساحت 240متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15932 اصلی بنام ناصر مفتولی  فرزند سلطان ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت 908.32 متر مربع واقع در مغدان 
پالک 15933 اصلی بنام ناصر مفتولی  فرزند سلطان ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت 940.37 متر مربع واقع در مغدان 
پالک 15935 اصلی بنام سید محمد هوشمند  فرزند سید احمد 
ششدانگ يک قطعه زمین زراعی  به مساحت 111784 متر مربع 

واقع در بهده 
پالک 15936 اصلی بنام سید محمد هوشمند فرزند سید احمد  
ششدانگ يک قطعه زمین زراعی  به مساحت 32870متر مربع واقع 

دربهده  
پالک 15939 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر ششدانگ 

يک قطعه زمین  به مساحت 419.52متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15940 اصلی بنام محمد دست افشان فرزنديوسف  ششدانگ 

يک قطعه زمین  به مساحت 372.51متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15941 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزندعلی  جعفر ششدانگ 

يک قطعه زمین  به مساحت 397.72متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15942 اصلی بنام مهدی ترابی فرزند علی جعفر  ششدانگ 

يک قطعه زمین  به مساحت 376.02متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15943 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر ششدانگ 

يک قطعه زمین  به مساحت354.26 متر مربع واقع در پارسیان 

پالک 15944 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر  ششدانگ 
يک قطعه زمین به مساحت 438متر مربع واقع در پارسیان 

پالک 15964 اصلی بنام فاطمه رحیمی  فرزند عبدالفتاح ششدانگ 
يک قطعه زمین به مساحت240 متر مربع واقع در پارسیان 

پالک 15970 اصلی بنام علی راه انجام  فرزند يوسف ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 113059.34متر مربع واقع درسرکوه 

شنبه  
پالک 15971 اصلی بنام عبدالرحمن بلوچی فرزندابراهیم  ششدانگ 
يک قطعه زمین زراعی به مساحت 3694.8متر مربع واقع در سرکوه 

شنبه 
پالک 15972 اصلی بنام عبداحمید محمدی فرزند محمد  ششدانگ 
واقع مربع  54539.2متر  مساحت  به  زراعی   زمین  قطعه   يک 

 در پارسیان 
پالک 15973 اصلی بنام عبداهلل بلوچی  فرزند محمد  ششدانگ 
واقع مربع  9241.42متر  مساحت  به  زراعی   زمین  قطعه   يک 

 در سرکوه شنبه 
پالک 15974 اصلی بنام دردو بلوچی  فرزند محمد  ششدانگ 
 يک قطعه زمین زراعی  به مساحت 17901.22 متر مربع واقع 

در سرکوه شنبه 
پالک 15975 اصلی بنام علی رکابدار فرزند حسن ششدانگ يک 

باب خانه به مساحت218.17 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15978 اصلی بنام محمد عابری فرزند ابراهیم ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت256.6 متر مربع واقع در پارسیان -احشام
پالک 15986 اصلی بنام شیخه نجات فرزند اسماعیل ششدانگ يک 

باب خانه به مساحت 348.95 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15988 اصلی بنام يوسف علی پور فرزند محمد ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت296.95 متر مربع واقع در پارسیان -احشام 
پالک 15993 اصلی بنام مريم حسینی فرزند يوسف ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت243.18 متر مربع واقع در پارسیان -احشام 
پالک 15997 اصلی بنام يوسف ارزی فرزند مراد ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 13485.32 متر مربع واقع در غورزه 
پالک 16001 اصلی بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششدانگ يک 
قطعه زمین زراعی به مساحت7343 متر مربع واقع در پارسیان -

قاسم آباد
بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششدانگ  پالک 16002 اصلی 
واقع  مربع  متر  مساحت 27120.65  به  زراعی  زمین  قطعه   يک 

در پارسیان -قاسم آباد 
پالک 16003 اصلی بنام عبدالملک ملک پور فرزند احمد ششدانگ 

يک باب ساختمان به مساحت 71.23 متر مربع واقع در پارسیان 

خالد  بنام  اصلی   16005 پالک 
ششدانگ  محمد  فرزند  آرايش 
يک قطعه زمین زراعی به مساحت 
در  واقع  مربع  متر   81762.02

کوشکنار
بنام سلطان  اصلی  پالک 16006 
جاسمی فرزند يوسف ششدانگ 

واقع  مربع  متر  مساحت99400  به  زراعی  زمین  قطعه   يک 
در کوشکنار

پالک 16007 اصلی بنام احسان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ يک 
قطعه زمین به مساحت300 متر مربع واقع در پارسیان

خالد  فرزند  نژاد  يوسف  محمدسعید  بنام  اصلی  پالک 16011 
ششدانگ يک قطعه زمین به مساحت238 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16012 اصلی بنام احمد يوسف نژاد فرزند يوسف ششدانگ 

يک قطعه زمین به مساحت240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16016 اصلی بنام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششدانگ يک 

قطعه زمین به مساحت 269.7 متر مربع واقع در پارسیان -احشام
پالک 16021 اصلی بنام حسن علی پرست فرزند عبداهلل ششدانگ 

يک قطعه زمین به مساحت245.16 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16024 اصلی بنام يوسف دستگیر فرزند موسی ششدانگ 
يک قطعه زمین زراعی به مساحت 982.85 متر مربع واقع در غورزه

پالک 16027 اصلی بنام عبداهلل ايرانی فرزند علی دوازده سهم مشاع 
از چهل و دو سهم ، فاطمه ايرانی فرزند علی بیست و چهار سهم 
مشاع از چهل و دو سهم و حلیمه ايرانی فرزند علی شش سهم 
مشاع از چهل و دو سهم يک قطعه زمین  به مساحت 29232.7 متر 

مربع واقع در دشتی
لذا چنانچه اشخاص  نسبت به ثبت پالک های فوق واخواهی داشته 
باشند میتوانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاريخ انتشار اولین   آگهی 
نوبتی  به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک پارسیان تسلیم و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض 
به مراجع ذيصالح قضايی تقديم دادخواست نمايد  و گواهی آن را 

اخذ و به اداره   ثبت تسلیم نمايد.  / پ
1708/130 م الف

تاريخ انتشار نوبت اول  شنبه مورخ 01  /05  /1401
تاريخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه مورخ 01  /06  /1401

عبدالحسین فروتن
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

آگهی نوبتی هس ماهه اول  1401  ثبت پارسیان



 سرویس اقتصادی // طبق اعالم وزارت راه و 
شهرسازی، مهلت ثبت نام هفتمین مرحله از 
فراخوان نهضت ملی مسکن تا تکمیل ظرفیت 

هر شهر ادامه دارد. 
مرحله ی هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن از 

۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ در ۱۷ استان و ۱۶۳ شهر 
آغاز شده که در این مرحله صرفا امکان ثبت 
نام در شهرهای دارای اراضی مازاد بر تعداد 
متقاضیان حائز شــرایط مراحل قبل وجود 
دارد. پیش از این مهلت ثبت نام تا ۳۱ تیرماه 

اعالم شــده بود.طبق اعالم معاونت مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی پایان 
مهلت ثبت نام منوط به اتمام ظرفیت اراضی 

هر شهر است.
هم چنین پس از پاالیش و احراز شرایط این 
متقاضیان و در صورت وجود ظرفیت مازاد، 
مجدداً ثبت نام برای ظرفیــت مازاد اراضی 

انجام می شود.
بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس 
قانون جهش تولید و تامین مســکن مصوب 
۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون 
واحد مســکونی طی چهار سال را در برنامه 
خود گنجانده اســت. حدود ۵.۵ میلیون نفر 
برای این طرح نام نویســی کرده اند که ۳.۶ 
میلیون نفر تایید شــده اند. بر اســاس اعالم 
وزارت راه و شهرسازی عملیات ساخت یک 
میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد آغاز شده 
اســت. از این تعداد ۹۵۴ هزار و ۲۳۸ واحد 
در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت 
و ســاز قرار دارند. تعداد ۴۲۹ هزار و ۲۷۵ 

واحد نیــز کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن 
آغاز شــده است ... از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ 
ثبت نام مرحله ی هفتم آغاز شــده اســت. 
نام نویسی در سامانه طرح های جامع حمایتی 
مسکن به نشانی saman.mrud.ir انجام 

خواهد شد.
تاکنون ۵۵۹ هزار نفر در بانک مسکن برای 
واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب 
کرده که میــزان آورده آنان ۱۸ هزار میلیارد 
تومان بوده  و از محل تسهیالت نیز ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان 
پرداخت شده است. تعداد ۳۰۷ هزار و ۱۹۸ 
واحد نهضت ملی مسکن به بانک برای انعقاد 
قرارداد معرفی شده اند که از این تعداد  ۱۰۴ 
هزار و ۴۰۰ واحد قراردادهایشــان منعقد و 
مبلغ تسهیالت منعقد شده ۳۵ هزار میلیارد 
تومان اســت. طبق آخرین برآوردها قیمت 
هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان 
ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.

یارانه تیرماه معترضان واریز شد 
  طالع بینی  

شنبه 1 مرداد 1401

23 ذی الحجه  1443

 سال  بیست و یکم شماره 3935

فروردین :  
اکنون که هیجانات دیروز فروکش کرده اند می بینید 
که از فرصت هایی که داشــتید استفاده نکردید و 
نتوانستید مشکالتی را که در یک رابطه داشتید حل 
کنید. اما به جای این که به کارهایی فکر کنید که می توانستید انجام 
بدهید و ندادید، به شــما توصیه می شود که به مسیر پیش رو دقت 
کنید. فقط به خودتان فکر نکنید و به حد و حدود دیگران هم احترام 
بگذارید. اگر می بینید که مسأله ای آزارتان می دهد یعنی دیگر نباید 

روی آن پافشاری کنید. 
اردیبهشت :  

امروز را می توانید به آسانی سپری کنید. اکنون که ماه 
به نشانه ی شما بازگشته تصمیم دارید که زندگی خود 
را از پیچیدگی بیرون آورید. امروز احساس تان دقیق تر 
شده و می توانید منطقی تر از قبل نتیجه گیری کنید. اما اگر دیگران 
را دچار تردید کنید ممکن است برای تان مشکل درست شود. گاهی 
بعضی چیزها آن طور که به نظر می رســد نیستند، پس اگر احساس 

منفی نسبت به چیزی دارید آن را در ذهن تان خوب پردازش کنید.
خرداد : 

بســیار بذله گو بــه نظر مــی رســید و خوب با 
دیگــران درآمیخته اید، امــا در عین حال می توانید 
احساسات تان را به طریق هوشمندانه ای پنهان کنید. 
فکر می کنید هر چه کمتر احساسات تان را فاش کنید برای تان بهتر 
اســت. چیزهایی که از دیگران پنهان می کنید به اندازه ی اطالعاتی 
که به آن ها می دهید اهمیت دارند. اگر نقطه ضعفی دارید نترســید، 
فقط یک نفس عمیق بکشید و بعد سعی کنید هر چه را در قلب تان 

می گذرد فاش کنید.
      تیر :

امروز از سوی خانواده و دوستان حمایت های بسیاری 
دریافت خواهید کرد و همین باعث افزایش اعتماد به 
نفس تان می شود. اما شاید کسانی که کمک تان می 
کنند خواسته هایی داشته باشند که هنوز به زبان نیاورده اند. به نظر 
می رسد که کاسه ای زیر نیم کاسه است. شاید مجبور شوید که لطف 
آن ها را جبران کنید، در حالی که هرگز نمی دانستید که این هم یک 
شرط معامله است. حتی اگر اذیت شدید نباید خشم بگیرید، اما بهتر 
است از همان اول همه ی شرایط را مشخص کنید. این شفاف سازی 

به نفع همه خواهد بود.
     مرداد :

امروز سرشــار از انرژی هستید و اگر حواس تان را 
جمع نکنید ممکن است دیگران را آزرده خاطر کنید. 
اکنون به شدت تمایل دارید که دست به خطر بزنید، اما دوست ندارید 
که فعاًل درباره ی خواسته ها و آرزوهای تان حرفی بزنید. شاید در 
نهایت به نتیجه ی مطلوب نرســید، پس بهتر است شرایط حاضر را 
همین طور که هســت بپذیرید و انتظارات بیهوده نداشته باشید. اگر 
کمی از انتظارات تان کوتاه بیایید، آن وقت دیگران هم به کمک تان 

خواهند آمد.
     شهریور : 

ماجراهایی برای دوست تان درست شده و اصاًل دل تان 
نمی خواهد که نقشی در ماجراهای او داشته باشید، اما 
به هر حال ممکن است ناخواسته پای شما هم به قضیه 
باز شود. اکنون می توانید یک شنونده خوب باشید و با واقع گرایی 
به همه چیز نگاه کنید. بهترین راهکار این اســت که به یک راه حل 
کاربردی برسید. شاید مجبور شوید برای کمک به کسی که دوست اش 
دارید خواسته های شــخصی خود را کنار بگذارید. اطمینان داشته 

باشید که پاداش تالش های تان را خواهید گرفت.
     مهر : 

امروز ممکن اســت صمیمی ترین دوستان تان کاری 
کنند تا محبت و احترام شــان را به شما نشان دهند. 
شاید اول اش همه چیز عالی به نظر نرسد. اگر به جزییات کار دقیق 
شوید ممکن است متوجه احساسات ناگفته ای شوید که زیر ظواهر 
پنهان شده اند. همه ی این ها باعث شده که در تعامالت تان با آن ها 
دچار تردید و هراس شوید. اجازه ندهید که یک برداشت غلط بعداً 

به یک مشکل بزرگ تبدیل شود. 
      آبان : 

فکر می کنید که اگر امروز درباره  نگرانی های تان با 
یک دوست صمیمی حرف بزنید سبک تر می شوید. 
اما این کار ممکن است پیچیدگی های روابط تان را 
بیشتر کند. هر چه می گویید و هر نیتی که دارید ممکن است قضیه را 
به آشفتگی بکشاند. اما با این حال شک نکنید و حرف تان را بزنید، 

این کار در نهایت به نفع همه خواهد بود.
     آذر :  

امروز عقیده دارید که اگر با خوش بینی با مشکالت 
روبرو شوید می توانید همه  آن ها را ختم به خیر کنید. 
اگر اختالف نظری وجود داشــت نگران نباشید، زیرا 
مشکل ساز نخواهد شد، فقط ممکن است شما را برای مدت کوتاهی 
دچار استرس کند. از این استرس ها نترسید تا بتوانید هر چه سریع تر 
آن را کاهش دهید. اگر همین حاال نمی توانید به تفاهم برسید نگران 
نباشید. باید یاد بگیرید به نظرات دیگران احترام بگذارید و کمی از 

انتظارات تان کوتاه بیایید.
      دی : 

شــاید مجبور شــوید با یک قضیه ی احساسی که 
دلخواه تان نیســت روبرو گردید. فکــر می کنید که 
درگیری در چنین ماجراهایی تأثیر مثبتی روی زندگی 
شما نخواهد داشت. به شما توصیه می شود که به دنبال منبع مشکل 
بگردید، زیرا اگر خودتان را کنار بکشید همه چیز بدتر خواهد شد. 
آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید، اکنون دیگران همه به شما 

چشم دوخته اند تا آن ها را در گرداب مشکالت هدایت کنید.
  بهمن : 

امروز ممکن است یکی از دوستان یا اعضای خانواده 
با شــما مهربان تر از قبل شود، اما به نظر می رسد که 
پشت این مهربانی نقشه های پنهانی وجود دارد. سعی 
کنید حرف هایی را که زده نمی شود را از میان کالم اش بفهمید، زیرا 
راه نجات شما در همان چیزهایی است که پنهان شده اند. اما به خاطر 
ترسی که اکنون به وجود آمده از نزدیکان تان دوری نکنید. می توانید 

با آن ها همراه شوید، اما حواس تان باشد که اصل ماجرا را بفهمید.
اسفند : 

کارهای روزانه ی خود را مرحله به مرحله پیش می برید. 
شاید احساس کنید که کسی می خواهد مانع موفقیت تان 
شود. اگر واقعًا همین طور باشد نمی توانید مستقیمًا با طرف مقابل وارد 
جنگ شوید. به جای دعوا کردن بهتر است به مسیرتان ادامه دهید. با 
منفی نگری به مشکالت دامن نزنید، مشکالت را نادیده بگیرید و به راه 

خودتان بروید، همه ی فشارها فروکش خواهد کرد.
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7 اقتصادی

  سرویس اقتصادی // سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
گفت: یارانه تیرماه برای کسانی که اعتراض آنها قبول شده، واریز 
شده، اما معوقات خرداد و اردیبهشت هنوز قابل برداشت نیست. 
ســیده طیبه حســینی در مورد اینکه برخی از شهروندان گالیه 
کرده اند که با وجود ثبت اعتراض، هنوز یارانه ماه گذشــته آنها 
قابل برداشت نیست، افزود: از کسانی که اعتراض خود را نسبت به 
دهک بندی ثبت کرده بودند، تعدادی جزو دهک پر درآمد ۱۰ قرار 
گرفتند که یارانه به آنها تعلق نمی گیرد، اما بقیه که جزو ۹ دهک 
کم درآمد قرار گرفته اند، یارانه تیرماه به حساب آنها واریز و قابل 
برداشت شــد. وی اضافه کرد: عده ای از کسانی که قبال اعتراض 
خود به دهک بندی را ثبت کرده بودند و یارانه در حســاب آنها 
واریز و مسدود شده است، چون از این تعداد بخشی از معترضان 
جزو سه دهک کم درآمد جامعه هســتند و به جای ۳۰۰ تومان 
باید ۴۰۰ تومان به حساب شــان واریز شود، بنابراین هنوز مبالغ 
واریز شده یارانه مربوط به خرداد و اردیبهشت ماه قابل برداشت 
نشده است. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اظهار کرد: 
بعد از هماهنگی با وزارت کار و مشخص شدن تعداد کسانی که 
مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی می شوند، یارانه های واریزی برای 
این افراد قابل برداشــت خواهد شد. حسینی اضافه کرد: کسانی 
که تاکنون یارانه نگرفته اند یا در ســال های قبل از دریافت یارانه 
انصراف داده اند یا اینکه از ابتدا یارانه نگرفته اند، می توانند به سایت 
MY.GOV.IR مراجعــه و تقاضای خود برای دریافت یارانه 
را ثبت کنند. وی همچنین در مورد سامانه حمایت نیز گفت: این 
ســامانه زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است 
که بر اســاس وعده ای که وزیر تعاون داده اســت، به زودی این 
سامانه با به روز رســانی جدید باز خواهد شد. اما فعال سامانه 
MY.GOV.IR فعال بوده و قابلیت ثبت تقاضا برای متقاضیان 
یارانه را دارد. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در مورد 
کسانی که خانوار خود را جدا کرده اند، اظهار کرد: عده ای از افرادی 
بودند که در خانوار قبلی مشمول یارانه می شدند و بعد از ازدواج 
خانوار فرزندان جدا می شــود، ممکن اســت فرزندی که خانوار 
جدید یارانه ای تشکیل داده اســت، جزو دهک دهم و پردرآمد 
جامعه باشد و مشمول دریافت یارانه نباشد، اما همچنان پدر و مادر 
وی مشمول دریافتی یارانه باشند. حسینی در مورد اینکه برخی 
از شــهروندان گفته اند در برخی از خانوارها یارانه برای یک نفر 
واریز شده و برای دیگران واریز نشده، گفت: مالک ما سرپرست 
خانوار اســت، اگر سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه قرار 
گیرد، به ســایر اعضا نیز تعلق می گیرد و اگر سرپرست خانوار 
مشمول دریافت یارانه نشود، سایر اعضا نیز مشمول نخواهند شد.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

تا تکمیل ظرفیت، ثبت نام نهضت مسکن ادامه دارد

  

برابر مواد 11 و 12 قانون ثبت و ماده ی 59 آئین نامه ی قانون ثبت اسناد و امالک کشور، امالکي که در سه 
ماهه اول سال 1401 )فروردين، ارديبهشت، خرداد( واقع در شهرستان بندرعباس و توابع پذيرش و قبول 

درخواست ثبت به عمل آمده به شرح ذيل جهت اطالع   عموم آگهي مي گردد:
بخش يک

1- پالک 1 فرعی از 3664  - اصلی زهراء احمدی فرزند محمد ششدانگ يک باب خانه به مساحت 75 /101 
متر مربع واقع در محله شاه حسینی 

2- پالک 6129 - اصلی الهام گزی پور فرزند محمد ششدانگ يک باب خانه به مساحت 50 /132 متر مربع 
واقع در محله سه زيارتان 

3- پالک  8391 - اصلی کیان عامری سیاهوئی فرزند نظر ششدانگ يک باب خانه به مساحت 91 متر مربع واقع در بلوار شهید حقانی 
4- پالک 9442 - اصلی طاووس اقتدار بختیاری فرزند غالمرضا ششدانگ يک باب خانه به مساحت 83 /171 متر مربع واقع در 

محله نايبند شمالی 
5- پالک 11011 - اصلی علی پور دريائی نژاد فرزند محمد ششدانگ يک قطعه زمین شارع متروکه به مساحت 54 /4 متر مربع واقع 

در کوی اوزيها 
6- پالک 11020 - اصلی فاطمه پاللک فرزند علی ششدانگ يک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 82 /18 متر مربع  واقع 

در محله سیم باال
7- پالک 11021 - اصلی زهرا پوران فرزند عباس ششدانگ يک باب خانه به مساحت 81 /109 مترمربع واقع محله خواجه عطا
8- پالک 11023 - اصلی سهام الدين پگاه فرزند صالح الدين ششدانگ يک باب خانه به مساحت 177 مترمربع واقع در سورو

9- پالک 11029 - اصلی مريم احمدی زاده شقوئی فرزند حسن ششدانگ يک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 51 /30 
مترمربع واقع در محله خواجه عطا

10- پالک 11031 - اصلی سیما اديبی فرزند محمد رشید ششدانگ يک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 47 /13 مترمربع 
واقع در محله اوزيها

11- پالک 11032 - اصلی غالم دستوری فرزند درويش ششدانگ يک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 70 /18 مترمربع 
واقع در محله سرريگ

12- پالک 11033 - اصلی کلثوم حسینی زاده فرزند غالم ششدانگ يک باب خانه به مساحت 21 /229 مترمربع واقع در میدان قدس
13- پالک 11035 - اصلی فاطمه رومنده فرزند غالمرضا ششدانگ يک قطعه زمین محل شارع متروکه به مساحت 86 /28 مترمربع 

واقع در میدان قدس
قطعه دو بخش شش

14 -پالک 1036 فرعی از 20 - اصلی قنبر زاهدی فرزند احمد ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی به مساحت 58 /18203 مترمربع 
واقع در روستای زهوکی

15 -پالک 53 فرعی از 29 - اصلی دولت جمهوری اسالمی ايران بنمايندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ايران بمیزان 4 /50 
سهم مشاع از 96  سهم از ششدانگ يک واحد ساختمان محل پاسگاه روستای حسن لنگی به مساحت 92 /4916 واقع در روستای 

حسن لنگی
16 - پالک 66 فرعی از 40 -  اصلی حسین پاک روان فرزند قنبر ششدانگ باب خانه به مساحت 75 /2316 مترمربع واقع در روستای 

پشتکوه
آکهی اصالحی

17 -پالک 1 فرعی از 8947 - اصلی انسیه ارژنگ فرزند ابراهیم به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
89 /187 متر مربع واق در محله شمیلی ها

لذا به استناد مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق اعتراض دارد يا بین او و مستدعي ثبت دعوائی نسبت به امالک 
مذکور در محاکم قضائی در جريان است می تواند از تاريخ انتشار اولین نوبت آگهی، به مدت 90 روز اعتراض خود يا گواهی مشعر 
بر طرح دعوی به اين اداره تسلیم نمايد و به استناد ماده ی 86 آئین نامه ی قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده ی قانون تعیین تکلیف 
پرونده های ثبتی که فاقد سابقه بوده يا اعتراض آن ها در مراجع قضايی از بین رفته است )مصوب 25 /2 /1373( از تاريخ تسلیم اعتراض 
به واحد ثبتی ظرف مدت 30 روز با مراجعه به مراجع صالح قضايی دادخواست اعتراض تقديم و گواهی مربوطه به واحد ثبتی ارائه 
نمايد. در غیر اين صورت پس از سپری شدن مهلت فوق الذکر اين اداره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد 
کرد. ضمنامدت اعتراض نسبت به آگهی نوبتی اصالحی يک ماه از تاريخ انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود. شناسه آگهی:1344360

تاريخ انتشار نوبت اول  : 1401/05/01
تاريخ انتشار  نوبت دوم  : 1401/05/31

ابوالحسن دستوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک

آگهی نوبتی هس ماهه اول ) فروردین، اردتشهبی، خرداد(  سال 1401 اداره ثبت اسناد و امالک انحیه یک شهرستان بندرعباس و توابع

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

سرویس اقتصادی // طبق اعالم ســخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، طی ســه روز مهلت ثبت نام دومین مرحله از 
فروش خودرو بصورت یکپارچه، بالغ بر شش میلیون و ۵۷ هزار 
نفر ثبت نام کرده اند که نســبت به مرحله اول ۵۰ درصد رشد 
ثبت نام دیده می شود؛ نتایج این دوره یکشنبه )2 مرداد ماه( 

اعالم خواهد شد. 
طبق اعالم امیــد قالیباف، در این دوره در مجموع شــش 
میلیون و ۵۷ هزار و ۵۵۵ نفر در طرح های فروش فوق العاده، 
پیش فــروش و مشــارکت در تولید خودروســازان اعم از 
نیمه دولتی  و خصوصی مشارکت و اقدام به ثبت نام برای حدود 

۷۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو کرده اند.
 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: 
علیرغم اینکه در دور نخست متقاضیان یک هفته برای ثبت نام 
مهلت داشــتند، اما در این دوره به سه روز محدود شده بود، 

اما حدودا ۵۰ درصد تعداد ثبت نام نســبت به دور اول بیشتر 
شده است.

وی در رابطه با زمان قرعه کشــی و اعــالم نتایج خبر داد: 
نتایج قرعه کشی با نظارت سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، یکشنبه ۲ مرداد ماه اعالم خواهد شد. این 
مدت به ســبب تطبیق اطالعات و داده های ثبت نام کنندگان 
با طرح جوانی جمعیت و کنترل واجد شــرایط بودن در نظر 

گرفته شده است.
 دومین مرحله ثبت نام و فروش خودرو )با قرعه کشــی( از 
طریق ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو، به مناسبت فرا 
رســیدن عید سعید غدیر خم، شنبه ۲۵ تیرماه آغاز شد و به 
مدت ســه روز )تا ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۸ تیرماه( ادامه 

داشت.
 ،S۵ شایان ذکر است، با توجه به اینکه محصوالتی نظیر جک

کوییک معمولی، کوییک S، کوییک R، ســاینا S، شاهین و 
محصوالت مدیران خودرو وکرمان موتور در قالب پیش فروش 
یکساله، مشارکت در تولید و طرح های جوانی جمعیت بدون 
قرعه کشی عرضه شــده اند، تا پایان زمان تکمیل ظرفیت از 
طریق بخش طرح های بدون قرعه کشی سامانه یکپارچه به 
https://sale.iranecar.com/public/ نشــانی  

instant-sale  ادامه خواهد داشت.  

ثبت نام ۶ میلیون نفر در فروش یکپارچه خودرو

سرویس اقتصادی // معاون امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی از همکاری 
ایــن ســازمان و وزارت نفت به منظور 
افزایش ظرفیت تولید سوخت کم سولفور 
برای نیاز تمام شناورهای کشور خبر داد. 
   مجید علی نازی درباره طرح تحول صنایع 
دریایی و بازســازی و نوســازی ناوگان 
حمل و نقل دریایی، اظهار کرد: ســازمان 
بنادر و دریانوردی تســهیالت ویژه ای را 
برای ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
عالقمند به فعالیت در حوزه شناورها در 
نظر گرفته است و به طور حتم هر فردی 
عالقمند به ســرمایه گذاری در این حوزه 
باشــد از حمایت  ۱۰۰درصدی سازمان 

بنادر و دریانوردی برخوردار خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام تــوان خود را به کار 

خواهیم بست تا شــاهد حضور ناوگان 
مسافری و حمل و نقل باری ایمن باشیم و 
به بهترین شکل ممکن فعالیت ها در حوزه 

حمل ونقل دریایی را پیش ببریم.
 معاون امــور دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی در خصوص آخرین وضعیت 
تامین سوخت کم سولفور برای شناورها، 
عنوان کــرد: در حال بررســی و تحقیق 
هستیم تا ظرفیت تولید سوخت کم سولفور 
را با همکاری وزارت نفت افزایش دهیم 
چــرا که در حال حاضر میزان ســوخت 
فعلی کفــاف الزم را نمی دهد و به همین 
دلیل قصد داریم با همکاری این وزارتخانه 
در راستای تامین نیاز ناوگان داخلی، گام 

برداریم.
علی نازی با بیان اینکه برای تامین سوخت 

شــناورهای نفتکش و کشتیرانی به اندازه 
کافی از سوخت کم ســولفور برخوردار 
هســتیم، تصریح کرد: بــه منظور تامین 
سوخت کم سولفور برای تمامی شناورهای 
کشــور باید ظرفیت تولید این سوخت را 

افزایش داد.
وی به ارائه تســهیالت سوخت یارانه ای 
اشاره کرد  و گفت: این یک موفقیت بزرگ 
برای کاهش هزینه های سفرهای دریایی 
اســت و خوشــبختانه دولت با تصویب 
یارانه ای شدن ۸۰ درصد سوخت مصرفی 
شــناورهای مســافری که در مسیرهای 
بین المللی تردد می کنند در راستای کاهش 
چشمگیر هزینه شــناورهای مسافری و 
رونق جدی صنعــت حمل و نقل دریایی 

کشور گام جدی برداشت.

کاهش هزینه شناورهای مسافری با اختصاص سوخت یارانه ای

  

 ســرویس اقتصادی // مصوبه حق مســکن ۵۵۰ هزار تومانی 
کارگران و مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی 

توسط رئیس مجلس مغایر با قانون دانسته و ابطال شد. 
حمید حاج اســماعیلی - فعال کارگــری - با تایید این خبر 
اظهار کرد: ریاست مجلس شورای اسالمی نظر کمیسیون تطبیق 
مقررات مجلس در خصوص عــدم دخالت دولت در مصوبه 
افزایش حقوق بازنشستگان را که به تصویب شورای عالی کار 
و به تبع آن هیات امنای ســازمان تامین اجتماعی رسیده بود 
و همچنین مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق 
مســکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را 

خالف قانون تشخیص داد.
به گزارش ایســنا ؛ وی گفت: با ابطال این مصوبه، حق مسکن 
کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای 
عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تایید 

کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تامین اجتماعی برای اصالح 
برگرداند. به گفته حاج اسماعیلی، این رویداد موفقیت بزرگی به 
لحاظ قانونی برای کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکمیتی و 
قانونی در کشور تلقی می شود و مجلس به وظیفه ذاتی خود در 

این خصوص عمل کرده است.

خبر خوش برای کارگران ؛
حق مسکن به همان ۶۵۰ هزار تومان بازگشت 

ســرویس اقتصــادی // در قالــب طرح 
هوشمندســازی یارانه آرد، در حال حاضر 
بیش از ۶۰ هزار دستگاه کارتخوان هوشمند 

در نانوایی های کشور نصب شده است. 
بر اســاس آمار به دســت آمده، در حال 
حاضــر بیــش از ۶۰ هــزار کارتخوان 
هوشمند در طرح هوشمندسازی یارانه ها، 
در نانوایی ها نصب شــده است و به زودی 
کار نصب کارتخوان های هوشمند به پایان 

می رسد.

طبــق اطالعاتی که در این باره به دســت 
خبرنگار فارس رسیده است، در این طرح 
پرداخــت ۱۵ درصــد مابه التفاوت قیمت 
یارانه ای آرد هر شــب بــرای نانوایی ها 

پرداخت می شود.
با اجرای این طــرح صرفه جویی هایی در 
مصرف آرد در کشور صورت گرفته که البته 

هنوز آمار دقیق آن مشخص نیست.
 دســتگاه های کارتخــوان هوشــمند در 
نانوایی هــا از محل تولیــد داخل تأمین 

می شود، البته برخی از قطعات آن به وسیله 
واردات تأمین می شود.

 در آینده دستگاه های PSP جدید هم برای 
اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان 

نصب می شود.
طبــق این طــرح کارتخوان هــای قدیم 
نانوایی هــا دیگر قادر بــه ارائه خدمات 
نیســتند، اما در مواقعی که کارتخوان های 
هوشــمند در حال تسویه حساب هستند، 

می توان از این کارتخوان ها استفاده کرد.

جزئیات پرداخت مابه التفاوت قیمت آرد به نانوایی ها



امام جعفر بن محمد)ع(: هرگز تهی دست نشد کسی که در زندگی میانه 
)روضه بحار ج 2 ص 165  (روی را رعایت کرد.

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

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    سید ابوالحسن جعفری                   09177746020

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

شنبه 1 مرداد 1401
23 ذی الحجه  1443
 سال  بیست و یکم شماره 3935

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.ir : اینستاگرام

رئیس دفتر شــورای نگهبان در اســتان 
هرمزگان اقدامات این نهاد در اســتان ها 
را تشــریح و درباره انتخابات های چالش 
برانگیز این استان نیز توضیحاتی ارائه داد. 
۲۶ تیرماه در تقویم کشور با عنوان سالروز 
نگهبان شناخته  نهاد شــورای  تاســیس 
می شود، حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار 
کبیر انقاب اســامی در اســفند ماه سال 
1۳5۸ اقــدام به انتصاب فقهای شــورای 
نگهبان کرد و در سال بعد پس از تشکیل 
مجلس شورای اسامی و تایید اعتبارنامه 
نمایندگان، ۶ حقوقدان نیز از ســوی این 
نگهبان  به عنوان حقوق دانان شورای  نهاد 
انتخاب و در نهایت ۲۶ تیرماه 1۳59 نهاد 
شورای نگهبان رسمًا تشکیل شد و آغاز به 
کار کرد و اولین دبیر آن آیت اهلل محمدرضا 
مهدوی کنی بوده است که از تیر 59 تا آبان 
59 به عنوان دبیر موقت فعالیت کرد و پس 
از ایشــان آیت اهلل صافی گلپایگانی عهده 

دار این مسئولیت شد. 
شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم کشور 
اســت که وظایف زیادی را در چارچوب 
قانون اساسی بر عهده دارد و اعضای این 
شورا باید بنابر قوانین شرع اسامی نظارت 

خود را بر وظایفشان انجام دهند.
بر همین مبنا و به مناسبت سالروز تشکیل 
شــورای نگهبــان، گفت وگویی با حجت 
االسام و المسلمین متین رئیس دفتر این 
شورا در اســتان هرمزگان ترتیب دادیم تا 
وی در خصوص وظایــف و نظارت های 
شورا اطاعات بیشتری در اختیار مخاطبان 
قرار دهد.حجت االسام و المسلمین عباس 
متین از چهره های سرشــناس در اســتان 
هرمزگان اســت که پیش از انقاب سوابق 
زیادی در مبارزه علیه رژیم شاهنشــاهی 
در کارنامــه دارد و زنــدان پهلوی را نیز 
تجربه کرده اســت، پس از انقاب نیز وی 
مســئولیت های زیادی از جمله نمایندگی 
مردم در مجلس شورای اسامی را برعهده 
داشته است و هم اکنون نیز به عنوان رئیس 

دفتر شورای نگهبان استان فعالیت می کند.
یک تعریف کلی از نهاد شورای نگهبان و 

مسئولیت های این نهاد به مخاطبان ارائه 
می دهید؟  

 نهاد شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم 
حاکمیتی در کشور است که به عنوان حافظ 
اصل نظام و اصل جمهوری اسامی شناخته 
می شــود، این نهاد در کنار سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در قانون اساسی به عنوان 

حافظان اصل نظام شناخته شده اند. 
این نهاد مراقبت از قوانین مصوب مجلس 
شــورای اســامی و نظارت بر انتخابات 
مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس شورای اسامی را بر عهده دارد و 
بر همین مبنا از لفظ نگهبان برای این نهاد 
استفاده شده است چرا که وظیفه محافظت 

از قوانین و نظارت را برعهده دارد. 
 شــورای نگهبان یک تشکیات شورایی 
دارد و از شــش فقیه و شــش حقوقدان 
تشکیل می شود و بر همین مبنا از لفظ شورا 
در آن استفاده می شــود، شورای نگهبان 
مدیریتی نیســت و بر اساس ساختار اداره 
کلی اداره نمی شود بلکه تمام موارد ارجاع 
داده شده به شورای نگهبان به صورت رای 
گیری و بر اساس بیشترین رای یا تایید و 
یا رد می شــود.  لفظ شورا در این نهاد به 
این معنا است که تمام تصمیمات بر اساس 
بیشــترین رای مصوب می شود. تایید و یا 
رد صاحیت کاندیداهای انتخابات یکی از 
وظایف شورای نگهبان است و برای تایید 
افراد نیاز اســت حداقل ٧ نفر از 1۲ نفر 
رای مثبت بدهند و برای رد صاحیت نیز 

به همین میزان رای نیاز است. 
 انتخابات شوراهای شهر و روستا مرتبط با 
شورای نگهبان نیست و این شورا دخالتی 
در انتخابــات، نظــارت و نظــر دادن در 
خصوص این انتخابات ندارد بلکه مرتبط 

با مجلس شورای اسامی است. 
شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون 
اساســی اســت ما 1٧٧ اصل در قانون 
اساســی داریم که برخی مواقع یک اصل 
مورد توجه قرار می گیرد که باید از مجلس 
یا دولت تفســیرش را سوال کنند، که این 
تفسیر بر عهده شورای نگهبان است حتی 

در خصوص شــورای نگهبــان هم مرجع 
تفســیر همین نهاد اســت و اگر زمانی در 
کشور نیاز به همه پرسی شد بازهم مرجع 

نظارت شورای نگهبان است. 
آیــت اهلل محمدرضا مهدوی کنی، آیت اهلل 
صافی گلپایگانی، آیت اهلل گیانی و آیت 
اهلل جنتــی در دوره های مختلف عهده دار 
مسئولیت دبیری شــورا بوده اند. همچنین 
فقهای بنام دیگری از جانب امام راحل و 
رهبر معظم انقاب از جمله حضرات آیات 
خزعلی،  ابوالقاسم  شیرازی،  ربانی  آقایان 
غامرضــا رضوانی، ربانی املشــی، آیت 
اهلل محمد امامی کاشــانی، مرحوم آیت اهلل 
یزدی، آیت اهلل استادی، آیت اهلل الریجانی، 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی، آیت اهلل شب 
زنده دار و آیت اهلل مدرس یزدی نیز در این 

نهاد فعالیت کردند.
نهاد شورای  همچنین در مدت تاســیس 
نگهبــان حقوق دانان به نامی همچون دکتر 
حبیبی، محمدرضا عباسی فرد، محمدرضا 
علیزاده، حسین مهرپور، خسرو بیژنی، سید 
جال الدین مدنی کرمانی و حسن فاخری 
از مشاهیر حقوقدان بودند که در این شورا 

خدمت کردند. 
در خصوص تشــکیالت شورای نگهبان 
در اســتان ها و نظارت این تشکیالت در 

انتخابات توضیح بدهید.
نگهبان یک تشکیات سراسری   شورای 
اســت که در تمام شهرستان ها شعبه دارد، 
در اســتان هرمزگان 1۳ فرمانداری و 1۳ 
شعبه شورای نگهبان وجود دارد و مسئول 
اســتانی نیز از جانب دبیر شورای نگهبان 

منصوب می شود. 
مردم به صورت ظاهر تنها زمان انتخابات 
را می بینند که فعالیت دارند اما اینگونه نیز 
نیست و این نهاد در طول سال هم فعالیت 
دارد و برنامه ریزی، رصد، نظارت، آموزش 
و برگزاری جلســات مختلف را دارند و 
برای انتخابات بعدی برنامه ریزی می کنند. 

انتخابــات از ماه ها  برای برگــزاری هر 
قبل برنامه ریزی می شــود و بر افرادی که 
احســاس می شــود کاندیدا خواهند شد 

نظارت می کند و افــراد را رصد می کند تا 
افراد دارای صاحیت وارد گردونه شوند و 
مانع از ورود عوامل نفوذی دشمن و افراد 

بدون صاحیت به انتخابات می شود. 
همان طور که رهبر معظم انقاب نیز تاکید 
داشــتند، نمایندگان باید به وظایف خود 
بگذارنــد و از دخالت در امــور اجرایی 
پرهیز کنند. نظارت بر عهده مجلس است 
اما دخالت و تحمیل نباید در امور اجرایی 
داشــته باشــند این موارد مورد رصد ما 
هستند. در استان هیئت نظارت بر انتخابات 
شــامل پنج نفر بــا مصوبه مرکــز تعیین 
می شود، تمام افرادی که می خواهند کاندیدا 
شــوند زیر نظر این هیئت نظارت می روند 
و بر اســاس اطاعات رسیده، هیئت نظر 
خود را به مرکــز اعام می کند و مرکز نیز 
مجدد خاصه پرونده را بررسی و تصمیم 
نهایی در خصوص تایید و یا رد صاحیت 

کاندیدا را خواهد گرفت. 
در خصوص برخی انتقادات مطرح شــده 
نســبت به اعمال ســلیقه در تایید و یا رد 
صاحیت کاندیداها باید گفت، در شورای 
نگهبان به هیچ وجه چنین مسئله ای نیست 
و به کلی آن را نمی شود تأیید کرد و افراد 
همواره مراقب هستند دین خود را به دنیای 
دیگری نفروشــند و در مرحله بعد تأیید 

و رد افراد بر اســاس رأ ی گیری اســت و 
نمی توان سلیقه را دخالت داد.

پــس از رد افراد هم قانــون جایی برای 
اعتراض گذاشته و می توانند طرح شکایت 
و بررسی مجدد کنند بنابراین این شورا به 
هیچ وجه ســلیقه را در انتخاب و رد افراد 

دخیل نمی کند. 
چون برخی افراد رد می شوند گمان می کنند 
در حق آنها اجحافی صورت پذیرفته حال 
آنکه اینگونه نیســت و دالیل برای حفظ 
حرمــت افراد تنها به همــان کاندید اباغ 
می شــود و نمی توان این اباغ را به دلیل 
گفته شده در سطح عمومی مطرح کرد که 

آبروی شخصی خدشه دار نشود. 
آیا تاکنون انتخابات چالشــی در استان 

داشته ایم؟  
دو مورد انتخابات چالشی در استان وجود 
داشته و مرتبط با سالهای گذشته است که 
یک مــورد مربوط به انتخابات مجلس در 
غرب استان هرمزگان بوده که پس از طرح 
شکایات و اعزام بازرسین انتخابات در این 

منطقه باطل شد. 
در انتخابــات گذشــته مجلس شــورای 
اسامی نیز در مرکز استان از میان سه نفر ۲ 
نفر انتخاب و برای نفر سوم برخی شکایات 
زیادی مطرح شــد که با اعزام بازرسین از 

مرکز و بررســی های انجام شده در نهایت 
ابطال انتخابات رأی نیاورد و نفر سوم هم 
تأیید و به عنوان نماینده استان فعالیت خود 
را انجام می دهد این مسئله تنها در استان ما 
نبود و در چهار استان دیگر هم این اتفاق 

رخ داد. 
ســال آینده شــاهد برگزاری انتخابات 
مجلــس شــورای اســالمی خواهیــم 
بــود، توصیــه ای به افــرادی که قصد 

کاندیداتوری دارند، دارید؟  
به افرادی که خواهان حضور در انتخابات 
هســتند توصیه می کنم از انجام هر کاری 
برای رای آوردن پرهیز کنند و ارزش خود 
را پایمال نکنند بلکه اجازه دهند مردم پس 
از بررسی سوابق فعالیت ها و توانمندی های 
آنــان، افراد مورد نظر خــود را انتخاب و 
راهی مجلس آینده کنند تا با انتخاب یک 
مجلــس قوی به نظام مقــدس جمهوری 
ایران و کاهش مشکات عمومی  اسامی 

کمک شود.
از مجموعه خبرگزاری تســنیم تشکر می 
کنم و از مــردم عزیز می خواهم در هنگام 
انتخابات با آگاهی کامل و بر اساس سوابق 
و کارایی افراد، انتخاب خود را انجام دهند 
و بینش و بصیــرت در انتخابات را از یاد 

نبرند./تسنیم

رئیس دفتر شورای نگهبان در هرمزگان:

مانع ورود نفوذی ها و افراد بدون صالحیت در انتخابات می شویم

گروه گزارش // رئیس اتحادیه امالک، اتومبیل 
و پارکینگ داران بندرعباس گفت: مشاوران 
امالک در گرانی مســکن نقشــی ندارند و 
مافیای  ســازندگان،  از  برخی  قیمت گذاری 
مسکن و دالل های پنهان در افزایش قیمت و 

حبابی شدن قیمت امالک نقش دارند. 
اولویت هایی  اساســی ترین  از  یکی  مسکن 
زندگی است که در سال های گذشته به علت 
سو مدیریت و عدم ساخت مسکن به میزان 
نیاز جامعه، گران شــده و قیمت ها به شکل 

حبابی روبه فزونی گذاشته است. 
این درحالی است که شهر بندرعباس نیز از این 
شرایط مستثنی نشده و گرانی  چهاردیواری و 
سقف باالی سر بیداد می کند و قیمت های رهن 
و اجاره و خرید مسکن به شکلی تصاعدی 
در حال افزایش اســت و این معضل موجب 
شده شهروندان زیادی با مشکل تامین مسکن 

مناسب روبرو شوند. 
از ســوی دیگر اگرچه ســالهای گذشــته 
برنامه هایی با عناوین مختلف آغاز شــد اما 
واقعیت این است که برنامه های قبلی آنطور که 
الزم بود نتوانست در کنترل این روند افزایشی 
موثر واقع شود و دولت سیزدهم هم با توجه 
به همین مشکل برنامه ریزی متفاوتی در تولید 
و ساخت مسکن با عنوان طرح نهضت ملی 
مســکن انجام داد و وعده ســاخت مسکن 
مناســب برای مردم در شهر بندرعباس هم 
موجب ایجاد امیدواری در بین مردم شده تا 
بتوانند در دوره سیزدهم دولت از اجاره نشینی 

و جا به جایی ســاالنه آسوده شوند و بتوانند 
طعم خانه دار شدن را بچشند.

هر چند این طرح در بندرعباس به علت عدم 
تامین زمین مناســب با تاخیر مواجه شد اما 
پس از پیگیری استاندار هرمزگان از وزارت 
راه و شهرسازی، وی توانست زمین مناسب را 
در این شهر برای اجرای طرح تهیه و مراحل 
ثبت نام در حال انجام اســت و تا تکمیل و 
تولید تعداد واحدهای تعیین شــده در مرکز 
استان هرمزگان نیاز است مدیریت قابل قبولی 

برای این بازار انجام شود. 
اما علت گرانی  مســکن در شهر بندرعباس 
چیســت و چرا در مرکز اســتان هرمزگان 
بســیاری از افراد با مشکل تامین مسکن چه 
در بخش خرید و چــه رهن و اجاره مواجه 
باشند؟ در نگاه اولیه گروهی براین باورند که 
فعالیت قارچ گونــه بنگاه های اماکی چه در 
واقعیت بازار و چه در میان صفر و یک های 
مجازی متهم ردیــف اول این فرآیند معیوب 
هستند و گروه دیگری هم عدم تناسب عرضه 
و تقاضای مســکن را عامل گرانی های اخیر 

معرفی کرده اند.
 اجــرای دقیق قانون مالیات مدیریت منطقی 

ایجاد می کند
در این زمینــه امید رنجبر رئیــس اتحادیه 
اماک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس 
با دفاع از مشاوران اماک که در بازار متاطم 
مســکن و حبابی شدن قیمت ملک تقصیری 
ندارند؛ اظهار داشت: قیمت گذاری برخی از 

سازندگان، مافیای مسکن و دالل های پنهان 
در افزایش قیمت و حبابی شدن قیمت اماک 

نقش دارند.
رنجبر خاطرنشان کرد: محتکران مسکن هم 
بایستی شناسایی شــوند و خانه های خالی 
توســط مردم و مشــاوران و فعاالن مسکن 
بایســتی به نهادهای مربوطه اعام شود تا 
با اخذ مالیات از ایــن خانه ها، اماک بدون 
اســتفاده و خالی وارد چرخه عرضه شوند و 

بخشی از کمبود مسکن برطرف شود.
رئیــس اتحادیه اماک بندرعبــاس با بیان 
اینکه اطاع داریم که برخی از مالکان حتی 
به نام سرایدارشان قراردادهای صوری منعقد 
می کنند تا از دادن مالیات وعرضه ملک شان 
فرار کنند ، تاکید کرد: ایــن فراریان مالیاتی 
ومحتکران اماک بایســتی شناســایی و با 
آنها برخورد شــود.وی همچنین از آمادگی 
اتحادیه مشاوران اماک برای همکاری جهت 
قیمت گذاری اماک به صورت منطقه ای در 
بندرعباس با ســایر متولیان مربوط به حوزه 
مسکن خبرداد و افزود: تحقق این مهم واطاع 
رسانی قیمت های منطقه ای اماک بصورت 
فصلی  باعث می شود قیمت ها واقعی شده و 

حباب قیمتی اماک از بین برود.
رنجبر افزود: متاســفانه دالالن غیررســمی 
مســکن بدون پرداخت مالیــات، عوراض، 
اشتغالزایی و.... فعالیت می کنند که به چرخه 
اقتصاد کشور هم آســیب می رسانند و باید 
توسط دســتگاه های نظارتی شناسایی و با 

آنها برخورد شــود. رئیــس اتحادیه اماک 
بندرعباس گفت: الزم است سازوکاری فراهم 
شــود تا انتقال پول و خرید وفروش اماک 
توسط دالالن رصد شده و مالیات به گونه ای 
از آنها اخذ شــود تا داللی برایشــان صرفه 

اقتصادی نداشته باشد.
رنجبر با تاکید بر ســامت فعالیت بنگاه های 
رســمی اماک در بازار مدعی شد: مشاوران 
امــاک وارد حوزه داللی ملــک و خودرو 
نمی شــوند و از طرفی دیگر قانونگذار برای 
فعالیت شــان در خرید وفروش و ســاخت 
وساز منعی قائل نشده است و آنها مالیات و 
عوارض فعالیت در این حوزه را می پردازند و 
به همین ترتیب نباید شرایط بازار را به فعالیت 
رسمی بنگاه های اماک قانونی و دارای پروانه 
و اعضای اتحادیه دانست بلکه اگرهم مشکلی 
ایجاد شده مربوط به فعالیت غیررسمی و بعضا 
فضای مجازی است.وی با اشاره به موضوع 
دریافت ســود قانونی در بنگاه های رسمی 
گفت: البته داللی قانونی که با ســود منطقی 
همراه باشد و مالیات وعوارض هم پرداخت 

شود، جرم محسوب نمی شود.
 خبری از نظارت های رسمی در بازار نیست

رئیس اتحادیه اماک، اتومبیل و پارکینگ داران 
بندرعبــاس از عدم نظارت بر افزایش قیمت 
مسکن توسط متولیان مربوطه نیز انتقاد کرد 
و افزود: اتحادیه در این حوزه نقشــی ندارد 
و متولــی صدور پروانه کســب و نظارت بر 

عملکرد اعضای این صنف می باشد.
وی گفت: از بهمن سال گذشته سامانه اصناف 
قطع است و ۳0 پرونده مجوز فعالیت مشاور 
اماک در انتظار وصل شدن این سامانه است.

رنجبر تعداد مجوز فعالیت مشــاوران اماک 
 در بندرعبــاس را ۸00مجوز اعام و افزود: 
البته حدود صد مشاور اماک بدلیل وضعیت 
 و کســادی بازار مســکن نیمه فعــال و یا 

غیرفعال هستند.
رئیس اتحادیه امــاک، اتومبیل و پارکینگ 
داران بندرعباس البته فعالیت این تعداد مشاور 
اماک در بندرعباس را بیشتر از میزان مورد 
نیاز شــهر خواند و افــزود: از طرفی دیگر 
قانون سقف و حدود پروانه صنفی را برداشته 
است و محدودیتی برای صدور پروانه کسب 
وجود ندارد. به گزارش تسنیم ؛ رنجبر گفت: 
متقاضیــان پروانه فعالیت مشــاور اماک و 
خودرو بایستی دوره های تخصصی در حوزه 
انعقــاد و تحریر قراردادها و قوانین مرتبط را 
بایســتی بگذرانند و دو ضامــن معتبر و دو 
مشاور حقوقی وفنی هم بایستی داشته باشند 
و در مصاحبه حضوری ثبت اسناد نیز موفقیت 
الزم را داشته باشند و گواهی عدم سوء پیشینه 
و عــدم اعتیاد نیز ارائه دهند تا بتوانند مجوز 

فعالیت دریافت کنند.

دالیل گرانی مسکن در بندرعباس چیست؟  

بنگاه های غیرمجاز و فعالیت های مجازی
 یکی از عوامل نابسامانی 

  

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان 
با اشاره به اخذ ۱۰ هزار درخواست برای 
حدنــگاری بیش از ۴۰ هــزار هکتار از 
اراضی کشاورزی در یک هفته اخیر، از ۲۰ 
برابر شدن درخواست های مردم برای ثبت 

زمین هایشان در سامانه کاداستر خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان با بیان اینکه 
تعــداد درخواســت های مردمــی برای 
حدنــگاری اراضی کشــاورزی از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ تا بیســتم تیرماه ۱۴۰۱ تنها 
۵۰۰ عدد بوده است، اظهار داشت: با تدابیر 
اتخاذ شده در دادگستری استان هرمزگان 
و در نتیجه تشــکیل کارگروه تســریع در 
حدنگاری زمین های کشاورزی، طی یک 
هفته اخیر، اخذ درخواست های مردم برای 
ثبت زمین هایشان در سامانه کاداستر از مرز 

۱۰ هزار مورد گذشته است.
مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: با توجه به 
این حجم از درخواست های مردمی پس 
از تشــکیل کارگروه ویژه برای حدنگاری 
اراضی کشــاورزی، بر اساس آمار، تعداد 
درخواست های مردم برای ثبت زمین های 
کشاورزی شان در سامانه کاداستر در یک 
هفتــه اخیر ۲۰ برابر مجمــوع پانزده ماه 
گذشته می باشــد. وی همچنین با اشاره 
به توصیه رهبر معظم انقالب اســالمی در 
دیدار اخیر با رئیس و مسئوالن قوه قضاییه 
در خصوص لزوم به نتیجه رساندن قانون 
کاداســتر برای جلوگیری از تضییع حقوق 
عامه و پیشــگیری از زمیــن خواری ها، 
کــوه خواری ها و امثالهــم، گفت: بازدید 
رئیس قوه قضاییه از سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور و صدور دستورات ویژه به 
منظور بررسی چگونگی اتمام اجرای طرح 
کاداستر، بالفاصله پس از بیانات مقام معظم 

رهبری در این خصــوص به خوبی مبین 
اهمیت فوق العاده این موضوع و ضرورت 
اســتفاده از همه ظرفیت ها و بســیج تمام 
امکانات در جهت اجــرای منویات رهبر 
معظم انقالب اسالمی است که بر این اساس 
ســعی شد با تعیین قاضی ویژه در دستگاه 
قضایی استان هرمزگان برای این موضوع 

تمهیدات الزم اندیشیده شود.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان با 
اشاره به برخی مأموریت های قاضی ویژه 
پیگیری، نظارت و اجرای طرح کاداســتر 
اراضی کشاورزی، تأکید کرد: در رویکرد 
جدید دادگســتری هرمزگان، نباید منتظر 
مراجعه مردم بمانیم بلکه ما باید به ســراغ 
مــردم و مالکین اراضی برویــم و از آنها 
بخواهیم که برای سنددار نمودن زمین های 

کشاورزی خود اقدام کنند.
ایــن مقــام قضایی همچنین از تشــکیل 
کارگروه تســریع در اجرایی شدن کاداستر 
زمین های کشاورزی نیز به عنوان گام دیگر 
دادگستری هرمزگان برای شتاب بخشی به 
حدنگاری این اراضی نام برد و بیان داشت: 
اعضای این کارگروه، قاضی ویژه پیگیری 
و نظارت و اجرای طرح کاداســتر اراضی 
کشــاورزی، مدیر کل ثبت اسناد و امالک 
استان، مدیران جهاد کشــاورزی، مدیران 
اتاق  کشــاورزی،  مهندسی  نظام  سازمان 
اصناف کشــاورزی و دیگر دستگاه های 

متولی می باشند.
قهرمانی یادآور شــد: با حضــور میدانی 
اعضــای کارگــروه تســریع در اجرایی 
شدن کاداســتر زمین های کشاورزی در 
مناطق مختلف و در نتیجه ســفر این افراد 
به شهرســتان های میناب و حاجی آباد، 
توابع بندرعباس و بخــش رودخانه و در 
نتیجه برگزاری جلســات متعدد با حضور 

دهیاران،  قضایی،  مســئولین  فرمانداران، 
اعضای شوراهای روســتا و کشاورزان و 
همچنین با استفاده از ظرفیت های مردمی 
در مدت یک هفتــه اخیر، تعداد ۱۰ هزار 
بالغ  برای حدنگاری مساحتی  درخواست 
بر ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به 
ادارت ثبت اســناد و امالک در این مناطق 
تحویل داده شــده و ایــن روند با جدیت 
و شتاب هر چه بیشــتر در حال پیگیری 
می باشــد. رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان همچنین بــا تقدیر از نقش ویژه 
و اقدامات جهادی مدیرکل ثبت اســناد و 
امالک اســتان هرمزگان در جهت پیشبرد 
اجرای طرح کاداســتر اراضی کشاورزی، 
تصریح کرد: همکاران ما در اداره کل ثبت 
اســناد و امالک استان باید با برنامه ریزی 
دقیق و همت مضاعف از طریق فعال کردن 
همه ظرفیت ها و توانمندی ها با توجه به 
رعایت دقیق موازین قانونی، زمینه را برای 
تکمیل اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی 

فراهم سازند. 
وی در پایــان خاطر نشــان کرد: مالکین 
اراضی کشــاورزی نیز مــی توانند برای 
تســریع در امور، درخواست های خود را 
برای ثبت زمین هایشان در سامانه کاداستر 

به دهیاری ها ارائه نمایند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

۲۰برابر شدن اخذ درخواست های مردم برای حدنگاری اراضی کشاورزی


