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گروه خبر // معاون وزیر و رئیس ســازمان شیالت ایران با نمایندگان جامعه صیادی هرمزگان 
با حضور احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی، معاون صید و بنادر 
ماهیگیری شیالت ایران، مدیر کل شیالت هرمزگان و جمعی از مدیران سازمان شیالت ایران 

دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ، در این نشست رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به اینکه اقدامات اولیه 
خوبی با حمایت حاج احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس و وزارتخانه  در زمینه سخت و 
زیان آور محاسبه شدن شغل صیادی شده است گفت: امید است به نتایج خوبی در این زمینه در آینده 
نزدیک  برسیم و شاهد جلب رضایت جامعه صیادی در این باره باشیم.سید حسین حسینی تاکید کرد 
همه در مجموعه شــیالت سراسر کشــور خادم و خدمت گذار جامعه و فعالین شیالتی به ویژه آبزی 

پروران و صیادان هستیم .وی با تاکید بر استقبال از سرمایه گذاران واقعی در حوزه های آبزی پروری 
افزود: صیادان سرمایه گذار در زمینه آبزی پروری باید از  اولویت ویژه ای بهره مند شوند.معاون وزیر و 
رئیس سازمان شیالت ایران با تاکید بر اهمیت حفظ، نگهداری، اطفا حریق و ایمنی در بنادر صیادی بر 
نقش مدیریت بنادر صیادی در این موضوعات اشاره و عنوان کرد: به دنبال فعالیت اساسی در این زمینه 
هستیم که گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است.سید حسین حسینی هرگونه صید غیر مجاز 
به ویژه ترال  و پرساین ماهی غیر مجاز را در سراسر کشور ممنوع خواند و خاطر نشان شد: ممانعت 
از صید غیر مجاز یک کار فراســازمانی اســت و در این بین خود جامعه صیادی نقش اساسی دارد و 
نمی توان کل مشکل اشتغال ساحل نشینان را فقط با صید و صیادی و شیالت حل کرد و نیاز است سایر 

دستگاهها نیز کمک کنند .

روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

چهارشنبه 12 مرداد 1401    5 محرم 1444  
  سال بیست و یکم     شماره 3945

8 صفحه    2000 تومان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
خبر داد

حذف مدارس کانکسی 
هرمزگان تا ۱۴۰۲

ترکیب هیات رئیسه 
شورای شهر بندرعباس 

مشخص شد 

2

رییس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد

حبس زدایی، رویکرد 
دستگاه قضایی هرمزگان

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس تاکید کرد

رضایتمندی جامعه صیادی از شیالت
شاهد رضایت مندی جامعه صیادی از مدیریت شیالتی استان  و کشور هستیم

 و امید داریم این رضایت مندی روز به روز افزایش یابد

ادامه در همین صفحه

اخذمالیات از خانه های خالی، پاشنه آشیل شکست محتکران مسکن 

گروه خبر//  ۴۵ امین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر بندرعباس با دســتور انتخاب اعضای هیات 
رئیسه سال دوم ششمین دوره این پارلمان محلی 

تشکیل شد. 
فاطمه جراره، رئیس ســال نخســت ششمین دوره 
شورای اسالمی شهر بندرعباس، در ابتدای این جلسه، 
گفت: از هیات رئیسه سال نخست تقدیر و تشکر می 
کنم که به واقع در طول یکسال گذشته همراهی الزم را 
انجام دادند تا موضوعات مختلف را بررسی و پیگیری 
کنیم. وی با بیان اینکه در ســال نخست موضوعات 

مهمی را پشت ســر گذاشتیم که بدون همکاری تک 
تک اعضای شــورای اسالمی شهر بندرعباس محقق 
نمی شــد، اظهار کرد: اگر صحبتی کرده ام که ســبب 
رنجش دوست عزیزی شــده از همین تریبون طلب 
حاللیت می کنم تا بتوانیم منافع شهروندان را با همدلی 

و وحدت برطرف کنیم.
جراره با اشاره به اینکه سال دوم ویژه تر خواهد بود 
زیرا بودجه ای که در نظر گرفته شــده توســط خود 
اعضای شورای ششم تصویب شده و برای تحقق آن 
نیاز به پیگیری جدی داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم 

در ادامه مسیر شــورای اسالمی شهر بتواند در مسیر 
خدمت به مردم و احقاق حق عموم شهروندان از هیچ 

تالشی فروگذاری نکند.
به گزارش ایســنا ؛ در این جلســه از بین خانم های 
»فاطمه جراره و فریده عامــری« با ۷ رأی »فاطمه 
جراره« به عنوان رئیس شــورای شــهر بندرعباس 

انتخاب شد. 
همچنین از بین آقایان »یعقوب دبیری نژاد« و »حسن 
ساالری«، با ۷ رأی »حسن ساالری« به عنوان نایب 

رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس انتخاب شد.

صفحه 2 را بخوانید

ترکیب هیات رئیسه شورای شهر بندرعباس مشخص شد 
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نوبت اولفراخوان خدمات مشاور
کم آبی دیگر شعار نیست

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

شرکت آب و فاضالب هرمزگان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات نظارت ) قبل از اجرا - حین اجرا -  بعد از اجرا ( بر عملیات آبرسانی به شهرها 
و روستاهای شهرستان خمیر از محل طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت ، ارسال درخواست پیشنهاد ) RFP  ( ، ارائه پیشنهاد 
مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان 

محقق سازند .
1. موضوع وحدود کار مشاور : خدمات نظارت ) قبل از اجرا - حین اجرا -  بعد از اجرا ( بر عملیات آبرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان خمیر

 2-  برآورد : حدودا 22.27 میلیارد  ریال
3- دوره انجام کار :  24 ماه          4 - قیمت اسناد  و شماره حساب  : واریز مبلغ 5/000/000 ریال به حساب جاری 0102934990003  

. )  www.setadiran.ir (عهده بانک صادرات شعبه گلشهر بابت فروش اوراق از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
5- برنامه زمانی :  - تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی از ساعت  15:00مورخ1401/05/12 لغایت  1401/05/22 ساعت 19:00

- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ) بارگذاری مدارک ارزیابی کیفی ( : تا ساعت 19:00 مورخ1401/06/02
6- رشته و پایه مورد نیاز  : دارا بودن حداقل  رتبه 3 زمینه تخصص تاسیسات آب و فاضالب  صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور ، توان مالی 

و تجربه و تخصص .   7- تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی مورخ1401/06/05 ساعت 11 صبح می باشد .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد ارزیابی کیفی را از طریق سامانه ستاد به آدرس) www.setadiran.ir (دریافت و با توجه به مندرجات 

اسناد  ارزیابی کیفی  مدارک الزم را تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد ارزیابی کیفی درج شده است .

حداقل امتیاز قابل قبول جهت دعوت به مراحل  بعدی انتخاب مشاور70 می باشد و پس از  انجام  شناسایی مشاوران متقاضی و کسب امتیاز الزم 
طی خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص  ارائه پاکت ارزیابی کیفی :
  آدرس : بندرعبــاس    - بلوار ناصر - جنب بیمارســتان شــریعتی – شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمــزگان  ) امــور قراردادها ( تلفن

 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه 
ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :41934  - 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .  

ادامه از تیتر یک //
این مقام مســئول افزایش قدرت های موتور را 
مبنی بر کار کارشناســی و تغییر روش های صید 
با روش های صید با قــدرت انتخاب باال و صید 
کیفی خواند و گفت صید به معنای برداشت از منابع 
طبیعی است و باید از این سمت به سمت ظرفیت 

های خوب آبزی پروری حرکت کنیم.
وی از صید به روش رشته قالب به عنوان صیدی 
با روشی مناسب یاد کرد و گفت: باید بپذیریم این 
روش صید مناســب، تمرکز بر روی کیفیت دارد 
و آســیب های آن به مراتب کمتر از روش های 

صیادی مرسوم فعلی بویژه تور است.
در ادامه احمد مــرادی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شواری اســالمی با اشاره به اینکه استان 
هرمزگان ظرفیت های ویژه ای در حوزه شیالت به 
ویژه صید و صیادی دارد گفت: خوشبختانه جایگاه 
صیادان در استان جایگاه قابل توجه و خوبی دارد 
که امید اســت با تالش های صورت گرفته شاهد 
مرتفع سازی همه مشــکالت جامعه صیادی در 

آینده ای نزدیک باشیم.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: شاهد رضایت مندی جامعه صیادی 
از مدیریت شیالتی استان  و کشور هستیم و امید 
داریم این رضایت مندی روز به روز افزایش یابد.

احمد مرادی در این نشســت حضور مســئوالن 
کشوری و استانی شیالت در کنار جامعه صیادی  
در جهت حل مشــکالت این عزیزان فوق العاده 

سازنده خواند.
وی بــا بیان اینکه پدیده صیــد غیر مجاز نیاز به 
درمان و راه گشایی دارد و باید بتوانیم این تهدید را 
به فرصت تبدیل کنیم تصریح کرد: افزایش قدرت 
موتور امروز به عنوان یک نیاز اساســی از سوی 
همه جامعه صیادی مطرح است و بیانگر این مهم 
است که قدرت موتور شناورهای صیادی فعلی و 

موجود پاسخگو نیســت و نیاز به افزایش قدرت 
موتور کامال محسوس است.

مدیرکل شــیالت هرمزگان نیز با اشاره به جامعه 
صیادی بالغ بر ۳۶ هزار نفر در اســتان هرمزگان 
عنوان کــرد: در این دیدار بــا محوریت اتحادیه 
صیادان و پیگیری های شــیالت کشور، شیالت 
هرمزگان،احمد مــرادی  نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد از همه شهرستان های 
استان نمایندگانی از ســوی اتحادیه دعوت شده 

است.
عبدالرسول دریایی افزود: استان هرمزگان با وجود 
جامعه صیادی گسترده، تشکل های صیادی موفق، 
تولیدات صید بسیار خوب، ناوگان صیادی موفق 
و ... الگویی موفق در حوزه صید و صیادی است 

و رتبه اول صید کشور را به خود اختصاص دارد.
وی گفــت: در حال حاضر بــا توجه پیگیریهای 
صورت گرفته حمایت و اقدامات جدی و خوبی 
در زمینه توسعه زیستگاههای مصنوعی ،احداث 
مراکز بازسازی ذخائر آبزیان ،تکمیل و تجهیز بنادر 

صیادی و…. توســط دولت صورت می گیرد که 
جای تشکر و قدردانی دارد و ان شااهلل نتایج خوب 

آن عاید جامعه صیادی شریف استان شود.
در ادامه از ســوی جامعه صیادی ارتقای قدرت 
موتور در همه تیپ های شناوری و رفع محدودیت 
ها در این زمینه،تفویض اختیارات بیشتر به شیالت 
اســتان با توجه به هزینه های باالی رفت و آمد، 
حل مشــکالت بیمه ای صیادان از جمله افزایش 
نفرات بهره مند از معافیت ها و تصحیح بیمه مالکان 
شناورهای قایقی و ... ، تسریع در تامین اعتبارات 
الزم جهت تهیه سیستم های اطفا حریق در بنادر 
صیادی اســتان، اعطای مجوز صید و ساماندهی 
شــناورهای صیادی غیر مجاز، ممانعت از تجاوز 
شناورهای صیادی استان های همجوار به آبهای 
هرمزگان، تصحیح ســهمیه ســوخت قایق های 
صیادی، ســخت زیان آور محسوب شدن شعل 
صیادی و .... مطرح شــد که توسط معاون وزیر و 
رئیس سازمان و معاونت صید و بنادر ماهیگیری  

مورد بررسی ،پاسخ و عنایت ویژه قرار گرفت.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس تاکید کرد

رضایتمندی جامعه صیادی از شیالت
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 گروه خبر // به پیشنهاد اداره کل امور اقتصادی و دارایی، 
احکام ذیحسابان جدید برخی دستگاههای اجرایی توسط 
ســیدرحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور صادر شد. به 
پیشنهاد اداره کل امور اقتصادی و دارایی، احکام ذیحسابان 
جدید برخی دســتگاههای اجرایی توسط سیدرحمت اله 
اکرمی خزانه دار کل کشور صادر شد. دکتر مهدی دسینه 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در جلســات 
تودیع و معارفه ذیحســابان دستگاه های اجرایی استان با 
اشاره به اینکه ذیحسابان بیش از 4 سال در یک دستگاه 
نمی توانند عهده دار مسئولیت باشند و پس از آن باید در 
دســتگاه دیگری ادامه فعالیت دهند، افزود: مطابق قانون 
محاسبات عمومی، ذیحســابان دارای شخصیت حقوقی 
مستقل هســتند و وظیفه نظارت مالی را در دستگاههایی 
که از بودجه عمومی دولت اســتفاده می نمایند بر عهده 
دارنــد. نماینده وزیر اقتصاد در اســتان بیان کرد: تعیین 
تکلیف اموال دستگاههای اجرایی یکی از تکالیف قانون 
بودجه سالجاری است که پرداخت هزینه های مربوط به 
اموال بدون ثبت در سامانه سادا تخلف محسوب می شود 
که مولدسازی و فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی 
نیز یکی از اولویت های دولت است. وی از مدیران استان 
خواست در این زمینه همکاری های الزم را با ذیحسابان 
و اداراه کل امــور اقتصادی و دارایــی انجام دهند که در 
غیر اینصورت مطابق آیین اجرایی و بر اســاس سامانه 
سوت زنی وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت، راسا 
اقدام به شناسایی و صدور ســند بنام جمهوری اسالمی 
ایران خواهد کرد. دسینه در بخش دیگری از سخنان خود 
به مصرف بهینه و صحیح اعتبارات اســتان اشاره کرد و 
افزود: با توجه به دشواری های زیادی که در ورود منابع 
به اســتان داشتیم، انتظار جذب بهینه و به موقع اعتبارات 
را داریم که امیدواریم هیچ گونه برگشــت اعتباراتی را تا 
پایان سال مالی نداشته باشــیم. مدیر کل امور اقتصادی 
و دارایــی هرمزگان در پایان با بیــان اینکه آگاهی و به 
روز بودن و آشنایی به قوانین توسط ذیحسابان و مدیران 
و همراهی یکدیگر در کنار حفظ اســتقالل ذیحسابان و 
رعایــت جایگاه قانونی آنان، مورد تاکید ما قرار دارد. به 
گزارش فارس، در احکام جدید، محمدرضا نقیب به عنوان 
ذیحساب اداره کل محیط زیست، فاطمه کیانی شاهوندی 
ذیحساب اداره کل ثبت احوال، فاطمه ماهرانی ذیحساب 
اداره کل هواشناسی، فرشته ناخدایی ذیحساب استاندارد 
و صنعــت و معــدن و تجارت، امین معلمی ذیحســاب 
راهداری و میراث فرهنگی، حجت کریمی ذیحساب آب 
و فاضالب، سارا دانشور ذیحساب اداره کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی، ژاله فیروزی ذیحســاب سازمان تبلیغات 
اسالمی و حجت اهلل مدرســی ذیحساب اداره کل انتقال 

خون معرفی شدند.

خبر

خبری
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سرمقاله

 در حالیکه در این ســال ها اخباری از وجود دو ونیم تا سه 
میلیون خانه خالی در کشور منتشر شده است که از آن طرف 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی هم کماکان اجرایی نشده 
است و گویا برخی ذینفع هســتند تا این قانون اجرا نشود و 
محتکران همچنان به احتکار امالک شــان ادامه دهند که اگر 
این قانون اجرا می شد، بطور حتم حباب قیمت مسکن اینقدر 
بزرگ وغیرمنطقی نمی شــد و بسیاری از اقشار خانه دار می 
شدند. در دولت ســابق و از سال 95 بایستی براساس قانون 
مالیات های مســتقیم، قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 
اجرایی می شد که دولت قبلی این قانون را اجرا نکرد. از طرفی 
دیگر در آن هشت سال هم هیچ طرحی برای احداث مسکن 
را دولــت اجرایی نکرد و افزایش احتــکار امالک را مردم به 
همراه افزایش چند برابری قیمت ورهن واجاره مسکن شاهد 
بودند که هم از خانه دار شــدن ناامید شدند وهم بسیاری از 
رهن واجاره خانه با قیمت مناســب محروم شدند. از طرفی 
دیگر قرار بود مردم امالک شان را در سامانه امالک و اسکان 
ثبت کنند تا میزان خانه های خالی مشخص شود و قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی درصورت عدم عرضه اجرایی شود 
که بخوبی اجرا نشــد و مردم هم چندان استقبالی را برای ثبت 
نام در سامانه امالک و اسکان نداشتند. در دولت سیزدهم ودر 
ماه ها و هفته های اخیر تاکید بیشتری به مردم جهت ثبت نام 
در این ســامانه شده اســت و برخی از شهروندان نیز پیامک 
هایی را گویا دریافت کرده اند. انتظار می رود با اجرای قانون 
اخذمالیات از خانه های خالی، شکست محتکران مسکن کلید 
خورده و امالک خالی عرضه شوند و مسکن از حالت سرمایه 
ای به مصرفی تبدیل شود. در هرمزگان نیز مدیرکل امور مالیاتی 
استان گفت: مالکین خانه های خالی برای تعیین تکلیف مالیات 
خود اقدام نمایند.مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان اعالم 
کرد: آن دسته از مالکان واحدهای مسکونی خالی که پیامک 
مالیاتی دریافت کرده اند، هرچه ســریعتر برای تعیین تکلیف 
پرونده مالیاتی خود اقدام نمایند. رضاآخوندزاده گفت: مالکین 
واحدهای مسکونی خالی می بایســت برای پذیرش یا عدم 
پذیرش مالیات اعالم شده با داشــتن مستندات و اقدام های 
my.tax. قانونی با ورود به درگاه خدمات مالیاتی به نشانی

gov.ir تکلیف پرونده مالیاتی خود را مشــخص نمایند.وی 
تصریح کرد: لیست خانه های مسکونی خالی از طریق وزارت 
مسکن وشهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شده 
اســت و اعتراض مودیان در صورت وجود برخی ایرادهای 
وارده همراه با مستندات قابل رسیدگی خواهد بود.همچنین در 
اطالعیه مهمی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص 
واحدهای مسکونی خالی آمده است :حسب اطالعات واصله 
از وزارت راه و شهرسازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی 
برای ســال ۱4۰۰ در اجرای مقررات مــاده 54 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در 
درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطالع مالکین واحدهای 
مذکور رسیده است، لذا مالکین واحدهای یاد شده حداکثر تا 
پایان مردادماه ۱4۰۱ فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات 
الکترونیکی ســازمان به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به 
پرداخت مالیات متعلق اقــدام نمایند. در غیر اینصورت برابر 
مقررات نســبت به مطالبه و محاســبه جرایم مقرر در قانون 
اقدام خواهد شــد.در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده 
)از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت(، این اشخاص با 
انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه 
امالک و اسکان کشور وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا 
نسبت به ثبت، اصالح و بروز رسانی اطالعات امالک خود در 
سامانه اقدام نمایند.بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعالم 
شــده منوط به اعالم مراتب اصالح و یا غیرخالی بودن واحد 

مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی می باشد.
   علی زارعی

اخذمالیات از خانه های خالی
 پاشنه آشیل شکست محتکران مسکن 

 گروه خبر // نماینده ولی فقیه در اســتان 
هرمزگان گفت: حفظ دیــن و تامین مصالح 

اسالم از جمله مهم ترین اهداف قیام عاشورا 
محسوب می شد. 

حجت االسالم و المسلمین محمد عبادی زاده در 
جمع عزاداران مسجد جامع علی بن ابیطالب )ع(، 
با اشاره به رموز جاودانگی قیام امام حسین )ع(، 
اظهار داشت: یاران امام حسین دارای خلوص 
معنوی بســیار باالیی بودند و همین امر نقش 

مهمی در ماندگاری قیام امام حسین )ع( دارد.
وی، بصیــرت را یکی دیگر از رموز ماندگاری 
قیام امام حسین دانست و عنوان کرد: یکی دیگر 
از عوامل ماندگاری تاریخی عاشــورا، هدفمند 
بودن قیام امام حسین )ع( است. نماینده ولی فقیه 

در استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت شناخت 
هدف قیام امام حسین )ع(  ابراز کرد: هدف قیام 
امام حســین را می توان به ۲ صورت جزء جزء 
و کلی بررسی کرد. برخی می گویند امام حسین 
برای کســب حکومت و ادامــه دادن حاکمیت 

سیاسی اسالم اجداد خود قیام کرد.
وی با ذکر این نکته که امام حسین )ع( به دنبال 
احیاء معارف و اصول اسالمی بود، تشریح کرد: 
ایشان به هیچ عنوان به دنبال قدرت نبودند بلکه 
تشکیل حاکمیت سیاسی را برای اجرای اسالم 

در جامعه در دستور کار قرار داشت.
گفت:  عبادی زاده  والمســلمین  حجت االسالم 

عده ای دیگر مدعی هستند امام حسین )ع( برای 
شهادت خود قیام کرد تا با خون خود، اسالم را 

آبیاری و رشد دهد.
وی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، عنوان 
کرد: حفظ دین و تامین مصالح اسالم از جمله 

مهم ترین اهداف قیام عاشورا محسوب می شد.
به گزارش ایســنا ؛ نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان، فلسفه قیام امام حسین )ع( را احیاء 
دین جدش دانست و عنوان کرد: امام حسین در 
پاسخ به مردم بصره می گوید: مردم بصره، دین و 
سنت پیامبر در جامعه شما در حال از بین رفتن 

است و بدعت ها در حال زنده شدن هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان: 

فلسفله قیام امام حسین )ع( احیاء دین در جامعه بود

گروه خبر // عبدالحمید حمزه پور 
مدیرعامل آبفا هرمزگان از افزایش 
حداکثری ظرفیت تولید آب شیرین 
کن »کشار« و رفع مشکل کم آبی ۱۱ 
بخش  و  خمیر  شهرستان  روستای 

مرکزی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی گفت: 
ظرفیت اسمی این آب شیرین کن 4 
هزار و ۳۷5 مترمکعب در شبانه روز 
بوده که تا پیش از این با ظرفیت کمتر 
از ۲ هــزار 5۰۰ متر مکعب در مدار 
تولید بوده اما هــم اکنون با ظرفیت 

کامل در مــدار بهره بــرداری قرار 
دارد. به گفته حمزه پور؛ اردیبهشــت 
ماه امســال به دلیل افزایش شوری 
)EC( رودخانه و قدمت دستگاه آب 
شــیرین کن و در نتیجه کاهش کیفی 
اورهال  کشار،  روستایی  مجتمع  آب 
و تعمیرات اساســی این ســایت در 
دستور کار قرار گرفت که با نوسازی  
تجهیزات آب شــیرین کن از جمله 
خرید ممبران توســط سرمایه گذار 
بخش خصوصی، این آب شیرین کن 

به حداکثر ظرفیت تولید رســید. وی 
افزود: ظرف دو ماه گذشته با وجود 
مشکالت ناشی از تحریم ها، بخش 
خصوصی با هدف افزایش حداکثری 
ظرفیت این آب شیرین کن، نسبت به 
خرید ۲۶۰ ممبران اقدام نمود که این 
ممبران ها طی روزهای اخیر تعویض 

و نصب شده اند. 
مدیرعامل آبفا استان گفت: حدود ۶۰ 
میلیارد ریــال جهت خرید ممبران و 
افزایش ظرفیت آب شیرین کن کشار 

هزینه شده است. حمزه پوراضافه کرد: 
در حال حاضر آِب این آب شــیرین 
با استانداردهای  با ایسی منطبق  کن 
کیفی تولید می شــود و آب شــرب 
یازده روستای بخش کشار شهرستان 
خمیر و چند روستای بخش مرکزی 
شهرستان بندرعباس را تامین می کند. 
به گفته وی؛ مجتمع روستایی کشار 
آب مورد نیاز ۲ هزار و 5۰۰ خانوار 
شامل ۶ هزار و 5۰۰ نفر را تامین می 

کند.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبرداد

رفع کمبود آِب ۱۱ روستای بندرخمیر و بندرعباس

گروه خبر //  رییس کل دادگستری 
هرمزگان گفت:در راســتای اجرای 
مفاد سند تحول قضایی و عمل به 
دستورات رییس قوه قضاییه، یکی 
از مهمترین رویکردهای دســتگاه 
قضایی استان، حبس زدایی و کاهش 

جمعیت کیفری است. 
مجتبی قهرمانی در نشست ساماندهی 
و کاهش جمعیت کیفری زندان های 
هرمزگان با اشاره به تاکیدهای رییس 
قــوه قضاییه مبنی بر ســاماندهی و 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اظهار 
داشت: باید با صدور آرای متناسب و 

در چارچوب قانون تــا حد امکان 
از صدور قرارهــا و احکام منتهی به 
بازداشت و حبس خودداری کرد. وی 
ادامــه داد: به همین منظور نیز برنامه 
بازدیدهای منظم، مســتمر و هدفمند 
مســووالن و قضــات از زندان ها و 
بازداشتگاه ها برای تسریع در رسیدگی 
به مطالبات و مشکالت زندانیان، پیش 

بینی و عملیاتی شده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: قضات استان 
هرمزگان در چهار ماهه نخست امسال 
۲ هــزار و ۸5۰ بــار از زندان های 
استان بازدید کرده اند که این بازدیدها 

باید هدفمند بوده و به صورت کارآمد 
و مؤثر انجام شود تا نتایج ملموس آن 
در ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها 

بیش از پیش قابل مشاهده باشد.
وی با اشــاره به ارتقاء جایگاه اداره 
کل زنــدان های هرمــزگان ، گفت: 
خوشــبختانه بــا توجه بــه برنامه 
زندان  انجام شده جایگاه  ریزی های 
اســاس شاخص  بر  های هرمزگان 
های ۱9 گانه ارائه شــده توسط قوه 
قضاییه ارتقاء یافته و بر این اســاس 
اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی 
و تربیتی اســتان ، رتبه دوم کشــور 

را کســب نموده اســت. رییس کل 
بر  ابراز داشت:  دادگستری هرمزگان 
اساس آمار موجود در چهار ماهه اول 
امسال بیش از 9۲ درصد از جلسات 
دادرسی با زندان های استان به صورت 

الکترونیک برگزار شده است.
به گزارش ایرنا، قهرمانی با اشــاره 
به راه اندازی سامانه آنالین مالقات 

زندانیان و خانواده هایشــان توسط 
دادگســتری اســتان هرمزگان برای 
اولین بار در کشور، از برگزاری تعداد 
۳ هزار و ۸59 مالقات تصویری در 
زندانهای استان و رشــد دو برابری 
برگزاری مالقــات های آنالین میان 
زندانیان و خانواده هایشان از ابتدای 

امسال  خبر داد.

رییس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد
حبس زدایی، رویکرد دستگاه قضایی هرمزگان

آگهی مزایده ) نوبت اول(  
 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به شرح ذیل به مزایده گذارده می شود.

1-مشخصات موضوع مزایده:
یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی بنز به شماره 928 ب 63- ایران 86 مدل 1973 به شماره موتور 10054301

الف( موتور دارای تغییرات در خصوص تعویض موتور بوده که در سامانه شماره گذاری ثبت می باشد. 
ب( رنگ خودرو تعویض با رنگ جدید نارنجی در سامانه ثبت گردیده که با وضعیت فعلی انطباق دارد.

 ج( شماره شاسی در کاراکتر اول به جای عدد 3 عدد 8 در سامانه ثبت گردیده است. 
د( در قسمت های مختلف کابین اتاق از جمله سقف و کف و ستون ها و سینی جلو آثار پوسیدگی رویت شد.

 و( طبق اظهارات معترض موتور و گیربکس خودرو دچار ضعف فنی عنوان گردید که در این خصوص در محوطه پارکینگ آزمایش 
فنی مکانیکی حرکت با دور موتور متناوب به صورت جلو و عقب صورت گرفته نقصی تا این لحظه به نظر کارشناسان مشاهده نگردید.

ه( وضعیت الستیک ها، باطری ، شیشه ، جک کمپرسور و اتاق بار حسب سال خودرو خوب می باشد.  
 علی هذا با عنایت به موارد فوق میزان ارزش گذاری پایه ریالی وسیله فوق به قیمت روز معادل 13/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد 

و سیصد و پنجاه میلیون تومان برآورد می گردد. 
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 

3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10%مبلغ ارزیابی شده را بصورت 
سپرده نقدی بحساب شماره ir220100004062012907685962 نسیم بانک مرکزي تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .

 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
 5-مزایده در ساعت 9:30 صبح مورخ 1401/5/23 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی - 
کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد. 

متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
 نظــر بــه اینکه خانم مرضیه فیروزه ء فرزند موســی به اســتناد دو فقره استشــهادیه محلی بوارده شــماره 
140102155766000511 مورخ 1401/05/09 مدعیســت که ســند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به 
مساحت 109/23 مترمربع تحت پالک ثبتی 1994 فرعی از 3569- اصلی ، مفروز و مجزا شده از 123 فرعی از 
اصلی مذکور ، واقع در کوی فرهنگیان خیابان امیرکبیر ساختمان پارس بخش 01 ناحیه یک بندرعباس بشماره 
چاپی 999319 ســری الف سال 94 شماره دفتر امالک 376 صفحه23 ثبت 80238 بنام خانم مرضیه فیروزه ء 
فرزند موسی شماره شناسنامه 131 صادره از بجنورد ثبت وبرابر سندرهنی شماره 18688 مورخ 1394/12/25 
تنظیمی دفترخانه 46 بندرعباس در رهن بانک مسکن شعبه آزادگان بندرعباس در قبال مبلغ 639.124.777 ریال 

به مدت 120ماه قرار گرفته است که به علت جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ لذا استناد ماده 120 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 10 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. 1401/174 م الف
 تاریخ انتشار : 1401/05/12

ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

آگهی تغییرات 
شــرکت مهندســی سامان سازان بیستون شــرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 18275 و شناسه ملی 
10103790240 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1399/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شعبه ای از 
شرکت به نشانی : شیراز ، بلوارشهید رجایی ، خیابان شهید ایمانی ، ساختمان مروارید پارس ، بلوک صدف ، طبقه 
3 ، واحد 4 کدپستی 7184834877 و به مدیریت آقای شهریار شیردل تاسیس گردید . شناسه آگهی : 1359528

             اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان 

                اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه خبر // مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
هرمزگان با بیان اینکه مدارس کانکســی این استان 
تا مهرماه ۱۴۰۲ برچیده می شــود، گفت: ۴۱ مدرسه 
کانکسی در قالب ۵۳ کالس درس در مناطق محروم 
و کمتربرخوردار اســتان وجود دارد که برای برچیده 
شدن و جایگزینی با مدارس ایمن به ۴۰۰ میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است. 
سید فخرالدین هاشمی افزود: با حذف مدارس کانکسی 
و جایگزینــی آن به محیط ایمن، بیــش از 5۰۰ دانش 
آموز در شــهرهای مختلف هرمزگان از فضای آموزشی 

استاندارد بهره مند می شوند.
وی با اشاره به اینکه در صورت جذب اعتبارات دولتی 
و خیران مدرســه ساز این مدرســه ها تا مهرماه ۱4۰۲ 
کانکس های آموزشــی در هرمزگان برچپیده می شود، 
بیان داشــت: البته تالش داریم تا در سال جاری مدرسه 
ایمن جایگزین کانکس های آموزشی که جمعیت باالی 
۱۰ دانش آموز دارند، کنیم.مدیرکل نوســازی، توسعه 
و تجهیز مدارس هرمزگان اظهار داشــت: مدرسه های 
در دست ســاخت ۱۲ کالسه چهچکور در حاشیه شهر 
بندرعباس بــا بیش از 4۰۰ دانش آموز و مدرســه ۶ 
کالسه شهید کالهدوز پشته علی آباد میناب با ۲۳۰ دانش 
آموز تا پایان مهرماه ساخته می شوند که با تحویل آن به 

آموزش و پرورش استان ۲۱ کانکس برچیده می شود.
هاشمی یادآورشــد: همچنین تا مهرماه امسال مدرسه 
سه کالســه زرتوجی میناب و مدرسه ۶ کالسه دستگرد 
درگاز بشاگرد تحویل آموزش و پرورش هرمزگان شده 

و دانش آموزان از کانکس وارد مدرسه ایمن می شوند.
وی با اشاره به اینکه مدرسه های کانکسی شامل کانکس 
مستقل و وابســته به مدارس اســت، اظهار داشت: در 
حال حاضر 4۱ مدرسه کانکســی مستقل در شهرهای 
اســتان وجود دارد که بیشتر این مدارس دارای جمعیت 

دانش آموزی کمتر از ۱۰ نفر هستند.
هاشــمی ادامه داد: مدارس کانکســی در همه شهرهای 
هرمــزگان وجود دارد و تنها مربــوط به منطقه خاصی 
نیست اما این آمار در مدارس مرکز و شرق استان بیشتر 

و در مناطق غربی استان کمتر است.
وی گفت: در تالش هســتیم با اجرای طرح ملی »شهید 
پناهی« و با مشــارکت بنیاد برکت، مدارس کانکسی را 
جمع آوری کنیم که اولویت با مدارس کانکســی مستقل 
است. »طرح شهید دانش  آموز »رضا پناهی« به منظور 
ساماندهی مدارس ســنگی و کانکسی باالی ۱۰ دانش 
 آموز در کشور به همت خیران، بسیجیان و جهادگران از 
۲۸ تیرماه آغاز شده و در قالب آن ساماندهی یکهزار و 
۱۲۶ مدرسه سنگی و کانکسی با جمعیت باالی۱۰ دانش 
آموز در کشور در دســتورکار سازمان توسعه، تجهیز و 

نوسازی مدارس قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان بیان کرد: امیدواریم با 
اجرای طرح شهید پناهی بتوانیم بحث مدارس کانکسی 

مســتقلی که جمعیت دانش آموزی پایــدار دارند، را با 
ساخت مدارس ایمن به سرانجام برسانیم.

هاشمی یادآورشد: بســیاری از کانکس های آموزشی 
نیز در حاشــیه و در کنار ســاختمان های مدارس قرار 
گرفته اند که این موضوع تحت عنوان توسعه کالس ها در 
نشست اخیر شورای آموزش و پرورش هرمزگان مطرح 
و مقرر شد که امســال اعتبار خوبی برای این منظور به 
شهر بندرعباس به عنوان پایلوت و نمونه داشته باشیم تا 
بتوانیم کالس های درس جدید را در مدارس دایر کنیم.

وی گفت: در شهرستان رودان نیز بحث توسعه کالس ها 
از مصوبه های شورای اداری این شهرستان بوده که ۱۰ 
کالس درس به مدارس دایر اضافه شود که با ساخت این 

کالس ها، از میزان کانکس ها کم خواهد شد.
این مســوول ادامه داد: با ســاخت و تحویل مدارس از 
مهرماه امســال به بعد یک کاهش قابل مالحظه ای در 
کالس های درس کانکسی در استان هرمزگان خواهیم 
داشت. وی البته درباره دلیل دایر شدن مدارس کانکسی 
در مناطق مختلف اســتان گفت: بخشی از این موضوع 
بدلیل شــرایط اقلیمی )کوهســتانی و کویری( و بخش 
دیگــری مربوط به کم بودن جمعیــت دانش آموزی آن 
مناطق است. مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان همچنین 
با اشــاره به فلســفه وجودی مدارس کپری در استان و 
اینکه چرا هنوز مدارس کپری در اســتان داریم، گفت: 
مدارس کپری در سطح استان حداکثر پنج مدرسه است 
که تعداد جمعیت دانش آموزی این مدارس زیر ۱۰ نفر 

است.
هاشمی با اشــاره به اینکه این مدارس بیشتر در منطقه 
جانوری جاسک اســت، گفت: دلیل اصلی این مدارس 
این اســت که تقریبا در همه این مناطق بنابراعالم نظر 
اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان،به علت عشایری 
بودن، جمعیت ثابتی در آن منطقه نیست و موضوع دیگر 
این است که تعداد جمعیت دانش آموزان این مناطق رو 

به کاهش است. 
وی بیان داشــت: چنانچه آموزش و پرورش هرمزگان 
به ما اعالم کند که مدرســه کپری با جمعیت ثابت دانش 
آموزی دارد، نوسازی مدارس هرمزگان این آمادگی را 
دارد که اقدام به ســاخت مدرسه حتی یک کالسه در آن 
منطقه کند. وزیر آموزش و پرورش در خردادماه امسال 
در ســفر به هرمزگان پس از بررسی وضعیت فضاهای 
آموزشــی مناطق سخت گذر و کوهســتانی شهرستان 
جاســک، در نشست شــورای آموزش و پرورش این 
اســتان گفت: تمامی مدرســه های کپری و کانکسی در 
مناطق محروم و کمتربرخوردار کشــور که تعداد دانش 

آموزان در آن زیاد باشد، جمع آوری می شود.
به گزارش ایرنا؛ یوسف نوری افزود: برای برچیده شدن 
کالس های درس کپری و کانکســی در ســطح کشور، 
تاکنون نشست های با خیران مدرسه ساز و ستاد اجرایی 

فرمان امام)ره( برگزار شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان خبر داد

حذف مدارس کانکسی هرمزگان تا ۱۴۰۲

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد

کسب ۷۶ رتبه کشوری 
توسط دانش آموزان هرمزگان

گروه خبر // مدیرکل آمــوزش و پرورش هرمزگان گفت: 
دانش آموزان این اســتان ۷۶ رتبه چهلمین جشــنواره 
فرهنگی هنری کانون های فرهنگی تربیتی کشور را از آن 

خود کردند. 
محمد قویدل با اعالم این خبر افزود: دانش آموزان هرمزگانی 
در این دوره از رقابت ها با کســب ۲۸ رتبه اول، یک رتبه اول 
ویژه، هشــت رتبه دوم، ۲۷ رتبه ســوم و ۱۲ برگزیده، در دو 
بخش چهلمین جشنواره فرهنگی و هنری کشور، شایستگی و 

توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.
وی با اشــاره به اهداف برگــزاری این دوره از جشــنواره 
کشــوری فرهنگی هنری کانون هــای فرهنگی تربیتی اظهار 
داشت: شناسایی و کشــف اســتعدادهای دانش آموزان در 
زمینه های مختلف، تقویت اعتماد به نفس و رشد و شکوفایی 
دانش آمــوزان در انواع مهارت ها از جمله اهداف این دوره از 
جشــنواره فرهنگی هنری کانون های فرهنگی تربیتی کشور 
است که خوشبخانه دانش آموزان هرمزگانی توانستند با تکیه 
برخودبــاوری و تالش و همت معلمان و مربیان و در ســایه 

حمایت های خانواده ها نام هرمزگان را بلند آوازه کنند.
قویدل یادآور شــد: آموزش و پــرورش هرمزگان به منظور 
تقویت بنیــه علمی و مهارتی دانش آموزان همه ظرفیت های 
خود را به کار گرفته است و با وجود محدودیت های مالی و 

تجهیزاتی، دانش آموزانش در سطح کشوری درخشیدند.
وی گفت: بدون تردید هرمزگان سرزمین استعدادهای درخشان 
اســت و در صورت فراهم شدن زمینه رشــد، دانش آموزان 
هرمزگانی در همه عرصه های علمی آموزشــی و فرهنگی و 
هنری و ورزشی می توانند افتخارآفرین باشند که دستاوردهای 

اخیر در همه حوزه ها گواه این ادعاست.
به گزارش ایرنا ، به گفته وی؛ فعالیت های فرهنگی تربیتی در 
سند تحول بنیادین بسیار مورد تاکید قرار دارد؛ چرا که اساس 

نظام آموزشی بر دو پایه آموزش و تربیت استوار است.



3وژیه کرمان
چهارشنبه 12 مرداد 1401

5 محرم 1444

سال بیستم و یکم شماره 3945 سرویس اســتان ها- کرمان // رئیس کل 
دادگستری اســتان کرمان گفت: کاالهای 
کشف شــده باید در کوتاه ترین زمان به 
فروش برســند تا این اموال که متعلق به 

بیت المال است، اسراف نشود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم 
ابرهیم حمیدی در حاشیه بازدید از انبار 
اموال تملیکی کرمان گفت: بازرســی و 
رصد انبارهای اموال تملیکی از سیاست ها 
و دغدغه های دستگاه قضایی است زیرا 
مقدار زیادی اموال مربوط به بیت المال در 

این انبارها نگهداری می شود.
به گفته او، مســاحت انبار اموال تملیکی 
کرمان ۲۸۰۰ مترمربع اســت و کاالهای 
زیــادی در آن نگهداری می شــود و در 
این انبار کاالها با نظم چیده شــده اند که 
از ویژگی های برجســته این انبار است 

همچنین این انبار به دوربین مدار بسته و 
اعالم حریق مجهز است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم 
سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف کاالهای 
موجــود در انبار اموال تملیکی تاکید کرد 
و در ادامــه می افزاید: تقریبا در این انبار، 
اموالی قبل از سال ۱4۰۰ نداریم به غیر از 
کاالهای کمی که مشکل ملی دارند و باید 

تعیین تکلیف شوند.
طبق دستور رئیس کل دادگستری استان 
کرمان، باید کاالهــای مربوط به ۶ ماهه 
اول ســال ۱4۰۰ تعیین تکلیف و دستور 
فروش آنها صادر شــود و اولویت مزایده 
با کاالهای فاسد شدنی)خوراکی ها( باشد.

قیمت گــذاری روی امــوال تملیکی به 
گونه ای اســت که انگیزه ای در خریداران 
ایجاد نمی کنــد لذا باید قیمت گذاری ها 

طوری باشد که هم صالح بیت المال در آن 
لحاظ شود و هم باعث انگیزه در خریدار 
شود و اگر کاالیی در مزایده اول به فروش 
نرسید برای مزایده دوم باید تعیین تکلیف 
شود، این مطلب بخش دیگری از سخنان 
حمیدی بود.او می افزاید: با تلفیق قوانین و 
مقررات به گونه ای باشد که اگر در مزاید 
اول کاالها به فروش نرفت، حتی االمکان 

در مزایده دوم به فروش رسند.
باالترین مقام قضایی در اســتان کرمان 
باال  بردن هزینه قاچاق برای قاچاقچی را 
الزامی دانست و عنوان کرد: کاالهای کشف 
شــده باید در کوتاه ترین زمان به فروش 
برسند تا این اموال که متعلق به بیت المال 

است، اسراف نشود.
به گفته او، باید حداکثر ظرف دو ماه دیگر 

کاالهای خوردنی تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره 
خودروهایی که در انبار اموال تملیکی دپو 
شده اند، می گوید: خودروها عمدتا قابل 
استفاده در داخل کشور نیست که یا باید 
به صورت اوراقی به مزایده گذاشته شوند 
یا برخی دستگاه و نهادها که می توانند، از 
این خودروها استفاده کنند اما این نهادها 
محدودیــت هایی دارنــد و منکر وجود 
مشــکالتی در زمینه خودرو و وســایل 

موتوری نیستم.
دلیل وجود ماینر)دســتگاه استخراج ارز 
دیجیتال( در همه انبارهای اموال تملیکی 
این است که هنوز در کشور سازمان متولی 
و بهره بردار آن مشــخص نیست و منتظر 
مصوبــات دولت در این زمینه هســتیم، 
این بخش دیگــری از مطلب رئیس کل 
دادگستری استان کرمان در حاشیه بازدید 

از انبار اموال تملیکی بود.
به گزارش ایســنا، سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی ماهانه یکبار مزایده 
و حراج برگزار می کند و یکی از مشکالت 
این سازمان در کرمان این است که انبار آن 

در مالکیت جمعیت هالل احمر است.
دادخــدا ســاالری دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز کرمــان نیز در این بازدید با 
انتقاد از اینکه فروش خودروهایی که در 
انبارهای تملیکی وجود دارد را به شرط 
صادرات گذاشته اند و سوال اینجاست که 

کدام کشور حاضر است خودروی دست 
دوم خریداری کنــد که حتما باید در این 
خصــوص تجدیدنظر شــود و یا امکان 
فروش این وســایل موتــوری در داخل 
کشور فراهم یا به دستگاه های حاکمیتی 

واگذار شود.
برپایــه این گزارش، بــا توجه به قیمت 
نامناســب روی کاالهای در ماه قبل این 
ســازمان حدود 4 میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان کاال به مزایده گذاشته که فقط ۱4۰ 

میلیون تومان آن به فروش رسیده است.

سرویس اســتان ها- کرمان // سرپرست 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان گفت: در 
ســویه جدید بیماری کرونــا تعداد زیادی 
از تســت های مثبت، کودکان هستند که 
عالئم سرماخوردگی دارند و ناقل هستند و 
توصیه می کنیم در کودکان پنج سال به باال 
واکسیناسیون انجام بشود تا سیکل انتقال را 

بشکنیم. 
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ دکترمهدی 
احمدی نژاد شــامگاه در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیــت بیماری کرونا در 
کرمــان اظهار کرد: در حــال حاضر پیک 
B.a.5 را داریم که میزان ســرایت پذیری 

این سویه باالست.
وی با اشاره به اینکه سویه دلتا تهاجمی ترین 
ســویه بود و درگیری ریوی بسیار باال و 
وضعیــت های خطرناکی ایجــاد می کرد، 
افزود: اما باالترین میزان ســرایت پذیری 
ویروســی که تاکنون بشر شناخته در سویه 
کنونی B.a.5 است و هر یک بیماری که 
شناسایی می شود ۱۸.۶ فرد را )r0( مبتال 

کرده است.
احمدی نژاد با بیــان اینکه در حال حاضر 
شرایط استان کرمان از لحاظ بیماری قابل 
قبول اســت، تصریح کرد: باالترین میزان 
بســتری طی یک هفته در استان کرمان در 
سویه اومیکرون ۱۰99 نفر، در دلتا ۱۷9۶ 
نفر، در آلفا ۱۱۱۲ نفر و اکنون در باالترین 

پیک ۷9۶ نفر بســتری داشتیم.سرپرست 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان بیان کرد: 
تفاوت در آمار فوتی ها به این دلیل اســت 
که اغلب کسانی که مبتال و بستری می شوند، 
واکسن زده اند و ســطح ایمنی قابل قبول 
است و بیمار بعد از سه روز بستری ترخیص 
می شود ضمن اینکه ما و همکارانمان اکنون 

آمادگی داریم و شرایط بدی نداریم.
وی با اشــاره به آمار بــاالی مرگ و میر 
کرونایی در سویه های قبل افزود: در زمان 
آلفا هیچ درمان واضحی شناخته نشده بود 
و ســعی و خطا بود. در پیک دلتا بسیاری 
از درمان ها شــناخته شده بود ضمن اینکه 
در سویه آلفا سطح ایمنی هم افزایش یافت.

احمدی نژاد اظهار کرد: در حال حاضر در 
استان کرمان آمار واکسیناسیون دز اول 9۱ 
درصد، دز دوم ۸۱ درصد و دز ســوم 55 
درصد اســت و نزدیک به 5۰ هزار نفر هم 
دز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

وی در بخش دیگری از ســخنانش درباره 
برگزاری مراســم ماه محــرم گفت: هیئت 
های مذهبی در بســیاری از موارد پیشگام 
هســتند و انتظــار داریم ایــن عزیزان در 
رعایت پروتکل های بهداشتی مقیدتر باشند 

و خیالمان از آنها راحت است.احمدی نژاد 
افزود: متاسفانه عادی انگاری در کل جامعه 
اتفاق افتاده و به تبع آن در برخی هیئت ها 
جریان پیدا کرده و امیدواریم با سخت گیری 
بیشتر و رعایت پروتکل ها به ویژه فاصله 
گذاری و ماسک، به بهترین شکل مراسم ماه 

محرم برگزار شود.
وی در ادامه بــا بیان اینکه در حال حاضر 
زیرسویه جدیدی در هند جهش یافته و در 
اروپا انتشار پیدا کرده، افزود: ما باید همیشه 
آمادگی مقابله با کرونا را داشته باشیم و نباید 
به هیچ عنوان فکر کنیم کرونا پایان یافته و 
بایــد با کرونا زندگی کرده و آن را مدیریت 
کنیم تا آسیب نبینیم در غیر این صورت به 

تمام زندگی ما آسیب می زند.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: ما خوشــبین هستیم با رعایت مردم 

مشکالت پیک های قبلی را نداشته باشیم.
این مقام مسئول درباره واکسیناسیون کودکان 
بیان کرد: در سویه جدید بیماری کرونا تعداد 
زیادی از تست های مثبت، کودکان هستند 
که عالئم سرماخوردگی دارند و ناقل هستند 
و توصیه می کنیم در کودکان پنج ســال به 
باال واکسیناسیون انجام بشود تا سیکل انتقال 

را بشکنیم.احمدی نژاد تصریح کرد: در حال 
حاضر ســرماخوردگی نداریم و هر کس 
کوچک ترین عالئمــی از جمله بی حالی، 
ضعف، بدن درد، ســوزش گلــو، آبریزش 
چشم، کاهش شنوایی و ... داشت، کروناست 
و باید به پزشک و کلینیک های مخصوص 

کرونا مراجعه کند.
وی در ادامه درباره وقوع ســیل در استان 
کرمان و احتمال بروز بیماری ها اظهار کرد: 
در این مواقع باید مراقب جانوران گزنده در 

آب باشیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
تاکید بر اینکه در مناطق ســیل زده مردم تا 
زمان شرایط عادی از مواد غذایی سربسته 
اســتفاده کنند و آب آشامیدنی که اکنون در 
اختیار مردم قرار می گیرد کامال بهداشــتی 
اســت و کلرزنی شده است، گفت: آب های 
جاری شده در زمان سیل همه آلوده هستند 
تا خالف آن ثابت شود و بیماری های مسری 
از جملــه هپاتیت a، وبــا و بیماری های 
دستگاه گوارش می تواند از طریق آب آلوده 
منتقل شود و در صورتی که آب سیل وارد 
یخچال شده و به مواد غذایی سرایت کرده، 

باید دور ریخته شوند.

رئیس کل دادگستری کرمان تاکید کرد 

فروش کاالهای انبار اموال تملیکی کرمان در کوتاه ترین زمان 

سرویس استان ها- کرمان // نماینده 
مــردم پنج شهرســتان جنوبی در 
الحاق  از  اســالمی  شورای  مجلس 
مناطق جنوبی استان کرمان به سند 

توسعه مکران خبر داد. 
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ منصور 
شکرالهی با اعالم خبر الحاق مناطق 
جنوبی استان کرمان به سند توسعه 
مکران، اظهار کرد: با دستور معاون 
اول رئیس جمهور بــه دبیراجرایی 
شورای توســعه مکران، کار مطالعه 
و اقدامات عملیاتــی الحاق مناطق 

جنوبی استان کرمان به سند توسعه 
مکران آغاز شد.وی با بیان اینکه دبیر 
اجرائی شورای توسعه مکران این قول 
را داده است که از تمام ظرفیت های 
ایــن مناطــق، در برنامه های هدف 
گذاری شــده توسعه مکران استفاده 
خواهد شــد تصریح کرد: با الحاق 
مناطق جنوبی استان کرمان به سند 
توسعه مکران، به زودی شاهد توسعه 
و آبادانی این مناطق با اســتفاده از 
اعتبارات و امتیازات ویژه سند توسعه 

مکران خواهیم بود.

نماینده پنج شهرستان جنوب کرمان در مجلس اعالم کرد 

الحاق مناطق جنوبی استان کرمان
 به سند توسعه مکران

دادستان کرمان تاکید کرد 
ضرورت ورود قوه قضاییه به جلوگیری

 از تولید خودروهای ناایمن
  سرویس استان ها- کرمان // دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان کرمان با اشاره به رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور 
گفت: تولید خودروهای فاقد کیفیت موجب تضییع حقوق مردم شده 
و می طلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت گستر و مطالبه گر 
به این موضــوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه 
دفاع کند. به گزارش خبرنگار دریا ؛  دادخدا ســاالری دراین باره 
افزود: دســتگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید 
به نقش نظارت گری و مطالبه گری خود از دســتگاه ها عمل کند تا 
حقوق مردم به بهترین شــکل ممکن استیفا شود و این دستگاه در 
مسیر تحقق حقوق مردم هیچ محدودیت و مرزی ندارد. وی اظهار 
داشت: همانگونه که رهبر معظم انقالب اسالمی فرموده اند دستگاه 
قضایی نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است از این رو 
بایــد به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی به بهترین 
شکل ممکن عمل کند. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
بخش زیادی از قصور دســتگاه های اجرایی را ناشــی از کمرنگ 
شــدن نقش مطالبه گری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به 
عنوان نمونه سال گذشته بیش  از ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی 
کشــور جان خود را از دست داده و خانواده های بسیاری با فقدان 
سرپرســت خانوار و مشکالت متعدد دیگر روبرو شده اند در حالی 
که براساس نظر کارشناسان پلیس، حدود ۷۰ درصد تلفات رانندگی 
ناشــی از ضعف ایمنی ۲ خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در 
راســتای مطالبه گری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی 
اقدام عملی صورت نگرفته اســت. وی گفت: در کشورهای دارای 
برنامه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ســه نفر و در کشور ما به 
ازای هــر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۱ نفر در حوادث رانندگی جان 
خود را از دست می دهند. ساالری با اشاره به سهم ۱۳.5 درصدی 
پرونده های مربــوط به تصادفات از مجموع پرونده های ورودی به 
دستگاه قضایی استان کرمان، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته از 
مجموع ۸۳۲ هزار و ۸۳۱ پرونده وارده به دادســرای کرمان، ۱۱۲ 
هزار و 4۷۲ پرونــده مربوط به تصادفات بوده در حالی که در پی 
بروز هر پرونده تصادف چندین پرونده در حوزه های دیگر از جمله 
سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و ... نیز وارد دستگاه قضایی 
می شود این در حالی است که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی 
از حوادث رانندگی برای دســتگاه قضایی مورد توجه قرار نگیرد.
وی گفت: قرار بود خودروســازان در راستای بومی سازی حرکت 
کند اما طبق گفته برخی صاحبنظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی 
این محصول و فاقد کیفیت الزم اســت و به نظر می رســد مافیای 
واردات در این عرصه همچنان فعال و مشغول بلعیدن ذخایر ارزی 
کشور است. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان ادامه داد: 
ریاســت قوه قضاییه در دور جدید سفرهای استانی خود عالوه بر 
توجه به رفع مشکالت دستگاه قضایی در حوزه های عمرانی، تامین 
نیروی انسانی و توســعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضالت 
اصلی استان ها ورود کرده تا بر مبنای پیگیری تخصصی و مسوول 
سازی نهادها و مدیران مربوطه، اقدامات عملی و جهادی در مسیر 
خدمات رسانی ویژه به مردم را محقق سازند. وی اظهارداشت: در 
راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان کرمان 
نیز بصورت جدی تر به موضوعــات مربوطه ورود کرده و تالش 
می کند با ایفای نقش مطالبه گرایانه خود وضعیت موجود را به سوی 

وضعیت مطلوب سوق دهد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد 

خواستار شد
شناسایی عوامل موثر بر تولید معادن و رفع 

مشکالت، با نگاه تخصصی
  ســرویس استان ها- کرمان// مدیرعامل گروه سرمایه گذاری 
صندوق بازنشســتگی فوالد گفت: عوامل موثر بر تولید معادن و 
رفع مشکالت تولید هر معدن باید با نگاه تخصصی صورت بگیرد. 
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد در سفر 
به استان کرمان، از کارخانه »زغالشویی زرند کرمان« بازدید کرد. 
علــی بابایی در این بازدید با تاکید بــر تامین مواد اولیه و افزایش 
راندمان کارخانه، گفت: شناسایی عوامل موثر بر تولید معادن و رفع 
مشکالت تولید هر معدن باید با نگاه تخصصی صورت بگیرد و با 
توجه به اینکه این شرکت میلیون ها تن باطله با خاکستر میانگین 
5۰ درصد داشته، باید به آن به عنوان یک مزیت در تامین مواد اولیه 
توجه شود و راه حل فنی و تخصصی جهت استفاده از این باطله را 
هر چه سریعتر ارائه کنند. وی همچنین در نشست مشترک با هئیت 
مدیره شــرکت زغالسنگ کرمان اظهار کرد: با بررسی عملکرد سه 
ماهه این شــرکت و وجود مغایرت های نامساعد و غیر قابل قبول 
در آن، تنها راه موفقیت و حل مشــکالت فعلی افزایش درآمدهای 
عملیاتی و کاهش هزینه های جذب نشده است، ضمن آنکه ورود به 
عرصه صادرات می تواند در این خصوص راه نجات شرکت باشد 
لذا باید به سرعت جهت ارزش آفرینی بیشتر، صادرات را در اولویت 
برنامه های شرکت قرار داد. مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی فوالد اشاره کرد: در راستای تحقق اهداف و برنامه های 
مورد نظر مدیرعامل صندوق فوالد، تالش های بیشتری باید توسط 
مدیریت این شــرکت انجام شود. در این جلسه در خصوص تعیین 
تکلیف پرونده های حقوقی، سازماندهی، خالء های بیمه ای نیروی 
انسانی در مشاغل سخت و زیان آور، وضعیت طرح های توسعه ای 
و تامین مالی آنها، تعیین تکلیف موضوع صادرات بصورت ویژه و 
تخصصی تکالیف مشخصی جهت اجرا به مدیریت شرکت زغالسنگ 
کرمان ابالغ شد. همچنین مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق 
بازنشســتگی فوالد در ادامه با اشــاره به دانشگاه علمی کاربردی 
شــرکت زغالسنگ کرمان بیان کرد: عملکرد این دانشگاه و توجیه 
علمــی و اقتصادی این مجموعه مورد بررســی دقیق قرار گیرد و 
گــزارش توجیهی نحوه ادامه فعالیت آن به گروه ســرمایه گذاری 
صندوق فوالد اعالم شود. این مسئول با اشاره به تاکید و توصیه های 
مدیر عامل صندوق بازنشســتگی فوالد گفت: برنامه های تحولی 
ســال ۱4۰۱ باید با اهتمام ویژه توسط مدیران شرکت مورد توجه 
و آنالیز قرار گیرد و این پایش میدانی هر ماهه توسط تیم هلدینگ 
ســرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی فوالد انجام خواهد شد تا 
از مغایرت های نامســاعد احتمالی جلوگیری شود و آنچه مالک 
ارزیابی مدیران شــرکت ها اســت تحقق بودجه های تدوین شده 
است. به گزارش ایسنا، بابایی در پایان بر رعایت مقررات و ضوابط 
 قانونــی در کلیه امور به ویژه در حوزه خرید و فروش و معامالت، 

تاکید جدی کرد.

خبر

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

با اخذ سپرده
rhs- 0149502 - T 17 : درخواست شماره

موضوع آگهی : 

خرید لباسکار تعمیرات اساسی
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد  

سویه جدید کرونا و افزایش تست های مثبت در کودکان

آگهی مزایده )نوبت اول (   
اجرای احکام مدني دادگســتری بندرعباس شعبه 
11 حقوقي بندرعباس و بموجب پرونده کالســه 
حسب  اجرایي 950713   9409987700100721
اجراییه صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان بندرعباس به طرفیت محکوم له: طیبه 
علي محمد حســیني محکوم علیه: فرید فقیرپور 

محکوم پرداخت مهریه - ســکه گردیده اســت، .لذا در قبال آن نسبت به 
ارزیابی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی: 292 ج 
67 ایران 84 توقیف که پس از کارشناسي، از طریق مزایده کتبي با شرایط 

ذیل به فروش می رساند: 
موضوع مزایده:

یکدســتگاه خودرو سواری پراید به شــماره انتظامی: 292ج67 ایران 84 
نوع: ســواری تعداد سیلندر: 4 شــماره موتور 2470999 پالک:شخصي 
سیســتم: پراید جی تی ایکس تعداد محور:2 تعداد چرخ:4 شماره شاسي: 

1412287486707 مدل: 1387 رنگ: سفید نوع سوخت :بنزین
وضعیت ظاهري و فني:

از نظر بدنه آثار پوسیدگی در قسمت کاپوت ، سقف، گگیرها، درب جلو، 
عقب و صندوق عقب - آثار ضربه : قسمت های درب عقب چپ و گلگیر 
عقب چپ - وضعیت موتور: خاموش - باطري: فرســوده - داشــبورد و 

صندلي معیوب و داراي پوسیدگي - الستیک: فرسوده
توضیحات:

 فاقد ســابقه رهن میباشد - فاقد بیمه نامه - خالفی خودرو : 1/946/000 
ریــال - هزینه پارکینگ : روزانه مبلغ 87/000 ریال تا مورخ 1401/01/23 
مبلغ 115/623/000 ریال و الزم به ذکر است خودرو فوق توقیف و روزانه 
مبلغ پارکینگ به آن اضافه میگردد و همچنین ازیابي قیمیت اعالمي بدون 

محاسبه مبالغ مذکور میباشد.
مبلغ کارشناسي: که به مبلغ 200/000/000 ریال )معادل بیست میلیون تومان( 
کارشناسي و ارزیابي گردیده است ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده 

است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود. 
شرایط مزایده:

 ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده اســت که با شرایط ذیل به مزایده 
گذاشته میشود. 1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک 
ماه مي باشد. 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت 
به عهده خریدار اســت. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در 
تاریــخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابي 
شده را بصورت  سپرده نقدي بحساب دادگستري نزد بانک مرکزي حساب 
 IR 220100004062012907685962 نسیم بانک مرکزی به شماره شبا
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 4- اجرای احکام در رد 
یا قبول پیشنهاد مختار است . 5-مزایده در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1401/04/22 در محل دفتر شعبه3 اجرای احکام حقوقي بندرعباس 
بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نماید ./  6- در صورتیکه برنده تا یک ماه 1 از جلسه مزایده و با 
انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مســئول کسر 
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که 
بدواً  از ســپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات 
وارده  مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع 
بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه3 دادگستري بندر عباس مراجعه 

نمایند.
معبود رئیسي  

 دادورز 3 اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی مزایده ) نوبت اول (  
 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی950630 ب در خصوص دعوی آقای نیاز علی قاسمی علیه فریبرز خوارزمی که محکوم به پرداخت 
930/000/0002 ریال گردیده که در این راستا یک دستگاه سواری تویوتا کمری گراند مدل 2006 رنگ بژه از اموال محکوم علیه مذکور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود . 

موضوع مزایده:یک دستگاه خودرو سواری تویوتا کمری 2006 
 الف( مشخصات خودرو :

 یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 628ق62 ایران 84 سیستم : تویوتا رنگ بژ ظرفیت :5 نفر تعداد سیلندر 6: تعداد چرخ: 4 تعداد محور 2 شماره موتور: 1814945 شماره 
شاسی : 918219

ب( وضعیت حاضر:
 1- بدنه ضربه دارد اتاق سالم می باشد از نظر فنی نیز سالم می باشد

 ج( ارزش وسیله 
با توجه به شرح فوق ،وضعیت حاضر وسایر شرایط ذکر شده ارزش پایه فعلی دستگاه مذکور مبلغ ششصدو پنجاه میلیون تومان )6/500/000/000 ریال ( ارزیابی میگردد. 

- فروش نقدی است. و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد. 2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاددهندگان باید قبل از انجام 
مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره شماره شماره ir220100004062012907685962 نسیم بانک مرکزي 
شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 5-مزایده در روز چهارشنبه ساعت 10 مورخ 1401/05/26 در محل دفتر 
شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید./  6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل 
شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه دوم اجرای 

احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
پرویز روح االمینی - دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس اســتان ها- کرمان // مدیر جهاد 
کشاورزی رفســنجان اعالم کرد: متاسفانه 
در سیل اخیر ۴۰۰ هکتار از باغات رفسنجان 
کالً از بین رفته و در مجموع خسارت ۷ هزار 

میلیارد ریالی به جا گذاشته است. 
بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ عباس 

حاج عبدالهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
۱۰ هزار هکتار از باغات رفســنجان دچار 
آبگرفتگی شدند و 4۰۰ هکتار کامال از بین 

رفته است.
وی افزود: در مجموع در سیل اخیر ۷۰۰۰ 
میلیارد ریال به باغات پسته خسارت وارد 

شده است.
حاج عبداللهی ادامه داد: خسارت وارده به 
باغات در مناطق کشــکوئیه، نوق و حومه 

رفسنجان بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان تصریح کرد: 
با توجه به اینکه بعد از سیالب خشکیدگی 

درختان را داریم لذا کشــاورزان گل و الی 
ســیالب را هر چه ســریعتر تخلیه کنند تا 

خشکیدگی درختان کمتر شود.
حاج عبدالهــی اضافــه کــرد: بیشــترین 
خسارت باغات پسته در منطقه کوثرریز و 
احمدآباددئفــه بوده که نه تنها باغات دچار 
گل گرفتی شــدند که بسیاری از درختان از 

ریشه درآمده اند.

۴۰۰ هکتار از باغات پسته رفسنجان از بین رفت
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فرهنگ وهنر

ســرویس فرهنگی // تاکنون حدود ۹۰۰ هزار 
نفر از متقاضیان سفر اربعین در سامانه سماح 
پیش ثبت نــام کرده اند و پس از عاشــورای 
حسینی ثبت نام قطعی از زائران اربعین در این 

سامانه انجام می شود. 
اربعین امسال بر اساس تفاهم نامه بین ایران و عراق 
با حضور حداکثری زائران ایرانی برگزار می شود و 
تاکنون طرف عراقی محدودیتی برای اربعین ۱4۰۱ 

اعالم نکرده است.
 ۲ شرط تشرف به زیارت اربعین ۱۴۰۱

بر همین اساس، ستاد مرکز اربعین نیز برنامه ریزی ها 
را متناسب با حضور میلیونی عاشقان حسینی تدارک 
دیده و شرط تشرف به عراق در ایام اربعین را تزریق 
ُدز یادآور کرونا و نام نویسی در سامانه سماح اعالم 

کرده است.
پیش ثبت نام از متقاضیان زیارت اربعین در سامانه 

سماح توسط سازمان حج و زیارت به عنوان کمیته 
اعزام انجام می شــود که روند نام نویسی از عاشقان 
ســفر اربعین از دهم تیرماه آغاز شد و در حالی که 
قرار بود تا پایان تیرماه به پایان برسد، با برنامه ریزی 
ســتاد اربعین و سازمان حج و زیارت این مهلت تا 

۱۷ مرداد هم زمان با عاشورای حسینی تمدید شد.
 نام نویسی حدود 9۰۰ هزار نفر در سامانه 

سماح
به گفته حجت االســالم صحبت اهلل رحمانی، معاون 
عتبات سازمان حج و زیارت تاکنون ۸۷5 هزار نفر 
آمادگی خود را برای زیارت اربعین امسال در سامانه 

سماح اعالم کرده اند.
وی می افزاید: زائران با ورود به سامانه سماح پس 
از تکمیل اطالعات شــخصی، مرز خروجی را نیز 
انتخاب می کنند تا برنامه ریزی ها برای ارائه تجهیزات 

به زائران به درستی انجام شود.

  چــه کســانی در اولویت ســفر اربعین 
هستند؟

البته با توجه به اینکه ویزای عراق لغو شــده است 
و زائران بدون نیــاز به دریافت روادید می توانند به 
زیارت ارباب مشــرف شوند، بسیاری از متقاضیان 
ســفر اربعین عالقه ای به ثبت نام در سامانه سماح 
نشان نمی دهند. این امر در حالی است که با توجه به 
وضعیت شیوع کرونا در جهان و منطقه، اگر به یکباره 
طرف عراقی محدودیتی برای زائران خارجی اربعین 
در نظر بگیرد، ثبت نام قطعی از بین افرادی است که 

در سامانه سماح پیش ثبت نام کرده باشند.
 آغاز ثبت نام قطعی در سامانه سماح از ۱۸ 

مرداد
همچنین به گفته مســؤوالن سازمان حج و زیارت، 
پس از پایان زمان پیش ثبت نام از متقاضیان اربعین، 
ثبت نام قطعی آغاز می شود و افرادی که پیش ثبت نام 

کرده باشند، در اولویت ثبت نام قطعی خواهند بود. بر 
همین اساس، از ۱۸ مردادماه ثبت نام قطعی در سامانه 

سماح آغاز خواهد شد.
 به گزارش قدس آنالین، گفتنی اســت، امسال سفر 
اربعین نه تنها به صــورت هوایی، بلکه به صورت 
زمینی از مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی 
انجام می شود و مرز تمرچین هم در حال آماده سازی 

برای تردد زائران اربعین سال جاری است. بر اساس 
پیش بینی ستاد اربعین، امســال بیش از 5 میلیون 
ایرانی در ایام اربعین به عراق سفر می کنند. این امر 
در حالی است که سال گذشته عراق از پذیرش تعداد 
محدودی زائر ایرانی آن هم فقط به صورت هوایی 
موافقت کرد و ســال 99 نیز با توجه به شیوع کرونا 

هیچ زائر ایرانی در اربعین به عراق اعزام نشد.

ستاد مرکزی اربعین خبر داد

آغاز ثبت نام قطعی زائران از ۱۸ مرداد
طنز

 طرح یک فیلم کوتاه
نیمه شب سگی

 موقعیت: شــب، پارک تاریک و خلوت. یک نفر روی 
نیمکت پارک منتظر کسی نشسته است و با اضطراب به 

اطرافش نگاه می کند. فرد مورد انتظار می رسد.
نفر اول: چرا اینقدر دیر کردی؟ قرارمون ساعت ۱۱ بود، 

نه ۱۲:۳۰.
نفر دوم: باید مطمئن می شدم کسی تعقیبت نکرده باشه. 

محموله رو آوردی؟
نفر اول: آره، گذاشتم زیر پالتو.

نفر دوم: زیر پالتو چرا احمق؟ نمی گی بهت شک می کنن؟
نفر اول: خیالت راحت، پالتوش گشاده، مال زمان چاقی 

بابام بوده؛ کسی نمی فهمه زیرش چیزی قایم کردم.
نفر دوم: ابله واسه چیزی که زیرش قایم کردی نمی گم؛ 

وسط تابستون کاپشن پوشیدی، اون باعث شک می شه.
نفر اول: خب ترسیده بودم، راه دیگه ای به ذهنم نرسید. 

فقط خواستم هرجور شده سگم رو بیارم پارک.
نفر دوم: باشه حاال، بغضت رو جمع کن خرس گنده؛ از 
هیکلت خجالت بکش. سگت رو آروم بنداز تو این ساک 

دستی که کنارت گذاشتم.
نفر اول: تو ســاک دستی؟ خفه می شــه اون تو؛ تازه از 

تاریکی هم می ترسه.
نفــر دوم: نگران نباش، زیپش رو تا آخر نمی بندم، بتونه 
نفس بکشه. بعدش هم از تاریکی می ترسه چه صیغه ایه؟ 

مثاًل سگه ها!
نفر اول: من نمی دونم؛ من ســگم رو این طوری تحویلت 

نمی دم.
نفر دوم: می خوای ســگت رو ببرم بگردونم یا نه؟ اگه 
می خوای تنها راهش همینه که پلیس نفهمه. می دونی اگه 

من رو با سگت بگیرن حکمم چیه؟
نفر اول: نه، حکمت چیه؟

نفــر دوم: خودم هم نمی دونم، چون تازه ســگ گردانی 
ممنوع شــده؛ ولــی حتمًا حکمش ســنگینه. پس اگه 
می خوای سگت رو بذار تو ساک ببرم دوساعت برات تو 
پارک بگردونمش و تحویلت بدم. اگه هم نمی خوای ما 

رو عالف  خودت نکن؛ کّلی مشتری دارم.
نفر اول: باشه پس بذار همین زیر پالتو باهاش خداحافظی 

کنم.
نفــر دوم: اه اه، چندش! مرد هم اینقدر نُنُر؟ دو ســاعت 
می خوای ســگت رو بــدی ببرم پارک گــردی دیگه، 
نمی خوام بخورمش که. ببین تا ۳۰ ثانیه دیگه سگت رو 

نندازی تو ساک، رفتم.
نفر اول: باشــه بابا، چقدر تو بی احساسی؛ بذار پالتو رو 

در بیارم...
نفر دوم: یا خدا این ســگه یا خون آشــامه؟ یک ساعت 
داشتی واسه این هیوال ابراز احساسات می کردی؟ اصاًل 
چطوری زیــر پالتو جا دادی زبون بســته رو؟ بدبخت 

سرگیجه گرفته کاّل!
نفر اول: نگاه بــه ظاهرش نکن؛ انقدر مهربونه که تا من 
نگم کسی رو پاره پوره نمی کنه. بیا جلو ببین چه با محبّت 

صورتت رو لیس می زنه!
نفر دوم: برو بابا وحشی!

نفر اول: عه! بهش نگو وحشی؛ می فهمه ناراحت می شه.
نفر دوم: به سگت نگفتم وحشی، به خودت گفتم وحشی 
کــه این بدبخت رو تبدیل کردی به حیوون خونگی. من 
اینو نمی برم پارک گردی، هم واسه  خودم خطر داره، هم 
واسه بقیه؛ مأمورا هم سه سوته پیدام می کنن. خداحافظ، 

دیگه هم به من زنگ نزن.
نفر اول: یعنی چی تو پولش رو گرفتی؛ کجا میری؟ من 
امشب به این بچه قول گردش داده بودم، وایستا؛ تو حق 

نداری با احساساتش بازی کنی، نرو؛ آهای...
نفر دوم به ســرعت از موقعیت دور می شود و نفر اول که 
در تاریکی شب رفتنش را تماشا می کند، روی زانوانش 
می افتــد و پس از کمی گریه، رو به آســمان کرده و داد 
می زند: خدااااااااا.... سگ می گرخد و به صاحبش حمله 

کرده و وی را تا ته می جود.
 محمدرضا رضایی

***
خانه های بی صاحب 

چرا باید بگیری مالیات از خانه خالی
چه کرده صاحبش جز اینکه کرده داخلش 

دالی
خودش شاید سر کوچه است کارتن خواب 

بیچاره
نرفته توی منزل چون ندارد بر تنش حالی

و شاید حرفه اش بوده برای لقمه نانی
بسازد گاه آلونک، کند گهگاه داللی

پس از یک عمر زحمت کرده شاید یک پس 
اندازک

به غیر از خودرو و خانه ندارد مال و اموالی
ندارد خانه خالی که اصال ارزش مالی
در آمد چون ندارد ماهیانه یا طی سالی

و ماشین هم که با این وضع بنزین رفته در 
گاراژ

نمی ارزد ولو اندازه یک سطل آشغالی
مگر پس مردم آزاری؟ چرا دنبال این کاری؟
اگر هی تز ندادی هم نمی گوید کسی اللی!

 فرشته پناهی 

کاریکاتور

کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

گرانی مسکن

کمیسیون معامالتاومیکرون جدید

) آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ( 10- 1401
سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش قدرت پست برق برج مراقبت 
و ساختمان تکنیکال بالک فرودگاه بین المللی جزیره قشم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران مورد تایید 

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ) فعال در حوزه مدیریت برق قشم ( با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش قدرت پست برق برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بالک فرودگاه بین المللی 
جزیره قشم با شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه ، شامل تامین مصالح ، تجهیزات )براساس لیست لوازم مورد تایید شرکت 

توزیع هرمزگان( ، ماشین آالت و حمل و نقل و دستمزد نیروی انسانی به شرح ذیل:
- تهیه و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 500 کاوا، حفاری کانال برق فشار ضعیف و پرکردن با مصالح، احداث شبکه 
فشار ضعیف زمینی با کابل مسی 150*3 به طول 180 متر و کابل 120*3 مسی به طول 120 متر و کابل 70*3 مسی به طول 180 
متر، تهیه و نصب تابلو کمپکت فشار متوسط CCV با دو سلول سکسیونر و یک سلول دژنگتور، تهیه و نصب تابلو فشار ضعیف با 
کلید اصلی 800 آمپری A.C.B و دو خروجی 400 آمپر M.C.CB و یک خروجی  250 آمپر M.C.CB، اجرای 5 دستگاه سیستم 
اتصال زمین جهت پست برق ) بدنه ترانس ، بدنه تابلوها ، شیلد کابل فشار متوسط (، برچیدن و جمع آوری ترانسفورماتور 200 کاوا 

و تابلو فشار ضعیف موجود و تحویل به انبار فرودگاه
محل انجام شرح خدمات : استان هرمزگان- جزیره قشم – فرودگاه بین المللی جزیره قشم

مدت زمان اجرای کار: 2 ماه شمسي مي باشد.  برآورد اولیه: 15.206.289.125 )پانزده میلیارد و دویست و شش میلیون و 
دویست و هشتاد و نه هزار و صد و بیست و پنج(ریال با ضرایب باالسری و منطقه

ملي 14002861698  با شناسه  آزاد قشم  منطقه  بنام سازمان  بانکي  نامه  : ضمانت  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 
شباي  شماره  با  قشم  شعبه  ملت  بانک   4651525348 جاري  حساب  به  واریز  یا   411443335884 اقتصادي  کد  و 
IR870120020000004651525348  با شناسه واریز) 99009803129 ( به میزان 770/000/000 ) هفتصد و هفتاد میلیون 
ریال ( تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانت نامه فوق از تاریخ اولین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه 
ماه و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي باشد، عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول تنظیم شود،         
)ضمانت نامه بانکي از بانک هاي خصوصي و دولتي مورد تایید بوده و ضمانت نامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد 

تایید نمي باشد.( 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان مي توانند پس از واریز مبلغ 1.500.000)یک میلیون و پانصد هزار( ریال به حساب جاري 
شماره 4651525348  بانک ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 1401/05/09  تا تاریخ  1401/05/18 
جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراجعه نمایند . محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسکه بندر بهمن – 

ساختمان مدیریت حقوقي و امور قراردادها – دبیرخانه کمیسیون معامالت 35252150 – 076 و فاکس 35241706 -076
مهلت تحویل پاکات مناقصه : از تاریخ  1401/05/19 تا 1401/5/30 ) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 
1401/05/30  مي باشد (   زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایي پاکتها : روز دوشنبه 1401/05/31 رأس ساعت 15:00 
در دفتر مدیریت امور حقوقي و قراردادها ، واقع در اسکله بندر بهمن قشم .   مکان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزیره 
 قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها – دبیر خانه کمیسیون معامالت. تلفن35252150 – 076 و  فاکس 

35241706-076 ) کد پستی :  7951617444 (   پیش پرداخت : قرارداد شامل پیش پرداخت طبق ضوابط می باشد.
سایر توضیحات :  - به پیشنهاداتي که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .  - تضمین حسن انجام کار در موضوع این مناقصه لحاظ خواهد 
شد.    - هزینه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 1401/036 م /الف

نوبت دوم 

 دبیرخانه کمیسیون معامالت

سرویس فرهنگی // یک هنرمند قدیمی با 
انتقاد فراوان از حذف واحد آموزشی تعزیه 
در دانشــگاه ها گفــت: در زمینه تعزیه به 
صورت جدی اعالم خطر می کنم زیرا آخرین 
نســل تعزیه خوانان را از دست می دهیم، 
بدون اینکه تجربیات آنان به نســل بعدی 

منتقل شده باشد. 
مهدی دریایــی از بی توجهی نهادهای مرتبط با 
تعزیه ابراز تاسف کرد و بابت برخی از بدعت هایی 

که در اجرای این هنر اتفاق می افتد، هشدار داد.
او بــا انتقاد از عملکرد وزارت علوم بابت حذف 
دو واحد آموزشی تعزیه در دانشگاه های هنری 
گفت: پرســش جدی مــن از وزارت علوم این 
است که چرا این دو واحد را حذف کردید؟! چرا 
به فرهنگ بومی و ملی کشــور این گونه آسیب 
می زنید؟ هزار واحد درســی برای تئاتر شرق و 
غرب تعریف کرده اید امــا همان واحد آموزش 
تعزیه را حذف کرده اید. من در دانشگاه تدریس 

نمی کنم ولی بابت این وضعیت، دلم می سوزد.
او با ابراز تاسف از اعمال برخی بدعتها در اجرای 
تعزیه ادامه داد: بابت این همه نوآوری های غیر 
اصولی احساس خطر می کنم. ما امروز بچه خوان 
نداریــم و دختر بچه ها در تعزیــه بچه خوانی 
می کنند. بعضی گروه هــا با گریه دختر بچه های 

تعزیه خوان، می خواهند از مردم گریه بگیرند. اما 
به چه قیمتــی از مردم گریه می گیرند؟ به قیمت 
دروغ و حقه بــازی؟ از طرف دیگر در تعزیه از 
موســیقی غربی استفاده می کنند. اینها همه جای 
تاســف دارد چون اگر تعزیه در شــکل درست 
خود اجرا شود، نیازی به این حقه بازی ها نیست.

دریایی که مقاالت پژوهشــی متعددی در زمینه 
تعزیه نوشته است، اضافه کرد: هیچ یک از متولیان 
فرهنگی دلسوز تعزیه نیستند. همه آنان نگاهی 
ســلیقه ای و مقطعی به این هنر دارند. وقتی پای 
ثبت جهانی تعزیه به میان بیاید، میراث فرهنگی، 
تعزیه را از آن خود مــی کند. در محرم صفر و 
ماه رمضان هم وزارت ارشاد چند اجرای تعزیه 
تدارک می بیند. اوقاف و سازمان تبلیغات و حوزه 
هنری هم در مناسبت ها، گوشه چشمی به تعزیه 
دارند اما نگاه همه آنان مقطعی و مناسبتی است 
و بیشــتر در فکر بیالن کاری هستند اما کسی به 

صورت ریشه ای به این هنر توجه ندارد.
او با ابراز تاســف از اینکه نهادی برای آموزش 
تعزیه نداریــم، افزود: در حال حاضر تعزیه اجرا 
نمی شــود بلکه شبیه تعزیه اجرا می شود، چون 
گروه هایی بــه اجرای برنامه مــی پردازند که 
بدرســتی آموزش ندیده اند و آموزه های نســل 
قبلی به آنان منتقل نشده است.این هنرمند قدیمی 

با تاکید بر نقاط قوت تعزیــه در قیاس با تئاتر 
خاطرنشــان کرد: کدام هنری است که این چنین 
با تماشاگر خود ارتباط برقرار کند. شما باید کلی 
تالش کنید تا مخاطــب یک بازیگر را در نقش 
معاویه یا مالک اشــتر بپذیرد اما در تعزیه بدون 
هیچ کوششی، تماشاگر همه شبیه ها را باور می کند 
و حاال حیف نیســت که به این هنر که هنر بومی 
کشورمان است و چنین قدرتی دارد، این گونه بی 

اعتنایی کنیم؟
او با انتقــاد از جای خالی آمــوزش تعزیه در 
دانشــگاه ها ادامه داد: نه تنها. دانشکده هنرهای 
سنتی تاسیس نشد بلکه همان دو واحد آموزش 
تعزیــه را هم حــذف کردنــد. در حالیکه باید 
پژوهشکده ای تخصصی در این زمینه داشته باشیم 
که به صورت اصولی، به دانشــجویان آموزش 
بدهد.دریایی با اشــاره به برگزاری ســوگواره 
بین المللی شبیه خوانی که به تازگی برپا شده است، 
افزود: به همین ســوگواره هم این نقد وارد است 
که مالک انتخاب آثار چه بوده اســت؟ در همین 
رویدادها هم مناسبات غیر حرفه ای وجود دارد، 

نتیجه همه اینها آسیب بیشتر به تعزیه است.
به گزارش ایســنا ؛ او با اشــاره به کارکردهای 
اجتماعــی هنر شــبیه خوانی یــادآوری کرد: 
شــبیه خوانی که فقط تعزیه و سوگواری نیست، 
بلکه کارکردهای اجتماعی و سیاســی بسیاری 
دارد که هرگز به آن توجه نمی شود چون ما فقط 

به فکر بیالن کاری هستیم.

زنگ خطری جدی برای تعزیه

سرویس فرهنگی //  یک پژوهشگر حوزه میراث 
فرهنگی هرمزگان به بیان شــگفتی های سازه 

باستانی ترنه و ضرورت توجه به آن پرداخت. 
پیمان پاسالری افزود: ترمه یک سازه مهندسی پیشرفته 
دوران خود جهت هدایت آب اســت کــه در دوران 

تاریخی تا اسالمی مورد استفاده بوده است.
وی با بیان اینکه این سازه آبی که بر روی رود مهران 
قرار دارد در جنوب روســتای کوخرد قرار دارد که از 
مالت سنگ و ساروج ساخته شده و بقایای این سازه 
منحصربفرد همچنان نیز پا برجا است، اظهار کرد: این 
سازه مهندسی شــده جهت هدایت آب شیرین از زیر 
رودخانه آب شور ساخته شده است. کانال هدایت آب 
در این سد باستانی در زیر آن یا به عبارتی در پایه آن 
قرار دارد که بدین طریق آب شیرین به آن طرف رود 

هدایت می شــده است.پاسالری ادامه داد: با توجه به 
مطالعات انجام شده توسط مهندس مصیب رحیمی بر 
روی مصالح ساروج می توان از این مصالح برای مرمت 
آثار باستانی بهره جست. مطالعات وی بالغ بر ۳ سال به 
طول انجامیده که نتیجه تفکیک استفاده از این مصالح 
در ساختارهای دفاعی و نظامی و سازه های آبی است.
وی با اشاره به اینکه تبدیل این مصالح و در دسترس 
قرار دادن می تواند از جنبه های متعددی باعث تغییر 
در سازه های معیشتی و مسکنی بشر می شود، عنوان 
کرد: این مصالح در دوران متعدد از دوران تاریخی تا 
متاخر اســالمی مورد استفاده بشر بوده و برجا ماندن 
آثار ساخته شده از این مصالح نشان از دوام باالی آن 
و استفاده از آن در ابعاد مختلف زندگی بشر دارد.این 
پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی هرمزگان اظهار کرد: 
امید است با رواج ساخت این مصالح و استفاده از آن 
بتوان در راستای صیانت از آثار باستانی بیشتر تالش 
کرد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی در پایان گفت: سازه 
ترنه یکی از ســازه هایی است که می توان با توجه به 
ساخت ساروج در روستای کوخرد و باتوجه به دانش 
و آگاهی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان 
هرمزگان و با مشارکت بخش خصوصی و برنامه ریزی 

درست مورد مرمت قرار گیرد.

یک پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی هرمزگان مطرح کرد

سازه باستانی ترنه و راهکار استفاده از ساروج در مرمت آن



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف دو وعده ماهي و میگو در هفته
در تقویت هوش و ذکاوت خانواده خود کوشا باشید

حوادث جهان
حریق جنگلی 

در جنوب غرب فرانسه و مصدومیت ۴ آتش نشان
  آتش سوزی های جنگلی در شهر »اوبه« واقع در جنوب غرب 
فرانسه، منجر به زخمی شدن چهار آتش نشان، سوختن ۲۰۰ هکتار 
از پوشش گیاهی و تخلیه اجباری ساکنان محلی شده است. یکی 
از مقامات فرانســه در پیامی در توییتر اعالم کرد که آتش سوزی 
منجر به زخمی شدن چهار آتش نشان شده که وضعیت جسمانی 
یکی از آنها وخیم اســت.گزارش ها حاکیســت که ۱۷۰ نیروی 
امــدادی به منظور مقابله با این حریق به محل وقوع حادثه اعزام 
شــده اند. همچنین چندین بزرگراه نیز در منطقه درگیر با حریق 
بسته شده است.به گزارش خبرگزاری شینهوا، موج گرما و وزش 
بادهای خشک منجر به وقوع چندین آتش سوزی جنگلی طی دو 
 هفته گذشــته در جنوب فرانسه شده است.همچنین در پرتغال نیز 
آتش سوزی جنگلی جدیدی در شمال شهر »لیسبون«، پایتخت 
این کشور رخ داده است که بر اساس گزارش ها حدود 4۰۰ آتش 
نشان برای مهار این حریق به محل وقوع حادثه اعزام شده اند.به 
گفته یکی از مقامات این کشور، یک خانه سالمندان که ۳۰ تن را در 
خود جای داده بود نیز تخلیه شده است.کارشناسان محیط زیست 
تغییرات اقلیمی را عامل افزایش دما و وقوع حریق اعالم کرده و 

هشدار دادند که شرایط می تواند بدتر نیز شود.
انفجار مرگبار کامیون سوخت  در جنوب لیبی

  انفجار کامیون سوخت رســانی در جنوب لیبی هفت کشته و 
بیش از ۱۰۰ زخمی بر جا گذاشت. به گزارش العربیه، این کامیون 
سوخت رســانی در جاده اوباری - سبها نزدیکی منطقه الزاویه در 
جنوب لیبی منفجر شــد که منجر به مرگ ۷ نفر و مجروح شدن 
 ده ها نفر شــد و حال برخی از آنها وخیم گزارش شــده اســت.

برخی منابع خبری مصدومــان این انفجار را ۱۳۰ نفر اعالم کرده 
و گفتند که برخی از آنهایی که حالشان وخیم بوده، به بیمارستان 

منتقل شده اند.
تصادف مرگبار در بولیوی

  مقامات کشور بولیوی اعالم کردند که دستکم چهار تن پس از 
سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره ای در نزدیکی شهر الپاز در این 
کشور جان خود را از دست دادند. مقامات پلیس این کشور اعالم 
کردند که در این حادثه ۲۰ نفر دیگر نیز زخمی و به مراکز بهداشتی 
منتقل شده اند.همچنین یکی از خبرنگاران محلی گفته است که این 
حادثه به وقت محلی در شــمال شهر الپاز رخ داده است.یکی از 
سرنشینان این اتوبوس نیز به مقامات پلیس گفت: خواب آلودگی 
راننده منجر به منحرف شدن اتوبوس و سقوط آن به دره شده است.
با این حال تاکنون مقامات محلی به طور رســمی علت وقوع این 

حادثه را اعالم نکرده اند.
حادثه رانندگی در فیلیپین ۸ کشته داد

 حادثه رانندگی در استان »باتانگا«ی فیلیپین هشت کشته برجا 
گذاشته است. مقامات پلیس فیلیپین اعالم کردند در پی برخورد یک 
کامیون با یک میوه فروشی کنار جاده، یک موتور و یک خودرو در 
استان »باتانگا« در این کشور هشت تن کشته شدند.مقامات پلیس 
محلی در این باره گفتند: این حادثه در شهر »ناسوگبو« رخ داده و 
تحقیقات اولیه نشان می دهد که کامیون در حال حرکت در بزرگراهی 
بوده و راننده هنگام سبقت گرفتن، کنترل وسیله نقلیه خود را از دست 
داده است.مقامات پلیس همچنین اضافه کردند که این کامیون پس از 
برخورد با یک میوه فروشی با یک موتور و خودروی دیگر از الین 
مقابل برخورد کرده است.راننده موتور و راننده خودرو و همچنین 

شش سرنشین خودرو در این حادثه جان خود را از دست دادند.
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هیچ گاه محبتی از سوی پدرم ندیدم و همواره خاطرات تلخی در ذهنم باقی مانده است به 
گونه ای که وقتی پدرم در روز جشن تولدم با من بدرفتاری کرد من هم ناگهان ...

   دختر ۱۶ ساله با بیان این که فرزند دوم خانواده هستم اما هیچ لذتی از زندگی نبردم، درباره 
ماجرایی که او را تا سر حد مرگ کشاند به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: پدرم تا 
کالس پنجم ابتدایی درس خوانده و شغل آزاد دارد اما مردی پرخاشگر و بسیار بدرفتار است 
تا حدی که مادرم نیز دیگر نمی تواند رفتارهای خشن او را تحمل کند. از همان دوران کودکی 
نه تنها هیچ خاطره خوبی از پدرم ندارم بلکه همواره مرا سرزنش و تحقیر کرده است به همین 
دلیل در خانواده ما توهین و مشاجره امری عادی است به گونه ای که ابراز محبت پدری برایم 
به یک آرزو تبدیل شــده بود ،هیچ تفریحی نداشتم و دختری منزوی و کم حرف بودم وقتی 
از مدرسه به خانه بازمی گشتم در الک خودم فرو می رفتم و با هیچ کدام از اعضای خانواده 
 هیچ رابطه ای نداشتم. بسیار کم حرف می زدم و در افکار خودم خاطرات تلخ زندگی را مرور 
می کردم. مدام به روابط خوب خانوادگی همکالسی هایم غبطه می خوردم و دوست داشتم 
 حتی برای یک روز مانند آن ها زندگی  کنم. خالصه از این اوضاع خانوادگی بســیار زجر 
می کشیدم و هیچ دوستی نداشتم که با او درددل کنم چرا که پدرم معتقد بود دختر نباید بیرون از 
خانه با کسی ارتباط داشته باشد و من از این رفتارها سرخورده و ناراحت بودم، دیگر اشتهایم 
کم شده بود و نمرات درسی ام روز به روز ضعیف تر می شد اما هیچ کس به حال و روز من 
توجهی نداشت. برای فرار از تنهایی وارد فضاهای مجازی شده بودم که ناگهان پدرم متوجه 
ماجرا شد و به شدت کتکم زد و گوشی تلفن را از دستم گرفت و مرا در اتاق زندانی کرد در 
این هنگام بود که با یک تصمیم احمقانه و به قصد خودکشی خراش کوچکی روی دستم ایجاد 
کردم و اندکی خون از آن بیرون آمد چرا که خودم فهمیدم کار احمقانه ای می کنم. به همین 
دلیل این ماجرا را مخفی نگه داشتم تا کسی متوجه موضوع نشود اما سال گذشته وقتی روز 
تولدم فرا رسید لباس زیبایی پوشیدم و منتظر رفتارهای محبت آمیز و تبریک اطرافیانم بودم 
ولی همان روز وقتی پدرم از سرکار به منزل بازگشت و با به هم ریختگی خانه روبه رو شد به 
شدت مرا سرزنش کرد و جمالت بسیار توهین آمیزی به کار برد من هم که انتظار چنین رفتاری 
را نداشتم و دوست داشتم حداقل برای یک بار پدرم با جعبه شیرینی وارد منزل شود اعصابم 
به هم ریخــت و دوباره تصمیم احمقانه تری گرفتم. این بار مقداری قرص از یخچال منزل 
برداشتم و همه را خوردم. مادرم متوجه موضوع شد و بالفاصله مرا به بیمارستان بردند. حاال 
که از مرگ نجات یافته بودم با خودم می اندیشیدم چرا دست به چنین رفتار احمقانه ای زدم. 
 حاال اگر جان خودم را از دست می دادم و مرا در گورستان دفن می کردند آیا مشکلی حل 
می شد ... این بود که برای اولین بار کنار تخت بیمارستان علت خودکشی ام را برای مادرم 
بازگــو کردم و تــازه فهمیدم که تاریخ واقعی تولد من ۱۰ روز دیگــر بوده و پدرم به دلیل 
مشکالت و گرفتاری های مالی و درگیری های فکری خودش تاریخ تولدم را فراموش کرده 
بود از طرفی قرار بود تا ساعتی دیگر یکی از همکارانش برای حل مشکالت مالی به منزل 
ما بیاید اما وقتی پدرم وارد خانه شد و اوضاع منزل را به هم ریخته دید نتوانست خودش را 
کنترل کند چرا که من برای پوشیدن لباس مناسب همه لباس های زنانه را کف اتاق ریخته بودم 
و اگر همکارش در همان لحظه وارد خانه می شد پدرم بسیار خجالت می کشید این بود که 
متوجه شدم خیلی زود درباره پدرم قضاوت کرده ام و بدون این که اصل ماجرا را جویا شوم 
دست به کاری احمقانه زده بودم بنابراین از پدرم عذرخواهی کردم و او نیز روز بعد با آن که 
پولی در بساط نداشت جشن تولد زیبایی برایم تدارک دید، من با آن که خاطره خوبی از آن 
جشن تولد برایم باقی ماند اما از این که دچار هیجانات زودگذر شدم و با یک تصمیم اشتباه 
خود و خانواده ام را در میان بستگان مان سرشکسته کردم بسیار شرمگینم و تصمیم گرفته 
ام دیگر هیچ گاه عجوالنه قضاوت نکنم و زمانی که مشکلی برایم به وجود می آید حتما با 
مشاوران و بزرگ ترها مشورت کنم. اکنون نیز به دلیل اتفاقات گذشته و خاطرات تلخی که 
عذابم می دهد دچار افسردگی روحی شده ام و این بار به دایره مشاوره کالنتری آمده ام تا از 

این افکار پوچ رهایی یابم و ...

ماجرای دختری که از مرگ نجات یافت! 
   در امتداد روشنایی

سرویس حوادث// فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان از کشف هزار و ۸۰۰ 
دستگیری  و  احتکارشده  برنج  تُن 

یک متهم در این رابطه خبر داد. 
  سردار غالمرضا جعفری در تشریح 
این خبــر گفت: کارشناســان اداره 

مبارزه با جرائــم اقتصادی هرمزگان 
در ادامه طرح مقابله با قاچاق کاال و 
ارز و همچنین مبارزه با احتکار کاال 
بویژه کاالهای اساســی با انجام کار 
اطالعاتی و بهره گیری از شــیوه های 
پلیسی از وجود چندین کانتینر حاوی 
برنج احتکاری در انبار یکی از بنادر 
تجاری استان مطلع و موضوع را در 

دستور کار قرار دادند.
  وی گفت: مامــوران با همکاری و 
صمت  ســازمان  کارشناس  حضور 
استان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی 
به محل اعزام و در بازرسی از تعداد 

5۳ کانتینر موجود در انبار دو شرکت 
مشخص در مجموع هزار و ۸۰۰ تن 
انواع برنج خارجی احتکار شــده را 

کشف کردند.
  این مقام انتظامی اســتان ارزش این 
محموله سنگین احتکاری کشف شده 
را برابر اعالم نظر کارشناسان اقتصادی 
۳4۰ میلیــارد ریال عنــوان کرد.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: 
در ایــن رابطه یک متهم عضو هیات 
مدیره شــرکت، دستگیر و با تشکیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شد .

آدم ربایی برای ۴میلیارد تومان رمز ارز
سرویس حوادث// اعضای یک باند که پس از 
ربودن پسر ۲۰ ساله برای آزادی او ۴ میلیارد 
تومان رمز ارز درخواست کرده بودند از سوی 

پلیس استان فارس دستگیر شدند.
    چنــد روز قبل مأموران پلیــس از ربودن 
پسری ۲۰ ســاله در شیراز با خبر شدند و در 
پی اعالم این آدم ربایــی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. 
نخستین بررسی ها نشان می داد پنج سرنشین 
یک دســتگاه خودرو پژو 4۰5، این پسر را با 
تهدید سالح  ربوده  و سپس متواری شده اند.

ســردار ســرتیپ رهام بخش حبیبی فرمانده 
انتظامی استان فارس اظهار داشت:  با تالش ها 
و اقدامات اطالعاتی و پلیسی توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی و مأموران پلیس فتا اســتان، در 
نهایت مخفیگاه ربایندگان در یکی از باغ های 
اطراف شهر شیراز مورد شناسایی قرار گرفت 
و  مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند.  طی 

یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی هر پنج متهم  
دستگیر شدند و از آنها  یک قبضه اسلحه گرم 
و تعدادی ســالح سرد کشــف و  گروگان نیز 
به صورت صحیح و ســالم آزاد شد. در ادامه 
مشخص شد سرکرده ۳۰ ساله این باند دارای 
ســابقه آدم ربایی در سال 9۲ بوده و از سوی 
دادگاه  به ۲5 سال حبس محکوم شده بود اما 
متواری شده و اقدام به ربودن این پسر ۲۰ ساله 

کرده بود. 
  وی دربــاره علت و انگیزه افراد از انجام این 
بازجویی های  در  کــرد:  عنوان  گروگانگیری 
صورت گرفته، مشــخص شــد که ربایندگان 
در قبــال آزادی گروگان درخواســت مبلغ 4 
میلیارد تومــان از خانواده وی کــرده بودند. 
فرمانده انتظامی اســتان فــارس با بیان اینکه 
گروگان ۲۰ ســاله تحویل خانواده وی شــد، 
تأکید کرد: اســتان فارس محــل ناامنی برای 

انجام فعالیت های مجرمانه است و مخالن نظم 
و امنیت عمومی بدانند که در صورت ارتکاب 
جرم با برخــورد قاطع و قانونی پلیس مواجه 
خواهند شد. ســید مصطفی بحرینی، دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان فارس در این 
باره گفت: با اقدامات فنی  و پلیســی و نظارت 
مستقیم معاون دادستان و سرپرست دادسرای 
جنایی شــیراز پس از شناسایی محل اختفای 
آدم ربایــان، گروگان در ســالمت کامل آزاد 
شــد.وی با بیان اینکه آدم ربایان مســلح به 
سالح گرم و ســرد بودند و دستگیری آنان با 
درگیری مسلحانه همراه بود، گفت: آدم ربایان 
در ازای آزادی گروگان، تقاضای رمز ارز کرده 
بودند. پس از دستگیری متهمان  پرونده قضایی 
برای آدم ربایان تشــکیل و به شعبه تخصصی 
 فرستاده شد که در دادسرا به صورت ویژه و در 

سریع ترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.

سرویس حوادث// ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد 
دو متخلف شکار و صید را دستگیر کردند. 

   جعفری فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان حاجی آباد با اشاره به 
دستگیری دو متخلف شکار و صید گفت:از متخلفان الشه هفت قطعه تیهو، گوشت 

َکل وحشی و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی کشف وضبط شد.جعفری گفت: جریمه 
شــکار هر راس قوچ وحشی ۲5 میلیون تومان، میش وحشی ۷5 میلیون تومان و 
هر قطعه پرنده تیهو ۳۰۰ هزار تومان است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی  

گفت: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در حاجی آباد 

آگهی مزایده نوبت اول  
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده هاي اجرائی 
9609987610400747 که طي آن محکوم علیه آقاي علي تیماس فرزند دادشاه محکوم 
بــه پرداخت مبلغ 6/020/000/000 ریال بابت محکوم به در حق خانم نجمه کریمی 
فرزند محرم و مبلغ 301/000/000  ریال بابت تیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم 
گردیده است که در این راستا ملک به شماره پالک ثبتي 26210 فرعي از 3 اصلي متعلق 
به محکوم علیه آقاي علي تیماس توقیف که پس از کارشناسي با شرایط ذیل به مزایده 
گذاشته مي شود . موضوع مزایده : در خصوص ارزیابي پالک ثبتي 26210فرعي از 3 

اصلي ، از ملک فوق بازدید و گزارش کارشناسي به شرح ذیل حضورتان ارسال میگردد :
 آدرس ملک : بندرعباس ، خیابان گوهران ، انتهای کوچه داماهي 7مجتمع مسکوني امام رضا بلوک 5 طبقه دوم 

مشــخصات ثبتي سند : سند به صورت شش دانگ عرصه و اعیان به متراژ 108/2متر مربع ، 26210 فراعي از 3 
اصلي واقع در بخش دو بندرعباس دارای پارکینگ اختصاصي و در مالکیت حقوقي شرکت سهامي مخابرات استان 

هرمزگان 
مشــخصات واحد : دارای دو اتاق خواب با قدمت طوالني ، پارکینگ اختصاصي، انشــعاب آب و برق، نماي 

ساختمان آجر واقع در طبقه دوم از یک مجموعه دو طبقه روی پیلوت
ارزیابي ملک : با توجه به اظهارات خواهان ، این واحد فاقد سند میباشد و کارشناسی بر اساس مدارک ابرازي از 
سوی ایشان و در نظر گرفتن امکانات و مشخصات واحد فوق بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي بانکي و شخصي 
. عوارض . مالیات . براي عرصه و اعیان مجموعاً 18/000/000/000 )هیجده میلیارد ریال ( میباشد.این کارشناسي 
بر اساس بازدید از محل و مدارک تحویلي در مورخ1401/04/13تنظیم شده است و اگر بعدها مدرکي یا توضیحي 
اضافه گردد یا نقصي در مدارک باشد شامل این گزارش نمیگردد. ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با 
شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود .- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . - کلیه 
هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است. - پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام 
مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام ده درصد مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب 
شــماره IR0100004062012907685962 نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا 
تحویل نمایند . - اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . - مزایده در روز سه شنبه ساعت 9:00 صبح 
مورخ 1401/06/01 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبي - کوچه فتح 
المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت - حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید . - در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده 
خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از 
سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در 
مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

محمد رحمانیان - دادورز شعبه سوم حقوقی دادگستري بندرعباس

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران یک مرحله ای

شماره ۱40۱/0۱3

موضوع آگهی :
ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا
    www.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱40۱/05/22

 سند مالکیت خودرو سواری استیشن هیوندای توسان پالک  69238 شخصی 
قشم مالک مهناز کمالی به شماره شاسی TMAJ38۱35GJ۰2۰۱۰9 شماره 
موتور G۴NAFU۰32366 مدل 2۰۱6 رنگ سفید مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
دهقانی  محمد/  آقای  اینکه  به  نظر 
استناد  به  موسی  فرزند  سیاهکی 
بشماره  محلي  استشهادیه  فقره  دو 
مورخ   140121723136007620
1401/04/28مدعیست که سند مالکیت 
قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
آپارتمان طلق با عرصه وقف به پالک 
ثبتي 777 فرعي از 38- اصلي ، مفروز 
اصلی  از  فرعی  از 357  شده  ومجزا 

مذکور ، قطعه 9 در طبقه 4 واقع در بخش 01 ناحیه یک بندرعباس 
متر مربع بشماره چاپي 346894 سری ب  ،  مساحت 90.96 
سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 139720323136011451 که 
بنام محمد / دهقانی سیاهکی فرزند موسی شماره شناسنامه 321 
تاریخ تولد 1334/03/01 صادره از بندرعباس دارای شماره ملی 
3391369035 ثبت ، صادر وتسلیم گردیده ، که سند فوق به علت 
جابجایی مفقود گردیده که تقاضاي صدور سند مالکیت المثني 
نموده ؛ لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحي و تبصره ذیل آن 
بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالک 
مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستي از 
تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این 

صورت وفق مقررات اقدام مي گردد .1401/167 م/الف 
تاریخ انتشار : 1401/05/12

 علی ا میری  - سرپرست اداره ثبت اسناد 
و امالک ناحیه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

۱۸00 تُن برنج احتکاری در هرمزگان کشف شد 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای امیر حسین پانی بشماره وکالت 36637 مورخ 1401/05/5به استناد دوبرگ استشهاد شهودگواهی شده در 
دفتر45 قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک 
فوق در قشم - شهرک سام و زال قطعه یک بخش هشت که در اجرای ماده یکصدوچهل قانون برنامه سوم توسعه ، سندمالکیت 
صادر وتحویل مالک گردیده است و به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات :یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با 
کاربری مسکونی به پالک ثبتی 33649 فرعی از 1939 اصلی ، مفرور و مجزا شده از 33473 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 1 
در طبقه 1 و واقع در بخش 8. ناحیه .. حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 104.34 متر مربع بمالکیت علیرضا 
/ زارع فرزند رضا شماره شناسنامه 17017 تاریخ تولد1353/05/12صادره از شیراز دارای شماره ملی 2291680358 با جز 
سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 42240 تاریخ1400/12/21 دفترخانه 

اســناد رســمی شماره 45 شهر قشم استان هرمزگان ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 775802 سری ه سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 
140020323056004547 ثبت گردیده است.

    لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت وتبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده و یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید  بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند 

مالکیت ی اسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد .1401/039 م/الف 
تاریخ انتشار : 1401/05/12

  محمد آرامش   - مدیر واحدثبتی اداره ثبت ملک شهرستان قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
حوزه ثبت ملک قشم
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خبری

شهرستان

۱75بسیجی کشور در کیش دوره غواصی می بینند 
  ســرویس شهرستان//  مدیرعامل شــرکت عمران، آب و خدمات 
کیش گفت: امسال به مناسبت گرامیداشت شهدای کربالی چهار، ۱۷5 
بسیجی کشور در این جزیره آموزش غواصی می بینند. محسن نظر پور 
در آیین تجلیل از مقام آوران نخســتین مسابقات قهرمانی غواصی آزاد 
عمق ایران اظهار داشت: شهدای غواص برترین الگوی غواصان کشور 
هستند و امسال با همکاری فدراسیون نجات غریق و غواصی به مناسبت 
گرامیداشت یاد و خاطره این شــهیدان ۱۷5 بسیجی آموزش غواصی 
می بینند.وی با بیان اینکه غواصی از معدود رشته هایی است که کاربرد 
نظامی ، صنعتی و ورزشــی دارد افزود: این بسیجیان از سراسر کشور و 
با همکاری ســپاه پاسداران انقالب اســالمی برای شرکت در این دوره 
انتخاب می شوند تا رهرو شهیدان غواص جنگ تحمیلی به ویژه عملیات 
کربالی باشــند.نظر پور همچنین از آمادگی این شرکت برای حمایت از 
برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی غواصی در این جزیره تاکید کرد 
و گفت: با توجه پتانســیل های کیش در حوزه غواصی تالش می شود 
که آن را به قطب اصلی این رشــته ورزشی در برگزاری مسابقات سطح 
جهانی و مرکز آموزشی آن تبدیل کنیم.رییس فدراسیون نجات غریق و 
غواصی هم در این آیین گفت:  کیش یکی از امن ترین ســواحل کشور 
را دارد و الزم است با توجه به این ویژگی این جزیره را به عنوان قطب 
 غواصی کشور معرفی کنیم.مهدی حیدری افزود: در این راستا عالوه بر 
برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات و کالس های مختلف با استانداردهای 
 جهانی، آبان امســال مســابقات اســکوبار نیز در این جزیره برگزار 
 می شود.رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش هم گفت: باید در کنار 
پتانســیل های طبیعی از جمله دریا و صخــره های مرجانی، امکانات 
ورزشی این جزیره قابلیت میزبانی از رویدادهای ورزشی غواصی در این 
 منطقه با استاندارهای جهانی را فراهم کرده است.به گزارش ایرنا، عزیزاهلل 
فرضی پور یادآور شد: تیم ملی غواصی ایران در حال کسب آمادگی برای 
حضور در مسابقات جهانی در کشور ترکیه است که آماده میزبانی از اردوهای 
این تیم در جزیره هستیم.نخستین دوره مسابقات قهرمانی غواصی کشور 
نهم مرداد در کیش با حضور ۲۶ ورزشکار از 9 استان کشور برگزار شد.در 
این مسابقات رضا زندی از کرمانشاه با رکورد ۳5 متر، حسین عبدالهی 
 با رکورد ۲۷ متر و دانیال حســین زاده با ۲۰ متر هر دو از جزیره کیش 
مقام های اول تا سوم را کسب کردند. این مسابقات در راستای برنامه های 
کمیته غواصی آزاد و به منظور توسعه این رشته با عنوان شهدای غواص 
ویژه گرامیداشت سردار شهید علیرضا شمسی پور در جزیره کیش برگزار 
شد.کیش 4۳9 هزار متر مربع فضای ورزشی دارد که سرانه ورزشی آن 
۱۱ متر برای هر نفر بوده که ۱۱ برابر کل کشور و چهار برابر میزان جهانی 
است .اکنون 44 هیات ورزشی در جزیره کیش فعال بوده که مرکز ورزش 
و تفریحات سالم این جزیره امسال برنامه های آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو 
و مسابقه مختلف را تدارک دیده است؛ در جزیره کیش حدود هفت هزار 

ورزشکار سازمان یافته و بیمه شده و ۶۷ مربی فعالیت دارند.

 ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
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 آبفا استان در بازدید فرماندار 
شهرســتان میناب از آب شــیرین کن 
»کرگان« اظهار داشــت: در حال حاضر 
پیشــرفت فیزیکي این پروژه ۵۰ درصد 
اســت و پیش بیني مي شود زمستان 

امسال به بهره برداري برسد.
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ عبدالحمید 
حمــزه پورمدیرعامل آبفــا هرمزگان در 
دیدار بــا معــاون اســتاندار و فرماندار 

ویــژه مینــاب، پیرامــون  پــروژه هاي 
آبرســاني شهر میناب و روســتاهاي این 
 شهرســتان بحــث و گفت و گــو کرد. 
حمزه پــور در این دیدار ضمن قدرداني از 
حمایت ها و پیگیري هاي استاندارهرمزگان 
 وهمراهــي فرمانــدار مینــاب در تحقق  
پروژه هاي آبرساني این شهرستان، توسعه 
آبرساني به این شهرستان به ویژه روستاهاي 
آن را یکــي از اولویت هاي آبفا بیان کرد. 
همچنین در حاشیه این دیدار، فرماندار ویژه 

و معاون اســتاندارهرمزگان و مدیرعامل 
آبفا استان از پروژه آب شیرین کن کرگان 
میناب  بازدید کردند. »مجید سلحشــور« 
فرماندار میناب در این بازدید بر راه انداری 
آب شــیرین کن کرگان با توجــه به نیاز 
مبرم مردم منطقه به آب آشــامیدنی، تاکید 
نیز درخصوص  استان  آبفا  کرد.مدیرعامل 
جزییات این پروژه گفت: آب شــیرین کن 
کرگان با ظرفیت اسمی ۳ هزار مترمکعب 
در شــبانه روز و با هدف کاهش فشار به  

منابع آبي میناب و تامین آب شــرب مورد 
نیاز ۱۲ روســتاي این شهرستان در حال 
احداث اســت. به گفته حمــزه پور؛ این 
پروژه با سرمایه گذاري بخش خصوصي و 
براي جمعیتي حدود  ۱9 هزار نفر در افق 
 طرح، اجرایي شده است. وي افزود: هزینه 
ســرمایه گذاري این آب شیرین کن 5۰۰ 
میلیارد ریال اســت. مدیرعامل آبفا استان 
اظهار داشــت: در حال حاضر پیشــرفت 
فیزیکي این پــروژه 5۰ درصــد بوده و 

 پیش بیني مي شــود زمســتان امسال به 
 بهره برداري برسد.  به گفته وي؛ هم اکنون تامین 
آب شــرب اهالي بندر کــرگان از مجتمع 
آبرساني زهوکي اســت که با بهره برداري 
از آب شــیرین کن کرگان، مشکل کم آبي 

در ۱۲ روســتا برطرف مي شــود. وي در 
پایان، از سرمایه گذاري بخش خصوصي در 
تســریع روند اجراي پروژه آب شیرین کن 
کرگان و پیمانکاران پروژه هاي آبرســاني 

این شهرستان قدرداني کرد.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

بهره برداري از آب شیرین کن سه هزار مترمکعبي »کرگان« در زمستان ۱40۱

  

  

کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح 
رای اصالحی شماره 140160323054000019 مورخ 1401/01/29 تصرفات مالکانه آقای 
احمد نوروز پور فرزند حســین در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 673.51 مترمربع 
قســمتی از پالک های ثبتی 170 و 172 و 173 فرعی از 98- اصلی در اجرای بخشــنامه 
استاندارد سازی پالک جدید 1144 فرعی از 98 - اصلی تعیین گردید واقع در فین بخش در 
بندرعباس انتقال مع الواسطه به استناد مواد 1 و 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایی 
آن به جهت فوت مالک رسمی غالم بهروزی و غالم رضوانی و حسین نوری زاده و وراث 
رای به به طی تشــریفات ثبتی و صدور ســند مالکیت بنام متقاضی مذکور صادر گردیده 
است و مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکورو سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت 
رسمی صادر و تسلیم گردد لذا در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی رای مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه 
ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشــار آگهی ، اعتراضی از طرف کســی به اداره ثبت 
اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در 
 حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه 
به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم 
دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد 
نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .1401/170م/الف 

 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/27
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه اصغر اســکندری پور به استناد درخواست وارده 
140162655757000107 مورخ 1401/03/18 در خصوص 
پالک 5360 فرعی از 3- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس 
مدعی شــده است که ســند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمــان که به بنامش در دفتــر 132 صفحه 124 ذیل ثبت 
23329 ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 652491 الف 91 
صادر گردیده است که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود 

گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا باستناد ماده 120 
آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به پالک مذکور و یا وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد  مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد 

شد . 1401/168 م/الف- تاریخ انتشار : 1401/05/12
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

   

سرویس شهرســتان// مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان از 
افتتاح ۱۸ کیلومتر راه روستایی در بشاگرد خبر داد. 

 عباس شــرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای هرمزگان گفت: ۱۸ 
 کیلومتر راه روســتایی در شهرســتان بشــاگرد با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال به 
بهره برداری رسید.وی با اشــاره به پایان عملیات اجرایی آسفالت راه روستایی 
بخش گوهران بشــاگرد خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح، 5 روستای 
کسیسه ای، تیدر، بیورچ، بشنو و در شهر با جمعیت مجموعا ۳۲4 خانوار از راه 

آسفالته برخوردار شدند.
  شــرفی افزود: ایمن ســازی و بهســازی راه های ارتباطی این استان از جمله 
فعالیتهای مهم این اداره کل می باشــد که این اداره کل اقدامات گسترده ای را در 

زمینه بهسازی و آسفالت راه های روستایی در دست اجرا دارد .
    بــه گزارش فــارس، مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای هرمزگان، 
راه های روســتایی را نمادی از اراده دولت برای توســعه و پیشرفت روستاها 
برشــمرد و افزود: راه روستایی ایمن و مناسب باعث بهبود بازاریابی محصوالت 
کشــاورزی و افزایش درآمد روستاییان شده و تمایل آنها را به زندگی در روستا 

افزایش می دهد.

افتتاح ۱۸ کیلومتر راه روستایی در بشاگرد 
رئیــس  شهرســتان//  ســرویس 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان با 
 اشــاره به برنامه های دانشگاه جهت 
بیشــتر هر چه  تجهیز  و   توســعه 
  بیمارستان های استان به ویژه در جزایر و 
شهرستان های کم برخوردار، گفت: از 
ابتدای پارسال تاکنون ۶۰ میلیارد ریال 
تجهیزات پزشــکی برای بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( قشم خریداری شده 

است. 
    دکتر حســین فرشیدی با اعالم این 
خبر به رســانه ها اظهار داشت: عمده 
تجهیزات خریداری شــده شــامل سه 
عدد تخت آی ســی یــو ، 4۰ تخت 
بستری ،دستگاه ماموگرافی، الکترولیت 
آناالیزر دستگاه ونتیالتور، تشک مواج، 

دســتگاه الکتروکاردیوگراف، ۱۰ عدد 
کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز 
کانتینری و برخی موارد دیگر است.وی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز تهیه 

و خریداری یک دستگاه تصویربرداری 
پزشکی و یک دســتگاه الپاراسکوپ 
جهت تجهیز بیشتر بیمارستان قشم در 
دست انجام است.به گزارش ایرنا، رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره 
به روند توسعه حوزه بهداشت و درمان 
هرمزگان به ویژه در جزایر، بیان داشت: 
در طول سال های اخیر اقدامات بسیار 
خوبی در این حوزه انجام شــده و هم 
اکنون ۲هزار و 5۷۳ تخت بیمارستانی 
در بخش دانشــگاهی و غیردانشگاهی 
هرمزگان فعال است.  به گفته فرشیدی، 
پیش از این هرمزگان در شاخص تخت 
به جمعیت فاصله بســیاری با میانگین 
کشــوری داشت که خوشــبختانه این 
فاصله در دولت سیزدهم تا حد زیادی 
برطــرف و هم اکنون نســبت تخت به 
جمعیت در اســتان ۱.۳۶ و استاندارد 

کشوری این شاخص ۱.۷۷ است.

بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم به ۶۰ میلیارد تجهیزات پزشکی مجهز شد

آگهی مزایده )نوبت دوم(  
 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده 
اجرائي کالســه 140040420000081172 و شــماره بایگاني 0001352 
دعوي فروغ پارس پایا ، عادل باقري فرزند غالم به طرفیت شرکت خانه 
سبز عمران بندر مبني بر پرداخت مبلغ 2/900/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 101/404/000ریال بابت هزینه دادرسي و تعرفه خدمات و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و قانوني و خسارت تاخیر تادیه که در راستاي 
اجراي حکم یک واحد تجاری به شــرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود 

.موضوع مزایده : یک واحد تجاري
 آدرس ملک : بندرعباس خیابان شــریعتی چهارراه فاطمیه روبروي مسجد فاطمیه ساختمان پزشک 

زیرزمین 1
مشخصات ثبتي سند : پالک فرعي 5 از 680 اصلي بخش 1 طبقه زیر زمین 1 قطعه 1 به مساحت 562/98 
متر مربع مفروز و مجزي از 4 شــماره سریال سند چاپي 992164 الف 1400 صادره1400/11/23 و 
طبق تصویرسند ارائه شده مالک 967 سهم مشاع از 1000 سهم عرصه واعیان واحد تجاري مذکور بنام 

شرکت خانه سبز عمران بندر به شناسه ملي 10800069367 می باشد .
ارزیابي ملک : با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طي مدارک ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت 
کیفیت و قدمت ساخت شکل هندسي ، ارزش منطقه اي و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته ، انشعابات 
ومتعلقات آن و وضعیت فعلی بازار امالک و مســتغالت ) عرضه و تقاضا ( همچنین بدون در نظر 
گرفتن وقفي بودن ، مستحق الغیر بودن ، بازداشتی بودن و تعهدات دیون و بدهي احتمالي که ممکن 
است به اشخاص حقیقی و حقوقي یا سایر موسسات ، بانک ها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته 
باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و 
مدارک ابرازي و با در نظر گرفتن دارد سایر پارامتر ها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانب 
ارزش 1000 ســهم )ششــدانگ(عرضه او اعیان مغازه مورد نظر به انضمام ارزش متعلقات آن جمعا 
مبلغ209/145/000/000 ریال )دویست ونه میلیارد ویکصد چهل و پنج میلیون ریال( اعالم مي گردد. 
ارزش 967 سهم از 1000 سهم عرصه و اعیان و متعلقات آن متعلق به شرکت خانه سبز عمران بندر 
مبلغ 202/243/215/000 ریال )دویست ودو میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون و دویست و پانزده 

هزار ریال ( جهت پایه مزایده اعالم می گردد .
1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به 
معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در 
تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي 
بحساب شماره IR 220100004062012907685962 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض 

سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

 5- مزایده در ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ 1401/05/30 در محل دفتر شعبه سوم اجرای حقوقی 
بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد  نماید.

6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلســه مزایده و با انقضــای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده 
خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود 
که بدواً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد 
و متقاضیان شــرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم 

دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .
اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس شهرستان//  مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در دیدار چهره به چهره با مردم شهر 
درگهان گفت: مشکالت زیرساختی، خدماتی و 
رفاهی این شهر تجاری با همکاری بین مسئوالن 

حل شدنی است. 
   این مطلب را افشار فتح الهی در دیدار مردمی با 
ساکنان شهر درگهان که در مسجد امام حسین)ع( 
این شــهر برگزار شــد، عنوان و درخواست  های 
مردمی در خصوص مشکالت مربوط به کمبود آب، 
نیازهای زیرساختی، خدماتی، و رفاهی شهروندان، 
مسکن جوانان، اتباع بیگانه و درخواست های کسبه 
مجتمع های تجاری شــهر درگهان را موردبررسی 
قرار داد.وی با اشــاره به این مطلب که درگهان به  

عنوان یک شــهر تجاری و خوش  نام در کشــور 
شناخته می شــود، اظهار داشت: متاسفانه این شهر 
دچار مشــکالت پنهان و زیرساختی است که در 
طول سالیان به جای رفع شدن از سوی مسووالن 
وقت، دچار انباشتگی شده است.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم ادامه داد: در دولت حاضر که افتخار 
خادمی مردم را دارد، در تالشیم تا عقب ماندگی های 
سال های گذشته را جبران کنیم اما حجم کمبودها 
بســیار زیاد است و برای رفع همه این مسایل نیاز 

به زمان داریم.
*  آب اولویت نخست رفع نیازهای درگهان

  فتح الهی با اشــاره به مشــکل کم آبی در شــهر 
درگهان گفت: حل مشکل آب شهر درگهان یکی 
از اولویت های کاری  این سازمان بود که با برداشتن 
بار هزار و 5۰۰ مترمکعبی از دوش آب شیرین کن 
این شــهر بخشی از مشــکل حل و در گام دوم با 
انعقاد قرارداد با شرکت قشم مولد، بخش دیگری از 
مشکل رفع می شود.به گفته وی، موضوع ساماندهی 

اتباع بیگانه به عنوان یک مطالبه عمومی نیز نیازمند 
همکاری اعضای شورای تامین استان و شهرستان 
برای رسیدن به نقطه تعادل است.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم از اجرایی شــدن طرح مسکن 
جوانان در شــهر درگهان خبــر داد و گفت: با به 
اجرا درآمدن طرح مسکن جوانان قشم که از غرب 
جزیره آغاز شده و به سمت مرکز درحرکت است، 
در حال رفع این نیاز هستیم و در شهر درگهان نیز 
با همکاری اعضای شورا و شــهرداری تا دو ماه 

آینده، مکانی برای اجرای طرح یادشــده جانمایی 
می شود.وی موضوع گرانی اجاره  بها و مسکن را با 
اجرایی شدن طرح مسکن جوانان قابل  حل دانست 
و خاطرنشان کرد: گام دیگر برای کمک به کاهش 
فشار به مردم، اعالم ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ 
درصدی اجاره بها بود که انتظار داریم با همکاری 

نهادهای مرتبط، اجرا شود.
    بــه گــزارش ایرنا، فتح الهی در ایــن دیدار، به 
خواســته  های حــدود 5۰ شــهروند به  صورت 
خصوصی رسیدگی کرد و دستور بررسی نیازهای 
زیرســاختی، اجتماعی و عمومی شهر درگهان را 
صادر کرد.شــهر درگهان در ۲۰ کیلومتری غرب 

شهر قشم واقع شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

مشکالت درگهان با همکاری مسئوالن حل شدنی است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان در نظر دارد انجام تشریفات اداری- مالی و قانونی پیرامون 
توزیع و ترخیص کاالهای اساسی کشتیهای  وارداتی و انجام امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی و 
 سایر امور محوله بصورت حجمی در ساختمان ها و انبارهای ملکی و در اختیارخود را از طریق مناقصه عمومی یک 

مرحله ای به مدت یکسال به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید .
 لذا کلیه شرکتهای مجاز تامین نیروی انسانی  که 1( گواهینامه تعیین صالحیت شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی و 
مهندسی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان دارای مدت و مهلت اعتبار حداقل تا 3 ماه  2( گواهینامه 
تایید صالحیت ایمني امور پیمانکاری از اداره  کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان دارای مدت و مهلت اعتبار 
حداقل تا 3 ماه را دارا می باشند و همچنین امکانات و توانایی الزم را در این زمینه در اختیار دارند می توانند با توجه به 
شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( در مناقصه مذکور شرکت نمایند .  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 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .ضمناً مناقصه گران می بایست پس از ثبت و بارگذاری کلیه اسناد 
و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir )پاکت الف( را 
به صورت الک  و مهر شده و با ضرب مهر شرکت با ذکر موضوع مناقصه در لفاف مناسب قرار داده و حد اکثر تا ساعت 
13/30 روز دوشنبه مورخ  1401/05/31 به دبیرخانه حراست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان تحویل 
و رسید دریافت نمایند . صرفاً اسناد پاکت های پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است و در 
جلسه بازگشایی پاکات(ب( و )ج( ، اسناد فیزیکی )کاعذی( و اسناد فاقد امضاء الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه 

مورد پذیرش نیست . 1( تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/05/10  می باشد .
2( مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت : از تاریخ  1401/05/10  لغایت 1401/05/19  از ساعت 8 صبح 

لغایت 19
3( مهلت زمانی تحویل  پیشنهادات  از  تاریخ   1401/05/20  لغایت 1401/05/31 از ساعت 8 صبح لغایت 19

4( زمان  بازگشایی پاکات: ساعت 10/00 روز   سه شنبه تاریخ 1401/06/01
5( مکان بازگشایی پاکات : بندرعباس بلوار دانشگاه ، روبروی دانشگاه آزاد اسالمی اداره کل غله و خدمات بازرگانی 

استان هرمزگان .6( سایر شرایط وجزئیات دراسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس 
بندرعباس بلوار دانشگاه ، روبروی دانشگاه آزاد اسالمی - واحد حقوقی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان 
مراجعه و یا با تلفن 33664391  تماس حاصل فرمایید . اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه ستاد : مرکز تماس :1456  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

واحدحقوقی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان
شناسه آگهی : 1357135

نوبت دوم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز با نیت های خوب از خواب بلند می شوید 
و تصمیم دارید که قبل از شروع یک کار جدید به 
کارهای نیمه تمام تان سر و سامان دهید. اما ممکن 
است روز به پایان برســد و ببینید که هنوز کارهای نیمه تمام 
به سرانجام نرسیده اند، البته این مشکل جدیدی نیست. امروز 
فرصتی دست داده که از این چرخه ی تکراری خارج شوید و با 
تمرکز به انجام کارهای تان بپردازید. اگر امروز کارهای تان تمام 
نشوند، فردا به سختی می توانید با آن ها دست و پنجه نرم کنید.

  اردیبهشت :
دل تان می خواهد به حال خودتان باشید، اما کارهای 
زیادی هستند که انتظارتان را می کشند. اگر در منزل 
تنها بمانید و کاری نکنید، آن وقت فکرتان مدام پیش 
کارهایی خواهد بود که باید انجام شان دهید. اگر هم اوقات تان را با 
دوستان و خانواده سپری کنید، آن وقت شاید دل تان بخواهد که ای 
کاش در ســکوت و آرامش منزل می ماندید. در هر صورت یادتان 
باشد که عدم رضایتی را که احساس می کنید به دیگران نسبت ندهید. 

   خرداد :
امروز یک فرصت هیجان انگیز دســت داده که 
 انعطــاف پذیری خود را نشــان دهید. به عالوه 
می توانید کاری که دل تان با آن نیست را به طرز 
موفقیت آمیزی به انجام برســانید. وقت تان را به خاطر تغییر 

چیزهایی که در کنترل شما نیستند تلف نکنید. 
  تیر :

به کلماتی که امروز به کار می برید فکر کنید. ممکن 
است به اشتباه خشم کسی را برانگیزید که معمواًل 
تمایلی به بروز احساســات اش ندارد. البته این اشتباه موجب 
اختالفات جدی نخواهد شد. بهترین راهکار برای رسیدن به 

نقطه ی آرامش و تعادل این است که صادقانه عمل کنید.
    مرداد :

مدیریت مالی امــروز به یکــی از آن کارهای 
سخت تبدیل شده اســت، زیرا هر چه بیشتر به 
جزییات دقت می کنید، بیشتر به اطالعات متضاد 
و ناهماهنگ دســت می یابید. شاید امروز فرصت کافی برای 
رمزگشایی همه ی امور نداشته باشید، اما بدانید که غرق شدن 
در حقیقت از بروز بحران های احتمالی جلوگیری خواهد کرد. 
آرامش و خونســردی خود را حفظ کنید و به دنبال راه حل 

باشید. در نهایت خالقیت شما جواب خواهد داد.
  شهریور :

قبل از این که نا امیدی شما به خشم تبدیل شود 
باید راهی پیدا کنید تا آن را بروز دهید. اگر عصبانی 
باشید ممکن است با دوستان و همکاران تان دعوا 
کنید و این امر موجب تشدید فشارها خواهد شد. شاید تمایل 
داشته باشید که این وضعیت آشفته را به دیگران نسبت دهید، اما 
بد نیست کمی هم در رفتار خودتان دقیق شوید و ببینید شما چه 

قدر در به وجود آوردن این وضعیت نقش دارید. 
 مهر :

امروز به راحتی می توانید در رویاهای قشنگ تان 
گم شوید. تصورات شما می توانند ایده های ناب و 
 خالقانه ای را در اختیار تان قرار دهند، اما تبدیل 
 آن ها به واقعیت کار چندان آسانی نیست. اگر از امور جانبی 
زندگی تان کم کنید شاید بتوانید به اهداف تان دست پیدا کنید. 
مدتی از شــلوغی ها دور باشــید تا در آرامش و سکوت به 

خالقیت های تان مجال بروز دهید.
  آبان :

امروز شاید احساس کنید که دوستان تان در دسترس 
 نیســتند، اما این فقط یک نشانه است که به شما 
می گوید به آن ها نیاز دارید، نه این که رفتار آن ها تغییر کرده 
باشد. نمی توانید این فاصله ی احساسی را درک کنید، اما هنوز 
هم تمایل دارید که به آن ها محبت کنید، حتی اگر آن ها رغبتی 
به صمیمی تر کردن روابط تان نداشته باشند. اما هر چه بیشتر 
خودتان را به دیگران نزدیک کنید، آن ها بیشــتر از شما دور 
خواهند شد. به شما توصیه می شود که برای مدتی توجه تان را 

به کارهای خالقانه بدهید تا این وضعیت تمام شود.
     آذر :

به نظر می رســد که تالش های اخیرتان چندان 
مورد توجه قرار نگرفته اند. اما امروز مورد توجه 
قرار خواهید گرفت. در چشم بعضی ها مثل یک 
قهرمان واقعی به نظر می رسید. اما شما فقط دارید همان کارهای 
عادی خود را انجام می دهید و به نظر خودتان کار خیلی بزرگی 

انجام نداده اید.
  دی :

امروز ممکن است با یکی از دوستان تان اختالف 
نظر داشــته باشــید، اما این اختالفات به تدریج 
در طول روز به جاهای خوب کشــیده خواهند 
شــد. بد نیست با کسانی که با شما هم فکر هستند وارد بحث 
 شوید. البته ممکن است گفتگوها به موضوعاتی مانند مذهب یا 
سیاست کشیده شود که شما همیشه از آن ها فراری بوده اید. 
وقتی حرف های تان را زدید به دیگران هم فرصت حرف زدن 

را بدهید.
    بهمن :

امروز حس ششــم تان به شدت قوی شده است 
 و می توانید به جزییاتی دقت کنید که همیشــه 
آن ها را نادیده می گرفتید. حواس تان باشد که این قابلیت خود 
 را به رخ دیگران نکشید. اگر اعتماد به نفس شما به گستاخی 
کشیده شود ممکن است همه چیز به ضرر شما تمام شود. برای 
این که شانس موفقیت تان زیاد شود باید دیدگاه تان را اصالح 

کنید.
   اسفند : 

حواس تان باشــد که امروز خشم تان را به کسی 
که تقصیری ندارد انتقال ندهید. اگر ناگهان عصبانی 
شوید ممکن است همه ی تالش های تان نابود شود. اما مشکل 
این جاست که اگر چیزی هم نگویید باز ممکن است موانعی 
سر راه تان به وجود بیاید. سعی کنید تهدیدآمیز حرف نزنید تا 

دیگران با شما همراه شوند.

    
ســرویس اجتماعی  // روان درمانگر و اســتاد 
دانشگاه با اشاره به وقوع سیل در روزهای اخیر 
و حوادث تلخی که در پی داشت، گفت: گرفتن 
عکس و فیلم از حــوادث غیرمترقبه به ویژه در 
لحظه بحران و عدم توجه به هشدارهای عمومی 
به عنوان رفتارهای پرمخاطره، مستلزم آموزش از 

دوران کودکی است. 
   مهدی عســکری پور افزود: امروزه یک اختالل 
تحت عنوان »اختالل ســلفیتیس« در دنیا مطرح 
می شــود که در کتاب »دی سی« به عنوان مرجع 
رســمی در زمینه اختالالت روانی به ثبت نرسیده 
اســت؛ اما تحقیقات و پژوهش هــای متعددی از 
ســال ۲۰۱5 در این زمینه انجام گرفته و مقاالت 
مختلفی نیز نوشته شده است.وی توضیح داد: این 
اختالل به گروهی اشــاره می کنــد که به صورت 
افراطی اقــدام به گرفتن عکــس و فیلم با هدف 
انتشار در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
کــرده و عکس و فیلم ها را در اختیار دیگران قرار 
می دهند. از دیدگاه روانشناسان این حوزه، این گروه 
تمایل به خودنمایی و نمایش جنبه های شخصیتی 
خود به جامعه داشــته و این نمایش شخصیتی با 
اختالل خودشــیفتگی به عنوان یک آسیب روانی 
هم مرتبط است. این روان درمانگر اظهار داشت: در 
همه اجتماعات خانوادگی، مهمانی ها و دورهمی ها 
عمدتا عکس های یادگاری گرفته می شــود، اما 
بیماران مبتال به این اختالل رفتار وســواس گونه 
خواهند داشت. گرفتن عکس و فیلم را از زوایای 
مختلف، مرتبا تکرار کــرده و با برنامه های متعدد 

درصدد ویراش عکس ها و تغییر افکت ها خواهند 
بود.عســکری پور ادامه داد: برخــی از گروه های 
جمعیتــی نیز فارغ از بحث اختــالالت روانی، به 
دالیل مختلف از جمله کمبود اعتماد به نفس اقدام 
به گرفتن عکس و فیلم )به صورت افراطی( کرده و 
در حقیقت بیش از اندازه به خود توجه می کنند. این 
گروه در رویدادهای مختلف از جمله وضعیت بحران 
)حوادث غیرمترقبه( نیز به دنبال گرفتن عکس، فیلم 
و انتشار سلفی در شبکه های اجتماعی بوده و گاه 
به هشــدارها نیز توجه نمی کنند.وی اضافه کرد: 
»بهسازی محیط اطراف« یکی دیگر از دالیل مهم 

این مساله است. این مولفه به گرفتن سلفی در اماکن 
خاص برای کسب عواطف و احساسات خوشایند 
و همچنین »پز دادن« )تکبر و تظاهر( تعبیر می شود.
این مدرس یادآور شد: رقابت اجتماعی به ویژه در 
فضای مجازی و اصطالحا دریافت الیک بیشتر در 
شبکه های اجتماعی نیز از جمله دالیل رفتارهای 
پرمخاطره است. این قشر جمعیتی تشنه توجه است 
و تصور می کند از طریق ارسال و انتشار عکس ها 
و فیلم های پرخطر در کانون توجه قرار می گیرد.وی 
افزود: این جمعیت از این طریق کسب عزت نفس 
کرده و با تغییر خلق و خو اعتماد به نفس خود را 

تقویت می کند. تصور می کند در گروه های اجتماعی 
متعدد، دوستان و اقوام پذیرفته می شود و به طور کل 

به دنبال شآن منزلت اجتماعی است.
  راهکار چیست؟

   این روانشــناس عنوان کرد: اصالح این شــکل 
از رفتارها شــخصی است و باید به صورت فردی 
به این رفتارها پرداختــه و درصدد اصالح بود. به 
عنوان مثال، در صورت نسبت اختالل »سلفیتیس« 
به شخص، باید به دنبال معالجه و درمان بیمار بود.

عسکری پور گفت: آموزش مهارت های زندگی نیز 
باید از دوران کودکــی در مدارس و مراکز علمی 

مورد توجه قرار گرفتــه و راهکار کاهش و رفع 
کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس تعلیم داده شود. 
در صــورت ضعف آموزش در ایــن زمینه، انجام 
رفتارهای پرمخاطره روشــی جهت جلب نظر و 
توجه، فخرفروشی و تکبر، تقویت اعتماد و عزت 
نفس خواهد شد.آموزش مهارت های زندگی باید 
از دوران کودکی در مدارس مورد توجه قرار گرفته 
و راهکارهای کاهش و رفع کمبود اعتماد به نفس 
و تقویت عزت نفس تعلیم داده شــود. در صورت 
ضعف آمــوزش در این زمینه، انجــام رفتارهای 
پرمخاطره روشی برای جلب توجه، فخرفروشی و 
تکبر، تقویت اعتماد و عزت نفس خواهد شد.وی 
تاکید کرد: خانواده ها نیــز به منظور فرزندپروری 
صحیح باید آموزش داده شــوند؛ بتوانند فرزندان 
خود را برای شناسایی مهارت ها، شخصیت و هویت 
فردی و نمایش آنها آماده کرده و به منظور معرفی 
شخصیت خود نیازمند انجام رفتارهای پرمخاطره 
نشوند.بنا به این گزارش، ساعت یک و ۳۰ دقیقه 
بامداد پنجشــنبه ۶ مرداد ماه در پی بارش شدید 
در پایتخت و رانش زمین، ســیل در شمال تهران 
و شهرســتان های فیروزکوه، دماوند و پاکدشــت 
جاری شــد.به گزارش قدس آنالین ؛ بر اســاس 
اعالم جمعیت هالل احمر کشور اکنون ۳۸5 نقطه 
از کشــور، ۲۰ استان، ۱۱۱ شهرستان و ۲9 محور 
مواصالتی متاثر از این سیالب بوده و تاکنون بیش 
از ۶۰ نفــر نیز در اثر این حادثــه جان خود را از 

دست داده اند.

 ســرویس اجتماعــی //  »تزریــق ژل لب با 
پایین ترین قیمت، بوتاکس صورت با مواد خارجی، 
ارائه خدمات لیزر با جدیدترین دستگاه های روز 
دنیا«؛ این جمالت تبلیغات هایی است که احتماال 
بیشتر ما آنها را در فضای مجازی یا بروشور های 

تبلیغاتی پخش شده در خیابان ها دیده ایم.
   تبلیغاتی که بســیاری از آنهــا متعلق به مراکز 
غیرتخصصی و آرایشگاه هاست و به دلیل تفاوت 
قیمت خدمات ارائه شــده در آنها با کلینیک های 
تخصصی، بســیاری از افراد را ترغیب به مراجعه 
بــه آنها می کند.  این در حالی اســت که در پس 
تبلیغات  پوشــالی این مراکز، آسیب ها و عواقب 
جبران ناپذیری در انتظار افراد است.متاســفانه در 
حال حاضر در بســیاری از آرایشگاه ها و مراکز 
غیراصولی کشــور خدمات زیبایی از جمله انجام 
لیزر، تزریــق ژل، بوتاکس و... توســط افرادی 
غیرمتخصص انجام می شود. این در حالی است که 
انجام این خدمات نیاز به تخصص پزشکی دارد اما 
شاهد انجام آنها توسط افراد غیرمتخصص هستیم. 
از سوی دیگر اصل و بی خطر بودن مواد تزریقی در 
خدمات زیبایی، از اهمیتی به سزا برخوردار است 
و این مواد تنها در اختیار پزشکان متخصص است 
و باید گفت در آرایشگاه ها یا مراکز غیرمجاز قطعا 
موادی تقلبی و غیراســتاندارد استفاده می شود که 

پس از مدتی عوارض خود را نشان خواهد داد.

*  به دنبال زیبایی با وعده هایی پوچ
  در همیــن خصوص شــهرام آریایی متخصص 
پوست و مو درباره انجام خدمات زیبایی به صورت 
غیرمجاز در مراکز غیرتخصصی از جمله آرایشگاه ها 
می گوید: »متاسفانه شاهدیم در کشور برخی امور 
غیرمجاز توســط آرایشگر ها یا حتی توسط افراد 
غیرمتخصص مانند پزشــکانی که فاقد تخصص 
هستند، انجام می شود. به طوری که روزانه موارد 
زیادی از لیزر، تزریق ژل، بوتاکس و... توسط افراد 
غیرمتخصص انجام می شود، این در حالی است که 
استفاده از لیزرهای پرتوان باید تنها توسط پزشک 
متخصص انجام شود و حتی پزشکان عمومی نیز 
اجازه اســتفاده از این دستگاه و ارائه خدمات آن 
به افراد را ندارند. هر چند بسیاری از آرایشگران و 
پزشکان عمومی نیز در قالب مراکز زیبایی در این 
زمینه در حال فعالیت هستند و پزشکان پوست و 
مو مجبور به جبران عوارض این اقدامات غیرمجاز 
هستند.« آریایی با اشاره به عوارض انجام خدمات 
زیبایی در آرایشگاه ها عنوان می کند: »متاسفانه به 
کرات شاهد بروز عوارض استفاده از لیزر های پر 
قدرت در آرایشــگاه ها و مراکز غیرمجاز هستیم. 
به طوری که بسیاری از افراد دچار سوختگی های 
مکرر، تغییر رنگ پوســت، بروز لک و در پی آن 
آســیب های روحی، روانی و جسمی می شوند و 

مراجعات زیادی از استفاده غیراصولی از دستگاه 
لیزر داریم. یکی دیگر از امور پر عوارض که اغلب 
بیماران زیادی نیز به دلیل عوارض آن به پزشکان و 
متخصصان پوست و مو مراجعه می کنند، تزریق ژل 
و بوتاکس در آرایشگاه هاست. چرا که آرایشگران 
با قیمتی پایین تر اقدام بــه تزریق ژل می کنند در 
نتیجه از مواد استاندارد استفاده نکرده و شاهد بروز 
عوارض جدی برای افراد هســتیم. به طوری که 
بسیاری از بیماران به دلیل انجام این امور غیرمجاز 
نصف لب، بینی یا گونه خود را از دســت داده یا 

ضایعه بزرگی روی صورت آنها باقی می ماند.«
* جوالن افــراد غیرمتخصص، دســتگاه های 

مسئول در خواب زمستانی
   وی بــا تاکید بر این که نهادهــای مربوط باید 
اقدامات الزم برای ممنوعیت این امور غیرمجاز را 
 انجام دهند، عنوان می کند: »نظارت بر فعالیت مراکز 
غیــر مجاز ارائــه کننده خدمــات زیبایی مانند 
آرایشــگاه ها بر عهده وزارت بهداشت و اصناف 
مربوط مانند صنف آرایشگران است. در واقع این 
اصناف موظف هستند آرایشــگران را از دخالت 
در امور پزشــکی منع کنند. از سوی دیگر وزارت 
بهداشــت نیز به عنوان متولی سالمت جامعه باید 
نسبت به این امور غیرقانونی پزشکان و آرایشگران 
نظارت و پیگیری های قانونی در این زمینه را انجام 
دهد.« این متخصص پوســت و مو تاکید می کند: 

»توصیه جدی بنده به همه 
کسانی که تصمیم 

انجام  بــه 
ر  مو ا

یــی  یبا ز
دارند، مراجعه به 

مراکز مطمئن و تخصصی 
اســت. به عالوه به هیچ وجه برای انجام امور 

زیبایی به آرایشگاه ها و افراد غیرمتخصص مراجعه 
نکنند؛ چراکه به ازای بهایی اندک، سالمت خود را 

در معرض خطر قرار می دهند.«
*  اعتمادی که چهره ام را به باد داد

   با توجه به افزایش موارد افراد آســیب دیده بر 
اثر انجام امور زیبایی غیراصولی، ســراغ یکی از 
تجربه کنندگان این موضوع رفتیم. مرضیه، یکی از 
کسانی اســت که در یکی از آرایشگاه ها و توسط 
افراد غیرمتخصص به تزریــق ژل لب اقدام کرده  
اســت. وی از تجربه خود در این زمینه می گوید: 

به دلیل پایین تر بودن قیمت 
در  ژل  تزریــق 
ه  یشگا ا ر آ
نسبت 
به 

مطب 
پزشــک، 
تصمیــم به این 
کار گرفتم اما این تصمیم 
یکی از بزرگ ترین اشــتباه های زندگی ام بود.

وی ادامــه می دهد: به خاطر هزینه کمتر و اعتماد 
به تبلیغات افراد غیرمتخصص، به چهره و سالمت 
خودم آسیب وارد کردم. پس از تزریق ژل تا چند 
روز لب هایم ورمی شدید داشت و با گذشت مدت 
زیادی این تورم از بین نرفت. بعد از مدتی به دلیل 
غیراستاندارد بودن ژل های تزریقی، ژل ها در درون 
لبم عفونت کرد و حالت تکه تکه پیدا کرد. به همین 
دلیل مجبور به تخلیه ژل از لبم شدم و این اتفاق با 
درد و مشکالت فراوانی همراه بود و لب هایم آسیب 

بسیاری دید./ جام جم 

زشتی ؛ محصول اعتماد به مراکز زیرزمینی زیبایی 

سرویس اجتماعی // سازمان تأمین  اجتماعی اعالم کرد: مدت 
مرخصی زایمان برای تمام زنان بیمه شده شاغل در کارگاه های 
مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با 
کارفرما هستند، ۹ ماه است و حقوق این ایام، مطابق قوانین 
و مقررات از سوی سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است. 
    غرامت دســتمزد ایام بارداری در مــدت مرخصی زایمان 
زنان بیمه شده از سوی این ســازمان به بیمه شدگان زن شاغل 
در کارگاه های مشــمول قانون تأمین اجتماعی که دارای رابطه 
مزدبگیری با کارفرما باشــند، پرداخت می شــود و میزان آن، 
معادل دو ســوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه هر 

بیمه شده است.براســاس این گزارش، به موجب ماده ۶۷ قانون 
تأمین اجتماعی، بیمه شدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، 
سابقه پرداخت حق بیمه ۶۰ روز کار را داشته باشند، می توانند 
به شرط عدم اشتغال به کار و مزدبگیری، از کمک ایام بارداری 
استفاده کنند. ضمن آنکه بیمه شده باید در تاریخ شروع استراحت، 
مشغول به کار بوده و یا در مرخصی  استحقاقی باشد.این گزارش 
حاکی است به موجب بند )الف( ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت مصوب۱4۰۰/۷/۲4 مدت مرخصی زایمان با 
پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط به 9 ماه تمام تعیین 
شده و در صورت درخواســت مادر تا دو ماه از این مرخصی 
در ماه های پایانی بارداری قابل اســتفاده است. مرخصی مزبور 
برای تولد دوقلو و بیشتر، ۱۲ ماه است.گفتنی است، محدودیتی 
در تعداد دفعات استفاده از مرخصی زایمان برای زنان بیمه شده 
وجود ندارد و بابت هر زایمان در صورت احراز شرایط قانونی، 
قابل پرداخت است. بیمه شدگان مشمول این مقررات می توانند 
حداکثر دو ماه از مدت مرخصی بارداری را قبل از تاریخ زایمان 

استفاده کنند، ضمنا در صورت ابتالی بیمه شده به بیماری هایی 
که ســالمت جنین یا مادر را تهدید می کند، متقاضیان می توانند 
با ارائه گواهی پزشــک متخصص و تأیید شورای پزشکی، در 
دوره بارداری از غرامت دستمزد ایام بیماری و مازاد بر استراحت 
زایمان استفاده کنند. همچنین کمک هزینه بارداری از اولین روز 
شــروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود و مدت دریافت 
غرامت دســتمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان 
زن محسوب می شود.براســاس گزارش روابط عمومی سازمان 
تأمین اجتماعی، به منظور تسهیل در پرداخت مرخصی زایمان به 
مادران و عدم مراجعه آنان بــه واحدهای اجرایی، امکان ارائه 
درخواست و بارگذاری مســتندات و مدارک مربوطه از طریق 
مراجعه به درگاه غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir فراهم 
شده اســت. برای استفاده از مرخصی زایمان الزم است تصویر 
صفحه اول و صفحه مشخصات نوزاد مندرج در شناسنامه مادر 
و گواهی پزشــک متخصص در سامانه خدمات غیرحضوری 
تأمین اجتماعی بارگذاری شود.مبلغ مرخصی زایمان در گذشته 

دو یا ســه ماه یک بار و بعضا یک جا و بعد از اتمام مرخصی 
زایمان پرداخت می شد، لیکن  براساس دستورالعمل صادره در 
شــهریور ماه ۱4۰۰ واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی مکلف 
به پرداخت ماهانه مرخصی زایمان شده اند و به منظور سهولت 
در صدور و پرداخت اسناد مرخصی زایمان به صورت ماهانه، 
کارتابل اسناد بارداری در سامانه مربوطه ایجاد شده است، ضمن 
اینکه با راه اندازی سرویس غیرحضوری اخذ درخواست مرخصی 
زایمان، اتصال به سامانه ثبت احوال جهت اخذ اطالعات نوزاد، 
هوشمندسازی سیستم مربوطه، حذف فرآیند مربوط به معرفی 
به کار و استعالم وضعیت، فرآیند ارائه خدمت مذکور تسهیل شده 
و طبق هماهنگی به عمل آمده با بانک رفاه کارگران، اسناد ارسالی 
به بانک مذکور به صورت برخط و آنی پرداخت  می شود.بنا بر 
اعالم روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در سال گذشته با 
صدور بیش از ۲۳4 هزار ســند، مبلغ 9۲۶ میلیارد تومان بابت 
مرخصی زایمان به بیمه شــدگان زن تحت پوشــش سازمان 
تأمین اجتماعی پرداخت شده و با توجه به راه اندازی سرویس 
غیرحضوری پرداخت مرخصی زایمان از مهرماه ۱4۰۰، حدود 
9۰ درصد از درخواست های مربوط به دریافت مرخصی زایمان 
به صورت اینترنتی به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی 

ارسال شده است.
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سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد

مرخصی زایمان برای تمامی بیمه شدگان زن شاغل ۹ ماه است

 ســرویس اجتماعــی // وزیر آموزش و پــرورش درباره 
امکان اســتمرار زمان ثبت نام در مقطع متوسطه دوم تا 
پایان شــهریور به علت صدور دیرهنگام برگه های هدایت 
تحصیلی گفت: ملزم هستیم تا زمانی که دانش آموز باشد 

ما ثبت نام کنیم. 
   یوسف نوری در حاشیه اختتامیه دهمین دوره مجلس دانش 
آموزی که در اردوگاه باهنر برگزار شــد با اشــاره به فعالیت 
مجلس دانش آموزی گفت: اگر به تشــکیل این مجالس نگاه 
تشریفاتی داشته باشیم خوب نیســت.وی افزود: کارکرد این 
مجلس، تفریحی یا کار صرفا گروهی هم نیست، بلکه ماهیت 
قانونگــذاری دارد.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای 
نقش مؤثر اعضای مجلس دانش آموزی باید آنها را به مرجع 
قانونگذاری در آموزش و پرورش یعنی شورای عالی آموزش 

و پرورش وصل کنیم، البته خودشان هم باید آموزش ببینند و 
آماده شــوند، افزود: در این صورت است که اعضای مجلس 
دانش آموزی آماده تصمیم گیری و تصمیم سازی می شوند و از 

حالت تشریفاتی هم خارج می شوند.
     نوری در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بر اینکه آیا به 
علت صدور دیرهنگام برگــه های هدایت تحصیلی، ثبت نام 
مدارس تا پایان شهریور انجام می شود؟ عنوان کرد: بر اساس 
قانون، شورای عالی آموزش و پرورش باید مدارک تحصیلی 

را برای ثبت نام دریافت کنند؛ درحالی که چندسال قبل، دیگر 
 مدارک را دریافت نمی کردند. مجــدداً به همکاران در بخش 
فناوری اطالعات تذکر دادم که نیازی به تحویل مدارک نیست 
و کافی اســت اولیاء مدارک الزم برای ثبت نام را بارگذاری 

کنند. 
  به گزارش ایســنا، وی افزود: البته ملزم هستیم تا زمانی که 
دانش آموز باشد ما ثبت نام کنیم. هرچند با توجه به ساماندهی 
نیروی انسانی ضروری است که ثبت نام زودتر انجام شود. اگر 

دانش آموزی از ثبت نام جامانده باشد؛ ثبت نام وی مشکلی 
ندارد؛ اما اولیاء سعی کنند ثبت نام را سریع تر انجام دهند.

وزیر آموزش و پرورش :

اولیاء ثبت نام دانش آموزان را زودتر انجام دهند 

یک روان درمانگر و استاد دانشگاه تشریح کرد 

چرایی انجام رفتارهای پرخطر در حوادث غیرمترقبه
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گروه گزارش // باران ها و سامانه مونسون تابستان 
امسال برای هرمزگان پربرکت بود. 

   در حالی که خیمه ســنگین سامانه مونسون در 
بسیاری از استانهای کشور  با خسارت های مالی 
وجانی فراوان همراه بود در هرمزگان امسال سامانه 
مونســون پربرکت و کمترین خسارت را به همراه 

داشت.
  مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت: ســامانه 
مونســون با هشــدار قرمز هواشناســی از سوم 
 مرداد وارد هرمزگان شــد. در حالیکه بر اســاس 
پیش بینی های هواشناسی بیشترین تاثیر این سامانه 
در مناطق جنوبی گزارش شده بود اما امسال تاثیر 
 این سامانه به دامنه های البرز و زاگرس هم رسید.

حســن زاده گفــت: پیــش از فعالیت ســامانه 
 مونسون نشســت ســتاد مدیریت بحران در همه 
 شهرستان ها برگزار شد وضمن شناسایی نقاط پرخطر و 
حادثه خیز به دهیاران و شــوراهای روستا برای 
مقابله با خطرهای احتمالی اطالع رســانی شــد 
 و پیمانکاران نیز با ماشــین آالت در  مســیرهای 

حاثه خیر به حال آماده باش در آمدند.
   زنان باردار در مناطق سخت گذر نیز به جاهای 
امن انتقال داده شدند.مدارس و سالن های ورزشی 
نیز برای اسکان اضطرای باز بودند و راه دسترسی 
به تفرجگاه ها و ارتفاعات در بندرعباس و پارسیان 
بسته بود. بنادر و دریانوری  و شیالت هم  همه بنادر 
صیادی و مسافری را تعطیل کردند.همچنین پیش 
از وقوع بارش ها بخشی از ظرفیت سدهای استان 

تخلیه و برای آبگیری سیالب آماده شد.
  خیال آسوده در سیل

   در هفته گدشــته هرمزگانی ها روز و شب های 
پربارانی را تجربه کردند.به طور متوسط  ۱۶ و دو 
دهــم میلیمتر باران بارید کــه در برخی نقاط  در 
حاجی آباد به ۱۰۸ میلیمتر بارش ها ثبت شــد.به 
گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به 
دلیل آمادگی کامل و تجربه سال های قبل کمترین 
خســارت از سیل برجای ماند. در دی پارسال بود 
که سامانه مونسون خســارت هزار میلیاردی در 
هرمزگان بر جای گذاشــت و هــزار خانه را زیر 
 آب برد و چهار شــهر کامل آب گرفته شــدند اما 
بارش های مرداد و سامانه مونسون در مرداد امسال 
به خیر گذشت.فعالیت سامانه و بارش ها تنها سبب 
آبگرفتگی در چند روســتای بندرلنگه و توکهور و 
هشتبندی و تخریب حدود 4۰ راه خاکی در روستا ها 
شد.آبگرفتگی در روستاها هم به علت دستکاری در 
بستر رودخانه ها و ســاخت و سازهای در حریم 
 رودخانه بود.بازدار فعال رســانه ای شــهر لمزان 
می گوید: ساخت و سازهایی در حوزه آبریز شهر 
لمزان سبب وارد شدن و تغییر مسیر روان آب ها به 
داخل شهر شد که  آبگرفتگی برخی منازل روستایی 
و مغازه ها به همراه شد.در توکهور و هشتبندی نیز به 

علت تغییر مسیر رودخانه ، سیالب داخل شهر شد و 
 سبب تخریب چند قطعه زمین کشاورزی ، آسفالت 
خیابان ها شــد. اما مهمترین خسارت سیل امسال 
در حوزه  جاده بویژه راه های روســتایی و خاکی 
رخ داد.عباس شــرفی مدیرکل راهداری هرمزگان 
می گوید: در سیل های مرداد راه 4۰ روستا مسدود 
شــد که خســارت حدود ۱۰۰ میلیاردی بر جای 
گذاشت.در سیل امسال خسارت جانی و غرق شدن 

خودرو گزارش نشد.
   باران پربرکت

   برکت باران مرداد بیشتر از خسارت ها بود. برکت 
به اندازه ای بود که خســارت ها به چشم نمی آید. 
بیشــتر سازه ها و ســد های خاکی در روستاها و 
مناطق کشاورزی پر شد.محمد نور موسوی مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان می گوید: 
بیش از 9۰۰ ســازه آبخیزداری در استان با حجم 
۷۰ میلیون متر مکعب آبگیری شد.سد های بزرگ 
استان هم بی نصیب از این بارش ها نبودند و بیش 
از ۶5 درصد ظرفیت کامل سد های استان آبگیری 
شــد.عیدانی مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای 
هرمزگان می گوید: با تکمیل ظرفیت سد استقالل 
میناب، آب آشــامیدنی  اهالی میناب و بندرعباس 
و آب کشــاورزی برای  کشت تابستانه حداقل تا  
زمســتان تامین شده اســت.بارندگی باعث شد تا 
حدود ۱5 میلیون متر مکعب  روان آب وارد ســد 
استقالل میناب شــود و ۷5 درصد از ظرفیت سد 
تکمیل شــد. همچنین 9۰ درصد از ظرفیت  سد 

جگین جاســک و ۶4 درصد از ظرفیت سد سرنی 
در جاســک هم حاال پر از آب است.۱۰ میلیون 
متر مکعب هم  روان آب وارد ســد شمیل و نیان  
در بندرعباس شــد و از مجموع ۱۰۰ میلیون متر 
مکعب  ظرفیت نزدیک به ۶۰ درصد پر شده است.

روستاهای بستک در غرب هرمزگان و بشاگرد در 
شرق استان حداقل تا پایان تابستان از خطر تنش 
آبی رهایی یافتند.هرمزگان ۱۷ حوزه آبخیز داری با 

وسعت ۱۰ میلیون هکتار دارد.
   الیروبی به موقع بستر رودخانه ها

   در حالی مسئوالن از کنترل سیل و آمادگی کامل 
می گویند و خوشــحال اند از اینکه سیل خسارت 
چندانی به همراه نداشــته اســت اما سامانه قبلی 
بسیاری این خســارت ها را پیش خور و مسیرها  
را باز کرده بود.هرمــزگان ده رودخانه اصلی دارد 
که در زمستان پارسال همه روستاهایی حاشیه این 
رودخانه دچار آبگرفتگی و تخریب شــد و هنوز 
هم ســیل زدگان در جغین رودان در چادر زندگی 
می کنند و از طرفی دیگر پس از بارندگی پارسال 
الیروبی رودخانه های بزرگ انجام  و اســتان به 

نوعی در برابر سیل ایمن تر شده است.
   هرمزگان سومین استان سیل خیز کشور است و 
به علت ویژگی خاک شناســی همواره بارش های 
کمتر از ۲۰ میلیمتر سبب طغیان و سیالب می شود 
و تمرکز بارندگی ها در مناطق کوهستانی و مرتفع 
امســال تا حدودی جلوی سیالب های مخرب را 
گرفت.الیروبی و ساماندهی رودخانه ای بزرگ نیز 

در کنترل و جلوگیری از پخش ســیالب ها موثر 
بوده است.سلحشور فرماندارمیناب می گوید: سه 
رودخانه اصلی شهر که بیشــترین خسارت ها را 
به روستاهای حاشیه در ســال های گذشته  وارد 
می کردند کامل  الیروبی و ســاماندهی شدند. در  
شهرستان رودان هم  بستر رودخانه آبنما ساماندهی 
 شده اســت در بردول پارســیان هم کار ساخت

 کانال های انحرافی به پایان رســیده بود.در استان 
هرمــزگان ۲۶ رودخانه شــاخص به طول ۲5۰۰ 
کیلومتر وجود دارد که همه آن ها در اولویت انجام 
مطالعات ساماندهی و مهندسی رودخانه قرار دارند 
و تاکنون حدود ۱5۰۰ کیلومتر از آن مورد مطالعه 
قرار گرفته اند.در فعالیت سامانه مونسون برخی از 

این حوزه ها درگیر نبودند.
  بسیاری از آبراهه های عبوری از مناطق مسکونی 
در مجاورت اراضی کشاورزی در سطح حوزه های 
آبخیز اســتان نیز نیازمند ساماندهی است.عیدانی 
مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان گفت: عملیات 
پخش ســیالت و آبخوان داری نیز در 555 هزار 
هکتار از دشت های هرمزگان مطالعه شده است که 
5 هزار کیلومتر مربع قابلیت اجرای پخش سیالب 
دارد.در هرمــزگان به علت نبود نقشــه پهنه بندی 
ســیل و نصب سیستم هشدار دهنده سیل خطرات 
و تخریب های سیل را افزایش داده است.با میانگین 
بارندگی ۱5۰ میلیمتر در سال نزدیک به 4 میلیارد 
 مترمکعب روان آب در اســتان به هــدر و روانه 
خلیج فارس و دریای عمان می شود که معادل سه 

برابر ظرفیت همه سد های استان است.به علت عبور 
بســیاری از این رودخانه از کنار و داخل شهرها 
مطالعه آن ضرورت دو چنــدان دارد.معاون طرح 
و توسعه شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: ۲۰ 
هزار کیلومتر رودخانه در هرمزگان وجود دارد که 
پنج هزار کیلومتر از این رودخانه ها نزدیک مراکز 
جمعیتی و مهم هســتند.در ۳ سال گذشته مطالعه 
هزار و 5۰۰ کیلومتر از رودخانه های مهم هرمزگان 
به پایان رســیده اســت.اکنون مطالعه ساماندهی 
و ایمن ســازی ۳۰ کیلومتــر از رودخانه میناب با 
اعتبــاری افزون بر ۳۷۰ میلیارد ریال در دســتور 
کار شــرکت آب منطقه ای هرمزگان قرار دارد و در 
مرحله نخست مطالعه ۱4 کیلومتر از این رودخانه 
است.رودخانه میناب در سیل دیماه پارسال باعث 
آبگرفتگی 5 روستا و تخلیه اضطراری مناطق پایین 
دست شد.ساماندهی رودخانه های مهم و ایمن سازی 
 مراکــز جمعیتی همواره در دســتور کار شــرکت 
آب منطقه ای هرمزگان قرار دارد و با تامین اعتبار 
الزم، عملیات ســاماندهی، الیروبی و ایمن سازی 
بیش از ۳۰ درصد از ایــن رودخانه ها نیز آغاز و 

برخی به پایان رسیده است.
   چرا سیل ها در هرمزگان مدیریت نمی شود؟

  بــاران هر چند در گرمای تابســتان برای زمین 
خشکیده هرمزگان نعمت است اما تنها بخشی از این 
نعمت مهار و کنترل می شود و حجم زیادی از روان 
آب ها وارد دریا و گنبدهای نمکی می شــود آنهم 
برای  خطه ای که دو دهه در گیر خشکسالی است. 
استفاده از سازه های آبخیزداری و پخش سیالب ها 
مهمترین راهکار های شناخته شده در دنیا برای مهار 

و کنترل سیل هستند.
  95 درصد هرمزگان سازه آبخیزداری ندارد

   هرمزگان دارای ۱۷ حوزه آبخیز اصلی می باشــد 
که ۳۰ درصد وســعت آبخیز های آن از استان های 
همجوار بوشــهر، فارس و کرمان وارد می شود و به 
همین دلیل پذیرای سیالب های ورودی از استان های 
مذکور نیز است.مدیرکل منایع طبیعی هرمزگان گفت: 
حدود ۸/5 میلیون هکتــار از حوزه های آبخیز در 
تولید هرزآب ها و رواناب های ســطحی سریع نقش 
دارند به طوری که این عرصه ها ســاالنه بیش از 5 
میلیارد مترمکعب رواناب مستقیم و سریع تولید می 
کند که نشان دهنده استعداد فرسایش پذیری و تشدید 
پیامد های خشکسالی نیز است.بارندگی هر چند خاک 
خشک هرمزگان را تر کرد و باعث خوشحالی مردم  
شد اما هرمزگان با بیش از دو دهه خشکسالی روبرو 
است.ســامانه مونسون هر چند با آمادگی از پیش و 
تا اندازه طبیعت بارش ها خسارت چندانی بر جای 
نگذاشــت اما فراموش نکنیم که تمرکز این بارش ها 
درمناطق جمعیتی و حوزه های آبریز شــهرها سبب 
خسارت های زیادی می شود./ باشگاه خبرنگاران 

جوان 

برکت سامانه مونسون برای هرمزگان ، بیشتر از خسارت

گروه خبر // سخنگوی سپاه با اشاره به قدردانی سرلشکر 
سالمی از پیشتازی یگان های سپاه در خدمت صادقانه ، 
مجاهدانه و خالقانه به هموطنان زلزله زده هرمزگان گفت: 
خالقیت و نوآوری در خدمت رسانی به مردم در حوادث و 

بالیای طبیعی راهبرد قطعی سپاه است. 
   در پی اتمام عملیات امداد و خدمت رســانی ســپاه به 
زلزله زدگان هرمزگان، ســردار سرلشکر پاسدار حسین 

ســالمی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی از 
همت جهــادی و خالقیت و نوآوری هــای یگان های 
ســپاه در ســرعت بخشــی خدمات و تامین نیازهای 
اساســی مردم آسیب دیده از زلزله در منطقه سایه خوش 
اســتان هرمزگان قدردانی کرد.سردار شــریف با اعالم 
این خبر افــزود: در پی زلزله اخیر اســتان هرمزگان به 
دستور سرلشکر ســالمی یگانهای نیروی دریایی سپاه، 
 ســپاه امام سجاد )ع( اســتان هرمزگان و قرارگاه مدینه 
نیروی زمینی ســپاه ســاعتی پــس از وقــوع زلزله با 
سازماندهی و گســیل ظرفیت های خود به صحنه امداد، 
نجات و خدمت رســانی به مردم زلزله زده سایه خوش 
بندرلنگه شتافتند. سخنگوی سپاه تامین نیازهای ضروری 
و اساسی مردم زلزله زده بویژه جابجایی و اسکان موقت 

را از دغدغه هایی دانســت که بحمداهلل در حادثه اخیر با 
ســرعت و خالقیت مجموعه آماد و پشــتیبانی سپاه در 
ســاخت و تولید کانکس های مسکونی با فناوری جدید 
و مجاهدت نیروهای حاضر در صحنه مرتفع شد.سردار 
شریف در تشریح خالقیت و نوآوری به کار گرفته شده در 
کمک رسانی به حادثه دیدگان زلزله سایه خوش بندرلنگه 
گفت : تولید، تامین، ارسال، استقرار، نصب، آماده سازی 
و آغاز تحویل 4۸9 کانکس مســکونی ۱5 متری مجهز 
به ســامانه سرمایشــی به مردم زلزله زده در کمتر از 4۸ 
 ســاعت پس از وقوع زلزله، حکایت از تحول در فرایند 
خدمت رســانی های مردمی کشــور در شرایط بحران و 
سختی ها دارد.سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: در گذشته 
ارســال کانکس به مناطق زلزله زده به رغم تالش های 

مجاهدانه و مجدانه نیروهای پشتیبانی و امدادی به دلیل حجم 
باالی سازه ها، عملیات انتقال به کندی صورت می پذیرفت 
و هر کانکس معموالً با یک دستگاه تریلی و طی زمان قابل 
توجه به مناطق مورد نظر می رسید، اما در ماجرای اخیر 
با به کارگیــری خالقیت و نوآوری و فناوری های جدید 
 در ساخت کانکس های تاشو سرعت و سهولت و ارسال 
کانکس ها و عملیات آماده سازی و نصب برای بهره برداری 
و اسکان آن هم در ۲۰ دقیقه را به گونه ای منحصر به فرد 
رقم زد که آثار آن در بهبود و تسریع فرایند خدمت رسانی 
و نیز کاهش دغدغه مردم و رضایت آنان ملموس و قابل 
مشاهده بود.به گزارش فارس ، سردار شریف با اشاره به 
قدردانی فرمانده کل سپاه از اهتمام معاونت آماد و پشتیبانی 
سپاه در ســاخت و تامین کانکس های تاشو و همچنین 

فرماندهان نیروی دریایی سپاه، قرارگاه مدینه نیروی زمینی 
سپاه و ســپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان در 
اجــرای ماموریت های امدادی و خدمت رســانی گفت: 
 فرمانده کل سپاه با تبریک این دستاورد مبارک و ارزشمند و 
تالش های شــبانه روزی یگان های فعال در صحنه،  به 
آحاد ملت ایران اطمینان داد، تداوم تفکر و اندیشــه در 
خلق ابتکارات و نوآوری ها برای مواجهه موفق با حوادث 
مشابه و محتمل پیشرو و ارتقای سرعت، دقت و کیفیت 
عملیات و خدمات مربوط به امدادرســانی به هموطنان 
عزیز در بالیای طبیعی ماننــد آنچه که برای اولین بار با 
ساخت کانکس های تاشو توسط سپاه رقم خورد، برای 
پاســداران انقالب و نهاد مردمی سپاه یک اصل و راهبرد 

قطعی و غفلت ناپذیر است.

قدردانی فرمانده کل سپاه از پاسداران در خدمت رسانی به زلزله زدگان هرمزگان

تردد یک میلیون مسافر 
در بنادر مسافری مرکز هرمزگان

 گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شرق هرمزگان گفت: طی چهار ماهه سال 
جاری، یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۶۸ مســافر 
و گردشگر در بنادر مســافری مرکز این استان 

جابجا شدند. 
  حمیدرضــا محمدحســینی تختــی در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: در بازه زمانی فروردین 
تا پایان تیر ماه امسال، یک میلیون و ۲44 هزار  
و ۶۶۸ مسافر و گردشگر در بنادر مسافری مرکز 
این استان ســفرهای دریایی را تجربه کردند که 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۸4 درصد 

افزایش به ثبت رسیده است. 
  وی بیشــترین تردد طی بازه زمانی ذکر شده 
را مربوط به مسیر دریایی بندر شهید حقانی به 
جزایر قشــم و هرمز عنوان کرد و گفت: در این 
مدت 9۱۷ هزار و ۷4۱ نفر مســافر و گردشگر 
در این مسیر سه گانه دریایی تردد نموده اند که 
در همسنجی با مدت مشابه سال قبل افزایش ۶9 

درصدی را به دنبال داشته است.
  مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق 
هرمزگان ادامه داد: کل ســفرهای انجام شده در 
بنادر مسافری مرکز اســتان  پنج هزار و 4۰۰ 
سفر دریایی بوده  که هیچگونه  حادثه گزارش 

نشده است.
   محمدحســینی تختی با تاکیــد بر ضرورت 
ایمنی در مسیرهای دریایی، از تمامی هموطنان 
خواست در شرایط جوی نامساعد به اخطاریه ها 
و هشــدارهای ایمنی توجه کــرده و از هرگونه 
تردد غیر مجاز و غیر ایمن پرهیز کنند.وی گفت: 
هموطنان برای اطالع از وضعیت تردد شناورها 
می توانند با ســامانه تلفن گویــا ۳۱۱۱ تماس 

بگیرند.
   مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق 
هرمزگان در پایان با اشاره به هشدارهای مکرر 
ستاد ملی کرونا مبنی بر رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی در طول ســفر دریایی اضافه کرد: 
 رعایــت نکات بهداشــتی و مراقبتــی به طور 
جدی در تمامی بنادر به ویژه بنادر مسافری در 
اولویت بوده و به صورت مستمر به اطالع عموم 

می رسد.

گروه گزارش// روز اول زمستان ۱۴۰۰ که پروژه 
نسخه نویسی الکترونیکی در کشور کلید خورد، 
درست در همان روزی که مردم احساس کردند 
از این به بعد سردرگم نخواهند شد، گمان بر این 
بود که نسخه های کاغذی به بایگانی می روند و 
خاطره می شوند، ولی بعد از گذشت هفت ماه، 
را  تداوم برخی مشکالت، نسخه های کاغذی 

همچنان زنده نگه داشته است. 
  بســیاری از پزشکان با هیچ بیمه ای قرارداد 
ندارند و تابه حال نیز زیر بار نسخه نویســی 
الکترونیکی نرفته اند و هیچ مکانیســمی هم 
طراحی نشــده تا آن ها با ایــن جریان همراه 
شــوند. از این گروه اگــر بگذریم، اما برخی 
پزشــکان، هم طرف قرارداد بیمه ها هستند و 
هم میل به نسخه نویسی الکترونیکی دارند، ولی 
اختالالتی که در نرم افزار ها و اینترنت وجود 
دارد آن ها را کالفه و وادار به نسخه نویســی 
کاغذی کرده است.در این میان گالیه از نرم افزار 
تامین اجتماعی زیاد است به طوری که دو تن 
از این پزشکان به »جام جم« توضیح می دهند 
که اغلب روز ها باالآمدن سیستم و پیداکردن 
فهرســت دارو ها در آن دچار اختالل است و 
آن ها مجبور به نسخه نویسی کاغذی می شوند. 
البته بسیاری از بیماران هنوز نسخه های کاغذی 
را بیشتر می پسندند چراکه در این نسخه ها نام 
دارو ها و دستور پزشک را به آسانی مشاهده 
می کنند درحالی که چالش بی اطالعی بیماران از 
محتوای نسخ الکترونیکی هنوز حل نشده است. 
همین شده است که نسخه های الکترونیکی بعد 

از هفت ماه همچنان محل مناقشه اند و پزشک و 
بیمار و داروخانه ها را آزار می دهند.

   فقط ۳درصد نسخه ها کاغذی است!
  حمل نســخه های کاغــذی در گونی های 
بزرگ پالســتیکی از برخــی داروخانه های 
پرمشــتری که در تهران سال ها به چشم دیده 
بودیم این روز ها دیگر به خاطره ها پیوسته و 
با شروع نسخه نویسی الکترونیکی صرفه جویی 
قابل مالحظه ای در مصرف کاغذ اتفاق افتاده 
اســت، اما این به معنی حذف نســخ کاغذی 
نیســت چراکه برخی پزشکان هنوز اعتقادی 
به کار با سیســتم ندارند و سیســتم سنتی را 
بسیار می پســندند.بیمار یکی از این پزشکان 
فوق تخصص می گوید: »پزشــک معالج این 
بی اعتقادی به نسخه نویســی الکترونیکی را 
بر زبان آورده و ســن وسال باالی خودش و 
سختی کار با سامانه ها را دلیل بی میلی اش برای 

این کار اعالم کرده است.«
  البته وقتی ما با دکتر شهرام غفاری، مدیرکل 
تامین اجتماعی  درمان غیرمستقیم ســازمان 
که مسئول مستقیم نســخه ها در کشور است 
صحبت کردیم درصد این پزشکان را محدود 
اعالم و به چند آمار اســتناد کرد. او گفت در 
سه ماهه ابتدایی سال ۱4۰۱، بیش از۳۰میلیون 
و 9۰۰هزار نســخه الکترونیکی به سازمان 
ارسال شده که 9۷.۲درصد نسخه ها را شامل 
می شود. غفاری بااین حال، اما برخی مشکالت 
کار با نرم افزار تامین اجتماعی را تایید کرد و از 

پزشکان خواست تا با سایر سامانه های بخش 
خصوصی که مشتری محورتر و کاربرپسندتر 
هســتند کار کنند با این توضیــح که تامین 
اجتماعی اساســا هیچ وظیفه ای برای ایجاد 

سامانه نداشته است.
  روایت داروخانه ها از نسخ کاغذی

   داروخانه ها که مقصد نهایی نســخ درمانی 
هستند، اما روایت دیگری از ماجرای نسخه ها 
دارند. مالک یکــی از داروخانه ها در تهران 
به جام جم تاکید می کند کــه رقم ۳درصدی 
نسخه های کاغذی را نباید راوی کامل ماجرا 
دانست، زیرا این رقم فقط مربوط به نسخه هایی 
اســت که پزشــکان طرف قرارداد با تامین 
اجتماعی می نویســند درحالی که روزانه ده ها 
نســخه کاغذی به دست داروخانه ها می رسد 
که اغلــب متعلق به پزشــکان متخصص و 
فوق تخصصی اســت که در بخش خصوصی 
یا مطب های شخصی کار می کنند.یکی دیگر 
از این داروخانه دار ها نیز به جام جم می گوید 
که قطعی مکرر اینترنت و برق، کار با سامانه ها 
و پیچیدن نســخه ها را مشکل کرده است در 
نتیجه مردم سرگردان شده و مجبور می شوند 
چندین بــار به داروخانه هــا مراجعه کنند.او 
اطالعات خاص تری نیــز در اختیار ما قرار 
می دهد که شــرحش این است: وقتی بیماری 

نسخه اش را تجدید می کند از آنجا که پیداکردن 
نسخه اولیه در سیستم دشوار و زمانبر است به 
بیماران اعالم می کنیم که سیستم قطع است تا به 
داروخانه دیگری مراجعه کنند و کار ما سبک 
شود!البته شهرام غفاری، کار با سامانه ها و کندی 
آن ها را به حدی نمی داند که آزاردهنده باشد، 
اما بااین حال تاکید می کند که در کشــور باید 
دو اتفاق رخ دهد، اول این که کار با سامانه ها 
از سوی طراحان، راحت تر شود و دوم این که 
زیرساخت های ارتباطی ارتقا یابد تا قطعی برق 
و اینترنت مردم را سرگردان نکند. او می گوید 
برای رفع این دو مشــکل بــا وزارت نیرو و 

ارتباطات در حال مذاکره اند.
   چالش تسویه حساب نسخه های کاغذی

  آمار های سازمان تامین اجتماعی همه چیز 
را خوب نشــان می دهد ازجملــه این که در 
ســال۱4۰۰، از ۱۲۶میلیون نسخه ارسالی به 
سازمان 9۲میلیون معادل ۷۳درصد نسخه ها 
به صورت الکترونیکی بوده درحالی که در سه 
ماهه ابتدایی امســال ۳۰میلیون و 9۰۰هزار 
معادل 9۷درصد نسخه ها این چنین بوده است.
مطابق آماری که مدیرکل درمان غیرمســتقیم 
تامیــن اجتماعی در اختیار مــا قرار می دهد 
درحوزه نســخه پیچی نیز اوضــاع روبه راه 
نسخه ها  زیرا سال گذشــته5۰درصد  است، 

به صورت الکترونیکی به داروخانه ها ارســال 
شــده درحالی که این رقم امسال به ۸۷درصد 
رسیده است.شهرام غفاری حتی تاکید می کند با 
الکترونیکی شدن امور، کار داروخانه ها آسان تر 
شده، زیرا قبال نسخه ها را باید یک بار در سامانه 
بیمه و یک بار در سیستم حسابداری خود )برای 
کنترل انبــار( وارد می کردند درحالی که اکنون 
فقط یک بار این کار را انجام می دهند. غفاری به 
این ترتیب توضیح می دهد که داروخانه ها اگر 
گله و نگرانی ای دارند فقط این است که بیمه ها 
پول ما را به موقع پرداخت نمی کنند که این همان 
نکته ای است که علی فاطمی، نایب رئیس انجمن 
داروســازان ایران از آن با عنوان خلف وعده 
بیمه ها یاد می کند.او به مهر گفت که سازمان های 
بیمه گر بعد از اجرای طرح نسخه الکترونیک به 
داروخانه ها گفتند همچنان نسخه های کاغذی 
را قبول کنند، چون حاضرند بابت هر نســخه 
4۰۰۰تومان به داروخانه پرداخت کنند؛ بنابراین 
داروخانه ها برای همراهی با اجرای طرح های 
بیمه ای صبوری کردند، اما نباید انتظار داشته 
باشند که همه زحمات و هزینه طرح ها به دوش 

داروخانه ها بیفتد.
   نسخه هایی که پیچیده نمی شود

  بدعهدی بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز 
درمانی و داروخانه هــا اتفاقی به غایت کهنه 
و نخ نماست به طوری که همین اواخر انجمن 
داروســازان که ظاهرا به تنگ آمده است با 
ارســال نامه ای به رئیس جمهور تقاضا کرد 

در نخســتین فرصت در قالب قراردادی بین 
سازمان های بیمه و داروخانه ها زمان پرداخت 
ســهم تعهد بیمه ها بــه داروخانه ها حداکثر 
4۸ساعت تعیین شــود و این سازمان ها نیز 
در صورت تاخیر ملــزم به پرداخت دیرکرد 
به داروخانه ها شوند. نتیجه گیری این انجمن 
در این نامه نیز این بود که درصورت پرداخت 
نشدن به موقع یارانه دارو به داروخانه ها، کل 
زنجیــره تامین دارو دچــار اختالل و توقف 
خواهد شــد و آن ها دیگر قــادر به عرضه 
دارو به قیمت یارانــه ای به بیماران نخواهند 
بود. شــکل ملموس تر این ماجرا را یکی از 
داروخانه دار های تهران به ما توضیح می دهد 
و می گوید، چون مــا دارو را نقدی می خریم 
و بیمه ها پول مان را بــا تاخیر های طوالنی 
پرداخت می کنند ما نیز از پذیرش نسخه های 
قیمت باال خودداری می کنیــم یا دارو ها را با 
قیمت آزاد برای مردم می پیچیم. مسلما بازنده 
این چرخه معیوب کسی جز مردم نیست، اما 
غفاری به ما توضیح می دهد که تاخیر تامین 
اجتماعــی در پرداخت مطالبات داروخانه ها 
باالدستی  تاخیر ســازمان های  به جز  علتی 
در پرداخت ها ندارد. البته او تاکید می کند که 
مطالبات ۱4۰۰ داروخانه ها را تسویه کرده ایم 
و به زودی نیز هزینه نسخه های الکترونیک در 
سال ۱4۰۱ را می پردازیم، گرچه باز هم تسویه 
نسخه های کاغذی می ماند که به گفته این مقام 

مسئول رقم درشتی نیست./ جام جم 

گره کور نسخه های الکترونیکی 


