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بازار مسکن کنترل شود !

نرخ ساخت مسکن در بندرعباس
متری  8میلیون تومان
حباب قیمت مسکن باعث شد تا بسیاری از اقشار از خانه دار شدن ناامید شوند

در حال حاضر قیمت ساخت مسکن با تمام گرانی ها و تورم و ...برای
سازنده به ازای هر متر مربع بین 8تا هشت ونیم میلیون تومان وحتی کمتر
درمی آید که اگر با قیمت زمین هم حساب کنیم  ،حداکثر دوبرابر این
قیمت می شود و منصفانه این است که حداکثر به اندازه قیمت ساخت به

معاون سیاسی استانداری هرمزگان تاکید کرد

ضرورت برخورد با سرباندهای گسترش تکدی گری در هرمزگان
برخورد با سرباندهای گسترش پدیده تکدی گری در سطح استان موضوع مهمی است
که ضرورت دارد در دستور کار نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قرار گیرد

گروه خبر  //معاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی اســتانداری هرمزگان با اشاره
به آســیبهای سوء ناشــی از پدیده
تکدی گری ،گفت :دستگاههای اجرایی
تکالیفی را که قانون برای ســاماندهی
متکدیان تعیین کرده اجرایی و عملیاتی
کنند.

احســان کامرانی در نشست شورای
ســاماندهی متکدیان هرمــزگان ضمن
تسلیت ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان
امام حسین (ع) اظهار داشت :دستگاه های
اجرایی با اشراف کامل بر مسئولیتی که در
حوزه ساماندهی متکدیان دارند ،نسبت
به اجرایی کردن وظایف خود اقدام کنند.
کامرانی با بیان اینکه تکدی گری منشــأ
بسیاری از آســیبهای اجتماعی است،

تصریح کرد :ارائــه آموزشهای فنی و
حرفــه ای به کــودکان متکــدی برای
توانمندســازی آنها از اهمیت بســزایی
برخوردار اســت و ضــرورت دارد این
موضوع در دستور کار دستگاه های اجرایی

ذیربط قرار گیرد.وی افزود :پیشگیری از
گســترش پدیده تکدی گری زمینه ساز
کاهش آسیب های اجتماعی در بسیاری
از بخــش ها نظیر اعتیــاد ،بزهکاری و
سایر موارد می شــود و برچیدن پدیده

تکدی گری  ،نیازمنــد همکاری و هم
افزایی تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط
است.کامرانی با اشاره به اهمیت برخورد
با سرباندهای تکدی گری در هرمزگان،
بیان داشــت :برخورد با ســرباندهای
گســترش پدیده تکدی گری در سطح
استان موضوع مهمی است که ضرورت
دارد در دســتور کار نیــروی انتظامی و
دســتگاه قضایی قرار گیرد .به گزارش
ایرنا ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان در این نشست از
شهرداری بندرعباس خواست با همکاری
سایر دستگاه های اجرایی متولی نسبت به
جمع آوری و ساماندهی متکدیان سطح
شهر در بازه زمانی مشخص اقدام کند.

بــا اعتباری بالغ بــر  ۶۵میلیاردتومان به صورت
مدیرکل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان خبر داد
مشارکتی را در این استان تقبل کرده بود که از این
تعداد۸۰ ،پروژه تحویل و به بهره برداری رســیده
است.
بــه گفته مدیرکل نوســازی  ،توســعه و تجهیز
گروه خبر  //ســیدفخرالدین هاشــمی از ساخت است.
 103باب مدرســه از سوی بنیاد برکت در هرمزگان به گــزارش خبرنگار دریا  ،وی همچنین افزود :مدارس اســتان هرمزگان با بهره بــرداری از این
خبــر داد و گفــت :تاکنون  80مدرســه تحویل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت  80پــروژه تعداد ۱۸هــزار دانش آموز از فضای
داده شــده و  23مدرســه نیز در دست احداث امام (ره) تعداد ۱۰۳پــروژه درقالب  ۶۸۴کالس آموزشی ایمن بهره مند می باشند .

ساخت  103باب مدرسه توسط بنیاد برکت در هرمزگان

در نشست مدیر کل کتابخانه های عمومی با استاندار هرمزگان مطرح شد

اختصاص اعتبار به پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس نیازمند اهتمام بیشتر مسئولین
گروه خبر  //امینه دریانورد ،مدیرکل
کتابخانههای عمومی استان هرمزگان
طی نشســتی صمیمانه بــا مهدی
دوستی ،استاندار هرمزگان به بررسی
آخرین وضعیت کتابخانه مرکزی استان
پرداخت.

به گزارش خبرنگار دریا ؛  ،استاندار
هرمزگان در ابتدای این نشست ،بیان
کرد :کتابخانــه های عمومی به عنوان
یک مرجع فرهنگی اســت که توسعه
و گســترش آن از اهمیــت باالیــی
برخوردار اســت تا دسترسی مردم به
کتاب و کتابخوانی تسهیل گردد.مهدی

دوستی ادامه داد :اتمام کتابخانه مرکزی
به عنــوان شــاخص تریــن پروژه
کتابخانه ای اســتان از اهمیت باالیی
برخوردار اســت کــه موضوع جذب
اعتبار آن در دستورکار قرار دارد و از
همه ظرفیت های ممکن جهت تکمیل
آن بهره خواهیم برد.
مدیــرکل کتابخانههــای عمومی
اســتان هرمزگان در این دیدار با ارائه
گزارشی از وضعیت کتابخانه مرکزی،
بیان کــرد :عملیات اجرایــی پروژه
کتابخانه مرکزی بندرعباس از ســال
 1387آغــاز شــده و تاکنون حدود

 ۵۵درصد پیشــرفت فیزیکی داشته
اســت .بیش از  ۲۲میلیــارد و ۹۰۰
میلیون تومان ( ۷میلیارد و  ۹۰۰میلیون
تومان اعتبارات استانی و  ۱۵میلیارد
تومان اعتبارات ملی) صرف این پروژه
شده اســت .تکمیل کتابخانه مرکزی
بندرعباس به  ۴۰میلیارد تومان اعتبار
نیــاز دارد که پیگیری جذب اعتبار از
سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
و نهاد کتابخانههای عمومی کشــور و
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
حال انجام است.
دریانورد افزود :امیدواریم با حمایت

نماینده عالی دولت در استان ،این طرح
تکمیل و از اعتبارات استانی نیز به این
طرح فرهنگی اختصاص داده شود تا
در کمترین زمان ممکن شاهد افتتاح این
مرکز فرهنگی ارزشمند باشیم.این مقام
مسئول به پروژه آماده افتتاح کتابخانه
عمومی حافظ روستای آبشورک اشاره
کرد و افــزود :این کتابخانه با زیربنای
120متــر مربع و مجهز به بخشــهای
مرجع ،کودک و سالن مطالعه به زودی
افتتاح خواهد شد و به ارائه خدمات به
مردم فرهنگ دوست آبشورک خواهد
پرداخت.

تنهایی هم سود به سازنده تعلق بگیرد و ملکش را بفروشد که در حال
حاضر بیشتر همکاران سازنده قیمت های باالتری را اعالم می کنند که
حباب و قیمت کاذب است واین وضعیت هم باعث رکود بازار مسکن شده
است .
صفحه  4را بخوانید

مونسون روزانه
به هرمزگان خسارت میزند

4

معاون سیاسی استانداری هرمزگان تاکید کرد

ضرورت برخورد با سرباندهای
گسترش تکدی گری در هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبرداد
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توقیف شناور حامل ۱.۵تن مواد مخدر
در آبهای خلیج فارس
1

ی ها
« َعلَم شویی » میراث ماندگار عاشورای 
در هرمزگان
4
انتشار فراخوان بیست و چهارمین جشنواره قصه گویی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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تثبیت دیواره ریزشی
شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبرداد

توقیف شناور حامل ۱.۵تن مواد مخدر در آبهای خلیج فارس

گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف
یک فروند شــناور حامل ۱.۵تن مواد مخدر در آبهای
خلیج فارس خبر داد.

مجتبی قهرمانی اعالم کرد :به دســتور رئیس حوزه
قضائی پارسیان ،نیروهای منطقه چهارم نیروی دریایی
ســپاه در عملیاتی مشــترک با اداره اطالعات موفق
شدند با رصد دقیق و طی عملیات ضربتی در آبهای
خلیج فارس ،یک فروند شــناور حامل موادمخدر را
شناسایی و توقیف کنند.
وی با اعالم دســتگیری  ۲نفر در این رابطه ،گفت:
قاچاقچیان قصد داشتند محموله بزرگ مواد مخدر را
از طریق دریا و به وسیله یک فروند شناور به سواحل
هرمزگان منتقل و ســپس در سراســر کشور توزیع
کنند که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام
زمان (عج) و نیروهای ناوتیپ  ۴۱۲ذوالفقار در تحقق

نیات مجرمانه خود ناکام ماندند.قهرمانی با اشــاره به
اینکه قاچاقچیان به هنگام فرار ،بخشی از موادمخدر را
به دریا ریخته بودند ،ضمن اعالم جمع آوری محموله
مورد نظر توسط مأموران ،تصریح کرد :در جریان این
عملیات موفق ،یک فروند شناور و در مجموع بیش از
 ۱.۵تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است.این مقام
قضائی در ادامه افزود :افراد دســتگیر شده با صدور
قرار تأمین کیفری جهت تکمیل روند تحقیقات و طی
مراحل دادرسی در بازداشت به سر میبرند.
وی همچنین با اشــاره به نقش مهم و تعیین کننده
رزمندگان نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی و اداره اطالعات استان در شناسایی و کشف
این محموله بــزرگ مواد مخدر ،از اقــدام به موقع
و مقتدرانه حافظان امنیت کشــور در این خصوص
قدردانی کرد.

به گزارش مهر ،رئیس کل دادگســتری هرمزگان با
هشــدار به قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد:
اقدامات مجرمانه سوداگران مرگ از زیر چتر امنیتی
دســتگاه قضائی و ضابطین مخفی نخواهد ماند و با
مرتکبان چنین جرایمی به شدت برخورد خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

مساجد بندرعباس تجربه خود در حوزه تعزیه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
گــروه خبــر  //نماینده ولــی فقیه
در اســتان هرمزگان گفت :مســاجد
بندرعبــاس تجربه و دانــش خود در
حوزه تعزیه را با یکدیگر به اشــتراک
بگذارند.

حجتاالســام والمســلمین محمد
عبــادیزاده در آئین تعزی ه که توســط
عــزاداران حســینیه حضــرت قائم
آل محمد (ص) محله کشکوئیها برگزار
می شــود  ،اظهار کرد :خوشــبختانه
شور حسینی در مراســمات عزاداری
امام حســین (ع) در هرمزگان بســیار

عالی است و انواع و اقسام عزاداریها
وجود دارد که ریشه در فرهنگ و تمدن
هرمزگان دارد .نماینده ولی فقیه در استان
هرمزگان ،با ذکر این نکته این ســنتها
نباید تضعیف شــود و از بین برود ،ابراز
کرد :الزم اســت اول امام حسین (ع) و
هدف از قیام ایشان را بشناسیم و برای
حسین قهرمان اشک بریزیم و گریه کنیم؛
چراکه شور حسینی باید در کنار شعور
حسینی مورد تاکید و توجه قرار گیرد .به
گزارش ایسنا؛ حجتاالسالم والمسلمین دورههای آموزشــی تعزیه خوانی یکی است و باید تجربیات تعزیه میان مساجد
عبــادیزاده تصریح کــرد :برگزاری از اقدامات خوبی است که در حالانجام بندرعباس به اشتراگ گذاشته شود.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان :

شناور جستجو و نجات ناجی  ۱۲بندر شهید رجایی وارد چرخه عملیاتی شد

گروه خبر  //معــاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان گفت :شناور تندرو جستجو و
نجات ناجی  ۱۲بندر شهید رجایی بعد از اتمام تعمیرات
زیرآبی سیستم رانش واتر جت و تعمیر اساسی و نیمه
اساسی دو دستگاه موتور رانش و سیستم کنترل وارد
چرخه عملیاتی شد.

محمدرضا پوررجبی در خصوص تعمیر همزمان
بدنه و سیســتم رانــش تندرو جســتجو و نجات
ناجی  ۱۲اظهارداشــت :همزمان بــا تعمیرات بدنه

و بازدیدهای کارشناســان موسسه رده بندی ،یک
دستگاه موتور اصلی از این شناور تعمیر نیمه اساسی
و یک دســتگاه موتور نیز به دســت متخصصان
داخلی تعمیر اساســی و بعد از انجام آزمایش های
دریایی وارد چرخه خدمات جستجو و نجات دریایی
گردید.
به گزارش ایرنــا ،وی ادامه داد :در طول تعمیرات
این شناور تالش شد از توانمندیهای داخل کشور
حداکثر بهرهبــرداری صورت گیرد که اســتفاده از

کوپلینگ انتقال قدرت بین گیربکس و سیستم واتر
جت ساخت داخل یک نمونه از این نوع توانمندی
بود.به گفته معاون فنی و نگهــداری اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه ســرعت ارایه
خدمات این شناور جستجو و نجات ناجی  ۳۰گره
دریایی و بیشترین سرعت آن حدود  ۴۰گره دریایی
است ،افزود :شناور یاد شده با آبخور حدود یک ۲۱
سانتی متر دارای  ۲۰متر طول و  ۴.۶دهم متر عرض
میباشد.

خبری
پنجشنبه  13مرداد 1401
 6محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3946

سرمقاله

محالت از سیاستگذاری های فرسوده خارج شوند
اســتاندار هرمزگان هفته گذشــته و در اولین نشســت ســتاد بازآفرینی شهری استان
هرمزگان گفت « :بســیاری از مردم توانایی پرداخت اندک هزینههای اخذ ســند را ندارند؛ از
این رو شــهرداریها و دستگاههای متولی نباید از بافت فرســوده به دنبال درآمدزایی باشند،
بلکه باید نگاه آنها خدماتی باشــد ،از شــهرداری بندرعباس این درخواســت را داریم که
هزینههــای دریافتی از مردم برای صدور ســند در محالتی چون آیــ تاهلل غفاری را کاهش
دهد و سرعت صدور ســند را افزایش دهد ».متاسفانه موضوع صدور سندامالک در محالت
حاشــیه ای بندرعباس و بافت های فرسوده این شــهر مورد غفلت قرار گرفته بود که مهدی
دوســتی اســتاندار هرمزگان به این بخش توجه ویژه ای دارند وانتظار می رود با دستورات و
پیگیری های ایشــان ،مشــکالت مردم در محالت کاهش یابد و امالک فرســوده بازسازی
شــوند تا از آوار شــدن شــان در زلزله و بارندگی شــدید وحتی خودبخــودی جلوگیری
شــود .یکی از موضوعاتی که همواره مغفول مانده اســت ،وضعیت محالت حاشیه ای ،بافت
فرســوده و سکونتگاه های غیررسمی در اســتان وبخصوص شهر بندرعباس است که بیشتر
کوچــه های تنگ و تاریک و باریکش به پاتوق معتادان ،مواد و مشــروب فروشــان ،اراذل
و اوباش و ســارقان و ...تبدیل شده است وســاکنان محالت آسایش ،آرامش و امنیت ندارند
وبایستی دستگاه های اجرای ،امنیتی و قضایی استان برای برون رفت از این وضعیت و کاهش
آســیب های اجتماعی در این مناطق چاره اندیشــی نمایند .مســمومیت های الکی منجر به
فوتی و .نقص عضو و ...در ســال های اخیر در این مناطق بارها تکرار شــده و پیشگیری و
چاره اندیشــی در این حوزه نشده اســت .تاکنون صدها گزارش ،مقاله ،یادداشت و ...در این
حوزه هاو آســیب های اجتماعی ،درخواســت ســاکنان ،وضعیت کوچه های این محالت،
نیازهای کودکان ،نوجوانان و جوانان و خانواده های حاشــیه نشــین ،فاضالب های روان در
محالت ،گالیه ســاکنان از تبعیض و بی عدالتی در این مناطق و ...منتشــر کرده ایم و ساکنان
محــات همچنین عنوان کرده اند که محالت فقط در زمان تبلیغات انتخابات دیده می شــوند
و وعده و وعیدهایی برای رفع مشــکالت ســاکنان داده می شود و بعد از جمعه انتخابات هم
قــول ها و وعده ها به فراموشــی ســپرده می شــوند .در این مدت بارهــا گزارشهایی از
درخواســت اهالی برخی محالت برای بازگشــایی معبر ،احداث زمین و مجتمع ورزشــی و
پارک و ، ...جمع آوری معتادان و ....از کوچه ها ،تامین روشــنایی محالت و...منتشــر کردیم
و همچنــان هیچ اقدامی محســوس اثرگذار صورت نگرفته اســت و در یک کالم محالت به
حال خود رها شــده اند .ضجه های و التماس های مادران به مســئوالن را به تصویر کشیدیم
که می گفتند معتادان و مواد ومشــروب فروشان را از ســطح کوچه ها ومحالت جمع آوری
کنید که این وضعیت باعث شــده است کودکان مان مواد و مشــروب را بشناسند وبرخی هم
مصرف کننده و انتقال دهنده شــده اند .اهالی محالت بارها گفتند که آیا مســئوالن حاضرند
خانواده و فرزندان خودشان شــبانه روز دهها مرتبه از کوچه هایی گذر کنند که زنان و مردان
معتاد نشســته و تزریق و اســتعمال دارند و ســرنگ های آلوده خون آلود در کوچهها رها
شــده اند ؟ آیا نمی دانند مشــاهده این صحنه ها چــه اثرات روحی وروانــی بر کودکان و
نوجوانــان و جوانان محالت دارد؟ به راحتی مواد و مشــروب در این مناطق توزیع و مصرف
می شــود و آب هم از آب تکان نمی خورد.اهالی می گویند معتادان ،اراذل و سارقان آسایش
را از محالت ربوده اند ودر برخی محالت کمتر خانه ای اســت که مورد دســتبرد قرار نگرفته
باشــد و از طرفی بیشتر ســاکنان مورد آزار واذیت ،دستبرد ،ســرقت و ...قرار گرفته اند و از
بس ایــن موارد در محالت زیاد اســت که دیگر با پلیس هم تماس نمــی گیرند و اهالی از
وضعیت موجود خســته شده اند .حتی بدلیل افزایش ســرقت شیرآالت مساجد در محالت،
سرویس های بهداشتی و وضوخانه های برخی مساجد قفل هستند و ساکنان بایستی در خانه
وضو بگیرند ورهگذران هم تیمم کنند .از طرفی دیگر بارها پیشــنهاد کردیم و به مســئوالن
مختلف و شوراها و نمایندگان مجلس هم گفتیم و نوشتیم که از ظرفيت صنایع هم برای عمران
و آبادانی محالت در راســتای انجام مســئولیت های اجتماعی شان استفاده شود که نشد .اگر
هر کدام از صنایع در این ســال ها از یک طرف نیروهای مورد نیازشــان را از همین محالت
و شــهرها و روستاهای استان تامین می کردند و از سایر اســتان ها وارد نمی کردند و ادارات
آمــوزش فنی و حرفه ای و دانشــگاه ها نیروهای ماهر مورد نیاز صنایــع را تربیت و تامین
مــی کردنــد و از طرفی دیگر صنایع و بنــگاه های اقتصادی بزرگ و کوچــک در عمران و
آبادانی محالت مشــارکت می کردند و عوارض و مالیات شان را در خارج از استان پرداخت
نمی کردند و به ایفای نقش مســئولیت های اجتماعی شــان پایبند بودنــد؛ بطور حتم میزان
آســیب هــای اجتماعی در این محالت کاهــش یافته بود و ارتقای خدمات رســانی را در
محالت شــاهد بودیم که متاسفانه صنایع در این بخش کوتاهی کردند و مسئوالن و شوراها و
نمایندگان هم از ظرفيت صنایع غفلت ورزیدند و اســتفاده نکردند .شرایط محالت در توزیع
مواد و مشروب بی تاثیر نیســت و جوانان ونوجوانان و کودکان این محالت که با آسیب های
اجتماعی مواجهند ،از امکانات فرهنگی ،ورزشــی ،آموزشــی و ...محرومند و به ســمت بزه
و خالف می روند و مســئوالن مربوطه هم توپ مســئولیت را در زمین همدیگر پاســکاری
می کنند .آیا در این مرگ های الکلی ،مســئوالن مسئولیت نداشته و ندارند؟ پیشنهاد می کنم
مسئوالن ،نمایندگان مجلس ،شوراها و ...برنامه زندگی پس از زندگی را مشاهده کنند تا شاید
بخود آیند که فردا بایســتی پاسخگوی کم کاری های شان باشــند واگر در این دنیا محاکمه
نمی شــوند ،بطور حتم در سرای باقی برای کمکاری های شــان در انجام مسئولیت و اثراتی
که این کم کاری ها در حوزه های مختلف داشــته اســت ،بایستی پاسخگو باشند .در موضوع
مســمومیت ها و مرگ های الکلی نیاز اســت به دالیل آن از زوایای مختلف پرداخته شود و
با مســببان آن برخوردهای قاطع صورت گیرد تا هرســاله شاهد تکرار این سناریو نباشیم .از
طرفی دیگر نوع و میزان برخوردها و تدابیر پیشــگیرانه اتخاذ شده هم بایستی اطالع رسانی
شــود .موضوع دیگر اینکه بسیاری از ســاکنان این مناطق با مشکالت شدید مالی ،معیشتی،
درمانی ،آموزشــی و ...مواجهند و نیاز اســت برای توانمندسازی شــان دوره های آموزش
رایــگان فنی و حرفه ای در کارگاه های مجهز برگزار شــود تا بتواننــد مهارت آموخته وارد
بــازار کار شــوند که در این حوزه نیز ضعف شــدیدی وجود دارد .راه انــدازی بازارچههای
محله ای بایســتی مورد توجه قرار گیرد که بازارچه محله آیت ا ...غفاری همچنان راه اندازی
نشــده اســت و درب بازارچه صادقیه هم قفل است .بایستی مسئوالن بگونه ای برخورد کنند
تا حاشــیه نشینان احســاس تبعیض و بی عدالتی را در رفتار مســئوالن نسبت به محالت
حاشــیه ای وسایر مناطق احســاس نکنند .چرا مشکل ســند تعداد زیادی از ساکنان محله
اســام آباد هنوز برطرف نشده اســت؟ اســتنویک در این محله که به نیزار و پاتوق معتادان
وخالفکاران تبدیل شده اســت و مرتب در آن آتش سوزی شده وساکنان از وضعیت موجود
نگران وناراضی هستند و مسئوالن همچنان این مشکل را برطرف نکرده اند.آنطور که مدیر دفتر
تسهیلگری محله اسالم آباد بندرعباس می گوید 70خانواده این محله نتوانستند از حمایت بنیاد
مستضعفان استان هرمزگان برای دریافت سند رایگان امالک شان استفاده کنند و دلیلش هم این
است که شهرداری در استعالم ها اعالم کرده است که این ملک با بازگشایی معابر قابلیت تجاری را
دارد و چنین پاسخ باعث شده است که بنیاد مستضعفان هم اعالم کند نمی تواند به این امالک سند
رایگان دهد.از دهه 60بخاطر دارم کوچه ای دالوران  7در این محله قرار بود بازگشایی معبری را
داشته باشد و خیابانی احداث شود که بعد از گذشت چهاردهه این اتفاق نیفتاد و مشخص نیست
آیا در آینده معبر بازگشایی شود ویا خیر و شهرداری از آن طرف در استعالم ها در این چهاردهه،
طرح احداث خیابان را مدنظر قرار داده اســت و باعث بروز مشکالتی برای ساکنان شده است.
حال که برای اولین بار بنیاد مستضعفان حاضر شده اراضی این محله را برای ساکنان محرومش
بصورت رایگان واگذار نماید وسند صادر شود؛ بهتر است بین شهرداری و بنیاد مستضعفان در این
بخش مذاکراتی صورت پذیرد تا مشکل صدور سند امالک این ساکنان محروم برطرف شود و
با صدور سند امالک در این محله ،بطور حتم آنها نیز می توانند از تسهیالت نوسازی بافت های
فرسوده استفاده نموده و خانه های شان را بازسازی نمایند که بایستی موانع پیش رو در این حوزه
حذف شود .در این محله نیز مانند بیشتر محالت قدیمی و حاشیه ای شهر بندرعباس که امالک
فرسوده هستند ونیاز به بازسازی دارند ،بایستی زمینه مشارکت ساکنان هم فراهم شود که متاسفانه
بیشتر امالک در این محالت بدلیل نداشتن سند ،نتوانسته اند در دو دهه اخیر از تسهیالت بازسازی
استفاده نمایند و روز به روز فرسوده تر می شود و برخی هم فرو می ریزند .شورای شهر هم که
می تواند با مصوباتی گره گشا ،انقالبی را در رفع مشکالت محالت ایجاد کند ،متاسفانه در ادوار
مختلف در حاشیه غرق شده است و فقط در زمان انتخابات به سمت محالت می روند و ضرورت
دارد تجدیدنظر جدی در این حوزه داشته باشند.
علی زارعی

اختصاص 14هزار میلیارد تسهیالت بانکی به هرمزگان
گروه خبر  //سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی
و توســعه منطقهای اســتانداری هرمزگان اعــام کرد :با
پیگیریهای استاندار ۱۴ ،هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی
در راستای پیشــرفت طرحها به این استان اختصاص یافته
است.

عادل شهرزاد در نشست شورای هماهنگی بانکهای هرمزگان
اظهار داشــت :این تســهیالت بانکی در قالب مصوبات سفر
رئیس جمهور به اســتان هرمزگان اختصاص یافته که تاکنون

اختصاص این حجم از منابع به اســتان بی سابقه بوده و فرصت
مناسبی برای تســریع در روند توسعه هرمزگان در بخشهای
مختلف است.
وی بــا تاکید بر شناســایی طرح هــای اولویتهای دار در
تخصیص تسهیالت بانکی ،افزود :دستگاه های اجرایی براساس
شــاخصهای قابل ارزیابی و اولویت های ابالغی ،طرح های
اقتصادی و سرمایهگذاری را شناسایی و ضمن بررسی کارشناسی
طرح ها هماهنگی الزم را بــا بانک های عامل برای پرداخت

تســهیالت به عمل آورند.شهرزاد با اشاره به جایگاه مهم شبکه
بانکی در به ثمر نشستن طرح های سرمایه گذاری در بخش های
مختلف ،گفت :بانک ها و موسسات مالی رکن مهم تامین منابع
مالی طرح های ســرمایه گذاری در بخش های مختلف هستند
و از شبکه بانکی استان انتظار داریم فرآیند پرداخت تسهیالت
به متقاضیان را ضمن دقت نظر و نظارت کافی ،تســهیل کنند.
به گزارش ایرنا ،سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقه ای اســتانداری هرمزگان تاکید کرد :شبکه بانکی
ضمن تسهیل امور برای متقاضیان بر روند پرداخت تسهیالت به
گونه ای نظارت و پایش کنند که از هدر رفت منابع و انحراف در
پرداخت و هزینه کرد تسهیالت بانکی جلوگیری شود.

نواختن آوای چهار هزار ساله در تجمع دلدادگان حسینی در بندر شهید رجایی

گروه خبر  //تجمع بزرگ دلدادگان حضرت
اباعبداهلل الحسین(ع) جامعه دریایی و بندری
استان هرمزگان با اجرای هماهنگ سنج و
دمام؛ آوای چهار هزار ســاله مردمان خطه
جنوب در بندر شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،به رسم سنت هرساله
جامعه دریایی و بندری استان هرمزگان ،تجمع
بزرگ دلدادگان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)
در بندر شــهید رجایی برگزار شد .عزاداران
مکتب حســینی در بزرگتریــن بندر تجاری
کشــور ،گامهای عاشــقی خود را با نواختن
آیین سنتی سنج و دمامزنی و با انسجام خاصی
در محوطه اداری منتهی به یادمان شهدای گمنام
آغاز و با تشکیل دست ه سینهزنی که در آن یک
پرچم منقش به اســم اباعبداهلل الحسین(ع) به
دست پسربچهای با لباس بلندمشکی خودنمایی
میکــرد ،دلدادگی خود به شــهدای بیکفن
دشت نینوا را روایت کردند.

مشکیپوشــان این آیین عزاداری« ،رســم
واحد» و «سنج و دمام» را با به صدا درآوردن
نوای طبل ها و طنین صدای ســنج و با نوای
عاشــقی «واویال علمــدار حســین ،واویال
شــهید علقمه ،ای گل امالبنیــن ،ای فتاده در
زمین یل ام البنین» فضایی سرشــار از حزن و
اندوه عاشــقان حضرت ابا عبداهلل حسین (ع)

در این گرما و شرجی ایجاد کردند .این دسته
عزاداری در بزرگترین بندر تجاری ایران سپس
به رســم جنوبیها به شكل ایستاده ،هماهنگ
و دایرهوار ،جلوهای خاص از آیین ســینهزنی
را با شوری حماســی را به نمایش گذاشتند
و با خوانــدن نوحههای فارســی و عربی و
تداعی صدای حســین فخری ،پیشکســوت

آغاز بکار حسینی ه کتاب در هرمزگان
ل کتابخانههای عمومی هرمزگان ،از برگزاری
گروه خبر  //مدیرک 
مسابقه کتابخوانی عاشــورائیان و شروع به کار حسینیه کتاب
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم خبر داد.

امینه دریانورد ،مدیرکل کتابخانههای عمومی استان هرمزگان به
اشــاره به برنامههای شاخص ماه محرم گفت :در ماه محرم بیش
از  500برنامه فرهنگی با محوریت کتاب در کتابخانههای عمومی
استان هرمزگان اجرا خواهد شد.وی ادامه داد :همچنین برگزاری
مسابقه کتابخوانی عاشــورائیان و آغاز به کار حسینیه کتاب به
میزبانی ادارات کتابخانههای عمومی شهرســتانهای اســتان از
برنامههای شاخص ماه محرم میباشد.دریانورد همچنین بیان کرد:

در این حســینیه به مدت  ۱۰روز برنامه ترکیبی شامل سخنرانی،
مداحی ،مقتلخوانی ،شعرخوانی و معرفی و خوانش کتاب اجرا
خواهد داشت و هر روز به یک شهرستان اختصاص خواهد داشت.
مدیــرکل کتابخانههای عمومی هرمــزگان در مورد ویژگیهای
خاص حســینیه کتاب بیان کرد :ویژگی خاص حسینیه کتاب،
کتابمحور بودن برنامههای آن است .مراسمات این حسینیه مانند
هیأتهای مذهبی برگزار میشود و محوریت سخنان ،سخنرانی که
در جلسه حضور مییابد ،بر اساس کتاب بوده و خوانش و معرفی
کتاب از بخشهای مراسمات حسینیه کتاب است .همچنین یکی از
مقاتل معتبر تاریخی در این مراسمات قرائت خواهد شد.دریانورد

مداحی بوشهری کشــورمان ،عشق و ارادات
خود را به سیدالشــهدا(ع) ،سقای دشت نینوا
ابوالفضــل العباس و حضرت رقیه(ســام اهلل
علیها) نشان دادند.
در این آیین عزاداری ســنتی که «علیرضا
محمدی کرجی ران ،مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان ،معاونان ،کارکنــان این اداره کل و
جمعی از نیروهای شرکتهای مستقر در بندر
شهید رجایی حضور داشــتند ،پرچم مشکی
بارگاه حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) در این
مراســم به اهتزاز درآمد .عزاداران با تبرک به
این پرچــم عزای حســینی ،ارادت خالصانه
خود و عشــق بــه اباعبداهلل الحســین(ع) را
ابــراز داشــتند  .تجمــع بزرگ دلــدادگان
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) با رعایت کلیه
دستورات العملها و شیوه نامههای بهداشتی از
ساعت  ۱۰صبح آغاز و به مدت یک ساعت
ادامه داشت.

خاطرنشان کرد :در جلسات حســینیه کتاب مخاطب به نوعی
درگیر با کتاب و مفاهیم بصیرتی ،معرفتی و عاشورایی میشود؛ به
این معنی که منابع عمده مباحثی که در این هیات و حسینیه طرح
میشود ،کتاب است و دایره دانایی مخاطبان در رابطه با عاشورا را
گ کتابخوانی ،با بهرهگیری
وسیعتر میکند و به نوعی ترویج فرهن 
از فضای مجازی و فرصت بابرکت محرم است.به گزارش فارس ،
مدیرکل کتابخانههای عمومی هرمزگان ادامه داد :مسابقه کتابخوانی
عاشوراییان نیز با محوریت کتاب «  72سخن عاشورایی :از بیانات
حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر
معظم انقالب اســامی» در بستر فضای مجازی به صورت چهار
گزینهای برگزار خواهد شد و عالقه مندان جهت شرکت و دانلود
نسخه الکترونیکی این کتاب تا  31مردادماه فرصت خواهند داشت
به سایت  samakpl.irمراجعه کنند.

پشت پرده سیاست
انعکاس

فرارو مدعی شد  :سیداحمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران
طی سخنانی در جمع عزاداران حسینی (ع) گفت :اینجانب در خطبه گذشته که در تاریخ ۱۷
تیر  ۱۴۰۱ایراد شد در یادداشت خود که همه خطبهها را قبل از ایراد مینویسم ،این جمله را
ندیدم که اکثر بی حجابها از خانوادههای دزدها هستند و در تلویزیون هم ندیدم ،لذا به این
باور رسیدم که آن را نگفتم و آن را در خطبه این هفته  ۷مرداد  ۱۴۰۱ابراز کردم ،ولی بعد از
نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفتهاید ،بنابراین تردیدی ندارم که
این جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است .از خداوند میخواهم که دلهای همه ما را به نور
ایمان منور کند و ما را در صراط بندگی خود استوار فرماید.
اقتصادنیوز مدعی شد  :صباغیان بافقی ،نماینده مجلس گفت:دشمن بداند اگر گستاخی و
تهدید آن ادامه یابد ،در زمینه سالح هستهای که زورگویان دارند ،از رهبر معظم انقالب اسالمی
خواهیم خواست که اگر صالح بدانند فناوری و فتوای ساخت سالح هستهای تغییر یابد و این
برای جوانان ایرانی بسیار آسان خواهد بود!
انتخاب مدعی شد  :هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف گفت :مروج عشقهای مثلثی،
وزارت ارشاد و صداوسیما هستند ،اگر فرزند بدحجاب مقامی را سوار گشت ارشاد کردند یا
سلبریتی های بدحجاب مدعو وزارت ارشاد را در ون نشاندند این یعنی ارتقای گشت ارشاد و
اقتدار پلیس؛ در اینصورت بد حجاب ها می فهمند مسئله جدی است و مراعات خواهند کرد.
خبرآنالین مدعی شد  :وحید هروآبادی  ،روحانی که چندی پیش بازداشت شده بود به ۲
سال حبس ،خلع لباس روحانیت و ممنو ع الخروجی محکوم شد.هروآبادی به خاطر «نشر
اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشــویش اذهان عمومی» به دوسال حبس و برای «هتک
حیثیت لباس روحانیت» به خلع لباس محکوم شده است.
مرعشی  :غدبازیهای روحانی مانند مصدق کار دست کشور داد

نایب رئیس جبهــه اصالحات ایران و دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در بخش اول
گفتوگوی مشروح خود با خبرگزاری فارس بدهیهایی را که دولت حسن روحانی روی
دست دولت رئیسی گذاشته بود طبیعی دانسته و در بخشی از اظهارات خود درباره عملکرد
دولت فعلی گفته که « اگر آقای رئیسی کشور را خوب اداره کند مردم به آینده امیدوار می شوند
و امیدوارانه به پای صندوق می آیند و بخش عمدهای به ما رأی می دهند ،این ها پنهان نیست
و ما میخواهیم که آقای رئیسی موفق شود ».مرعشی همچنین تاکید کردکه « دولت رئیسی
تورم را حدود  40درصد از روحانی تحویل گرفته» و همچنین معتقد است ،اداره کردن کشور
با تورم این چنینی توســط روحانی با وجود فشار حداکثری اقدام «بزرگی» است! مرعشی
همچنان تالش روحانی برای به ثمر نشستن برجام را یک اقدام ملی همچون ملی شدن صنعت
نفت توســط مصدق میداند اما در عین حال میگوید که غدبازی های روحانی مثل مصدق
کار دست کشور داد .وی افزود:در یکی از جلساتی که به آقای روحانی گفتم ،همان طور که
مصدق نمیتوانست با جبهه متحد خود هماهنگ و همراه باشد شما هم نمیتوانید .غدبازیهای
شما و مصدق کار دست کشور داده و میدهد.

خبر
انتشار فراخوان بیست و چهارمین جشنواره قصه گویی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه خبر  //جلســه هم اندیشــی شــورای فرهنگی
در بیســت و چهارمین جشــنواره قصهگویی در اســتان
هرمــزگان برگزار شــد.به گــزارش خبرنــگار دریا  ،با
حضــور اعضای شــورای فرهنگــی و دبیر جشــنواره
قصه گویی شــیوه نامه اجرایی بیست و چهارمین جشنواره
بینالمللی قصهگویــی کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان مورد بررسی و برنامهریزی قرار گرفت.با خوانش
شیوهنامه در شــورای فرهنگی در بخش رقابتی جشنواره
المللی ،قصهگویی آیین

شامل:قصهگویی ملی،قصهگویی بین
سنتی ،قصهگویی زبان اشاره  ،قصهگویی  ۹۰ثانیهای(قصه
زندگی من) و پادکست قصهگویی و در بخش غیررقابتی با
عنوان قصهگویی «برگزیدگان» و «بخش علمی» این رویداد
فرهنگی در بخش جستار ،مقاله علمی ،کتاب و پایان نامه
به بحث و گفتگو پرداختند .تشکیل کمیته دبیرخانه جشنواره
قصهگویی ،کمیته روابط عمومی جهت تبلیغات و اطالعرسانی،
کمیتــه داوری در شهرســتانها از جمله موضوعات مورد
بررسی جشنواره بود.در جلسه شورا مسئولیت بخشهای
مختلف جشنواره به واحدهای کارشناسی فرهنگی ،هنری
و ادبی ،روابط عمومی ،مسئول آموزش ،مسئول حراست و
کارشناس فناوری اطالعات از سوی مدیر کل استان ابالغ
شد.همچنین متن فراخوان کامل بیستو چهارمین جشنواره
بینالمللی قصهگویی عالوه بر سایت اختصاصی جشنواره
در ســایتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نیز به نشــانی  kpf.irو  kanoonnews.irدر اختیار
عالقهمندان قرار گرفته است.بیســتوچهارمین جشنواره
بینالمللی قصهگویــی کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانــان همزمان با شــب یلدا در مرکــز آفرینشهای
فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار
میشود.
گرهگشایی از مشکالت  ۸۱نفر از شهروندان
در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری هرمزگان
گــروه خبر  //در جریان برگزاری دیدار مردمی رئیس
کل دادگســتری استان هرمزگان به مشــکالت  ۸۱نفر از
شهروندان رسیدگی شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی
قهرمانی رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان در جریان
این دیدار به مشکالت  ۸۱نفر از مراجعین دستگاه قضایی
رســیدگی کرد.در این دیدار که معاونین قضایی رئیس کل
دادگســتری اســتان هرمزگان نیز حضور داشتند ،پس از
بررسی هر یک از درخواستهای مطرح شده ،در خصوص
هر مورد ،دســتورات الزم صادر شد.گفتنی است ،عالوه بر
امکان دیدار اقشار مختلف مردم با رئیس کل دادگستری و
مسئولین قضایی استان هرمزگان طی ایام هفته ،در یک روز
از هفته نیز به صورت اختصاصی جلســات دیدار مردمی
رئیس کل دادگســتری هرمزگان برگزار میشود.همچنین
همزمــان با دیدار مردمی رئیس کل دادگســتری اســتان
هرمزگان ،رؤسا و دادستانها در تمامی حوزههای قضایی
اســتان نیز ضمن برپایی میز خدمت به مطالبات مراجعان
دستگاه قضایی در اقصی نقاط هرمزگان رسیدگی میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان :

تازه های مطبوعات

کیهان  -افراطیون مدعی اصالحطلبی (با سوابق چپروی و چپگرایی) عادت کردهاند در طول
چند دهه گذشته ،هم در قدرت و حاکمیت حضور داشته باشند و هم درباره مسئولیت فرافکنی
کنند و با زبان نچســب اپوزیســیون حرف بزنند .به عنوان مثال صرف نظر از سهم طبیعت در
خسارتهای سیل و زلزله و ،...اگر سهم مدیریت و سوء مدیریت باید بررسی شود ،این مدعیان
اصالحطلبی بودهاند که ظرف  8سال گذشته در دولت حضور داشته و سیاست گذاری کردهاند.
شرق  -علی ماجدی ،سفیر پیشین ایران در برزیل در گفت و گو با این روزنامه گفت :برخی
مواضع داخلی به معنای آن است که ایران قطعا رسیدن به نقطه گریز هستهای را آغاز کرده است و
برجام را کنار خواهد گذاشت ...این دست سخنانی که در داخل مطرح میشود و برخی رسانهها
نیز بر آن اصرار دارند ،چه با هدف تقویت توان چانهزنی دیپلماتیک و چه هر مســئله دیگری
صورت گرفته باشد ،فقط به بلندترکردن دیوار بیاعتمادی جامعه جهانی به فعالیتهای هستهای
ایران منجر خواهد شد.
جوان  -این روزنامه با اشــاره به اظهارات اخیر رئیس ســازمان انرژی اتمی و باتیتر « توان
ســاخت بمب اتم را داریم ،وقت ما را تلف نکنید» نوشت :به فاصله کمی پس از موضعگیری
صریح خرازی که عنوان «مشاور آیتا ...خامنهای» درباره او در این رسانهها برجسته شده بود،
محمدجواد الریجانی گفت« :ایران طبق فتوای رهبری اجازه ندارد به دنبال تولید ســاحهای
کشتار جمعی باشد ،اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم ،کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد».
حاال رئیس سازمان انرژی اتمی ،همان موضع خرازی را تکرار کرده است.
به هیچ عنوان ارز دارو حذف نمیشود

رئیس مجلس شورای اســامی گفت :یارانه دارو از طریق شرکتهای بیمه گذار در اختیار
بیمار قرار میگیرد و این آرامش در جامعه وجود داشته باشد که به هیچ عنوان ارز دارو حذف
نمیشود و این طور نیست که بگوییم دارو آزاد میشود؛ چنین چیزی صحت ندارد .محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس پس از پاسخ بهرام عین اللهی،
وزیر بهداشــت به سواالت نمایندگان ،گفت :بحث مربوط به دارو بسیار مهم و اساسی است؛
یک غلط مصطلح درباره یارانه دارو وجود دارد که همه جا می گویند حذف ارز ترجیحی؛ این
غلطترین حرف ممکن است.وی افزود :مردم عزیز ما بدانند که در حوزه یارانه دارو و کاالهای
اساسی ،به هیچ عنوان ظرفیت ارزی حذف نمی شود و فقط به طور مستقیم به خود افراد داده
می شود؛ لذا االن یارانه دارو از طریق شرکت های بیمهگذار ،در اختیار بیمار قرار می گیرد و
این در مورد بیمارستان ها نیز صدق می کند .این مطلب را عرض کردم تا آرامش در جامعه
باشد که به هیچ عنوان قیمت ارز ترجیحی دارو حذف نمی شود و قانونگذار و دولت ،چنین
برنامه ای ندارند.رئیس مجلس با بیان اینکه ضمانت تحقق صحیح طرح دارویار ،هوشمندسازی
است ،اظهار داشت :اگر هوشمندسازی در طرح دارویار به طور کامل انجام نشود ،باعث اذیت
مردم می شود و افراد فاسدی که سابقا در ارزهای دارویی منفعت می بردند ،این بار از طریق
ریالی منفعت خواهند برد و دارو را گران خواهند کرد .یکی از مباحثی که ما بر روی آن تأکید
داشته و داریم ،در تبصره هفت و بحث نسخ الکترونیکی است.

منشا و علت آلودگی نفتی
در ساحل بندرعباس مشخص نیست
گروه خبر  //مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان
گفت :علت و منشــا آلودگی و لکه نفتی که در قسمتی از
نوار ســاحلی بندرعباس وجود دارد مشــخص نیست اما
به نظر می رســد این لکه از نقطه دیگری بــا امواج دریا
به نوار ســاحلی رســیده است .حبیب مســیحی تازیانی
افزود :تشــکیل تاربال (گلوله های نفتی)نشــان می دهد
مدتی از ایجاد آلودگی نفتی گذشــته اســت.وی ادامه داد:
بررسی های تکمیلی برای تعیین منشاء و محدوده آلودگی
ادامه دارد.مســیحی اضافه کــرد :هنــوز نهادهایی مانند
شــیالت ،بنادر و دریانوردی و نیروهای نظامی که به طور
مســتقیم با دریا در ارتباط هستند گزارشی از آلودگی نفتی
نداده اند.مدیرکل حفاظت محیط زیست یادآور شد :چنانچه
آلودگی نفتی یاد شده در ســاحل شنی باشد با هماهنگی
شــهرداری نسبت به پاکســازی آن اقدام خواهد شد.طبق
تعاریف موجود ،نفت خام یــا نفتی که به طور تصادفی از
تاسیســات ،دکل های نفتی ،لوله ها و تانکرها وارد دریا
می شــود ،در اثر عوامل جوی و تابش خورشید و تبخیر
اجزای ســبکتر ،تغلیظ شــده و حالتی قیــر گونه به خود
مــی گیرد که جریان باد و امواج آنهــا به صورت توده در
آورده و به ســاحل مــی راند.به گزارش ایرنا ؛ مشــاهده
تاربال در سواحل ،از اولین هشدارهای بروز آلودگی نفتی
اســت و اهمیت گلوله های نفتی یــا تاربال به دلیل همین
هشدار دهندگی است.
تالش مخابرات منطقه هرمزگان جهت پایداری
ارتباطات بعد از وقوع سیل
گروه خبر  //در پی بارش شــدید باران و وقوع سیل
اخیر در برخی از روســتاهای استان  ،فیبر نوری در مسیر
توکهور شهرستان میناب و طاشکوئیه شهرستان حاجی آباد
قطع شد که با حضور و اقدام به موقع تیمهای فنی مخابرات
منطقه هرمزگان ،ارتباطات مجددا ً برقرار شده است .همچنین
با تجهیز سایت ها به دیزل ژنراتور اضطراری و نصب باتری
پشتیبانی  ،پایداری شبکه سایتهای همراه اول در این مناطق
برقرار است  .به گزارش خبرنگار دریا  ،در حال حاضر نیز
کارشناسان فنی مخابرات منطقه در حالت آمادهباش کامل
هستند و به محض دریافت گزارش از قطع یا مشکل ارتباط
در هر نقطه از استان  ،جهت ترمیم و برقراری مجدد ارتباط
اقدام خواهند کرد .

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

زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

جنوب کشور
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مدیرکل ارشاد یزد:

رسانههای منتقد و غیرهمسو نیز مورد حمایت دولت قرار دارند

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
یزد گفت :رویکرد دولت سیزدهم در حوزه
رسانه استفاده از تمامی ظرفیتهای این
حوزه و نقد مصلحانه رسانههاست و در این
راستا از رسانههای منتقد و غیرهمسو با
دولت نیز حمایت میشود.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احســان
عابدی در جریــان بازدید از خبرگزاری

جمهوری اسالمی استان یزد افزود :وظیفه
دولت حمایت از همه رســانه هاســت
حتــی اگر از لحاظ مشــی و رویکرد با
دولت همراه نباشــند ،چــرا که نقدهای
مصلحانــه آنان مــی تواند به پیشــبرد
امــور کمک کنــد.وی عوامل خط مقدم
جهاد تبیین را رســانهها دانست و افزود:
حمایت از رســانه ها در جریان اجرای

سیاست های جهاد تبیین اهمیت فراوانی
دارد و در اســتان تالش می شــود تا در
این زمینه رســانه ها بیش از پیش مورد
حمایت قــرار گیرند.مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی اســتان یزد در خصوص
همزمانی مناسبت  ۱۷مرداد روز خبرنگار
با روز عاشورا اظهار داشت :قیام عاشورا
امام حسین علیه السالم با رسانهای شدن
آن توســط حضرت زینب (س) ماندگار
شــد و همزمانی این رویداد با عاشورا
تداعی کننده نقشــی اســت کــه امروز
رسانه های کشــور در زمینه جهاد تبیین
بر عهده دارند.عابــدی تصریح کرد :اگر
گزارشــگری حضرت زینب(س) نبود،
حماسه عاشورا ماندگار نمی شد و مصداق

این جملــه معروف بود که کربال در کربال
مــی ماند اگر زینب نبــود ،این رویداد و
اطالع رسانی توسط حضرت زینب (س)
تاثیر رســانه را مشخص می کند .وی با
قدردانی از تالش همه رسانه های استان
در جریان سیل اخیر یزد گفت :در این چند
روز سیل همه رسانه ها همراهی کردند و
با اخبار ،گزارش ها و تصاویری که مخابره
کردند ،واقعیت های این سیل را در مقابل
دیدگان مسئوالن و شهروندان قرار دادند.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی یزد
افزود :در اتفاقات مشابه قبلی عمق فاجعه
به خوبی مخابره نمی شــد اما در ســیل
اخیر به دلیل بازنمایی مطلوب رسانه ها
که به صــورت تصویری و مکتوب انجام

شد ،توجه مسووالن کشوری را به استان
جلــب کــرد و حتــی منجر به ســفر
وزیر کشور به استان یزد شد و امیدواریم که
خسارت های مردم جبران شود.عابدی با
ابراز رضایت از فعالیت های خبرگزاری
جمهــوری اســامی یزد یادآور شــد:
فعالیت های ایرنا در اســتان محدود به
اطالع رسانی خدمات دولت نبوده و نگاه
منصفانه فارغ از ســمت و سوی دولتی
داشــته و آرشیوی از عملکرد دولتهای
مختلف را دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
اســتان یــزد ادامــه داد :ایرنا یــزد از
حرفهای تریــن مجموعههــای خبری
استان اســت که جایگاه شایسته ای نیز

ذخیره  ۵۵میلیون مترمکعب آب پشت بندها در سیل اخیر یزد

علیرضــا حائری زاده ســرویس اســتان هــا  //مدیر عامل
آب منطقه ای یزد با اشاره به ذخیره سازی  ۵۵میلیون مترمکعب
آب پشت بندهای استان در جریان سیل اخیر ،اظهار کرد :هرچند
افزایش  ۱۲درصدی بارشهای استان نسبت به پارسال را در سال
آبی جاری شاهدیم ولی همچنان  ۲۷۵میلیون مترمکعب کسری
مخزن داریم.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ "محمــد مهدی جوادیان زاده" در
گفتوگویی با مهــم خواندن الگوی بارشهــا در تغذیه منابع
آبی ،تصریح کرد :اگر این بارشــها در فصل زمستان و عمدت ًا به
صورت برف اتفاق بیافتد ،به عنــوان ذخیره تامین آب میتواند
از تاثیرگــذاری باالیــی برخوردار باشــد چرا کــه در جریان
گرم شــدن هوا به تدریج شــاهد ذوب شــدن بــرف و جاری
شــدن آب یا نفوذ آن در منابــع آب زیرزمینی خواهیم بود و از
طرفــی در اســتانی مانند یزد کــه از تبخیر باالیــی در طول
ســال رنج میبــرد ،تاثیــر کمتــری را از این پدیده شــاهد
خواهیم بود لذا این نوع بارشها را به اصالح ،بارش موثر میدانیم
ولی آن تاثیرگذاری در بارشهای سیل آسا کاهش مییابد .وی ادامه
داد :آنچه در مورد بارشهای سیل آسا میتواند تاثیرگذاری آن را در
حین کاهش آسیب و خسارات این نوع بارشها افزایش دهد ،انجام
اقدامات آبخیزداری مانند ایجاد بندها و گورابها و امثال آنهاست که
تسط شرکت آب منطقه ای و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
انجام میشود.وی با بیان این که هرچند گاه ًا شاهد انتقاد برخی افراد
در مورد ایجاد همین بندهای خاکی و سیل بندها در زمان ایجاد
آنها بودیم ،افزود :البته کارآیی این اقدامات در مواقع بروز سیل مانند
سیل اخیر یزد کامال مشهود بود به طوری که ضمن پیشگیری از
بروز خسارات بیشتر به شهرها ،حجم زیادی از سیالب در پشت

آنها ذخیره سازی شد .جوادیان زاده پیش بینی کرد که تنها در ۲۵
بند خاکی و تنها سد استان در شهرستان هرات که مربوط به وزارت
نیرو است ،نزدیک به  ۲۰میلیون مترمکعب آب در جریان سیل
اخیزر ذخیره ســازی شده باشد .به گفته وی ،به نظر می رسد که
 ۳۵میلیون مترمکعب آب نیز در بندهای مربوط به اداره کل منابع
طبیعی و آبخیرداری استان که قریب به  ۲۲۰۰مورد است ،ذخیره
شده باشد که این آبها به منظور جلوگیری از آسیب به سیل بندها و
تغذیه آب مورد نیاز پایین دست منطقه به تدریج رهاسازی شود.
وی خاطرنشان کرد :حجم باالی سیالب بزرگ جریان یافته در
رودخانه مرکزی شهر تفت نیز به سمت دشت حیاتی چرخاب یزد
که یکی از محلهای تامین بخش زیادی از آب شرب استان است،
هدایت شده است که تاثر آن بر چاههای پیزومتری آب شرب تا
دو ماه آینده مشــخص خواهد شد .این مسئول در مورد میزان
آبگیری تنها ســد استان در هرات نیز خاطرنشان کرد :این سد با
پیشرفت فیزیکی  ۹۵درصد از اسفندماه  ۱۳۹۹آماده آبگیری شده
بود ولی به دلیل حجم کم آبهای منطقه و جاری نشدن سیالب در
منطقه عمال آبگیری نشــده بود ولی در سیل اخیر به میزان ۱.۵
میلیون مترمکعب در فاز اول آبگیری شــده است و باید منتظر
ماند تا نتایج این آبگیری طی دو هفته آینده مشــخص و مرحله
بعد آبگیری انجام شود .وی به اثر غیرمستقیم بارشهای اخیر در
بخش کشــاورزی نیز اشاره و عنوان کرد :با توجه به این بارشها
در فصل گرم و پرمصرف آب در بخش کشــاورزی ،عم ً
ال شاهد
کاهش آبیاری مزارع و باغات خواهیم بود که این امر در خروج
از مدار برخی از چاه های کشــارزی موثر واقع خواهد شد و به
نوعی کمک به تقویت منابع آب زیرزمینی حتی برای مدتی اندک

اســت .وی با اشاره به این که در سیل اخیر قریب به  ۷۰درصد
ظرفیت بندهای خاکی تحت نظارت وزارت نیرو در استان آبگیری
شده است ،گفت :البته این میزان آبگیری در برخی بندها بیش از
 ۱۰۰درصد بوده که منجر به ســر ریز شدن آب در آنها به منظور
جلوگیری از بروز خسارت ناشی از آسیب به این بندها و منازل
و تاسیسات شده است  .جوادیان زاده گفت :هر چند رد بارندگی
اخیر شاهد حجم باالیی از بارشها در استان بودیم ولی براساس
آمارهای موجود متوسط بارندگی اســتان با رشد  ۱۲درصدی
نســبت به پارسال به  ۸۳.۸میلی متر بوده ولی این رقم نسبت به
مــدت بلندمدت نرمــال اســتان همچنــان  ۱۲درصد کمتر
بوده اســت .وی ضمن اشــاره به شدت ســیالب در برخی از
رودخانه های اســتان مانند رزدخانه تفت ،رودخانه ســانیج و
رودخانه گاشا در ابرکوه که دبی  ۱۰۰تا  ۱۵۰مترمکعب در ثانیه از
آنها گزارش شد ،گفت :دوره بازگشت این قبیل سیلها حدود ۵۰۰
سال ذکر شده ولی این به معنای وقوع آنها در سالهای آینده نیست
بلکه بر اساس سوابق تاریخی و گذشته این مدت اعالم شده است.
این مسئول با بیان این که برطبق برآوردها از مجموع  ۵۵میلیون
مترمکعب آب ذخیره شده پشت بندهای استان در سیل اخیر تنها
 ۵۰درصد به منابع آب زیرزمینی کمک خواهد شد ،گفت :کسری
مخازن آبی اســتان ساالنه  ۳۰۰میلیون مترمکعب است و این به
معنای جبران تنها  ۲۵میلیون مترمکعب از این کســری است لذا
عمال نباید این سیالب را به منطقه رفع مشکل کم آبی و خشکسالی
یزد قلمداد کرد لذا همچنان بهترین اقدام برای تداوم حیات در یزد
اهتمام به بحث صرفه جویی و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
است که مردم باید به آن توجه وافی را داشته باشند.

در کشــور دارد و مرجعیت خبری خود
را حفط کــرده و لذا تقویــت بدنه ایرنا
باعث تقویت جریان اطالع رسانی دولت
می شود .عابدی خاطرنشان کرد :در مسیر
ماموریت اطالع رســانی با وجود برخی
محدودیــت ها و نامالیمالت ،عشــق و
عالقه باعث مانــدگاری خبرنگاران در
فعالیتهای رســانه ای شــده است که با
کمترین چشمداشــت مالی در این حرفه
فعالیت قابل توجهی دارند.در این بازدید
علی حکیمیان معاون فرهنگی و رادمهر
کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی حضور داشتند.در بازدید
یاد شده از رییس خبرگزاری ایرنا مرکز
یزد با اهدای لوح تقدیر شد.

چگونگی فعالیت تعاونیهای
مرزنشینان در بوشهر اعالم شد
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها  //معاون امور بازرگانی
و توسعه تجارت اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر،
چگونگی فعالیت تعاونیهای مرزنشینان را اعالم کرد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ ابوالقاســم محمد زاده بیان کرد:
طبق مصوبه هیئت وزیران و در اجرای برنامه ملی تقویت کسب
و کار ،معیشــت مرزنشینان و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق
مــرزی؛ متقاضیان مشــمول میتوانند برای ثبــت نام از طریق
سامانه الکترونیکی مرزنشینان اقدام کنند.وی ادامه داد :بنا بر این
دستورالعمل افراد اعضای فعال تعاونی مرزنشینان میتوانند نسبت
بــه واردات  ۷۱قلم کاال بدون کارت بازرگانی و ثبت ســفارش
(در قبــال صادرات) ولی با معافیت  ۱۰۰درصد ســود گمرکی
برای مواد غذایی و  ۵۰درصد برای ســایر اقالم کاالیی بهره مند
شوند.
معاون صمت اســتان بوشــهر گفت :از دیگر مزایای مضاعف
که اخیرا ً دولت به تعاونیهای مرزنشــینان داده این است که در
قبال صادرات امکان واردات  ۴قلم میوه وارداتی گرمسیری نظیر
موز ،انبه ،نارگیل و آناناس برای این تعاونیها فراهم شده است.
وی افزود :فرآیند نام نویســی ساکنین در مناطق مرزی مشمول
در محل بخشــداریهای شهرســتانها در حال انجام هســت.
محمدزاده افزود :راه اندازی سامانه جدید یکپارچه مرزنشینان،
ایجاد دسترسی به سامانه مرزنشینان ،کاهش مبلغ صدور کارت
مبادالت مرزنشینان ،واگذاری خدمات مرزنشینان از مرکز استان
به شهرســتانها و برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با حوزه
تجارت مرزنشــینی از جمله اقدامات مهم صورت گرفته توسط
اداره کل صمت استان بوده است.

آگهی تحدید حدود هس ماهه چهارم  1400اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان
آگهی تحدیدحدود امالک و مستغالت حوزه ثبتی پارسیان که می بایست طبق
ماده 14قانون ثبت آگهی آنها منتشــر شود و همچنین پالک هایی که بعلت عدم
حضور مالک یا نماینده قانونی آنها از نوبت خارج شده بشرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی می شود:
پالک 34 108/بنام سعید انصاری فرزند قاسم ششدانگ یکباب چهار دیواری به
مســاحت51 419/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک39 108/بنام سعید انصاری
فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 71 213/متر مربع واقع در پارسیان ،
پالک 29 1947/بنام هوشنگ باقری کرانی فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان
دوطبقه به مساحت 14 204/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 32 1947/بنام سمیره
حیاتی فرزند اسمعیل ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 16 352/متر مربع
واقع در پارسیان  ،مورخ 06/05 ،1401/پالک 35 1947/بنام حامد قاسمی فرزند
عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 25 199/متر مربع واقع در پارسیان،
پالک 36 1947/بنام حامد قاســمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت 71 239/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 302223/بنام میثم کربالئی
اکبری فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 35 604/متر مربع واقع
در پارسیان  ،پالک 421 2566/بنام عبداهلل هوشیار فرزند علی ششدانگ یکباب
خانه به مساحت 30 549/متر مربع واقع در پارسیان  ،مورخ 06/06 ، 1401/پالک
391 2566/بنام محمد تقی طاهری سرتنگ فرزند فایز ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 95 177/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 423 2566/بنام احمد سلمه
فرزند جاسم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 48 433/متر مربع واقع در پارسیان
 ،پالک70 2569/بنام حســین احمدی فرزند خالد ششدانگ یکباب ساختمان
مشتمل بر هفت مغازه به مســاحت 67 364/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک
74 2569/بنام امین صفری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 195متر مربع واقع در پارســیان  ،مورخ 06/07 ، 1401/پالک 3511بنام صالح
ابراهیم پور فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 230845/
متر مربع واقع در روستای میلکی  ،پالک57 3651/بنام اسماعیل احمدی فرزند
ابراهیم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 46 168/متر مربع واقع در پارسیان ،
پالک 4561بنام سالم اسالمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  6110متر مربع واقع در روستای فارسی  ،پالک 87 5721/بنام یعقوب
هاشــمی فرزند سلطان ششدانگ یکباب چهار دیواری به مساحت 82 221/متر
مربع واقع در پارســیان  ،مورخ 06/08 ، 1401/پالک  12007بنام محمد صدیق
صمدی فرزند اسماعیل دو و یک دهم دانگ از ششدانگ مشاع و احمد صمدی
فرزند اســماعیل دو و یک دهم دانگ از ششدانگ مشاع و لیال صمدی فرزند
اسماعیل یک و پنج صدم دانگ از ششدانگ مشاع و مریم ناجی فرزند ابراهیم
هفتاد و پنج صدم دانگ از ششــدانگ مشاع یک قطعه زمین زراعی به مساحت
06 48529/متر مربع واقع در یرد قاســمعالی  ،پالک  12373بنام جاسم ماجدی
فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 51030متر مربع واقع
در روستای غورزه  ،پالک 12810بنام موسی علی پرست فرزند عبداهلل ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت 61 248/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  13401بنام
یونس جعفرنیا فرزندمحمد ششدانگ یکباب ملک تجاری به مساحت 8 64/متر

مربع واقع در پارســیان  ،مورخ 06/09 ، 1401/پالک  13679بنام ابراهیم قاسمی
فرزند عیسی ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 81 633/متر مربع واقع در
پارسیان  ،پالک  15036بنام محمد دهقان فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  238متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15040بنام شکیال مالکی فرزند
محمد ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  480متر مربع واقع در باغستان ،
پالک  15256بنام محمد کاملی پور فرزند علی دو دانگ مشــاعی از ششدانگ
و قاسم کاملی پور فرزند عبداهلل یک دانگ مشاعی از ششدانگ و ابراهیم کاملی
پور فرزند عبداهلل یک دانگ مشاعی از ششدانگ و فاطمه کاملی پور فرزند علی
یک دانگ مشاعی از ششدانگ و عایشه کاملی پور فرزند علی یک دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  11307متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک
 15412بنام عبداله نجار فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت
 79526مترمربع واقع در پارسیان-دشتی  ،مورخ 06/12 ، 1401/پالک  15813بنام
محسن دانشور فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240متر مربع
واقع در پارسیان  ،پالک  15818بنام فاطمه رستاخیز فرزند رمضان ششدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  264متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15822بنام آمنه
سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240متر مربع واقع در
پارسیان  ،پالک 15823بنام آمنه سلیمانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15824بنام آمنه سلیمانی فرزند
عبداهلل ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان ،
مورخ 06/13 ، 1401/پالک 15827بنام محمد غواصی فرزند احمد ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15828بنام یاسین
کامران فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 240متر مربع واقع
در پارســیان  ،پالک  15831بنام عبداهلل تمیمی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت 240متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15835بنام زهرا اسدمنش
فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ و لیال پور فر فرزند منوچهر سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت09 293/واقع در پارسیان  ،مورخ
06/14 ، 1401/پالک 15840بنام یوسف دالرام فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب
چهاردیواری به مســاحت 35 239/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15843بنام
عبدالحمید ماجدی فرزند صالح ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 84 240/متر
مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15850بنام حسن غفاری فرزند عبدالواحد ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 78 564/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15853بنام
سپهدار مسعود فرزند علی حیدر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66202/
متر مربع واقع در پارسیان  ،مورخ 06/15 ، 1401/پالک  15855بنام علی اشکن پور
فرزند غریب ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 92 118750/متر مربع
واقع در روستای چهواز  ،پالک  15856بنام سعود محمودی فرزند احمد ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 4 255/متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15857بنام
سعود محمودی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 73 281/متر
مربع واقع در پارسیان  ،پالک 15861بنام فاطمه مرادی فرزند محمد ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت 55 233/متر مربع واقع در پارسیان  ،مورخ 06/16، 1401/
پالک  15865بنام موزه بالل فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
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امام جمعه یزد مطرح کرد

اعطای تسهیالت به مشاغل آسیب دیده
در سیل اخیر
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //امام جمعه
یزد گفت :امید اســت با اعطای تســهیالت به مشــاغل
آســیب دیده بخشی از خســارت های وارد شده جبران
شــود .به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیــت اهلل «محمدرضا
ناصری» در دیدار با سرپرســت ستاد اجرایی فرمان امام
کشور با اشاره به آسیب دیدن اشتغال های کوچک در یزد
به علت ســیل  ،اظهار کرد :اشتغال های بزرگ و کوچک
استان یزد در ســیل اخیر دچار آسیب های زیادی شده
است و امید اســت با اعطای تسهیالت به مشاغل آسیب
دیده بخشی از خســارت های وارد شده جبران شود.امام
جمعه یزد عنوان کرد :مشاغلی همچون پوشاک و نساجی
در سیل اخیر خسارت های زیادی را متحمل شدند و نیاز
است به این صنایع بیش از گذشته توجه شود زیرا صنعت
پوشاک و نســاجی از صنایع مهم استان و کشور هستند.
وی افزود :امروزه شــاهد تعطیلی کارگاه های نساجی در
اســتان و کشور هستیم و این نشــان دهنده این است که
صنعت نساجی دچار مشــکل بزرگی شده که نیاز است
هر چه سریع تر در راســتای رفع این مشکل اقدام شود.
امام جمعه یزد گفت :واردات پوشــاک به کشور از دالیل
مهم و اصلی آســیب رساندن به صنعت نساجی و پوشاک
کشور است و در این راستا باید با اشتغالزایی در زمینه تولید
پوشاک با کیفیت در کشور ،در زمینه احیا صنعت نساجی
گام برداشــت.ناصری با تاکید بر بی نیاز کردن کشور در
زمینه پوشــاک ،تصریح کرد :با آموزش زنان و مردان در
زمینه تولید پوشاک با کیفیت در هر استان و سرمایه گزاری
دولت در این زمینه امید است در آینده ای نه چندان دور،
در صنعت نساجی به خود کفایی برسیم.وی افزود :با توجه
به فرهنگ ایرانی-اسالمی نیاز است که پوشاکی متناسب با
این فرهنگ تولید و عرضه شود و طراحان لباس می توانند
با ایجاد ُمد متناســب با فرهنگ استان و کشور به تولید
لباس های زیبای ایرانی – اسالمی و متمایز کردن پوشاک
ایرانی از پوشاک های خارجی در معرفی تاریخ ،فرهنگ،
تمدن ،کیفیت و اصالت نقش بسزایی داشته باشند.امام جمعه
یزد با اشــاره به اینکه تغییر و تحول در زمینه پوشاک و
نساجی یکی از محورهای مورد توجه دولت است عنوان
کرد :باید با تحقیقات درســت ،آموزش صحیح و سرمایه
گزاری مناســب به احیا این صنعت در کشور کمک شود
و این مهم تنها با همت مــردم ،توجه ویژه دولت و ورود
سرمایه گزاران خصوصی تحقق می یابد.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

41 7660/متر مربع واقع در کوشکنار  ،پالک 15868
بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه
قوهقضائیه
زمین زراعی به مســاحت48 3368/متر مربع واقع
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
ثب
م
م
س
ا
در روســتای تمبو شمالی  ،پالک  15869بنام علی اد ره ل تا نادوا الکره زگان
سلطانی فرزند عبداهلل ششــدانگ یک قطعه زمین
زراعی به مساحت 13 753/متر مربع واقع در تمبو شمالی  ،پالک 15870بنام علی
سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1557629/
متر مربع واقع در روســتای تمبو شمالی  ،پالک  15871بنام علی سلطانی فرزند
عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 40 13835/متر مربع واقع در
روستای تمبو شمالی  ،پالک  15872بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت 96 11599/متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی،
پالک  15873بنام علی سلطانی فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت56 5381/متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی  ،مورخ 06/19،1401/
پالک 15874بنام عبدالرحمن احمدی فرند عبداهلل ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  216متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15877بنام مریم ترابی فرزند علی
جعفر ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان ،
پالک 15880بنام افسانه رئیسی فرزند جابر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 240متر مربع واقع در پارسیان  ،مورخ 06/20 ، 1401/پالک  15884بنام عبداهلل
جاسمی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  264متر مربع واقع
در پارسیان  ،پالک  15889بنام عبدالرحمن جاسمی فرزند ابراهیم ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  240متر مربع واقع در پارسیان  ،پالک  15894بنام عقیل
لطفی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 28 291/متر مربع واقع در
پارسیان  ،مورخ 06/211401/
لذا بموجب دســتور ماده  15قانون ثبت از صاحبان امالک و مجاورین پالکهای
فوق الذکر دعوت می شود در وقت مقرر تحدید حدود که از ساعت 8صبح شروع
می شود در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده
قانونی ایشان حاضر نباشند تحدید حدود با معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و
برابر ماده  20قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود
اعتراضات تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترض می بایستی اعتراض خود را
کتب ًا به اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان تسلیم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم
نماید ضمن ًا طبق تبصره دو ماده واحده قانون مصوب 253/1375 /تعیین و تکلیف
پرونده های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از
بین رفته است معترض می بایست ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی محل وقوع ملک تسلیم نماید
و إال حق او ساقط خواهد شد./پ 1708/41م/الف
تاریخ انتشار 1305/1401/

عبدالحسین فروتن

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد
يا اوره خونتان زياد است آبزيان مصرف كنيد

نظر به اینکه خانم فاطمه مالحی الفتی به اســتناد دو برگ استشهاد شهود
گواهی شده در دفتر  98قشم جهت دریافت سند مالكيت المثني نوبت اول
به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک فوق در
قشــم  -الفت قطعه یک بخش هشت که در اجرای ماده یکصد وچهل
قانون برنامه سوم توسعه  ،سند مالکیت صادر وتحویل مالک گردیده است
قوهقضائ هی
سازمانثبتاسنادوامالککشور
و به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات :یک قطعه مسکونی
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتــی  17548فرعی از  ۱۹۳۹اصلی ،
مفرور و مجزا شده از  1939 Bفرعی از اصلی مذکور  ،قطعه در طبقه و
واقع در بخش  08ناحيه  00حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت  1969.07متر مربع
بمالكيت فاطمه  /مالحی الفتی فرزند عبداله شــماره شناسنامه  5تاریخ تولد  1326دارای شماره
ملی  3459832142با جز سهم  ۶از کل سهم  ۶بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره
مستند مالکیت  43113تاریخ 1390/03/19موضوع سند مالكيت اصلی بشماره چاپی  604732سری
الف ســال  89که در صفحه  332دفتر امالک جلد  137ذیل شماره  18109ثبت گردیده است .با
شماره مستند مالکیت ارجاعی  90/38تاریخ 1390/03/22موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی
 604732ســری الف سال  89که در صفحه  332دفتر امالک جلد  137ذیل شماره  18109ثبت
گردیده است.
لذا به اســتناد ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت وتبصــره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر
می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و يامدعی 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 مالكيت ياسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول
اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور
سند مالكيت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد 1401/040.م/الف
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۵/13 :

محمد آرامش  -مدیر واحد ثبتی اداره ثبت ملک شهرستان قشم

اخطارهی ماده  -101اموال غیرمنقول  -ابالغ هب بیتا لطفی زاده و ابالغ هب بهاره لطفی زاده

بدین وســیله به وارث مرحــوم محمد لطفی زاده ( بیتا لطفــی زاده و بهاره
لطفی زاده ) به آدرس بندرعباس که بر اســاس ســوابق قبلی آدرس مذکور
شناسایی نگردیده ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9700787
لــه کبری خداوردی و علیه وارث مرحوم محمد لطفی زاده ( بیتا  ،بهنوش و
بهاره شــهرت همگی لطفی زاده ) موضوع سند ازدواج شماره  7351مورخه
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
 1370/10/27دفتر  26فین اســتان هرمزگان  ،طبق درخواست بستانکار  ،در
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
خصوص توقیف پالک ثبتی  301/37873اقدام شد و ارزش ششدانگ پالک
موصوف به مبلغ  22/000/000/000ریال ارزیابی گردیده است  ،لذا چنانچه
به مبلغ ارزیابی مذکور معترض می باشید  ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ ابالغ این
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ  51/000/000ریال به دفتر این اجرا
تسلیم نمایید  .ضمن ًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد
ترتیب اثرداده نخواهد شد  1401/175 .م /الف  -تاریخ انتشار 1401 /05/13 :
رشید توکلی -مسئول واحد اجراها

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسن عسکری (ع)  :از خدا بترسید و مایه افتخار باشید
نه مایه شرمندگی
( روضه بحار ج س 2ص )371

پنجشنبه  13مرداد 1401
 6محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3946

بازار مسکن کنترل شود !

نرخ ساخت مسکن در بندرعباس متری  8میلیون تومان
برخی هم ملک می سازند و نمی فروشند .ملک خالی در بندرعباس زیاد داریم که به فروش نمی رود
علی زارعی/دریا
daryaz 1359@gmail.com

گروه گزارش //حباب قیمت مسکن باعث شد
تا بسیاری از اقشــار از خانه دار شدن ناامید
شوند و حتی بیشتر مستاجران نیز با افزایش
رهن واجاره مواجه و برخی از آنها مجبور شدند
به مناطق حاشــیه ای یا روستایی بروند و یا
بصورت گروهــی و چند خانواده در یک خانه
زندگی کنند.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
بوشهر سید ابوالحسن جعفری

عــدم اجرای هیچگونه طرح مســکنی در
هشت سال دولت ســابق نیز باعث افزایش
تقاضا و عدم عرضه ملک شــد و این شرایط
باعث سود دالالن و برخی از سازندگانی شد
که غیرمنصفانــه و منفعت طلبانه این بازار را
متالطم کردند.سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور نرخ ساخت هر متر مربع واحد مسکونی
را در بهمن سال گذشته به ازای طبقات اعالم
کرد که با نرخ فروش فرسنگ ها فاصله داشت.
ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نرخ
ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را اعالم
کرد که بر اســاس آن احداث ساختمان های
 ۳تا  ۵طبقه با قیمت متری  ۷.۱میلیون تومان
محاسبه می شود.
احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان
نظام مهندســی ســاختمان قیمت تمام شده
ســاخت هر متر مربع واحد مسکونی را ۱۸
بهمن ماه 1400اعالم کرد که به شــرح زیر
است:ســاختمانهای یک و دو طبقه متری ۶
میلیون و  ۲۳۷هزار تومان ،ســاختمانهای
 ۳تــا  ۵طبقه متری  ۷میلیــون و  ۱۷۰هزار
تومان ،ساختمان  ۶و  ۷طبقه متری  ۸میلیون
و  ۲۱۵هزار تومان ،ســاختمانهای  ۸تا ۱۰
طبقــه متری  ۹میلیــون و  ۲۳۴هزار تومان،
ساختمانهای  ۱۱و  ۱۲طبقه متری  ۹میلیون
و  ۷۱۷هزار تومان ،ساختمانهای  ۱۳تا ۱۵
طبقه متری  ۱۰میلیــون و  ۱۶۳هزار تومان
و ســاختمانهای  ۱۶طبقه به باال متری ۱۱

میلیــون و  ۵۴هزار تومــان .در حال حاضر
نیز قیمت ساخت مسکن نباید چندان تفاوتی
با بهمن  1400داشــته باشد و تغییرات قیمت
با توجــه با افزایش جزئی قیمت برخی اقالم
از جمله مصالح ،دســتمزد و ...نباید چندان
چشمگیر باشد .در ادامه سلسله گزارش هایی
که در حوزه مسکن منتشر کردیم ،به تبانی های
برخی از سازندگان برای گرانی امالک رسیدیم
که برخی از سازندگان با هم توافق می کنند تا
قیمت امالک از نرخی واحد کمتر نفروشند تا
آن قیمت نهادینه شود که این موضوع باعث
ایجاد حباب بزرگ در قیمت مسکن شده است
وناامیدی مردم را از خانه دار شدن افزایش داد
و نیاز می باشد متولیان مربوطه و دستگاه های
نظارتی در این حــوزه اقدام کنند .البته از آن
طرف هم به اذعان مشاوران امالک که بیشترین
ارتباط را با سازندگان مسکن دارند ،برخی از

,,

متاسفانه بیشتر سازندگان امالک،
شغل واقعی شان سازنده ملک
نیست و در سایر بخش ها هم فعال
هستند و در این حوزه بدون تجربه
و تخصص الزم فعالیت می کنند که
بر کیفیت ساخت و قیمت سازی
حبابی امالک نیز اثرگذار است
سازندگان منصف هم در این بازار فعالیت دارند
که برخی از آنها که منصف هستند ،چندان نام
و رسمی هم ندارند و تصمیم گرفتیم با برخی
از آنها گفتگو گفتیم وبه بررسی چالش های
حوزه مسکن و قیمت واقعی ساخت وفروش
مسکن بپردازیم .در این شماره از روزنامه با
یکی از سازندگان منصف در بندرعباس گفتگو
کردیم .با ما همراه باشد.

قیمت ساخت8 :تا هشت ونیم میلیون

سعید شــفیعی یکی از سازندگان امالک در
بندرعباس اســت که تجربیاتی را در حوزه
عمرانی و ســاخت وساز و ...دارد .شفیعی که
تاکنون چندین پروژه را اجرا کرده و تعدادی
از پروژه های مسکونی را در حال اجرا دارد
که بین 50تا  80درصد پیشرفت فیزیکی دارند
وتاکنون هیچ کدام از امالکش را بیشتر از قیمت
متعارف نفروخته است؛ گفت :در حال حاضر
قیمت ساخت مسکن با تمام گرانی ها و تورم
و ...برای ســازنده بــه ازای هر متر مربع بین
8تا هشت ونیم میلیون تومان وحتی کمتر در
می آید که اگر با قیمت زمین هم حساب کنیم،
حداکثر دوبرابر این قیمت می شود و منصفانه
این است که حداکثر به اندازه قیمت ساخت به
تنهایی هم سود به سازنده تعلق بگیرد و ملکش
را بفروشد که در حال حاضر بیشتر همکاران
سازنده قیمت های باالتری را اعالم می کنند
که حباب و قیمت کاذب است واین وضعیت
هم باعث رکود بازار مســکن شده است .این
سازنده مســکن می گوید  :یک سازنده اگر
یک ساختمان 6طبقه را در بهترین نقطه شهر
متری 24میلیون تومان هم بفروشیم ،بیش از
5میلیارد تومان سودخالص دارد و سازندگان
بهتر اســت با دیدگاه و سواد اقتصادی به این
موضوع بنگردند وبجای نگهداشتن واحدهایی
که می سازند ،این امالک را با قیمت متعارف به
فروش برسانند و ساخت پروژه های جدیدی
را شروع کنند و مصالح هم فوری خرید کنند
تا ساخت وساز و خرید وفروش امالک رونق
داشته باشد.شفیعی می گوید :سازندگان بین
30تا 40درصد هزینه ســاخت را خودشان
می پردازند ومابقی را از طریق تسهیالت بانکی
یا پیش فروش تامین می کنند.

ســوخت و ....هم اشــاره می کند که باعث
می شود با خرید امالک و زمین با هر قیمتی
توسط این قشر ،باعث افزایش حبابی قیمت
امالک و زمین شوند و این پول ها تورم زاست.
وی می گوید :برخی هم ملک می ســازند و
نمی فروشــند .ملک خالــی در بندرعباس
زیــاد داریم که بــه فروش نمــی رود .وی
می گوید :متاسفانه بیشتر سازندگان امالک،
شغل واقعی شان سازنده ملک نیست و در سایر
بخش ها هم فعال هستند و در این حوزه بدون
تجربه و تخصص الزم فعالیت می کنند که بر
کیفیت ساخت و قیمت سازی حبابی امالک
نیز اثرگذار اســت.این سازنده منصف ملک
می گوید :برخی از همکاران سازنده از فروش
ملک با نرخ غیرحبابی و منصفانه توسط بنده یا
سایر سازندگان گالیه مند می شوند.وی گفت:
حجم زیادی از سرمایه مردم در بازار مسکن

,,

این سازنده مسکن به پول
قاچاقچیان سوخت و ....هم اشاره
می کند که باعث می شود با خرید
امالک و زمین با هر قیمتی توسط
این قشر ،باعث افزایش حبابی
قیمت امالک و زمین شوند و این
پول ها تورم زاست

است که متناســب با بازار طال و خودرو و...
اثرپذیر است و از طرفی هم سودهای بانکی
باال باعث شــده است ســازندگان بگونه ای
محاسبه می کنند تا سودشان در ساخت وساز
افزایش قیمت مصالح بیشتر از دالر
کمتر از سرمایه گذاری در بانک ها نشود.وی
پــول قاچــاق ،حباب ســاز قیمت زمین البته گالیه ای در خصــوص افزایش هزینه وی می گوید :وقتی که قیمت مصالح و ...با
حدود دوبرابری پروانه ساختمانی ،عدم مجوز قیمت دالر ربط داده می شــود ،واقعا در سه
ومسکن
این ســازنده مســکن به پول قاچاقچیان برای طبقــات باالتر بصورت عادی و صدور سال اخیر قیمت دالر چند برابر و قیمت مصالح

« َع َلم شویی» میراث ماندگار عاشوراییها در هرمزگان

گروه گزارش ُ //غســل َع َلم یا همان َع َلمشویی و شو میدهند.
با پیشــینهای حــدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰ســال یکی علم شــویی از قدیمیترین مراسم موجود شهر
از ماندگارترین ســنتهای دیرینه
ِ
عــزاداران بندرعباس و مربوط به منبر گپ یا حسینیه  ۱۲امام
اباعبداهللالحسین (ع) در هرمزگان بوده که هرساله
طبق این سنت ،مردم بومی بندرعباس علمها را به است که از اواخر دوران قاجاریه مورد عنایت ویژه
ساحل خلیج فارس برده و آن را با آب دریا شست عزاداران قرار گرفته است .طبق رسم هرساله فعاالن

حســینیه منبر گپ بندرعباس و جمع بسیاری از
عزاداران حسینی  ۱۲علم به نیت و نماد  ۱۲امام در
آب دریا که نماد پاکی و روشنی است ،میشویند تا
برای عزاداری سیدالشهدا (ع) از این علمها استفاده
کنند.علم َکشان علمها را ابتدا از اتاقی (حجره داخل
منبــر) در خود منبرگپ بندرعباس که مخصوص
وســایل و تجهیزات مراسم محرم است ،به صحن
منبر آورده و سپس با یک دستگاه وانت نیسان به
ساحل خونسرخ انتقال داده و یکی یکی به دریا به
میبرند و تطهیر می کنندَ .ع َلم کشان تا سینه به درون
آب دریا میروند و با فرستادن صلوات بر محمد
و آل محمــد(ص) و خواندن دعاهای مخصوص،
علمها را که از جنس چوب صندل اســت ،با آب
دریا غسل میدهند.پس از شست و شو؛  ۱۲علم را

به حسینیه منبر گپ میبرند و عزاداران بعد از نماز
مغرب و عشــا در مراسمی ویژه با نام آمادهسازی
علمها آنها را با پارچههای رنگی اهدایی و نذری
(سرشــده)
مردم تزیین کرده و بر روی آنها پنجه َ
که از قبل با گالب شســت و شو داده شده ،نصب
میکنند.قدمت آیین سنتی علم شویی در بندرعباس
به زمان حضور شیعیان حیدرآبادی هندوستان در
این شهر و ساخت منبر گپ بازمیگردد و دعاهایی
که در این آیین نیز خوانده میشــود نیز مربوط به
دوران صفویه و سلجوقیان است.آیین علم شویی
همه ساله در ماه محرم انجام میشود؛ هرچند در ۲
سال گذشته آیین علم شویی به واسطه کرونا انجام
نشد اما امسال باز این آیین سنتی با حضور پرشور * علمها هدیهای به مردم بندرعباس
جوانان و نوجوانان حسینیه منبر گپ از سرگرفته گفته میشــود روزگاری فردی تمامی بزرگان

پیام قدردانی مدیرعامل موسسه قرآنی محمد رسول اهلل(ص)بشاگرد از حامیان حفظ قرآن
الحمدهلل ششمین دوره حفظ شبانه روزی قرآن
کریم طرح الحافظون موسسه فرهنگی و قرآنی
محمدرسول اهلل(ص)بشاگرد که از مورخه ۱تیرماه
الی ۶مرداد ۱۴۰۱با همــکاری مدیریت آموزش و
پرورششهرستان،کمیتهامدادجگدانوموسسهی
بیت الزهرا جهت نشر معارف قرآن و اهلبیت(ع)
و غنی کردن اوقات فراغت آینده ســازان جامعه
برگزار گردید با موفقیت و بازدهی خوب به اتمام
رسید.

لــذا جا دارد از تمامی دســتگاهها و نهادهای
حامی(مدیریــت آموزش و پرورش،موسســه
قرآنی بیت الزهرا(س)  ،هالل احمرشهرســتان،
ســپاه بشــاگرد ،کمیته امداد امــام خمینی(ره)

جگدان،صنعت و معدن شهرســتان و موسســه
خواجه نصیرالدین طوسی تهران  ،شورا و دهیاری
محترم بلبل آباد،مدیران مدارس بلبل آباد  ،اساتید ،
خادمین  ،خیرین عزیز و همه مردم خوب که برای
برگزاری بهتر این طرح همکاری کردند تشــکر
و قدردانی نمایم .امیداســت با توجه به اهمیت
قرآن کریم و نیــاز جامعه و خصوصا جوانان به
جاری و ساری ساختن معارف قرآن و اهلبیت در
زندگی ،همه نهادها و خیرین برای ترویج این مهم
از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
باتشــکر  -حســن زارعی مدیرعامل موسسه قرآنی
محمد رسول اهلل(،ص)بشاگرد،بلبل آباد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان :

مونسون روزانه به هرمزگان خسارت میزند

گــروه خبر  //مدیــرکل مدیریت
بحران استانداری هرمزگان گفت:
باران ناشی از فعالیت سامانه بارشی
مونســون به صورت روزانه به این
استان خسارت وارد میکند.

مهرداد حســنزاده اظهار داشت:
ســاکنان شهرســتان های حاجی
آباد و بشاگرد در روزهای گذشته
شــاهد بارشهای سامانه مونسون
بودند.وی ادامــه داد :این بارشها
در شــمال هرمزگان (حاجی آباد)
موجب طغیان رودخانه و ورود سیل

ناشی از آن به حریم یک روستا و
آسیب به بخش کشاورزی آن شد که
کارشناسان جهادکشاورزی درحال
بررســی میزان خسارتها هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
هرمزگان اضافه کرد :این بارشها
خســارت هــای فراوانــی هم به
نخلستانهای شهرستان حاجی آباد
وارد و نخلداران را دچار مشــکل
کرده است.حســنزاده یادآور شد:
میزان خسارتهای وارده را با توجه

به خسارتهایی که روزانه توسط
سامانه بارشی مونسون اقیانوس هند
به این اســتان در حوزه زیرساخت
ها و بخش کشاورزی وارد میکند
درحال حاضــر نمیتوان بیان کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
هرمزگان ابراز داشت :پس از پایان
بارشهای این سامانه که به احتمال
فراوان ظرف یــک تا  ۲روز آینده
خواهد بود میتــوان برآورد ریالی
خسارت های وارده را اعالم کرد.

مجوز برای هر طبقه مازاد معادل هزینه پروانه
یک ساختمان شش طبقه ،افزایش بی ضابطه
قیمت مصالح ساختمانی و صادرات منجر به
افزایش قیمت هــا و ...دارد ومی گوید  :اگر
دولت این بخش را کنتــرل کند واز افزایش
بی ضابطه آنها جلوگیری کند ،بطور حتم در
قیمت ساخت مسکن هم اثرگذار خواهد بود.
بدلیل نبود نظارت ها ،گاهی مجبور می شویم
مصالح را گرانتــر از قیمت واقعی بخریم یا
مدتی روند اجــرای پروژه را متوقف کنیم که
به زیان سازنده است .اگر دولت در این حوزه
نظارت داشته باشــد ،کف قیمت ساخت هم
کاهش می یابد و می توانیم مسکن را با قیمت
مناسب تر وارزانتری به مردم بفروشیم.

مدیــرکل مدیریــت بحــران
اســتانداری هرمزگان افزود :این
استان به طور معمول در تابستان ها
شاهد بارندگی در مناطق کوهستانی
همچــون بشــاگرد و حاجی آباد
است اما امســال وسعت بارشها
بیشتر بود.حســنزاده اشاره کرد:
ادارهکل بحران استانداری هرمزگان
هشــدارهای الزم را از قبــل به
مدیران ادارههای دولتی برای انجام
اقدامهای پیشــگیرانه در راستای
جلوگیری از بروز خسارتها اعالم
میکند و آنها مســئول اجرای این
اقدامات هستند.

شــد .از روز سوم تا نهم محرم خانوادههایی که به
هر نیتی نذر کردهاند ،علمها را به خانه خود دعوت
کرده و در مراسمی با حضور فعاالن حسینیه و اقوام
و همسایگان به سوگواری و عزاداری و سفره نذری
میپردازند.در روز عاشورا هم علم کشان در یک
صف و در یک راســتا حرکت می کنند و کسانی
که حاجتی دارند و برای حاجت روا شــدن نُقل و
شــکالت بر سر علمها میریزند وبه نوعی تبرک
میکنند و یا شربت و شیرینی پخش میکنند.پس
از پایان دهه محرم ،پارچههای تزیینی علمها که
نماد عزا هستند ،باز شده و برای محرم سال آینده
در حسینیه منبر گپ نگهداری میشوند.

شــهر بندرعبــاس را صــدا زده و میگویــد
چوبهایی به شــکل علم از کرانه دریای هند
به سمت ســاحل بندرعباس میآید ،اهالی این
چوبها که از جنس صندل بوده را از آب گرفته
و خشک میکنند و به نزدیکترین محل یعنی
منبر  ۱۲امام میبرند و مشــاهده میکنند که بر
روی هــر کدام از این چوبها اســم یک امام
کنده کاری شــده و تاکنون معلوم نیست که این
چوبها از کجا آمده اند و چگونه این اســامی
متبرک بر روی آنها نقش بسته است.البته به طور
دقیق کســی نمیداند که این علمها از کجا آمده
است اما بزرگان قدیم بر این باورند که علمها از
همان قدیــم االیام به اذن خداوند از طریق دریا
برای مردم شهر بندرعباس فرستاده شده است و
به همین علت برایشان ارزش و قداستی خاص
دارد.منبر گپ یا حسینیه  ۱۲امام با قدمتی ۴۰۰
ســاله یکی از منبرهای بزرگ و قدیمی شــهر

و ...چند برابر شــده اســت وآیا این تناسب
رعایت شده است که متاسفانه اینگونه نیست و
چندین برابر افزایش قیمت دالر ،شاهد افزایش
قیمت مصالح و ...هستیم .شفیعی با اشاره به
کمبود زمین در برخی مناطق شهر بندرعباس و
افزایش تراکم و افزایش بی ضابطه قیمت زمین
در برخی مناطق بندرعباس  ،به قیمت حبابی
زمین های معروف چمران اشاره کرد و گفت:
مالکان اولیه این زمین ها خانه دار نشدند که
می توانستند با استفاده از ظرفیت انبوه سازان
استان ،برای مالکان زمین ها مسکن بسازند.
وی اظهــار امیدواری کــرد در اجرای طرح
جهش تولید مسکن نیز از انبوه سازان مسکن
هم استفاده شود تا امالک با قیمت منصفانه و
منطقی ساخته و به متقاضیان تحویل داده شود.
وی تاکید کرد:بایستی ساخت مسکن در هر
حوزه ای به افراد متخصص و متعهد ســپرده
شود .

بندرعباس است ،که بانیان آن در مناسبتهای
مذهبی و بویــژه ایام محرم و عزاداری اباعبداهلل
حســین(ع) به اجرای تعزیه خوانی ،مداحی و
سینه زنی برای مردم این شهر می پردازند .مسئول
این منبر پیش از این مرحوم «مالمحمد ژیانفر»
بود و اکنون پس از ایشــان فرزندشان عهده دار
این مسئولیت شدند.حســینیه دوازده امام دهم
دیماه سال  ۱۳۸۱با شماره  ۶۷۶۸توسط اداره
کل میراث فرهنگ ،صنایع دستی و گردشگری
هرمزگان بنــام «منبر َگپ» به ثبت آثار معنوی
در کشور رســیده است .به گزارش ایرنا ،استان
هرمزگان با پیشــین ه تاریخی ،فرهنگی و آیینی
خود همــواره در ارائه فرهنگهــا ،آیینها و
سنتها پیشگام بوده وآیین علم شویی در کنار
سایر آیینهای ماندگار همچون سینه زنی نشسته،
علم گردانی ،پخت حلیم جم ،چک چکو و تعزیه
خوانی در ثبت فهرست ملی قرار دارد.

«حلیم ُجم» سنت دیرینه ماه محرم در شهر فین
گروه خبر  //عاشقان امام حسین (ع)
بر اساس یکی از سنتهای قدیمی در
دهه اول محرم در شهر فین حلیم
نذری در ُجم یا خمره پخت میکنند.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ ُجم
یک نوع خمره گل و رســی اســت
که در آن به شــکل سنتی حلیم پخته
میشــود.مدیر کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان
گفت :پخت حلیم به شــکل ســنتی
در شــهر فین قدمت  ۳۰۰ساله دارد.
سهراب بناوند افزود :این مراسم سنتی
در بهمن ســال  ۹۱در فهرست آثار
ملی کشور قرار گرفت.رییس شورای
اسالمی شــهر فین گفت :امسال در
هشت حسینه و هیات این شهر حلیم
در ُجم پخته میشود.علی قاسم زاده
افزود :پخت حلیــم در ُجم یا خمره

مراسمی است که هرســال در شهر
فین اجرا میشود .وی گفت :در پخت
حلیم از ریش سفیدان تا جوانان برای
پخت حلیم پای کار هســتند.رئیس

میشود.قاســم زاده افزود :هر هیات
و حســینیه پنج یا شش خمره پخت
حلیم دارد .وی گفت :با مشــارکت و
همکاری مردم هزینه پخت حلیم نیز
تامین میشود.رئیس شورای اسالمی
شــهر فین گفت :در دهه اول محرم
عصر هــر روز با ذکر صلوات توزیع
نــذری در بین مردم آغاز میشــود.
قاسم زاده افزود :بقیه حلیمهای نذری
شب در مراســم عزاداری اباعبداهلل
حســین (ع) در مساجد و حسینیهها
توزیع میشود.در پایان دهه اول محرم
ُجمها از جایگاهشان خارج و تمیز
میشــوند به انبار حسینیهها و تکایا
شورای اسالمی شهر فین گفت:پخت برده میشوند تا سالی دیگر و محرمی
حلیم با حرارت آتش چوب از صبح دیگر فرا رسد.فین در  ۹۵کیلومتری
زود آغــاز و برای هم زدن حلیم نیز شمال بندرعباس واقع است.
از شــاخههای درخت خرما استفاده

تثبیت دیواره ریزشی شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس
گروه خبر  //رئیس اداره امور زیربنایی شهرداری
منطقه چهار بندرعباس گفت :به منظور جلوگیری
از بروز هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی ،یک
دیواره ریزشی در محدوده شهرک پیامبر اعظم(ص)
تثبیت شده است.

محمد روا با اشاره به اینکه اجرای این پروژه باعث
جلوگیری از بروز هرگونه حادثه ناشی از ریزش شده

است ،افزود :این دیواره به طول  ۱۵متر و عرض سه
متر توسط اداره امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری
منطقه چهار اجرا شده است.
رئیس اداره امور زیربنایی شــهرداری منطقه چهار
بندرعباس اظهار کرد :این دیواره به همراه راه دسترسی
برای ساکنین شهرک به بلوار شــهید اسحاق دارا در
مدت دو ماه احداث شــده است.روا اعتبار این پروژه

را بالغ بر پنج میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال دانســت و
عنوان کرد :این دیواره تثبیتــی دارای دیواره محافظ
برای افزایش ایمنی تردد ،نیز بوده که در مواقع بحران
قابل استفاده است.به گزارش ایســنا ؛ وی در پایان
عنوان کرد :در فاز بعدی این پروژه ،زیرسازی و کف
ســازی بخشهای اصلی و جانبی این بخش انجام
می شود.

