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شرکت پترو پاالیش نگین مکران
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هرمزگان چطور در طرح نهضت ملی مسکن دوم شد؟

یک تیر و چند نشان ساخت و ساز
خود مالکی

گروه خبر  //دکتر صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به گزارش خبرنگار دریا ؛ معاون اجرایی رئيس جمهور در اولین برنامه خود در جریان سفرش به هرمزگان
برای پیگیری روند اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور محترم به استان ،با استقبال مسئولین استانی راهی یکی از مزارع بزرگ پرورش میگو در ساحل شرقی شهر بندرعباس شد و از روند تولید میگو در این
وارد شهر بندرعباس شد و برنامههای خود را با همراهی مهدی دوستی استاندار هرمزگان آغاز کرد .مزرعه بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت این سایت قرار گرفت .
ادامه در همین صفحه

نام و نشانی مناقصه گزار  :شرکت پتروپاالیش نگین مکران به نشانی  :تهران  ،میدان شهدای ارتش
(اقدسیه)  ،خیابان لنگری  ،پالک  ، 33مجموعه شهید شاه آبادی .
موضوع مناقصه  :الشه ریزی (  ) Rock Fillپیرامون زمین پروژه بندرعباس به حجم 600،000
تن و ارتفاع  1/5متر ،بطول  23000متر ( احجام و ابعاد ذکر شده تقریبی و تخمینی است) .
تاریخ  ،مهلت  ،نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی  :از تاریخ شنبه  1401/05/29اسناد استعالم  .ارزیابی
کیفی از طریق وب سایت به نشــانی  https://mneginpr.com/tendercommitteeقابل دریافت است .
اسناد دریافتی از سامانه الکترونیکی ذکر شده میبایست برابر دستورالعمل صادره تکمیل و به همراه مدارک و اطالعات
درخواست شده  ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1401/06/07به نشانی مناقصه گزار  ،تهران  ،میدان
شهدای ارتش ( اقدسیه)  ،خیابان لنگری  ،پالک  ، 33مجموعه شهید شاه آبادی تحویل و رسید اخذ شود .
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول به مبلغ  12/250/000/ 000ریال
(که پس از ارزیابی کیفی و زمان ارائه پیشنهاد قیمت دریافت خواهد شد) .
شرایط شرکتهای متقاضی :
 - 1داشتن تجربه و دانش الزم در خصوص انجام عملیات مناقصه .
 - 2توانایی مالی و ارائه ضمانت نامه های بانکی .
 - 3حسن سابقه و داشتن گواهینامه های مرتبط با موضوع مناقصه .
 - 4داشتن گواهینامه صالحیت حرفه ای معتبر از مراجع ذیصالح ذیربط .
 - 5داشتن ظرفیت کاری جهت انجام خدمات موضوع مناقصه .
 - 6دارا بودن گواهی ثبت نام در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده .
تذکر  :ارائه اسناد و تکمیل پرسشنامه هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی ایجاد نخواهد نمود و اسناد
و مدارک ارسالی قابل عودت نمی باشد .

نقشه برداری از اراضی کشاورزی
در سراسر هرمزگان

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران عنوان کرد

حدود  ۵۰هزار اشتغال مستقیم جدید ایجاد خواهد شد که میتواند تحولی در عرصه اشتغالزایی باشد

مناقصه شماره 01. EXT.1440 :

صادرات غیرنفتی کشور
 ۴۴درصد
رشد داشته است
2
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی هرمزگان خبر داد

چنانچه در مزارع پرورش میگو ظرفیت تولید با ظرفیت اسمی برابر شود

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران و ارزیابی کیفی (دو مرحله ای)

2

 ۶خودروی شوتی سوخت بَر
در هرمزگان توقیف شد

8
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معاون اجرایی رئیس جمهور در بندرعباس عنوان کرد

تحول در اشتغالزایی هرمزگان با طرحهای پرورش میگو

ادامه از تیتر یک //

دکتر مرتضوی در این بازدید تاکیدکرد :دولت تمام
قد در کنار ســرمایهگذاران ایستاده است و نگاه ما
منعطف بر این است که از طرحهای سرمایهگذاری
به خصوص طرحهایی که ضریب اشتغالزایی باالیی
دارند حمایت ویژه داشته باشیم چنانچه اگر در همین
مزارع پرورش میگو ظرفیت تولید با ظرفیت اسمی

برابر شود حدود  ۵۰هزار اشتغال مستقیم جدید ایجاد
خواهد شد که میتواند تحولی در عرصه اشتغالزایی
باشــد .وی با تاکید بر تکمیل شبکه برقرسانی به
مزارع پــرورش میگو ،گفت :به فضل الهی ،با همت
اســتاندار محترم و با توجه به ظرفیتهای موجود
در شبکه تولید و توزیع برق و همچنین ظرفیتهای
جدید در دست احداث و برنامهریزیهای انجام شده

حتما بایست عملیات تامین برق به مزارع پرورش
میگو انجام شــود تا بتوانند با ظرفیت کامل به کار
خود ادامه دهند .مهدی دوســتی استاندار هرمزگان
نیز با بیان اینکه برق رسانی به مزارع پرورش میگو
موجب افزایش تولید و اشتغال میشود اظهار داشت:
این مهم پیرو سفر رئیس جمهور محترم و مردمی به
هرمزگان و در راســتای مصوبات این سفر بوده که
بخش قابل توجهــی از دغدغههای تولید کنندگان
میگوی پرورشی و بهره برداران مزارع پرورش میگو
را مرتفع ساخته است.
مهدی دوستی ادامه داد :خوشبختانه هزار میلیارد
تومان در ســفر ریاســت محترم جمهور به استان
هرمزگان مصوب شد و تاکنون شش مجتمع پرورش
میگو از این مهم بهره مند شــدهاند .وی تصریح کرد:
روند برق رسانی به مزارع پرورش میگو استان ادامه
دارد و تا ســال  ۱۴۰۲تمامی هزار میلیارد مصوب
شده اختصاص می یابد.سایت پرورش میگو جامع
سازان ساحل جنوب در دو فاز و زمینی به مساحت
 ۹۰۰هکتار اجرا شــده است که دارای  ۳۶۰استخر
و ۱۵مزرعه است و ظرفیت فعلی تولید میگوی آن
 ۱۰۰۰تن در سال میباشد.

معاون رئیس جمهور در بازدید از بیمارستان  531تختخوابی بندرعباس تاکید کرد

ضرورت تکمیل سریع تر پروژه بیمارستان 531تختخوابی بندرعباس
گــروه خبــر  //معــاون اجرایی *  ۲۰۰میلیــارد تومــان اعتبار به
رئیــس جمهور از پــروژه در حال بیمارستان در حال تکمیل بندرعباس
ساخت بیمارستان  531تختخوابی اختصاص می یابد

بندرعباس بازدید کرد.

سید صولت مرتضوی معاون اجرایی
رئیس جمهور در ادامه سفر به استان
هرمزگان ،از پروژه بزرگ بیمارستانی
 531تختخوابــی بندرعباس بازدید
کرد.
این بیمارســتان ،یکی از بزرگترین
پروژههای درمانی جنوب کشور است
که کار ساخت آن از دولت قبل آغاز
شد.
مرتضــوی معــاون اجرایی رئیس
جمهور در این بازدیــد بر ضرورت
تکمیل ســریعتر این پروژه به منظور
افزایــش ارائه خدمــات و ارتقای
کیفی بخش درمان در هرمزگان تأکید
کرد.

ســید صولت مرتضــوی همچنین
در این بازدید گفت :ما مشکل منابع
نداریم و مصوبات پیش بینی شــده و
ماده  ۵۶به آخر رسیده است و سایر
منابع که قرار بود امسال پرداخت شود
سازمان برنامه پرداخت میکند بنابراین
نگران تامین اعتبار آن نباشید.
وی افزود :برای این طرح در ســفر
سال گذشــته رئیس جمهور به این
اســتان ۵٠٠میلیارد تومــان اعتبار
پیش بینی شد که در دو سال متوالی تا
خرداد ســال آینده تامین و پرداخت
شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه
کرد :بــرای  ١۴٠٠از محل اعتبارات
 ١۵٠میلیارد تومان از سازمان برنامه و

بودجه تامین اعتبار و نقدی تخصیص
داده شد و ٢٠٠میلیارد تومان از محل
ماده  ۵۶در آینده نزدیک متناسب با
پیشرفت کار و تقدیم صورت وضعیت
پرداخــت می شــودو  ١۵٠میلیارد
دیگر هم تالش داریم پرداخت کنیم.
بــه گزارش فارس  ،مهدی دوســتی
استاندار هرمزگان نیز در جریان این

بازدید ،گزارشــی از نحوه تخصیص
اعتبارات بــه این پــروژه تاکنون و
نیز مصوبات ســفر رئیس جمهور به
هرمزگان در ارتبــاط با این پروژه را
تشــریح و به ثمر رساندن این پروژه
را سبب ارتقای چشمگیر خدمات به
مردم این استان با توجه به کمبودهای
درمانی ذکر کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

شنبه  29مرداد 1401
سال بیست و یکم شماره 3957
سرمقاله

گروه خبر  //نماینــده ولی فقیه در
هرمزگان گفت :مشــکالت مسکن و
اشتغال فرزندان آزادگان را پیگیری
خواهم کرد.

حجتاالســام والمسلمین محمد
عبــادی زاده در دیــدار جمعــی از

آزادگان استان هرمزگان که به مناسبت
ســالروز ورود آزادگان به کشور در
دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد،
ضمن گرامیداشت یاد شهدای آزاده،
اظهارداشت :آزادگان بخشی از سلسله
جلیله و مبارک کشور هستند که هر
کدام یک علم و شهید زنده محسوب
میشوند و راه شهدای اسالم را زنده
ن نکته که
نگه مــیدارد.وی ،با ذکر ای 
جنگ ما با دشــمن تمام نشده است،
عنوان کرد :عزیزان من ،جنگ امروز
جنگ روایتگری و روایتها است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
با بیان این نکته که جهاد تبیین باعث

ماندگاری کربال شــد ،ابراز کرد :اگر
روز عاشــورا تبیین و روشــنگری
نمیشــد ،بخش عمدهای از حقایق
و فرهنــگ عاشــورا در کربال باقی
میماند.حجتاالســام عبادیزاده،
رســالت تبیین را بر عهده تمام ملت
دانســت و بیا ن کرد :رزمندگان تنها
میتواننــد روایتگر رشــادتها در
میادین نبرد باشــند ،اما آزادگان هم
میتوانند روایتگــر رزمندگی و هم
روایتگر دوران سخت اسارت باشند.
وی ،ضمن تاکید بــر مکتوب کردن
خاطرات و روایتهای دفاع مقدس و
دوران اسارت رزمندگان ،خاطرنشان

کرد :دیگران اگر تاریــخ را برای ما
بنویســند ،مطابق با واقعیات میدانی
دوران دفاع مقدس نیســت به همین
جهت نقش روایتگری آزادگان بسیار
پراهمیت اســت.نماینده ولی فقیه در
اســتان هرمزگان ،با بیان این نکته که
اگر روایتگری در دســتور کار نباشد،
نســل جدید بــا دوران دفاع مقدس
بیگانه خواهد شــد ،تشــریح کرد:
نســل جدید نباید با آرمانهای دفاع
مقدس بیگانه باشــد چراکه دشمن از
این گسستگی بین نسلی به نفع منافع
خود استفاده خواهد کرد.عبادیزاده
بیا ن کرد :حل مشکل اشتغال و مسکن

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان
در مجلس تاکید کرد

آزادگان و فرزنــدان آنها با همراهی
استاندار هرمزگان پیگیری خواهد شد
تا انشــاءاهلل بخشی از مشکالت این
بزرگواران برطرف شود.وی ،بر تامین
حداقل رفاهیات آزادگان تاکید کرد و
عنوان کرد :آزادگان از نظر رفاهیات
بسیار توقع پایینی دارد که از دولت و
حاکمیت انتظار میرود این حداقلها
را تامین کند.به گزارش فارس  ،نماینده
ولی فقیه در استان هرمزگان ابراز کرد:
ســه برکت را از خداوند درخواست
میکنم ،اول اینکه خداوند به همه شما
عمر بدهد و بعد هم برکت به نسل شما
بزرگواران و روزیتان برسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان خبر داد

نقشه برداری از اراضی کشاورزی در سراسر هرمزگان

گروه خبر  //رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع
طبیعی ،در جلســه قرارگاه صدور اســناد اراضی کشــاورزی که
در محل ســالن پیــارم مدیریت جهاد کشــاورزی برگزار شــد
عنوان کرد  :ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی
نقشه برداری اراضی کشاورزی را از تمامی نقاط استان شروع خواهد
کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا نصیری افزود  :امید اســت
با اقدامات ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی در راستای طرح
سنددار کردن اراضی کشــاورزی و حضور نظامند اعضای سازمان
موجب ارتقاء ســازمان در ســطح کشور شــویم .آزادی  ،معاون
دادستان استان با بیان اینکه بحث ســنددار کردن اراضی کشاورزی
اولویت دســتگاه قضا هســت  ،عنوان کرد  :دادستان های تمامی
شهرســتان ها به صورت آماده باش جهت کمــک به اجرای طرح
سنددار کردن قرار دارند  .حسینی،مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان
نیز ضمن قدردانی از اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی اظهار

داشــت  :ما باید بتوانیم با تعامل بیشتر با روســتاییان و همکاری
نقشــه برداران موجب هم افزایی و افزایش سرعت اجرای این طرح
شویم  .رئیس جامعه مهندسان نقشه بردار استان آمادگی کامل جامعه
نقشــه برداران را اعالم کرد و به منظور جلوگیری از تغییر کاربری،
مشخص شدن اراضی ملی ومستثنیات را در امر سنددار کردن ضروری
دانست و در پایان از همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی تشکر
و قدردانی کرد.در ادامه جلســه به بررسی و تبادل نظر در خصوص
جزئیات طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی پرداخته شد و اعضای
حاضر در جلسه  ،ســواالت ،نظرات و پیشنهادات خود را در مورد
این طرح ارائه کردند .شــایان ذکر است به موجب انعقاد تفاهم نامه
چهارجانبه طرح صدور سند تک برگ اراضی کشور فیمابین سازمان
امور اراضی کشور  ،ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور با سازمان
نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف کشاورزی،
بستر مشارکت مراکز خدمات کشــاورزی غیر دولتی ایجاد شده و

همچنین اجرای این طرح باعث ایجاد فرصت های شــغلی جدید و
درآمد زایی ،ارتباط مستقیم با بهره برداران و کشاورزان و حضور در
عرصه و همکاری بیشتر با ادارات خواهد شد.گفتنی است در پایان
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از همکاری
تمامی ارگان ها و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی نمود.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران عنوان کرد

جذب نیروهای بومی اولویت اول گاز سرخون بندرعباس
گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مهدی حیدری افزود :ایســتگاه تقویت فشار
مرکزی ایران گفت :اســتفاده و جذب نیروهای گاز جدید در سرخون باعث رونق اقتصادی و
بومی در ایســتگاه جدید تقویت فشــار گاز کمک به اشتغال نیروهای بومی منطقه میشود.
سرخون در اولویت قرار دارد.
وی گفت :میدان گازی سرخون روزانه حدود ۵

میلیون متر مکعب در روز گاز تولید میکند که
نقس مهمی در تامین گاز سراسری دارد.حیدری
افزود :طرحهای ویژهای در قالب طرح ضربتی
توسط شــرکت ملی نفت ایران و نفت مناطق

مرکزی ایران صورت میپذیرد که نقش مهمی
در اشتغال و توسعه مناطق دارد .نماینده حوزه
مرکزی در مجلس شــورای اسالمی نیز گفت:
مسئولیتهای اجتماعی شرکتها باید رضایت
مردمی را به دنبال داشــته باشــد.به گزارش
خبرنگار دریا ،احمد مــرادی افزود :بزرگترین
چالش استان مساله آب است که باید در قالب
مسئولیتهای اجتماعی حل شود.

پشت پرده سیاست
دور دوم سفرهای استانی به زودی آغاز می شود

خبر

مشکل مسکن و اشتغال فرزندان آزادگان را پیگیری می کنم
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وعده گره گشای راه وشهرسازی برای بافت فرسوده
مدیر کل راه و شهرســازی هرمزگان وعده داده که ده هزار ســند مالکیت
در بافت فرسوده استان تحویل ســاکنان می شود که اگر این وعده واقعا محقق
شود ،بخش زیادی از مشــکالت این مناطق برطرف می شود .در دو دهه اخیر
که بازسازی بافت فرسوده با استفاده از تسهیالت نوسازی در کشور رونق داشت،
اما در هرمزگان و شــهر بندرعباس این روند بسیار کند بود ودلیل اصلی آن هم
نداشتن سند امالک فرسوده بود و به امالک فاقد سند هم تسهیالت نوسازی پرداخت
نمیشودکهاگردردولتهایگذشتهمشکلسنداینامالکبرطرفشدهبود،ساکنان
بافت های فرسوده با استفاده از تسهیالت نوسازی توانسته بودند امالک شان را
بازسازیکنندکهمتاسفانهاینموضوعمحققنشدوهرسالهدههاخانهقدیمیوفرسوده
تخریب شده و همچنان ساکنان در خانه های ناايمن زندگی میکنند که در زلزله ها و
بارندگی های شدید تعداد زیادی از این امالک آسیب می بینند یا تخریب می شوند.
نوسازی امالک فرسوده در بازگشایی معابر نیز با عقب نشینی هایی که صورت
می گیرد ،تسهیل ســاز است و با بازگشایی معابر هم بسیاری از گره های های
خدماترســانی ،امنیتی و ....نیز باز می شود و به همین دلیل نیاز است این وعده
زودترمحققشود.درحالحاضرتکمیلاجرایشبکهجمعآوریفاضالبمستلزم
بازگشایی معابر در این مناطق است .از طرفی دیگر ورود آمبوالنس ،خودروهای
آتش نشانی و پلیس و ...به داخل محالت بدلیل وجود کوچه های تنگ و تاریک
به راحتی میســر نیست و بیشتر این کوچه ها به پاتوق معتادان ،مواد و مشروب
فروشان و ...تبدیل شده اند که بازگشایی معابر در این مناطق ضرورتی انکارناپذیر
است و به همین دلیل تحقق وعده مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان در سنددار شدن
امالک فرسوده باعث انقالبی در رفع تبعیض و بی عدالتی و افزایش خدماترسانی
به ساکنان می شود .مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :ده هزار سند واحد
مسکونی در بافت فرسوده تا پایان سال به صاحبان آن تحویل داده میشود.عباس
کمالی افزود :بیش از دو هزار سند واحدهای مسکونی در محله چاهستانیهای
بندرعباس هم آماده واگذاری به صاحبان آن است .این سندهای مالکیت در صورت
ابالغ شیوه نامههای اجرایی از طرف وزراتخانه تحویل صاحبان آن داده میشود.بعد
از بازسازی محله چاهستانیها قرار است که محله اسالم آباد به صورت آزمایشی
باز آفرینی شــود.کمالی افزود ۴۳ :درصد شهر بندرعباس در بافتهای فرسوده
و سکونتگاههای غیر رسمی اسکان دارند.محله چاهستانی ها ،آیت اهلل غفاری
(شهناز قدیم) ،شهرک توحید (شغو) ،چه چهکور ،کمربندی ،دوهزار ،اسالم آباد،
حسین آباد و طال بند از جمله این محلهها است.وی گفت :محدوده قانونی شهر
بندرعباس  ۷هزار هکتار مساحت دارد که هزار و  ۳۷۲هکتار آن بافت فرسوده
میانی است و بیشتر شامل محالت اولیه شکل گیری شهر بندرعباس هستند که در
واقع رشد شهری در طول سالیان از این نقاط شروع و گسترش یافته است.مدیر کل
راه و شهرسازی استان افزود :این محدودههای ناکارآمد شامل هزار و  ۷۰۰هکتار
سکونتگاه غیررسمی ،دو هزار و  ۳۹۰هکتار بافت فرسوده میانی و بیش از ۳۰۰
هکتار محدودههای تاریخی است.کمالی گفت ۹:شهر هرمزگان چهار هزار و ۲۴۶
هکتار بافت فرسوده دارد که طبق آخرین سرشماری جمعیتی ۳۶۵هزار و ۶۰۸نفر
معادل  ۲۰درصد در آن سکونت دارند.اکنون  ۲۰محله استان ،در دستور کار اقدام
مشترک دستگاههای اجرایی برای بازسازی است.
علی زارعی

خبری

مرتضوی :در مجموع سفرهای استانی و شهرستانی رئیس جمهور
حدود  ۹۰۰توافق نامه با دســتگاه های اجرایــی داریم  .معاون
اجرایی رئیس جمهور از شــروع دور دوم سفرهای استانی آیتا...
رئیســی پس از ارزیابی ســفرهای دور اول خبر داد .سید صولت
مرتضوی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت:
رئیس جمهور در بازه زمانی کمتر از یک ســال  31ســفر استانی
و هفت ســفر موضوعیِ داخلی داشــتند که نتیجه این سفرها 900
مصوبه اســت که حدود  5002طرح عمرانی را که عمدتا نیمه تمام
هســتند ،دربرمیگیرد.وی با بیان این که منابع خوبی از محل منابع
عمومی دولت ،دســتگاههای اجرایی ،مــاده  56و تهاتر نفت پیش
بینی شــده اســت ،افزود :اگر بخواهم توضیحاتی درباره عملکرد
مطرح کنم باید بگویم در حوزه تامین منابع عمومی در  17ســفر
اول تقریبــا تمامی تعهدات دولت عملی شــده اســت .مرتضوی
گفت :درخصوص  14ســفری که از فروردین به بعد انجام شــده
به دلیل این که در دو ،ســه ماه اول سال تالش زیادی برای جبران
بدهی های گذشــته انجام شد ،در مرداد امســال  16هزار میلیارد
تومان باید بابت اوراق منتشــر شــده خزانه در سال های گذشته
پرداخــت کند .در این ماه حدود  12هــزار میلیارد تومان از منابع
عمومی تزریق شــده اســت .وی افزود :تا پایان ماه هم پرداخت
مناســبی خواهیم داشت که ان شاءا ...اگر پرداخت دومی که وعده
داده شــده است صورت بگیرد دقیقا بیشتر از تعهدات مان از محل
منابع عمومی عملیات انجام دادیم ،منابع تزریق کردیم و مجوزهای
خوبی هم در خصوص تهاتر نفت و ماده  56گرفته شده که جزئیات
آن را در جلســه دیگری که با اصحاب رســانه داریم حتما ارائه
خواهیم کرد .معاون اجرایی رئیس جمهور گفت :مصوبات سفرهای
استانی در بازه زمانی  4ساله هستند باید مصوبات را با سال تطبیق
دهیم .از حیث تامین منابع از محل منابع عمومی (یعنی آن چیزی که
دولت و سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده اند) در سال 1400
حدود  100درصد عملیاتی شد .در سه ،چهار ماه اول سال حدود
 12هزار و 500میلیارد تومان پرداخت کردیم و برنامه ریزی برای
تخصیــص بعدی هم داریم که اگر این اتفاق رخ دهد از محل منابع
عمومی به حد مطلوب تخصیص خواهیم رسید.وی درباره دور دوم
سفرها گفت :تیمی در حوزه معاونت اجرایی تشکیل شده است که
ســفرهای دور اول را ارزیابی می کند ،پس از ارزیابیِ ســفرهای
دور اول ،برای ســفرهای دور دوم رئیس جمهور پس از تنفس؛ با
تامین منابــع ،پیگیری مصوبــات دور اول ،با رفع مشــکالت با
نــگاه به اجرای مصوبات و نظارت میدانی شــروع خواهد شــد.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریــح کرد :عالوه بر مصوباتی که
حــدود  900فقره اســت تعــداد قابل توجهی دســتور توســط
رئیس جمهور صادر شــده اســت که با قوت پیگیری میشــود.
عمده دســتورات حل شده و بخشی در دست اجرا و بخشی هم در
حال پیگیری برای عملیاتی شدن است.مرتضوی درباره این که آیا
در ســفرهای دور دوم مصوباتی هم خواهیم داشت یا خیر ،افزود:
حتما مصوباتی خواهیم داشت ولی اولویت با اجرای مصوبات قبلی
است.

شکوفایی ظرفیتهای ورزشی هرمزگان
با کمک صنایع

گــروه خبر  //عضو مجمع نماینــدگان هرمزگان در
مجلس شورای اســامی با تأکید بر اینکه ورزش استان
هرمزگان باید به جایگاه واقعی خود برســد ،گفت :همه
صنایع هرمزگان باید پایکار آیند تا ظرفیتهای ورزشی
استان مورد حمایت قرار گیرند و شکوفا شوند.احمد مرادی،
در مراســم استقبال از تیم  ۶نفره فوالد هرمزگان ،قهرمان
مسابقات فوتبال کارگری مســابقات جهانی شرکتهای
کارگری در کشــور روسیه ،اظهار کرد :از طرف همه مردم
هرمزگان این قهرمانی بینظیر که افتخاری بزرگ و به یاد
ماندنی برای کشور و هرمزگان است را به همه اعضای تیم
فوالد هرمزگان تبریک عرض میکنم.وی افزود :اعضای
تیم فوتبال فوالد هرمزگان نشان دادند که تواناییهای بسیار
باالیی دارند و اگر مورد توجه قرار بگیرند ،دستاوردهای
قابل توجهی خواهند داشــت .تیم فوالد هرمزگان نمونه
بارزی از توجه صنعت به ورزش و ورزشــکاران است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد :از مجموعه
شــرکت فوالد هرمزگان که این ظرفیت را شناسایی و از
آن حمایت کردند ،قدردانی میکنم .حمایتهای استاندار
هرمزگان از ظرفیتهای ورزشــی استان نیز قابل توجه و
تقدیر است .مرادی با بیان اینکه هیچکدام از ورزشکاران و
ظرفیتهای ورزشی ما در رشتههای مختلف نباید نادیده
گرفته شــوند ،عنوان کرد :به این منظور همه صنایع باید
پایکار آیند و کمک کنند تا ظرفیتهای ورزشــی استان
هرمزگان مورد حمایت قرار گیرند و شــکوفا شوند.عضو
مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی با
تأکید بر اینکه ورزش استان هرمزگان باید به جایگاه واقعی
خود برسد ،اضافه کرد :حمایت شرکت فوالد هرمزگان از
ورزش در افزایش تولید این مجموعه نیز تأثیرگذار بوده و
امروز جزء برندهای کشور است.مرادی خاطرنشان کرد:
استاندار هرمزگان ،من و همه مسئولین پیگیر جلب حمایت
همه صنایع استان هرمزگان از ورزش این استان هستیم و
امیدواریــم ورزش هرمزگان به زودی به آن جایگاهی که
باید ،برسد.

معاون رئیس جمهور در بازدید از بندر شهید رجایی :

تازه های مطبوعات

کیهــان -خط تحریم و جریان تحریــف نمیخواهد برجام در دولت
رئیسی با چارچوب جدید خودش محقق شود چرا که در این صورت
جوشوخروشی که در اوایل دولت روحانی آغاز شد و از رهگذر آن
اصالحطلبان از رحم اجارهای دولت روحانی ،پســتهای مدیریتی را
اشغال کردند برای همیشه به خاموشی میگراید!
رســالت -حتی وقتی که به توافق هم برســیم هیچ امیدی به تضمین
پس از راستیآزمایی وجود ندارد .توافق بدون لغو تحریمها و تضمین
و راستیآزمایی ،یعنی تکرار ضربهای اســت که در زمان روحانی از
ی خوردیم.
روبهان و شیران دیپلمات آمریکای 
شــهروند -شهرکرد روزهاست بیآب مانده ،اما هیچ مسئولی از مردم
عذرخواهی نکرد .هیچ مسئولی برکنار نشد .هیچ برخوردی با مسئوالن
بیتدبیر نشــد.ظاهرا معنی واژه مســئول را آقایان مسئول نمیدانند.
مسئول یعنی پاسخگو .چرا کسی پاسخگو نیست؟
سازندگی -در حالی که مسئوالن مشغول هشدار دادن هستند ،دریاچه
ارومیه در حال جان کندن اســت و آن چــه از تصاویر ماهوارهای بر
میآید ،ســطح آبی دریاچه ارومیه نســبت به سال گذشته  31درصد
کاهش یافته و به نظر میرســد که این عدد نشانگر این است که سطح
ک سوم خود کاهش یافته
آب دریاچه ارومیه نســبت به پارسال ،به ی 
است.
وطن امروز -همزمان با موج جدید گرما و کاهش عرضه گاز توسط
روســیه ،قیمت گاز در اروپا رکورد شکست.کاهش سطح آب «راین»
باعث محدودیت تردد کشــتیهای حامل زغالسنگ و توقف فعالیت
نیروگاههای هستهای در اروپا شده است ،قیمت گاز در اروپا به بیش از
 238یورو در هر مگاوات ساعت رسید که  11برابر بیشتر از میانگین
فصلی پنج سال گذشته است.
جمهوری اسالمی -این که دولت با سفرها و شعارها و تبلیغات تالش
کند نام خود را مردمی و انقالبی بگذارد ،برای مردم آب و نان نمیشود.
مردمی بودن و انقالبی بودن هنگامی تحقق مییابد که رفاه خانوادهها
تأمین و فقر از جامعه ریشهکن شود .مجلس نیز مخاطب این اعتراض
است که مردمی و انقالبی بودن به حرف زدن و شعار دادن نیست ،فقط
وقتی میتوانید خود را مردمی و انقالبی بنامید که مشــکالت مردم را
حل کرده باشید.
انعکاس

رویداد 24نوشــت :غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشرگفت :غربیها
«حقوق بشــر» را دستاویزی برای فشار بر ایران قرار دادهاند.هماکنون
چهار هزار ایرانی در سایر کشورها زندانی هستند.یکی از اولویتهای
ســتاد حقوق بشر کشور حمایت از ایرانیان خارج از کشور است و در
این راستا از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.
اعتمادآنالین خبر داد :محســن امینزاده ،فعال سیاسی اصالحطلب
گفت :در شــرایطی که تندروها در تلآویو ،واشنگتن و تهران ،آخرین
تالشهایشان را برای پیشگیری از توافق برجام دنبال میکنند ،سخنان
دوســت عزیزم سعید لیالز درباره قدرت هســتهای ایران عجیب بود.
ســخنانی که با باور غالب اصالحطلبان نیز در تعارض است .جریان
اصلی اصالحطلبان حامی توافق و مخالف نظر آقای لیالز است.

پارسینه مدعی شد :یکی از حجاج کشورمان در روز عید قربان به بهانه
انداختن عکسی از حاج قاسم سلیمانی با کعبه ،توسط نیروهای امنیتی
ســعودی دستگیر شده است .وی همچنان با گذشت  ۳۰روز در زندان
اســت و تالش برای رهایی این جوان ادامه دارد.امســال چند حاجی
ایرانی به دالیل مختلف توسط نیروهای ســعودی بازداشت و زندانی
شدند.
دیده بان ایران خبرداد :دولت ســوئد در اقدامی عجیب دادخواست
وکیل بیماران پروانهای ایرانی برای الزام شرکت سوئدی «مولنیکه» برای
ارسال پانسمانهای مخصوص برای بیماران ایرانی را رد کرد.
تابناک خبر داد :ســید عباس موسوی ،ســفیر کشورمان در باکو در
توئیتی در واکنش به اظهارات ســفیر رژیم صهیونیستی در این کشور
نوشت  «:ارتداد از دین و توهین به پیامبران الهی یک حکم شرعی دارد
که قطعا مغز تو از درک آن عاجز است .اما توطئه علیه تمامیت ارضی
ایران خط قرمزی است که نه تنها تو (پسرک ماجراجو) بلکه گردانندگان
تو هم عواقب آن را خیلی خوب می دانند».
نامه نیوز نوشت :عزت ا ...یوسفیان مال ،تحلیلگر مسائل سیاسی گفت:
هرچند با حصــول توافق در کوتاه مدت شــاهد کاهش قیمت ارز و
افزایش فروش نفت خواهیم بود اما تحقق گشایشهای برجامی بستگی
به مدیریت دولت دارد .به عنوان مثال اگر مدیریت درستی اتفاق نیفتد،
احتمال دارد تحریم ها لغو شود اما ما نتوانیم تولید نفتمان را به میزان
قبل تحریم برسانیم.
لزوم هوشیاری پس از احیای برجام

طبق گزارش رسانهها و مواضع مقامات سیاسی ،فرایند مبادله مکتوب
ارزیابی مذاکرات هستهای توســط طرفهای مذاکره کننده ،به مراحل
پایانی رســیده اســت .برخی ناظران بر این باورنــد که با حلوفصل
احتمالی برخی موضوعات در زمینه اطمینان ایران به انتفاع اقتصادی،
توافق به امضا خواهد رســید .به نظر میرسد در نتیجه گفت وگوهای
غیرمســتقیم اخیر میان ایران و آمریکا ،درنهایت طرفین از بخشــی از
خواســتهها عقبنشینی و با برخی مطالبات طرف مقابل موافقت کنند.
در واقــع هر دو طرف به نقطه پایانی تبادل امتیازات نزدیک شــدهاند.
گرچه ایران بسیار بر اخذ تضمین اصرار داشته ،ولی احتمال آن که این
توافق تنها تا پایان دولت بایدن عمر کند باالســت و با ورود احتمالی
یک جمهوریخواه (بهویژه ترامپ) به کاخ ســفید بعید اســت تداوم
یابد .عالوه بــر آ ن که پیروزی احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات
کنگره نیز میتواند تعهدات آمریکا را تحتالشــعاع قرار دهد .با فرض
خروج دوباره آمریکا از توافق ،احیای آن میتواند فرصتی باشــد که
ایران به توســعه زیرساختهای خود در حملونقل و صنایع راهبردی
مانند اســتخراج نفــتوگاز و تولید محصوالت پتروشــیمی بپردازد.
کاهش وابســتگی به دالر ،تالش برای نقشآفرینی در زنجیره تأمین
کاال و خدمــات در ائتالفهای چندجانبــه از دیگر فرصتها برای
ایجاد مصونیت در برابر تحریمهاســت .واقعیت آن اســت که با توجه
بــه اختالفات عدیده و راهبردی ایران و آمریکا ،به خصوص در زمینه
سیاســتهای منطقهای ،بعید است ایاالت متحده تمایل داشته باشد که
پرونده هستهای ایران خاتمه یابد .ضمن تداوم تحریمهای غیرهستهای،
نباید احتمال کاربرد مکانیسم ماشه را نیز از نظر دور داشت .الزم است
ایران درباره سناریوهای مختلف توافق در آینده هوشیار باشد.

صادرات غیرنفتی کشور  ۴۴درصد
رشد داشته است

گروه خبر  //معاون رئیس جمهور گفت :صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر۴۴درصد
رشد داشــته و در آمدهای حاصل از درآمد گمرک به صورت ملی حدود ۱۸۰
درصد نسبت به ۵ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است.

سید صولت مرتضوی ،معاون اجرایی رئیس جمهور در بازدید از بندر
شــهید رجایی با اشاره به دستورات ویژه رئیس جمهور در خصوص
توسعه همه جانبه این استان به ویژه توسعه بندری اظهار داشت :بخش
شــیالت با توجه به منابعی که تخصیص داده شده بنا بر این است که
بخش قابل توجهی بالغ بر 10هزار هکتار در فاز اول به مزارع تولید
میگو اضافه شود.
وی افزود :با توجه به اینکه اســتاندار هرمزگان زیرســاخت های
مورد نیاز مزارع تولید میگو اعم از زیرســاخت راه ،برق و ...را آماده
کرده اند لذا طرح پیشرفت بسیار قابل توجهی دارد.معاون اجرایی رئیس
جمهور تاکید کرد :از آنجایی که اصالح فرآیندها از هنرهای مدیریت
ن بااصالح فرآیندها پیشرفت و بهرهوری
در هرمزگان اســت بنابرای 
در این اســتان به شــدت افزایش پیدا کرده اســت.وی با بیان اینکه
حــوزه بنادر از موضوعاتی اســت کــه هم اثرگــذاری ملی و هم
اثرگــذاری منطقــه ای دارد ،تصریــح کرد :با توجه بــه اینکه بندر
شــهید رجایی از مهمترین بنادر کشور اســت لذا طرح توسعه بندر
در دســتور کار قرار داده شد و خوشــبختانه پیشرفت بسیار خوبی
دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشــاره به اینکه با اصالح فرآیندها
درصــد ترخیص کاالها به شــدت افزایش پیدا کرده اســت ،اظهار
داشت:طرح تخلیه کاالهای فله که اساس ًا عمده آن نیازها و کاالهای
اساســی اســت را مورد بازدید قــرار خواهیم داد چون براســاس
ی خوشبختانه پیشرفت های بسیار خوبی داشته و
گزارش های دریافت 
مشکالت برطرف شده است.
مرتضوی بیان کرد :صادرات غیرنفتی بالغ بر 44درصد رشد داشته و
در آمدهای حاصل از درآمد گمرک به صورت ملی حدود  180درصد
نســبت به 5ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است .به گزارش
تســنیم  ،وی گفت :پس از سفر رئیس جمهور با همت عالی استاندار
و هماهنگی های به وقوع پیوســته در اســتان استنباط این است که
هرمزگان وارد مرحله دیگری از تولید و خدمت شده است و امیدواریم
در بازدیدهای آینده شاهد پیشرفت ها و تحوالت شگفتی باشیم چرا
که این دولت ،دولت تحولی ،اقدام و انقالبی است.
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جنوب کشور

ســید ابوالحســن جعفری سرویس
اســتان ها  //ناظر گمرکهای استان و
مدیرکل گمرک بوشــهر بابیان اینکه
روزانــه  ۴۰تا  ۸۰کانتینــر یخچالی از
بندر دیر به کشور قطر صادر میشود،
گفت :این کانتینرها بیشتر حامل ترهبار
اضافه کرد :در  ۴ماه امسال  ۱۲۹۰میلیارد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته بازرسیهای دقیق کانتینرهای خروجی از
هستند.

مدیرکل گمرک بوشهر خبر داد

شنبه  29مرداد 1401

صادرات روزانه  ۴۰تا  ۸۰کانتینر یخچالی به قطر

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی سلیمانی
در نشست با خبرنگاران اظهار کرد :استان
بوشــهر  ۱۴گمرک فعال با  ۶۰۰نفر نیرو
فعال در الور شــرقی ،بوالخیــر ،دلوار،
بوشهر ،منطقه  ،۲بندر ریگ ،بندر گناوه،
بندر دیلم ،جزیره خارگ دارد.
وی با بیان اینکه بوشــهر اولین گمرکی
بوده که در کشــور تاســیس شده است،

تومان درآمد گمرکی در استان وصول شده
که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ
ارزشــی  ۲۳۲درصد افزایش یافته است.
ناظر گمرکهای استان و مدیرکل گمرک
بوشهر در خصوص واردات کاال تصریح
کرد :در  ۴ماه امســال  ۲۰۶هزار تن کاال
بــه ارزش  ۶۷۲میلیون دالر از گمرکات
۱۴گانه استان بوشهر ترخیص شده که از
نظر وزنی  ۴۵درصد و ارزشی  ۹۵درصد

است.به گفته سلیمانی ،در  ۴ماه نخست
امســال  ۶۴هزار تن کاال اساسی در بندر
بوشهر تخلیه و ترخیص شده اند که عمدتا
شامل برنج ،چای ،الســتیک خودرو و
روغن بودهاند.
این مقام مســئول بابیان اینکه دستگاه
ایکــس ری کاربرد زیــادی در کنترل
ورودی و خروجی کاالهای ترانزیتی دارد،
خاطر نشان کرد :با توجه به لزوم کنترل و

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیر
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی آبادان
گفت :برای جلوگیری از قاچاق ســوخت
دستگاه کنترل باک در مرز شلمچه مستقر
شده است و باک کامیون های عراقی رصد و
کنترل می کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد بنی سعید
در خصوص آخرین وضعیت مصرف بنزین در
شهرستانهای این منطقه اظهار کرد :مصرف
بنزین در سه ماه اول سال افزایش قابل توجهی
داشــت اما در حال حاضر مصرف بنزین در
آبادان و خرمشهر نرمال است و به اندازه برنامه
تنظیمی بوده و رشد چندانی نداشته است.وی
افزود :در حال حاضر در حال کنترل مصرف
بنزین هســتیم و مصرف بنزین در ماه گذشته
تنها یک درصد در منطقــه افزایش یافت و
این رقم در کل کشور بیشــتر بود اما در ماه
جاری مجددا کنترل شد و به وضعیت نرمال
بازگشت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
آبادان تصریح کرد :به دلیل مسافرتهای اخیر
ممکن اســت مصرف بنزین دیگر اســتانها
افزایش پیدا کرده باشد و از تعطیالت نوروز تا
اردیبهشت ماه مصرف بنزین در اهواز ،آبادان
و دیگر شهرستانهای استان به دلیل حضور
مســافران نوروزی افزایش قابل توجهی پیدا
کرد اما در حــال حاضر مصرف بنزین ثابت
و تلرانس کمی دارد .بنی ســعید با اشاره به

اینکه  ۵۴جایگاه فرآوردههای نفتی در منطقه
آبــادان وجود دارد ،عنوان کرد :به دلیل اینکه
شهرســتان آبادان تامین کننده سوخت کشور
است و ســوخت مورد نیاز اهواز از آبادان و
ماهشهر تامین میشود و سوخت استانهای
غربی شامل اســتان ایالم ،یاسوج ،لرستان و
شــهرکرد را ما تامین میکنیم و خوشبختانه
در ایــن زمینه کمبودی نداریــم و ما کمبود
استانهای دیگر را هم برطرف میکنیم.وی با
بیان اینکه نرخ بنزین و گازوئیل ثابت و تغییر
نکرده اســت ،افزود :نرخ هر لیتر بنزین غیر
یارانهای  ۳هزار تومان ،هر لیتر بنزین یارانهای
یکهزار و  ۵۰۰تومان ،هر لیتر بنزین سوپر ۳
هزار و  ۵۰۰تومان ،نرخ یارانهای نفت و گاز
یا گازوئیل  ۳۰۰تومان است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
آبادان در خصوص اقدامات برای جلوگیری
از قاچاق ســوخت در مرزها اظهار کرد :در
این راستا برای جلوگیری از قاچاق سوخت
دستگاه کنترل باک در مرز شلمچه مستقر شده
است و باک کامیون های عراقی رصد و کنترل
می کنند.
بنی ســعید عنــوان کرد :شــرکت پخش
فرآوردههــای نفتی منطقه آبادان شــهرهای
آبادان ،خرمشهر ،آغاجاری ،امیدیه ،شادگان،
ماهشهر ،بندر امام و کل سواحل خوزستان را
پوشش میدهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد خبر داد

اختصاص علیالحساب  ۵۰میلیارد
برای جبران خسارات سیل یزد

طنز

دِ ین فرهنگی
متروکه و بالصاحب زمانبر است ،افزود :وی بیان کرد :گمرک استان بوشهر اعالم
گمرکات استان بوشهر کمترین مشکالت را آمادگی کرده است تا درصورت صالحدید
در حوزه پرونده و تعیین تکلیف کاالهای برای انتقال مســافران جام جهانی پایانه
مسافری در بندر کنگان راهاندازی شود.
متروکه و بالصاحب را دارد.

پروژهای که آماده بهرهبرداری نیست  ،در هفته دولت افتتاح نشود!

آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //معاون توسعه
مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت :از فرمانداران
درخواست داریم پروژههایی که به صورت کامل آماده
بهرهبرداری بوده را به ستاد هفته دولت معرفی کنند و
از افتتاح طرحهایی که آمادگی الزم برای بهرهبرداری
ندارند و یا بدون هماهنگی باشند ،ممانعت کنند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی بیگ زاده در جلسه
برنامهریزی هفتــه دولت اظهار کرد :در این هفته ما به
نوعی به تبیین فرهنگ سازمانی شهیدان رجایی و باهنر
میپردازیم و باید به این نکته توجه داشت که گرامیداشت
این دو شهید ،گرامیداشت خوبی هاست و با اینکه این
دوشــهید بزرگوار دوران کوتاهی مسئولیت داشته و به
شهادت رسیدند اما امروز به عنوان یک الگوی به تمام
معنای مدیریت اســامی در نظام جمهوری اســامی
مطرح هســتند.وی افزود :نقش امروز ما ترویج ادامه

راه این دو شــهید و رسالت بزرگشان در جامعه است.
بیگ زاده تصریح کــرد :علیرغم تحریمهای ظالمانه
و فشــارهای اقتصادی حاکم بر کشــور ،خوشبختانه
امســال شاهد رشــد قابل توجه و خوبی در افتتاح و
کلنگ زنی پروژه ها در زمینههای مختلف در سراسر
کشور به مناســبت هفته دولت هستیم و کل عملکرد
یک ساله دولت در این هفته به نمایش گذاشته خواهد
شد.معاون اســتاندار کرمان با بیان اینکه دستاوردهای
دولت باید به خوبی در این هفته به ســمع و نظر مردم
و شهروندان برسد ،اظهار کرد :از فرمانداران درخواست
داریم که پروژههایی که به صورت کامل آماده بهرهبرداری
بوده را به ســتاد هفته دولت معرفــی کنند و از افتتاح
طرح هایی که آمادگی الزم را برای بهره برداری ندارند
و یا بدون هماهنگی باشــد ،ممانعت کنند.وی با بیان
اینکه افتتاح پروژه های شاخص استان در هفته دولت

با حضور مقامات استانی و مدیران کل انجام خواهد شد،
تاکید کرد :پروژه های برنامه ریزی شده برای افتتاح در
هفته دولت باید به صورت کامل به اطالع فرماندارهای
شهرستانها برســد و هرگونه جابه جایی اعتبارات و
مکان پروژه های مختلف شهرستان باید با هماهنگی
و اطالع فرمانداری انجام شــود.بیگ زاده در ادامه با
تبریک سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی
و با اشاره به رشادتهای شهید شهسواری که در زمان
اسارت با دستان بسته ،خود را در مقابل دشمن محکم
و استوار نگه داشت و شعار مرگ بر صدام ضد اسالم
را به گوش جهانیان رساند افزود :آزادگان اسطورههای
مقاومت در نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده و برای
همه ما الگو هســتند و در زمان اسارتشان سربلند از
کیان جمهوری اسالمی ایران و آرمانهای امام راحل و
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دفاع کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوزستان :

سپاه تا پایان اربعین در کنار مردم خواهد بود

حسن سیالوی سرویس استان ها //
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت
ولیعصر(عج) خوزســتان گفت:سپاه
پاسداران انقالب اسالمی مانند همیشه
تا پایان اربعین حسینی در کنار مردم
و مواکــب خواهد ماند تا به امید خدا
پیاده روی اربعین سال  ۱۴۰۱به صحت
سالمتی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ســرهنگ
عادل ساری در جلســه پشتیبانی که

در پــی بازدید و سرکشــی از مرز و
مواکب مستقر در پایانه مرزی شلمچه
برگزار شد ،اظهار داشت :سپاه حضرت
ولیعصر (عج) اســتان خوزستان تمام
قــد در کنار مــردم و مواکب خواهد
بــود و در خصوص جابجایی و ایاب
و ذهاب زائرین اباعبداهلل الحسین (ع)
با تمام ناوگان اتوبوســهای جوان سیر
و یا هر کمک دیگری که درخواســت

شــود با تمام توان از مواکب مســتقر
در مرزشــلمچه حمایت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد :ســپاه پاسداران
انقالب اســامی مانند همیشه تا پایان
اربعین حسینی در کنار مردم و مواکب
خواهــد ماند تا به امید خدا پیاده روی
اربعین سال  ۱۴۰۱به صحت سالمتی
برگزار شود.معاون هماهنگ کننده سپاه
حضرت ولیعصر(عج) خوزستان عنوان

کرد :پیش بینی می شود امسال بیش از
 ۵میلیون نفر زائر از کلیه مرزهای کشور
به خاک عراق برای زیارت اربعین تردد
کنند و بیش از  ۲میلیــون نفر از این
زائران از مرز شــلمچه به سوی عتبات
عالیات رهسپار شوند.سرهنگ ساری
در پایان گفت :کار اســکان و پذیرایی
در  ۴نوبت صبحانه ،ناهار ،شام و میان
وعده ،توزیع آب معدنی ســرد ،چای
و قهوه و خدمات رســانی بهداشــتی
و درمانــی این عزیزان توســط ۴۰۰
موکب ثبت شده مستقر در شلمچه انجام
خواهد شد.

امروز دینم را به فرهنگم ادا کردم
در وادی علم و ادب شوری به پا کردم
چرخی زدم توی فضای فضل و دانایی
خود را کمی از گوشی و از نت رها کردم
یک چند تایی سلفی عالم مآبانه
انداختم بعدش خودم خیلی صفا کردم
در البه الی غرفهها چرخیدم و خود را
توی دل اهل ادب با زور جا کردم
ِ
بودن از علم دارم چون
احساس مملو
الی کتابی را الهی شکر وا کردم
عمری اگر توی مجازی حس پوچی بود
در بحر دانش حال انگاری شنا کردم
یک کم تورق کردهام توی نمایشگاه
شادم که مرز علم را هم جابه جا کردم
آنقدر کردم حال با این علم اندوزی ام
کز عمق دل خود را در آن حالت دعا کردم
یک عمر غیبت در فضای علم و دانش را
امروز با لطف خدا یکجا قضا کردم
در رستورانش مختصر تهبندیای کرده
بهر ورود علم ،تجدید قوا کردم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره فراخوان 2001094830000001 :

شهرداری بندر جاسک در نظر دارد پروژه آسفالت میدان امام تا میدان شهدا به شرح ذیل را از طریق
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  .لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های دارای تائیدیه
و صالحیت در رشــته های مربوطه دعوت می شــود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  Www.setadiran.irمراجعه نمایند .

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به
اعتقاد راسخ استان به موضوع پیشگیری از وقوع بحرانهایی مانند سیلهای اخیر ،از اختصاص ۵۰
میلیارد تومان به صورت علیالحساب جهت جبران خسارات سیلهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجید دهقانیزاده از اختصاص  ۵۰میلیارد تومان به صورت علی الحساب جهت
جبران خسارات سیل در استان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای هزینه کرد در فعالیتهای برنامه ریزی
شده توسط ستاد مدیریت بحران استان خبر داد و تصریح کرد :قطع ًا پیگیریها برای جبران کامل خسارات
از ســوی مدیران استان در حال انجام است و ستاد مدیریت بحران کشور و استان کماکان این موضوع را
در دستور کار دارد.وی اهم اولویتهای هزینه کرد این اعتبار را بازگشایی معابر و راهها ،بازگشایی قنوات
و ساماندهی برخی ســیل بندها در استان ذکر کرد و در عین حال اعالم کرد :در مورد بازسازی و مرمت
واحدهای مسکونی آسیب دیده نیز تصمیمات مجزایی اخذ شده و حتی در زمینه تامین وسایل تخریب شده
این افراد اقدامات الزم در دستور کار است.دهقانیزاده ضمنا با اشاره به برخی شایعات مطرح شده در مورد
رها شدن بخشی از کار آواربرداریهای سیل اخیر در برخی مناطق استان تاکید کرد :هم استانی های عزیز
اطمینان داشته باشند که ماشین آالت و ابزارهای آواربرداری و بهسازی تا آخرین لحظه اقدامات بهسازی و
مرمت مناطق آسیب دیده به کار خود ادامه خواهند داد و حتی در زمینه خسارات بخشهای اقتصادی مانند
تلف شدن دام ها و احشام مردم نیز تدارک پرداخت تسهیالت بالعوض یا ارزان قیمت در دستور کار است.
رئیس سازمان مدیریت استان اظهار کرد :موضوع تغییر اقلیم و امکان بارشهای موسمی یک اصل کلی
است که باید از سوی مردم و مسئوالن پذیرفته و براساس آن برنامه ریزی شود ولی متاسفانه تاکنون برای
خیلیها باورپذیر نبوده و اغلب آن چنین پدیدههایی را چند صد ساله میدانستند ولی بالیای طبیعی اخیر
نشان داد که این بالیا میتوانند پدیدههایی چند صد روزه نیز باشند.وی ادامه داد :سیل مردادماه علی رغم
تالشهای صورت گرفته پس از سیل اردیبهشت ماه در استان و اقدامات ترمیمی در مورد سیلبندها به وقوع
پیوست ولی قطع ًا اگر همین اقدامات نیز انجام نشده بود با توجه به حجم سیل تابستانی یزد شاهد خسارات
به مراتب بیشتری در استان بودیم.وی گفت :به همین دلیل نیز اعتقاد راسخ داریم که هر یک ریالی که برای
پیشگیری از وقوع چنین بحرانهایی مانند سیل اخیر از طریق انجام اقداماتی مانند آبخیزداری و آبخوانداری
انجام شود ،هزاران برابر جهت کاهش خسارات موثر خواهد بود لذا به هم استانیهایمان اطمینان میدهیم که
موضوع پیشگیری به عنوان یک اصل در دستور کار مدیران استان قرار دارد و در این رابطه از تمام ظرفیتها
استان استفاده خواهیم کرد تا قبل از شروع فصل بارشی جدید اقدامات الزم برای مواجه با چنین حوادثی در
استان فراهم شود.دهقانیزاده خاطرنشان کرد :البته باید اهتمام داشت نظر به این که در سالیان گذشته اقدامات
اســتانی در حوزه مدیریت سیل در استان انجام نشده یا حداقلی بوده است ،هم محدودیتهای زمانی و هم
محدودیتهای اعتباری ،پیشگیری در این حوزه را به صورت یک باره ناممکن خواهد کرد ولی تمام تالش
خود را در این حوزه دنبال میکنیم.وی در مورد جبران خسارات سیلهای امسال در استان نیز یادآور شد :با
توجه به تمام محدودیتهای مالی دولت ،موضوع جبران خسارات سیل به عنوان یک اصل ضروری در دستور
کار مدیران کشوری و استانی است ولی حجم سیلهای تابستانی که چندین استان کشور را به طور همزمان
درگیر خود ساخته به اندازهای است که انتظار این که بتوان به طور همزمان تمام این خسارات را جبران کرد،
اشتباه و نیاز به سپری شدن زمان منطقی برای جبران آنها براساس اولویت است.وی گفت :هر چند استان در
جریان جبران خسارات سیل اردیبهشت ماه در یزد به صورت مجددانه اقداماتی را در دستور کار داشت و
تمام منابع موجود اعم از منابع دولتی ،نهادهای حمایتی و خیرین و سایر بخشهای مربوطه در این راستا بکار
گرفته و برای رفع خسارات زیربنایی و زیرساختهای بزرگ استان بسیج شده بود ولی متاسفانه سیل دوم در
مردادماه باعث شد تا مشکالت خسارات هر دو سیل در یک قالب مورد پیگیری باشد و بر همین اساس
برنامهریزیهای الزم صورت گرفته است.به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،جمعبندی
نهایی خسارات هر دو سیل به مدیریت ستاد بحران کشور ارسال شده و در سیکل فرایندی جبران خسارت
قرار گرفته است لذا باید منتظر شد تا بعد از جمع بندی این ستاد از خسارات سیل تمام استانهای درگیر این
بحران و ارســال به وزارت کشور ،جهت جبران خسارات وارده دستورات الزم به سازمان برنامه و بودجه
اعالم و براساس اولویتهای موجود مصوب هیات وزیران ،جهت اجرا به استانهایی نظیر یزد ابالغ شود.
دهقانیزاده در پایان نیز تاکید کرد :مردم استان اطمینان داشته باشند که مدیریت ارشد کشور و همچنین مدیران
استان از تمام منابع و توان موجود برای پرداخت خسارات سیل در کمترین زمان ممکن استفاده خواهند کرد
و تاکنون نیز از هر مقام تاثیرگذاری در این حوزه برای بازدید از خســارات سیل در استان دعوت شده یا
جلسات هماهنگی با آنها برگزار شده است.

سال بیست و یکم شماره 3957

معاون استاندار کرمان خطاب به فرمانداران :

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی آبادان عنوان کرد

استقرار دستگاه کنترل باک
در مرز شلمچه برای جلوگیری از قاچاق

کشور به مقصد قطر ،دستگاه ایکس ری
در این بندر نصب و قرار اســت در هفته
دولت افتتاح شود.
ناظر گمرکهای استان و مدیرکل گمرک
بوشهر بابیان اینکه روزانه  ۴۰تا  ۸۰کانتینر
یخچالی از بندر دیر به کشور قطر صادر
میشود ،عنوان کرد :این کانتینرها بیشتر
حامل ترهبار هستند.
سلیمانی باتاکید بر اینکه ترخیص کاالهای
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مشخصات پروژه

مبلغ برآورد اولیه پروژه

اجرای آسفالت بلوار میدان شهدا تا میدان امام به حجم
28/۷۰۰متر مربع به ضخامت  ۵سانتیمتر تمام شده

مبلغ تضمینشرکتدر مناقصه رشته و رتبه مورد نیاز

 4/833/323/526ریال  2/091/666/176ریال حداقل رتبه  ۵راه و باند

توضیحات  :و نیز جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس  :استان هرمزگان  -بندر جاسک  -میدان شهدا  -ساختمان
شهرداری  -واحد عمرانی شهرداری جاسک مراجعه نمایند .
شرایط  -1 :نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  :متقاضیان می بایست تضمین شــرکت در مناقصه را بصورت
ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری  .۳۱۰۰۰۰۲۴۸۴۰۰۱نزد بانک ملی مرکزی جاسک واریز و فیش
واریزی آن به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد بارگذاری نمایند .
 -٢تاریخ دریافت اسناد  :از تاریخ  ۱۴۰۱/06/02لغایت  ۱۴۰۱/۰۶/12می باشد .
 -3مهلت بارگذاری اسناد در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  Www.setadiran.irاز تاریخ
 ۱۴۰۱/06/02لغایت  ۱۴۰۱/۰۶/12می باشد .
-4تاریخ بازگشایی پاکتها  :روز شنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۶/15راس ساعت  ۱۰صبح .
 -5مکان بازگشایی  :شهرداری جاسک  ،دفتر شهردار .
 -6شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد  ،مدارک و پیشنهادات خود را در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت  Www.setadiran.irاقدام نمایند .
 - 7به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -8سپرده نفر اول و دوم  ،تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند .
ضمناً در صورت انصراف اول و دوم  ،سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 -9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد .

روابط عمومی شهرداری بندرجاسک

بنوی زاده  -سردفتر ازدواج  48طالق  13پارسیان

پولی اگر امروز در این ره فدا کردم
فرشته پناهی
***
توهم دانایی
«صالح کار کجا و من خراب کجا»؟
من خراب کجا ،خواندن کتاب کجا؟
یکی به قیمت جلد کتاب گوید :هاااای
که می روی به تصاعد به این شتاب کجا؟
منی که خیمه زدم در زمین اینترنت
زمان برای کتاب و برای خواب کجا؟
برای خواندن یک خط تمرکزم صفر است
ببین که میپرد این ذهن بیصاحاب کجا؟
در انتظار حقیقت ته مجاز آباد
نشستهایم ،بَریم این غم سراب کجا؟
و اکسپلور اینستا که وهم دانایی است،
کجا و خواندن چندین کتاب ناب کجا؟
پی مطالب علمی توی تلگرامیم
شکوه و شوکت طوفان کجا ،حباب کجا؟
سلیقهام شده چیزی که هوش مصنوعی

آگهی احضارهی

احترام ًا با توجه به دادخواست خانم زهرا فوالدی زوج علیه آقای غالمرضا محمدی زوج شماره دادنامه  140112390002163980مورخه 1401/3/24
داگستری محترم المرد مبنی بر طالق و عدم دسترسی زوج  ،مستدعی است جهت استحضار زوج و حضور در دفترخانه هرمزگان  48پارسیان ظرف
مدت یک هفته از نشر آگهی مراجعه فرمایند تا برابر دستور مقام محترم قضایی اقدامات الزم صورت گیرد  .ضمن ًا این آگهی در دونوبت هر کدام به
مدت یک هفته نشر داده میشود تا درخواست کننده طالق در مدت تعیین شده به دفترخانه  48پارسیان از هرمزگان مراجعه فرمایند در غیر این صورت
برابردستور مقام قضائی اقدامات الزم اتخاذ خواهد شد .

ای من سر و جانم فدای علم! چیزی نیست

بدوزد و ب ِبُرد ،حق انتخاب کجا؟
تو عشق خواندنی و من فالوور گیز میز
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

«ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا»
علیاکبر مدرسزاده (با کمک حافظ)

4

فرهنگ و هنر

شنبه  29مرداد 1401
 22محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3957
خبر
رئیس جدید مؤسسه دهخدا اعالم کرد

ادامه تألیف لغتنامه دهخدا با روشی جدید
ســرویس فرهنگی  //رئیس جدید موسسه لغتنامه دهخدا با بیان
اینکه نگارش لغتنامه منسوب به دهخدا به هیچ وجه متوقف نخواهد شد،
میگوید :راهکار جدیدی را برای نگارش فرهنگ منســوب به دهخدا
اندیشیدهایم .با این حال رئیس دانشگاه تهران معتقد است که اگر قرار باشد
با خروج چند نفر ،این موسسه خالی شود ،پس همان بهتر که بشود .چندی
بعد از معرفی حمیرا زمردی ،رئیس جدید موسسه دهخدا و تغییراتی که
در این موسسه بهوجود آمد ،حرف و حدیثهایی برای توقف همکاری
تعدادی از مولفان با این موسســه مطرح شد که اکرم سلطانی ،سرپرست
سابق تالیف موسســه لغتنامه از برکناری خود از این موسسه خبر داد.
همچنین به گفته او تغییر حکمش ،تعدادی از مولفان را ناراحت کرد ،آنها
نامهای به رییس جدید لغتنامه دهخدا ،حمیرا زمردی نوشتند و خواستند
این تصمیم پس گرفته شود .اما چون اینکار نشد ،مولفان این را بیاحترامی
تلقی کرده و از ادامه کار با موسسه دهخدا خودداری کردند .ابتدا دکترحسن
انوری خداحافظی کرد و بعد مولفان دیگر.این تغییرات ،از احتمال تغییر
روند فعالیتهای موسسه دهخدا حکایت میکرد که حمیرا زمردی ،رئیس
جدید موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بی نالمللی آموزش زبان فارسی در
مراسم معارفه خود که گویا با تاخیر و پس از حواشی ایجاد شده برگزار
شده اســت ،عنوان کرد :نگارش لغتنامه منسوب به دهخدا به هیچ وجه
متوقف نخواهد شد و با نظارت و حضور استادان انوری ،شایسته ،نجفی
و سایر فرهیختگان ادامه خواهد داشت.او افزود :راهکار جدیدی را برای
نگارش فرهنگ منسوب به دهخدا اندیشیدهایم که این اتفاق با کمک و
همکاری استادان و دانشجویان محقق میشود .موسسه لغتنامه دهخدا
و مرکز بی نالمللی آموزش زبان فارسی از لحاظ قانونی و اخالقی به نام
دهخدا است اما فعالیت های این موسسه تا حدی از این مهم فاصله دارد
که باید با بررسی و اقدامات اساسی ،چالشهای موجود حل شود.زمردی
عقد تفاهمنامههای مشترک با سایر نهادهای تخصصی و علمی ،بازنویسی
کتابهای درسی زبان فارسی ،افزایش تعداد زبانآموزان ،جذب منابع مالی
جدید ،راهاندازی انجمن فار غالتحصیالن ،راهاندازی مرکز احیا و انتشــار
نسخ خطی مربوط به عالمه دهخدا و استفاده بهینه از فضاهای مؤسسه
در جهت درآمدزایی تنها گوشهای از برنامههای موسسه لغتنامه دهخدا و
مرکز بی نالمللی آموزش زبان فارسی را گوشهای از برنامههای این مؤسسه
برای آینده اعالم کرد .محمد مقیمی  -رییس دانشگاه تهران  -نیز در این
مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات رئیس پیشین موسسه ،حمایت
کامل خود را از زمردی اعالم کرد و در سخنان تندی گفت :اگر قرار بود
جایگاههــا هیچ وقت تغییر نکند ،نوبت به ما و پس از ما هم به دیگران
نمیرسید .به گزارش قدس آنالین ،به گفته او رویکردی که این مؤسسه
در سالهای اخیر دنبال کرده است با وضعیت مطلوبی که مد نظر ماست
تفاوت زیادی دارد و نتوانستهایم از ظرفیت استادان برجسته در این فضای
علمی و تحقیقاتی آنطور که باید بهرهمند شویم.

ســرویس فرهنگی  //هر قدر شــعار
شفافیت در مدیریت سینمایی دولت قبل
یک امر پوپولیســتی محسوب میشد،
به نظر میرسد سازمان سینمایی دولت
ســیزدهم تــاش دارد ،آن را در عمل
نصبالعین قرار دهد.

شفافیت شعار قشــنگی بود که حسین
انتظامی ،رئیس ســازمان سینمایی دولت
دوازدهــم مــدام روی آن تأکید میکرد و
منتقدان هم مدام عنوان میکردند شفافیت
خوب اســت ،اما مســئلهای فرعی است،
چراکه مشــکل اصلی سینما نزول کیفیت
آثار اســت .طی سه سال اخیر شفافیت در
سازمان سینمایی فاصلهای از شعار تا عمل
داشتهاست ،حسین انتظامی فقط شعارش
را داد ،اما به نظر میرســد محمد خزاعی
عامل به آن باشد .رئیس سازمان سینمایی
وعده داد اســامی ممنو عالکارها در سینما
شفاف شــود .اگر این وعده عملی شود راه
سوءاستفاده و مظلومنمایی عدهای نیز بسته
خواهد شــد ضمن اینکه دیگر مشخص
میشود کســی که ممنو عالکار است دقیق ًا
کیست و دلیل آن چه بودهاست.

میشــود ممنو عالکار شدهاند و در صحبت
اخیر محمدمهدی اسماعیلی  -وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی  -هم به آن اشاره شدهبود
گفت :آقــای وزیــر در صحبتهای خود
شــخص خاصی را نام نبردند و گفتند اگر
کسی ممنو عالکار شده باشد عطف به ماسبق
نمیشــود ،یعنی فیلمهایی که در گذشــته
بازی کردهاند دچار مشکل نمیشوند .اینکه
رسانهها این حرفها را به سمت و سوی یک
بازیگر یا کارگردانی ببرند و تحلیلی داشته
باشند ،مسئله دیگری است .با این حال برای
یکسری از دوستان در ارتباط با بیانیه ۱۷۰نفر
(در حوادث خوزستان) و برای یکسری دیگر
هم در ارتباط با جشنواره کن مشکالتی به
وجود آمده که ما درباره بیانیه  ۱۷۰نفر گفتیم
این جریان به سازمان سینمایی مربوط نیست.
از ما درخواســت کردند ،ما هم از دوستان
(امضاکنندگان) درخواست کردیم که اگر بیانیه
را نخوانده بودند یا اطالعی نداشتند ،به طور
رسمی اعالم کنند که دچار مشکالت عدیده
نشوند ،ولی اینکه از میان سایر دوستان چه
کســانی ممنو عالکارند یا دچار مشکالتی
هستند تا آخر هفته آینده به صورت شفاف
اعالم میشود.

* ممنوعالکاری عطف به ماسبق نمیشود
رئیس سازمان سینمایی میگوید اسامی * دســت به دســت شــدن لیســتی از
هنرمندانی که احتما ً
ال دچار ممنو عالکاری ممنوعالکارها

میشــوند ،این هفته اعالم خواهد شــد
و وضعیت ســینماگرانی کــه در ماجرای
بیانیه مربوط به خوزســتان و حاشیههای
جشنواره کن دچار مشکل شدند ،مشخص
میشــود.محمد خزاعی در پاســخ به این
ســؤال درباره وضعیت برخــی فیلمهای
توقیفی و نیز فعالیت ســینماگرانی که گفته

خزاعی اضافه کرد :در این مورد یک لیستی
وجود داشت که خیلی از آنها در جلسات
متعدد کم و زیاد شــدند و قرار شده آخرین
لیســت را هفته آینده به ما بدهند .ما تالش
کردیم بعضی دوستان که اسامی آنها مطرح
بود از این لیست کنار گذاشته شوند .مجموع
این افراد به پنج ،شــش نفر میرسد که البته

سرویس فرهنگی  //تلنگر یک کاربر در شبکههای اجتماعی که
با انتشار تصاویری از چند عروسک نوشته« :با این عروسکایی
که برای بچهها تولید می شه ،چطور انتظار دارن که دخترا در
آینده قیافه طبیعیشونو دوست داشته باشن و اعتماد به نفس
داشته باشند؟» ،پربازدید شد.

به همین بهانه ،الزم است از آسیبهای خرید چنین عروسکهایی
برای کودکان بگوییم که بعضی والدین از آنها آگاه نیستند.

* حساسکردن دختربچهها به ظاهر خود

در پی وعده اعالم فهرست ممنوعالکارها ؛

شفافیت در سینما
از شعار تا عمل

چند نفر کم شده ولی به طور کامل مشخص * عوامــل «برادران لیــا» ممنوعالکار
ال تدوینگر فیلم «عنکبوت شدهاند؟
میشــود که مث ً

مقدس» (هایده صفییــاری) چه وضعیتی
خواهد داشــت ،چون یکــی از افراد مورد
بحث است .جمعبندی تمام اینها به زودی
مشخص میشود و طبق گفته دکتر اسماعیلی
اگر هنرمندانی ممنو عالکار شوند ،قطع ًا این
را مدنظر خواهیم داشت که عطف به ماسبق
نشود و ســرمایه و تهیهکننده و کارگردان و
نتیجه زحمت گروه تولیدی که مربوط به قبل
از این جریانهاست ،دچار مشکل نشوند .ما
قصد جلوگیری از آثار را نداریم بلکه برای
اکران آنها حمایت نیز خواهیم کرد تا شرایط
طبیعی خود را طی کنند و این ،خیلی با آثار
جدید فرق دارد.

خزاعی درباره اینکه آیا طبق برخی گفتهها،
ممنو عالکاری درباره عوامل اصلی «برادران
لیال» یعنی تهیهکننــده ،کارگردان و چند
بازیگر فیلم اتفاق افتادهاست ،گفت :خیر،
هفته آینده وضعیت همه افرادی که مطرح
هستند مشخص میشود ،اما برای «برادران
لیال» سازمان سینمایی همه گونه همکاری و
مشارکت را با دوستان  -حتی قبل از اعزام
(به جشــنواره کن)  -داشته است .مواردی
را گفتیم اصالح کنند که دوستان ابتدا قبول
کردند ،بعد نپذیرفتند و در رسانهها نیز اعالم
کردند که «هیچ پالنی را حذف و سانسور
و ممیزی نمیکنیم» .در حقیقت آنها بدون
نالمللی در جشنواره کن
پروانه نمایش بی 

حضور پیدا کردند .ایــن قوانین را هم که
مــا االن اعمال میکنیم مربــوط به دوره
ما نیســت و از قبل در سازمان سینمایی
وجود داشت و هر کسی که میخواست در
جشنوارههای خارجی حضور داشته باشد،
پروانه نمایش بی نالمللی گرفته است.رئیس
سازمان ســینمایی گفت :رفتار ما درباره
برادران لیال ســختگیرانه نبود ،ولی دالیل
آن را عرض میکنم .من از روز اولی که به
سازمان سینمایی آمدم ،سه مسئله را مدنظر
داشتم و برخی بحرانهای ما نیز در ارتباط
با همین سه مسئله است ،یعنی قانونگرایی،
استانداردســازی و عدالتمحوری .وقتی
قرار باشد این ســه مورد اجرا شوند شما
باید در حــق نزدیکان خود نیز اجرا کنید.

آسیبهای روانی عروسکهایی با پوششنامناسب ...؛

زخم کاری عروسکهای آرایشکرده به دختربچهها
که عروسکها در پایینترین مرحله کمک میکنند که کودکان به
یک تصویر کامل بدنی دســت پیدا کنند .صنعت هدفدار ساخت
اســباببازی ممکن است باعث شــود تا از همان سنین کودکی
دختران به بدن خود به دید جنسی بنگرند .محتوای اغلب اسباب
بازیهای وارداتی بهطور ناهوشیار ،گرایشهای جنسی را بیدار و
تقویت می کند و میتواند زمینه درک نادرست کودک از معیارهای
زیبایی را در آینده فراهم سازد.

یکی از کارکردهای اســباببازیها ،انتقال ارزشها و باورهای
اجتماعی و نقشپذیری اســت .کودکان هنگام بازی با وســایل
درنظرگرفته شده برای آنها ،نقشهای مختلف را بازی و تمرین
میکنند .مثال خود را جای عروسک قرار میدهند ،یا با آن حرف
* آلودگیهای ذهنی کودکان
میزنند و نقش پدر ،مادر و  ...را بازی میکنند .باید توجه داشت
از جمله عروسکهای معروف و محبوب بچهها ،باربی بوده و

هست .کمر باریک و اندام کشیده باربی باعث شده است تا دختران
نوجوان در غرب و دیگر کشورها برای این که اندامشان شبیه باربی
شود یا از الگوی باربی خیلی فاصله نداشته باشد ،از خوردن غذا به
اندازه کافی در سن رشد خود پرهیز کنند .بنابراین آمار حیرتآور
سازمان های بهداشتی غرب از ســوء تغذیه دختران غربی خبر
میدهــد .تقلیل حیــا و ترویج تالش برای داشــتن ظاهری که
توجه را به خود جلب کند و مورد تحسین دیگران قرار بگیرد ،از
آسیب های خرید چنین عروسکهایی است .تامل در این موضوع
که کودکان در اثر آلودگی ذهنشــان به ایــن موضوعات و بلوغ

ما در مواردی با بعضی دوســتان خود از
صنف که همراه من نیز بودند ،به مشــکل
برخوردیم و هر چند برطرف شد ،ولی در
این موضــوع برای هیچکس تا حاال کوتاه
نیامدهام .معتقدم اگر قانون به سینما برگردد،
تمام مشکالت این سینما حل میشود ،مثل
قانون در اکران ،جشــنوارهها و حمایت.
نکته اینجاست که این قوانین از گذشته در
سازمان سینمایی بوده و ما وضع نکردیم،
بعضیها اجرا میشد و بعضیها کمرنگتر
بودند؛ مث ً
ال سؤال است که چرا فیلمی پروانه
ساخت گرفته و بعد در پروانه نمایش باید
دچار مشکل شــود؟ این یعنی یک جایی
قانونشکنی اتفاق افتادهاست .به طور مثال
فیلمنامه را میخوانیــم و میبینیم مطابق
فیلم نیست یا در پروانه تذکراتی داده شده
که نامههای مکتوب آن موجود است ،اما
توجهی صورت نگرفتهاست و دو مورد از
فیلمهای فعلی همین مشکل را دارند.نکتهای
که درباره سخنان رئیس سازمان سینمایی
وجود دارد ،این اســت که به نظر میرسد
محمد خزاعی در مدیریت سینما از شعار
پرهیز دارد و سعی میکند همچون یک مدیر
عملگرا مشکالت را حل کند .این رویکرد
البته نیازمند عبور از غلبه رویکردهای مبتنی
بر ســختافزار و رسیدن به رهیافتهایی
اســت که ابتنای بر عملیات در ســطح
نرمافزار را دارند .مشکالت سینمای ایران
پیچیدهتر از آن اســت که با توسل صرف
بر امور ســختافزاری حل شود .صداقت
سازمان ســینمایی در وعده اعالم اسامی
ممنو عالکارها از مصادیق چنین رویکردی
است // .قدس آنالین

زودرس ،فرصت حضور در دنیای زیبا و دوستداشــتنی کودکی
را خیلی زود از دست می دهند ،تاسفآور است.
* رفتارهای خارج از عرف در نوجوانی

با خرید این عروســکها برای کودکان ،ذهنشان درگیر افکار
و امیالی میشــود که دنیای نوجوانی آنها را هم تحت تاثیر قرار
خواهد داد و رفتارهای نابهنجاری چون عشقهای هیجانی ،تمایل
به عملهای زیبایی ،تجملگرایی ،عریانگرایی و  ...پیدا میکنند.
نقشپذیری زنانه هم به نوعی تحتالشعاع قرار میگیرد.
* دقت در خرید عروسک را جدی بگیرید

در پایان از والدین درخواست میکنم برای جلوگیری از ورود زود
هنگام به دنیای بزرگ سالی و آلوده شدن فکرشان به انگیزههای
جنســی و بلوغ زودهنگام ،در خرید اسباببازی دقت الزم را به
عمل آورند //.قدس آنالین

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

با اخذ سپرده
درخواست شماره RHS - 0144300 - T 34 :
موضوع آگهی :

خرید FINNED TUBES

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل
آگهی مزایده (نوبت اول)

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان عبدالجلیل خنجی فرزند محمد با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده
واشعار داشتند شادروان محمد خنجی فرزند یوسف به سال  1401/4/12به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی
در زمان فوت عبارتند از :
 -1ناصر خنجی فرزند محمد متولد  1349/3/1به ش.ش  6فرزند مرحوم .
 -2عبدالجلیل خنجی فرزند محمد متولد  1341/5/3به ش.ش  20فرزند مرحوم .
قوه قضائیه
 -3محمود خنجی فرزند محمد متولد  1347/8/3به ش.ش  2250فرزند مرحوم .
جم
گس
ت
ه
داد ری ور ی اسالمی اریان
 -4علی خنجی فرزند محمد متولد  1343/9/2به ش.ش  20موالید فرزند مرحوم .
 -5رقیه خنجی فرزند محمد متولد  1352/6/11به ش.ش  2685فرزند مرحوم .
 -6حمید خنجی فرزند محمد متولد  1351/4/4به ش.ش  27فرزند مرحوم .
 -7حلیمه خنجی فرزند محمد متولد  1336/7/19به ش.ش  4709628424فرزند مرحوم و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

محمد عباسیان  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

مفقودی
گواهی دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور بندرعباس
مربوط به زهرا ساالری با کد ملی  3380440930مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 140040920000869531وشماره دادنامه 140040390002091441محكوم عليه آقاي علي
شجاعي شيري فرزند عباسقلي محکوم به پرداخت تعداد  200عدد سکه تمام بهار آزادي طرح جديد ومبلغ  137/000ریال خسارات قانوني و  5/000/000ریال بابت حق الوكاله وكيل
در حق محكوم له خانم زهرا احمدي فرزند درویش گردیده است که در راستای اجرای حکم پالک ثبتي  31885فرعي از 3اصلي متعلق به محكوم عليه در ناحيه 2بندرعباس توقیف و
به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود  .موضوع مزایده  :یک واحد آپارتمان تحت پالک ثبتي  31885فرعي از  3اصلي واقع در بخش دوبندرعباس ،محله داماهي ،کوچه گوهران،39
قوه قضائیه
ساختمان سپید ،پالک 65باکدپستي 7915976774وحسب مندرجات تصویر سند تک برگ ابرازي به شماره436549سري الف سال  98داراي مساحت  51/07مترمربع در طبقه سوم ،
فاقد پارکینگ و مالکیت شش دانگ آن به نام آقاي علي شجاعي شيري فرزند عباسقلي ثبت گردیده است .مشخصات فني :ساختمان مورد نظر داراي سه طبقه روی پیلوت 6 ،واحدي ،دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
هر طبقه شامل دو واحد ،با مشخصات سیستم سازه اي اسکلت بتني و نماي ماسه شسته با قدمتی حدودا ً بین  10تا  15سال مي باشد .واحد مورد نظر در طبقه سوم واقع شده و ساختمان
فاقد آسانسور است .کف واحد سراميك ،پوشش دیوارها و سقف گچ و رنگ ،درب ورودي واحد چوبي ،پنجره ها آلومينيومي و درب سرویس و بالكن آلومينيومي مي باشد .واحد مذکور شامل سالن و يك اتاق
خواب ،آشپزخانه و سرویس  -حمام مشترك است؛ امتیاز برق واحد جدا بوده و امتیاز آب مشترك مي باشد .نظریه کارشناسي :با توجه به موقعیت ،کاربري ،مساحت ،قدمت ملك و سایر پارامترهاي کارشناسي و
صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هر گونه مغایرت مربوط به حدود ثبتي و نداشتن هر گونه منعي از جهات قانوني ،حقوقي و شرعي جهت معامله و
عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانك ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد و بدون در نظر
گرفتن انتصاب مالكيت آن ها به هر شخص حقیقی یا حقوقي و بدون در نظر گرفتن هر گونه قرارگیری در مسیر احتمالي اصالحات و بهسازي شهري و چنانچه ملك بالمعارض و غیر اوقافي باشد ،ارزش پایه
شش دانگ واحد آپارتمان مذکور با لحاظ نمودن قدرالسهم عرصه و سایر مشاعات و انشعابات جمع ًا مبلغ 6/000/000/000ريال (شش میلیارد ریال ) برآورد و اعالم می گردد * .ضمنا ملك مورد نظر با مبلغ 90
میلیون تومان قرض الحسنه و مبلغ  1000تومان اجاره ماهیانه تا تاریخ 1401/05/26در ید مستأجر مي باشد * .ملک موردنظر داراي رهني به شماره  84211مورخ 1398/08/21دفترخانه رسمی شماره  18بندر عباس
بنفع بانک مسکن به مبلغ 876/928/959ريال بمدت 120ماه ثبت شده است .که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود  -1 .فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد -2 .كليه هزينه هاي
مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده
نقدي بحساب شماره  IR 220100004062012907685962نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4.اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در
ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ 1401/06/13در محل دفتر شعبه سوم اجراي احكام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي 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 خود داري نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا
میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

کمالي  -دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس

حوادث

ت َبر در هرمزگان توقیف شد
 ۸۸۶خودروی شوتی سوخ 

ســرویس حوادث //فرمانــده انتظامی
هرمــزگان از شناســایی و توقیف ۸۸۶
دســتگاه انواع خودرو شوتی و سوختبر
از ابتدای امسال طی  ۱۳عملیات ضربتی

سوخت شامل راننده ،مسئول و متصدی جایگاه،
انباردار و نگهبان اماکن انباشت (دپو) دستگیر و با
تشکیل هزار و  ۴۲۰فقره پرونده به دادگاه معرفی
خبر داد.
 ۲۷۹دستگاه انواع خودرو عادی سبک و سنگین قاچاق کشف شده در مدت یاد شده را  ۵میلیون شدهاند.
افزود:
غالمرضاجعفری
دوم
ســرتیپ
ســردار
حامل و فعال در قاچاق ســوخت شناسایی و و  ۹۳۰هزار لیتر اعالم کرد.
خودروهای شوتی سوختبَر با تغییر در وضعیت
دســتگاه
۸۸۶
بر
عالوه
ها
ح
طر
این
اجرای
در
توقیف شده است.
به گفته رییس پلیس اســتان در مدت یاد شده فیزیکی و پیش بینی مخزن و جاسازهای ویژه،
و
هزار
سوخت،
قاچاق
ویژه
شــوتی
خودروی
این مقام ارشد انتظامی استان میزان سوخت های هــزار و  ۲۱۹نفر از عوامــل و عناصر قاچاق فقط برای همین منظور کاربرد دارند.

در امتداد روشنایی

زن  33ســاله که برای تکمیل فرم های سرپرستی فرزندانش به
کالنتری مشهد مراجعه کرده بود در حالی که بیان می کرد هنوز
باورم نمی شــود که دو هفته از مرگ همسرم می گذرد ،درباره
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت11 :
سال قبل زمانی که در دانشگاه مشهد تحصیل می کردم «یونس»
از من تقاضای ازدواج کرد او همکالســی ام بود و در طول سه
سال مدت تحصیل شــناخت خوبی از او داشتم اما خانواده اش
را نمیشــناختم به همین دلیل به خرم آباد رفتم و ماجرا را برای
خانواده ام بازگو کردم چند روز بعد پدر و برادرانم به مشهد آمدند
و درباره یونس و خانواده اش تحقیق کردند نتیجه تحقیق آن ها
همانی بود که من در طول تحصیلم در مشهد او را شناخته بودم
خالصه طولی نکشید که من هم به یونس دل باختم و پای سفره
عقد نشستم شاید سرنوشت من این بود که در مشهد ازدواج کنم
تا همسایه آقا امام رضا (ع) شوم زندگی مشترک ما آغاز شد .من
هر روز بیشتر از دیروز به یونس عشق می ورزیدم به طوری که
قصه عشق و عاشقی ما زبانزد فامیل شده بود و هرگاه کسی قصد
داشــت زوج جوانی را نصیحت کند از عشق من و یونس سخن
می گفت خیلی زود همســرم در یکی از ادارات اقتصادی مشهد
استخدام شد و درآمد خوبی هم داشت با به دنیا آمدن دو دخترم
زندگی ما شــیرین تر از گذشته شد ومن هیچ گاه کمبودی را در
زندگی احســاس نمی کردم با آن که خانواده ام در اســتان دور
دست بودند اما ابراز محبت های همسرم موجب شده بود تا من
دلتنگی زیادی نداشته باشم اما صبح یک روز سرد زمستانی کاخ
آرزوهایم فرو ریخت و سرنوشتم دگرگون شد .حدود چهار سال
قبل بود که وقتی همسرم از خواب بیدار شد حادثه عجیبی رخ داد
او دچار لکنت زبان شدیدی شده بود به طوری که حتی کلمات
ساده را نیز به سختی و زحمت تلفظ می کرد هراسان و سراسیمه
او را به بیمارستان رساندم پس از انجام آزمایش های گوناگون
مشخص شد یونس به سرطان مبتال شده است اما پزشکان معتقد
بودند غده متورم خوش خیم است و حال همسرم بهتر می شود
در این مدت دوباره مورد عمل جراحی قرار گرفت اما حدود یک

سال و نیم قبل پزشکان متخصص از بدخیم شدن غده سرطانی
خبر دادند و با اصرارهای من گفتند که او چند ماه بیشتر در این
دنیا زندگی نمی کند با وجود این من نمی خواســتم همسرم را
از دســت بدهم چرا که او یک فرشته بود عاشقانه به مراقبت و
پرســتاری از همسرم پرداختم و همه امور شخصی او را با جان
و دل انجام می دادم تا مدت بیشــتری در کنارم بماند .آرام آرام
پاهایش بی حس شــد او مدام از من حاللیت می طلبید که در
این شــرایط از او نگهداری می کنم یک روز یونس صورتش را
بــه طرف دیوار برگرداند و در حالی که نگاهش را از نگاهم می
دزدید به من گفت حاضرم تو را طالق بدهم که به دنبال زندگی
و سرنوشــت خودت بروی تا بیشتر از این پاسوز من نشوی! به
او گفتم بعد با وجدان خودم چه کنم؟! روزهای خوش زندگی را
در کنار تو سپری کرده ام و اکنون چگونه عشقم را در این شرایط
رها کنم؟!
خالصه همچنان به پرســتاری از یونس ادامه می دادم تا این که
دو ماه قبل حالش به شــدت رو به وخامت گذاشت و در بخش
مراقبت های ویژه بیمارســتان بستری شد با آن که مرا به بخش
ویژه راه نمی دادند اما هر روز صبح آب میوه طبیعی تهیه میکردم
و به همراه مقداری عصاره گوشــت به بیمارستان می بردم و تا
بعد از ظهر در آن جا می ماندم به امید آن که همســرم چشم باز
کند و دوباره نزد من بازگردد اما متاسفانه دو هفته قبل یک روز
صبح وقتی با عشق دیدار همسرم راهی بیمارستان شدم در بین
راه زنگ تلفنم به صدا درآمد و یکی از پرستاران بیمارستان خبر
مرگ همســرم را داد اما من نمی فهمیدم او چه می گوید باورم
نمیشد به همین راحتی همه امید و پشت و پناهم را از دست داده
باشم اشک ریزان خودم را به بیمارستان رساندم اما جسد او را به
سردخانه برده بودند و ...
حاال که حدود دو هفته از مرگ همسرم می گذرد تازه می فهمم
که چرا بزرگ ترها می گفتند شــوهر بهترین تکیه گاه همسرش
است دوست داشتم هنوز زنده بود اما نمی توانست تکلم کند یا راه
برود! ولی سایه اش بر سرم می بود هنوز هم باور نمی کنم او را از
دست داده ام چرا که وقتی به قاب عکس های روی دیوار خانه
نگاه می کنم منتظر می مانم تا این مرد فرشته دوباره بازگردد و ...
حاال هم با حقوق همسرم روزگار می گذرانم تا دخترانم را بزرگ
کنم به همین دلیل هم به کالنتری آمدم تا مراحل اداری سرپرستی
دو دختر خردسالم را طی کنم.

سرویس حوادث //فرمانده انتظامی
هرمزگان از کشف ۲دستگاه خودرو
تویوتا لندکروز قاچــاق به ارزش ۶۰
میلیارد ریال در شهرســتان جاسک
خبر داد.

سردار ســرتیپ دوم غالمرضا جعفری
افزود :مأموران یگان امداد شهرســتان
جاسک با اشــراف اطالعاتی از انتقال
تعدادی خودرو قاچاق توسط قاچاقچیان
در مسیرهای فرعی و کوهستانی به سمت
استان همجوار مطلع شدند و موضوع به
طور ویژه در دستور کار قرار گرفت .وی
ادامه داد :با تشکیل تیم عملیاتی مأموران
به محل اعزام شدند که در محل ۲دستگاه
خــودرو تویوتا لندکــروز بدون پالک
مشاهده شــد که رانندگان خودرو بدون

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
همراه با (ارزیابی کیفی و فنی )
تجدید مناقصه شماره مناقصه 1401/1 :
(نوبت دوم)

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد  3فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
هرمزگان به شرح مندرج در جدول  ،اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار
واجد شرایط واگذار نماید .لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه و صالحیت در رشته های
مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه نمايند.
شماره
مبلغ برآورد اولیه پروژه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رشته و رتبه مورد نیاز
ردیف مشخصات پروژه
موافقت نامه
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 -6شرکت کنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد ،مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  ،www.setadiran.irاقدام نمایند .
 -7به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8سپرده نفر اول و دوم  ،تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند .ضمناً در صورت
انصراف نفرات اول ودوم  ،سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد.
 -10جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  0764-2330230و یا سایت شهرداری میناب به نشانی
 www.minabcity.irمراجعه نمایند.
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شیالت رهمزگان
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سال بیست و یکم شماره 3957

لندکروزهای ۶۰میلیاردی قاچاق در جاسک زمینگیر شدند

او یک فرشته بود

حدود چهار سال قبل در یک صبح سرد زمستانی وقتی از
خواب بیدار شدم زندگی شیرینم به هم ریخت و سرنوشتم
به گونه دیگری رقم خورد .آن روز صبح زمانی که همسرم
چشمانش را گشود دچار لکنت زبان وحشتناکی شده بود
به طوری که حتی ...
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توجه به دستور پلیس از محل متواری
شدند .به گفته سردار جعفری با اقدامات
پلیسی و پس از یک تعقیب و گریز ،با
توجه به توان باالی عملیاتی مأموران،
رانندگان عرصه را بر خود تنگ دیده و با
رها کردن خودروها از محل فرار کردند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان اضافه

کرد :پس از بررسی سوابق خودروها و
احراز قاچاق بودن آنها ،هر  ۲ماشــین
به پارکینگ منتقل شد .به گزارش ایرنا،
رییس پلیس هرمزگان ارزش خودروها
را طبق نظر کارشناسان  ۶۰میلیارد ریال
اعالم و اضافه کرد :تالش مأموران برای
دستگیری متهمان ادامه دارد.

هشدار پلیس فتا نسبت به پولشویی و کالهبرداری در پوشش رمزارز
ســرویس حوادث //معــاون اجتماعی فرهنگی
پلیس فتا فراجا نسبت به کالهبرداری و پولشویی
افراد سودجو با شگرد ســپردهگذاری رمز ارز و
دریافت سود روزانه از شهروندان هشدارداد.

ســرهنگ رامین پاشــایی دراینباره گفــت :اخیرا
پروندههای کالهبرداری و پولشــویی از طریق سایت
دیوار با ترفند تبدیل وجه ســرقتی به رمز ارز رواج
زیادی پیدا کرده اســت .در این روش کالهبرداران با
ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به
بهانه داشــتن درآمد دو میلیون تومانی ،دام خود را در
فضای مجازی پهن کرده و افراد نا آشنا نیز با برقراری
ارتباط با این افراد نهایتا به شــبکه اجتماعی تلگرام
هدایت می شوند.پاشایی افزود :کالهبرداران در ادامه
شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد میکنند با نصب
برخــی صرافیهای دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ...
به افتتاح یک حســاب بانکی اقدام کنند و در نهایت
عکس کارت بانکی و شــماره تماس خودشان را از
طریق تلگرام برای وی ارســال کنند.معاون اجتماعی
فرهنگی پلیس فتا فراجا ادامــه داد :افراد کالهبردار

با ســرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر ،وجه را
مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط
اعالم میکنند تا بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ
کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری
کند و ســپس وجه مذکور را به آدرس کیف پولی که
به وی اعالم شــده ،انتقال دهند.بر اساس اعالم مرکز
اطال ع رســانی پلیس فتا ،وی تصریح کرد :از آنجایی
که آدرسهای کیف پول مقصــد در رمز ارزها قابل
شناسایی نیست ،عمال کالهبرداران اقدام به پولشویی
کرده و تمام مســئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل
مسدودی حســاب و  ...متوجه فرد قربانی است که
حســاب خودش را در اختیار کالهبرداران قرار داده
است .در این شــگرد کالهبرداران از خودشان اثری
باقــی نمیگذارند.معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا
فراجا خاطرنشان کرد :هموطنان گرامی و به خصوص
کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری الزم را
در برخورد با تله افراد کالهبردار و شیاد داشته باشند
و به هیچ عنوان شــماره حساب بانکی و یا کیف پول
الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

جهان
آتش سوزی مهیب در راه آهن مرکزی لندن

وقوع آتش ســوزی مهیــب در راه آهن مرکزی لندن حرکت
قطارها را مختل کرد .آتش نشــانی لندن اعالم کرد :حدود ۷۰
آتش نشــان برای مقابله با آتش ســوزی در طاق راه آهن در
مرکز لندن حاضر شــدند که باعث شــد تردد قطارها متوقف و
چندین ساختمان تخلیه شود.فیلم منتشر شده در صفحه توییتر
آتش نشانی لندن نشان می دهد که حجم قابل توجهی از دود از
زیــر طاق راه آهن بیرون می آید .تردد قطارهای متروی لندن و
همچنین قطارهای زمینی دچار اختالل شدند .این آتش سوزی
موجب تولید دود شــدید شد و به افرادی که در منطقه زندگی یا
کار می کنند توصیه شد پنجره ها را بسته نگه دارند.

سیل در سودان دهها هزار خانه را ویران کرد

مقامات ســودان اعالم کردند که تعداد قربانیان بارندگیهای
شدید و سیل اخیر در این کشور به  ۷۵نفر رسیده است .مقامات
ســودان همچنین اعالم کردند که  ۳۰نفر دیگر نیز در پی وقوع
ســیل در این کشور مصدوم شــده اند .همچنین بارندگی های
شــدید و ســیل منجر به تخریب  ۱۲هزار و  ۵۵۱خانه و وارد
شدن خســارات به  ۲۰هزار و  ۷۵۱خانه دیگر نیز شده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز با انتشار
گزارشــی اعالم کرد که از آغاز فصل بارندگی حدود  ۳۸هزار
نفر در سراسر ســودان تحت تاثیر باران و سیل قرار گرفته اند.
سودان اغلب بین ماه های ژوئن تا اکتبر شاهد وقوع سیل ناشی
از بارندگی های شدید است.

آوارگی  800خانواده افغانستانی
به خاطر آتش سوزی

آتشســوزی طبیعــی در بخش فیضآباد واقــع در والیت
«جوزجان» افغانستان  800خانواده را آواره کرد .یکی از مقامات
پلیــس به خبرنگاران اعالم کرد که خانوادههای آواره به شــهر
«شــبرغان» ،مرکز والیت جوزجان و والیت بلخ پناه بردهاند.
این مقام پلیس همچنین اظهار کرد :این آتشســوزی از تاریخ
هشــت اوت 17 -مرداد -آغاز شده و یک روستا را دربر گرفته
و روزانه پنج تا شــش خانه نیز به طور کامل یا جزئی آســیب
میبیند .همچنین  ۱۲۰خانه مســکونی دیگر نیز در این حادثه
طبیعی تخریب شده است .این حریق خسارات گستردهای برجا
گذاشــته و تاکنون نیز مهار نشده است .علت شروع آتشسوزی
هنوز مشخص نشده است.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم :

یک فروند قایق حامل دام زنده قاچاق در آب های قشم توقیف شد

ســرویس حوادث //فرمانــده پایگاه
دریابانی قشم از توقیف یک فروند قایق
حامل دام زنده قاچاق با تالش مرزبانان
این پایــگاه در آبهای ایــن جزیره
خبر داد.

سرهنگ صفر متاجی اظهار داشت :مرزبانان
ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی قشم هنگام
گشــت زنی و کنترل مرزهای آبی در محدوده
آب های این جزیره در خلیج فارس یک فروند
قایق تندرو حامل احشام قاچاق را مشاهده و

در عملیــات تعقیب و گریــز ،آ ن را ناچار به
توقف کردند .وی ادامه داد :در بازرسی از این
شناور توقیفی  ۲۶راس دام زنده (گوسفند) از
قاچاقچیان کشف و ضبط شد .فرمانده پایگاه
دریابانی قشم توضیح داد :ارزش احشام کشف

شده با احتساب شناور توقیفی چهار میلیارد و
 ۳۰۰ملیون ریال بر آورد شده است .به گزارش
ایرنا ،ســرهنگ متاجی اضافه کرد :دریادالن
پایگاه دریابانی قشم با قاطعیت و اشراف کامل
بــر مرزهای آبی این خطه از میهن اســامی
نظارت کامل دارند و مقابله با قاچاق دام زنده،
قاچاق سوخت و برخورد با افراد سودجو را در
دستور کار خود قرار داده اند.

دستگیری قاچاقچی بنام موادمخدر در ایران

سرویس حوادث //رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
فراجا از دستگیری شــرور و قاچاقچی مسلح مواد
مخدر خبر داد.

سردار مجید کریمی در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد:
مأموران مرکز عملیات ویــژه پلیس مبارزه با مواد مخدر
فراجا در راســتای برخورد با عناصر اصلی قاچاق مواد
مخدر با انجام گســترده اقدامات اطالعاتی و بهرهگیری از
شیوههای نوین پلیسی از فعالیت مجرمانه فردی شرور به
هویت معلوم که اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده بود ،مطلع

شده و موضوع را به صورت ویژه در دستورکار خود قرار
دادند .وی افزود :این قاچاقچی مواد مخدر که از اشــرار
سابقهدار و بنام منطقه جنوب شرق کشور و به عنوان یکی از
سرکاروانهای اصلی قاچاق مسلحانه مواد مخدر در حوزه
کویر نیز شناخته شده بود و در ایجاد درگیری و به شهادت
رساندن تعدادی از کارکنان انتظامی کشور نیز نقش داشته
است ،در سالیان گذشته در قاچاق چندین تن مواد مخدر
از کشور افغانستان به داخل خاک جمهوری اسالمی فعالیت
داشت .بر اساس اعالم سایت پلیس ،رئیس پلیس مبارزه با

مواد مخدر فراجا در تشریح جزئیات دستگیری این متهم نیز
تصریح کرد :با هوشیاری و انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی
مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ،این
شرور سابقه دار طی یک عملیات غافلگیرانه توسط پلیس
مبارزه با مواد مخدر سیســتان و بلوچستان در شهرستان
ایرانشهر دستگیر شد.
به گفته کریمی پلیس با اشــراف اطالعاتی و رصد شبانه
روزی فعالیت مجرمانه ،هرگز اجازه نخواهد داد قاچاقچیان
مواد مخدر ،نظم و آرامش شهروندان را بر هم بزنند.
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شهرستان
نماینده مردم غرب هرمزگان در دیدار اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس با رییس جمهور خواستار شد
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مرزنشینان از سوی رییس جمهور مطرح شد.

خبری

اعزام فرماندهان دانش آموز بسیجی بندرخمیر به
اردوی طرح یاوران والیت

امین درساره سرویس شهرستان //فرمانده حوزه بسیج دانشآموزی
بندرخمیر از اعزام فرماندهان واحدهای منتخب بسیجی شهرستان
بــه اردوی طرح یاوران والیت درجزیره قشــم خبر داد .به گزارش
خبرنگار دریا ،خواهر مکی زاده در حاشیه مراسم بدرقه دانش آموزان
بسیجی با تشریح ابعاد طرح «یاوران والیت» اظهار داشت؛ این طرح
با شعار«مدرسه انقالبی دانش آموز انقالبی» آغاز شده و اهدافی چون
تربیت نیروی تراز انقالب اســامی ،کادرسازی برای آینده انقالب،
استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای دانش آموزان و تحرک و پویایی
در سطح واحدهای مقاومت دانش آموزی را دنبال میکند .وی افزود:
این گام مهم بهمنظور دســتیابی به اهداف مورد نظر در سطح مدارس
است و براساس برنامهریزی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش برای
کادرسازی نظام اسالمی و تربیت مدیران جوان انجام می شود .فرمانده
حوزه شهیدفهمیده با بیان اینکه ارتقا سطح معرفت دینی و نهادینه کردن
شاخصهای تربیتی از جمله رویکردهای این طرح است اظهارداشت:
ایجاد مسئولیت بیشتر در فرماندهان ،ارتقای سطح مهارتهای علمی
معرفتی دانش آموزان بسیجی نخبه از دیگر اهداف این برنامه است.
خواهر مکی زاده نقش دانش آموزان نخبه بسیجی در تبیین گام دوم
انقالب برای تحقق تمدن نوین اسالمی را مهم دانست و گفت:نخستین
گروه از دانش آموزان بســیجی منتخب دختربه مدت  ۳روز درقالب
طرح یاوران والیت به جزیره زیبای قشــم اعزام و دومین گروه که
شامل دانش آموزان پسر بوده از یکم شهریورتا۴شهریور ۱۴۰۱انجام
می شود.

ایجاد دانشکده علوم پزشکی بندرلنگه
در مراحل نهایی است

سرویس شهرستان //نماینده مردم غرب هرمزگان گفت :روند ایجاد
دانشکده علوم پزشکی بندرلنگه در حال گذراندن مراحل نهایی است.
احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در گفتوگویی رسانهای
اظهار داشت :در نشست اخیر با دکتر عین اللهی وزیر بهداشت ،ایجاد
دانشــکده علوم پزشکی بندرلنگه با نظر مثبت و دستور نهایی جهت
طرح در شورای گسترش در دســتور کار و مراحل نهایی تصویب
قرار گرفته است .به گزارش فارس ،احمد جباری ابراز داشت :رئیس
جمهور نیز در پی مطالبه ما ،در نشست اخیرشان با مجمع نمایندگان
استان و استاندار هرمزگان بر این موضوع تاکید داشته اند و ان شااهلل
در آینده شاهد پذیرش دانشجو در دانشکده علوم پزشکی بندرلنگه
خواهیم بود .عالوه بر رشته پرستاری که در سال  ۱۳۸۸در بندرلنگه
استقرار یافت ،اینک نیز چند رشته علوم پزشکی به شهرستان بندرلنگه
اضافه شده است و در سال جاری دانشجو می پذیرد.

سرویس شهرستان //نماینده مردم غرب هرمزگان
از دیدار اعضای فراکســیون اهل سنت مجلس با
رییس جمهور خبر داد و گفت :در این دیدار به طور
کامل مسائل و مشکالت در هر کدام از استانهای
اهل سنت نشــین توســط نمایندگان مطرح و
برنامههای کلیدی دولت برای تقویت معیشــت

احمد جبــاری نماینده مردم غــرب هرمزگان
در مجلس شــورای اســامی از دیدار اعضای
فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی با
رییس جمهور خبر داد.
وی گفــت :در این دیدار دکتر کریمی مشــاور
رییس جمهــور در امور اقــوام و مذاهب و نیز
معاون پارلمانی رییس جمهور حضور داشتند.
بــه گفته جبــاری ،در این نشســت بحثهای
بسیار خوبی در زمینه مسائل و مشکالت مردم
مرزنشین ،کمبودها ،انتظارات و محدودیتهای
معیشتی از ســوی هر کدام از نمایندگان مطرح

و ضمن تقدیر از دولت در زمینه گسترش روابط
با همســایگان و ضرورت برنامــه ریزی برای
اثربخشــی این روابط بر معیشت مرزنشینان و
مردم ساحل نشین ،از تالشهای خستگی ناپذیر
رییس جمهور در انجام ســفرهای اســتانی نیز
قدردانی شد.
عضو هیأت رییســه کمیســیون عمران مجلس
همچنین به بخشــی از اظهارات خــود در این
نشست اشاره و عنوان داشت :از رییس جمهور
خواستم تا در زمینه بهرهگیری از نیروهای توانمند
اهل سنت و هرمزگانی در مناصب استانی و ملی
توجه هر چه بیشــتری صورت گیرد و در عین

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

صنعت گردشگری ورزشی برای تامین منابع پایدار فعال شود

ســرویس شهرســتان //مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش گفت :اگر به
دنبال منابع پایدار هستیم باید صنعت
گردشگری ورزشی را فعال کنیم.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش
در آیین رونمایی از مسکات و لوگوی
جزیره اســکواش ویژه برگزاری پنج
مسابقه ملی و بین المللی اسکواش که
با حضور رئیس فدراسیون تنیس برگزار
شــد ،اظهار کرد :صنعت گردشــگری
ورزشــی هنوز در کشورمان جای کار
دارد و به خوبی ظرفیت های این صنعت
بزرگ دیده نشده است.
مهدی کشــاورز با بیــان این مطلب
افزود :ما به دنبــال تامین منابع پایدار
هستیم و می بایســت از فرصت های
سرمایهگذاری و توسعه محوری استفاده

کنیم که حتی تحریم ها هم نتواند بر آن
تاثیر بگذارد .توسعه صنعت گردشگری
ورزشی بویژه در سطح بین المللی می
تواند گامی موثر در این زمینه باشــد،
چراکه اعمــال نگاههای سیاســی و
آسیبهای متعاقب آن بر روی ورزش
بسیار کم است.
وی تاکید کــرد :در کیش به دنبال این
هستیم که با توجه به زیرساخت های
خوب این منطقه برای رشته های مختلف
ورزشی بویژه اسکواش شرایط را برای
رویدادهای بزرگ بین المللی و توسعه
صنعت گردشگری بیش از گذشته فراهم
کنیم که مطمئنم با همت فدراسیون های
ورزشــی و برنامهریزیهای صورت
گرفته می توانیم به ایده آل هایمان در
این زمینه برســیم و کیش را تبدیل به

جزیره ورزشی کنیم.
رئیس فدراسیون اسکواش نیز در این
مراسم گفت :اسکواش از ورزش های
اول کیش بود امــا در مقطعی از زمان
آنطور که باید امکانات و شرایط فراهم
نبود و نتوانســتیم بــه فعالیت مطلوب
بپردازیم .سلیمانی افزود :جزیره کیش به
خوبی برای توریسم ورزشی اقدام کرده
و نگاه ورزشکاران اسکواش به سمت
این منطقه دوباره جلب شده است و به
همین دلیــل می خواهیم با همکاری و
هم افزایی بیشتر از ظرفیت های خوب
کیش برای توسعه رشــته اسکواش و
حضــور در عرصه های بیــن المللی
استفاده کنیم.
به گزارش مهر؛ شــایان ذکر اســت از
شــهریورماه تا پایان سال  ۱۴۰۱پنج
رویداد بزرگ ملی و بین المللی مسابقات
نشنال کلوز کیش کاپ (رنکینگ جهانی)
مردان و زنان ،مسابقات مسترز قهرمانی
آسیا (اسکواش و راکتبال) مردان و زنان،
جشنواره استعدادیابی کشوری ( ۹و ۱۱
سال) دختران و پسران ،پی اس ای ۱۰
هزار دالری مردان (جام خلیج فارس)
و مســابقات بین المللی  ۵۰۰۰دالری
کیش جونیورز دختران و پســران در
جزیره اسکواش برگزار خواهد شد.

دادانهم
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د د ر ور ی ا ال ی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی قطعه  4به مساحت  4496/92از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390000816478مورخه  1401/04/06مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی
به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و
متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده
و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/149801ن
مورخه  1401/05/11درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک
و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا
وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد .
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آبی و نیز ضرورت ایفای مسئولیت هرچه بیشتر
از سوی صنایع و بنادر در رونق و توسعه مناطق
همجوار مباحثی را مطرح کردم که رییس جمهور
در هر بخش نیز به بیان نکات و دستوراتی در این
زمینه به مسئول دفتر خود پرداخت تا آنها مورد
پیگیری قرار گیرد.

کیش در رتبه های برتر
اقدامات فرهنگی و ترافیکی کشور قرار دارد

سرویس شهرســتان //فرمانده انتظامی
کیش گفت :این جزیره در حوزه اقدامات
فرهنگی و ترافیکی جزء رتبه های برتر
کشور بوده و توسعه این فعالیت ها اولویت
برنامه سال جاری است.

سرهنگ علی اصغر جمالی اظهار داشت:
این پلیس در خصوص انجــام اقدامات
فرهنگی و ترافیکــی جزء رتبه های برتر
کشــور بوده و در سال جاری نیز اقدمات
جدید را دســتور کار قرار داده است .وی
اضافه کرد :استفاده از ظرفیت  ۲۲فرهنگ
یاران ترافیک با همکاری امورزنان سازمان
برای آموزش خانواده ها ،تبلیغات و ارائه
موارد آموزشــی در سطح شهر با حمایت
شــرکت عمران و معاونــت فرهنگی و
اجتماعی ،تولیدات آموزشــی و انتشــار
در فضای مجــازی از جمله برنامه های
آموزشــی پلیس راهور کیــش در حوزه
آموزش است .سرهنگ جمالی گفت :اهدا
گل به رانندگان قانونمند در سه شنبه های
بدون حادثه ،برگزاری دوره های آموزشی
مســتمر برای بیش از  ۵۰۰راننده حوزه
حمل و نقل و ارائه دهنده خدمات و تولید
برنامه هــای تلویزیونی و خبری از دیگر
برنامه های انجام شــده در حوزه ارتقای
فرهنگ ترافیکی در جزیره است.
وی افزود :دراین زمینه نیاز به اختصاص

اتاق هایی برای حضور نیروهای آموزش
دیده برای ارائه آموزش به مســافران در
ورودی جزیره است تا افسران و آموزش
یاران بصورت دائمی مستقر شوند.
سرهنگ جمالی در خصوص استفاده ویژه
از تــوان فرهنگ یاران ترافیک جزیره در
ارتقای این فرهنگ اظهار داشت :آنان در
این طرح تحت آموزش قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگــی ،علل تصادفات و
راههای پیشگیری از آن قرار می گیرند تا
بتوانند آن را در خانواده های خود بســط
دهند.
وی اضافه کــرد :بانوان پس از کســب
آموزش های الزم ترافیکی در راســتای
انجام رســالت اجتماعی خود ابتدا نقش
تربیتی و آموزشی خود نسبت به اطرافیان
خود در خانه ،محل کار و بستگان را ایفا
کنند و بعد از آن به عنوان کاربران ترافیکی
با آرامش تردد کنند.
ســرهنگ جمالی گفت :امسال  ۹۸مورد
تصادف شــامل یک مورد تصادف فوتی،
 ۳۸تصــادف مورد جرحــی و  ۵۹مورد
خسارتی در جزیره رخ داده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۳۸درصد کاهش
دارد.
به گــزارش ایرنا ،وی افزود :پلیس راهور
جزیره در سال جاری حدود  ۸۳هزار مورد

اعمال قانون برای رانندگان متخلف به ثبت
رســانده که از  ۲۸درصد رشد برخوردار
شده است که با توجه به فرهنگ ترافیکی
کیش ،وجود این تعــداد تخلف رانندگی
شایسته نیســت و الزم است کیشوندان و
مسافران بیش از گذشته قوانین راهنمایی
و رانندگی را رعایت کنند.
حرکت خودروها برابر با سرعت اعالمی
تابلوهای نصب شــده ،اجبار استفاده از
کمربند ایمنــی برای تمام سرنشــینها،
استفاده از چراغ راهنما قبل از رسیدن به
میدان ،ایست کامل خودرو در زمان عبور
عابر پیاده ،رانندگی بین خطوط ،اســتفاده
از راهنمــا برای تغییر حرکت از یک خط
به خط دیگر از جمله قوانین راهنمایی و
رانندگی در کیش است.
رعایت تمــام قوانین راهنمایی و رانندگی
در جزیره کیش اجباری بوده و در صورت
بروز تخلف ،جرایم به صورت مکانیزه با
اســتفاده از دوربین های سطح معابر ثبت
میشود.
جزیــره کیش یکــی از چهــار مناطق
گردشــگرپذیر جنوب غرب آسیا بوده که
همه ساله حدود یک میلیون و  ۸۰۰هزار
نفر گردشــگر پذیرش میکرد که در سال
گذشته به علت شــیوع ویروس کرونا به
حداقل ممکن رسیده است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000385074شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001192443
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره)
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ بیست وسوم مرداد ماه یکهزارو
چهارصدویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000385074تحت
قوه قضائیه
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید  .دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  6به مساحت  2704/97از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390000816625مورخه  1401/04/06مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی
به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و
متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده
و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/149793ن
مورخه  1401/05/11درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک
و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا
وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان
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دادانهم

حال امکان بهره مندی مردم از مواهب ارزشمند
بیش از  1200کیلومتر ســاحل و رونق تجارت
مرزی و ساماندهی ته لنجی و نیز تخصیص کامل
اعتبارات ســفر رییس جمهــور و هیأت دولت
به هرمزگان در زمینههای مختلف بهداشــتی و
درمانی و آبرسانی و  ...را خواستار شدم.
به گــزارش فارس ،جباری تأکید کرد :در بخش
دیگری از این فرصت ،بر ضرورت تقویت اشتغال
نیروهای هرمزگانی در صنایع ،افزایش ســهمیه
بومی در دانشگاه فرهنگیان استان ،بهبود فضای
کســب و کار مردم مرزنشین ،ایجاد منطقه ویژه
اقتصادی بندرلنگه ،تأمین آب مناطق دارای تنش

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000384040شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره)
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ بیست وسوم مرداد ماه یکهزارو
چهارصدویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000384040تحت
قوه قضائیه
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید  .دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی قطعه  3به مساحت  4497/15از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390000816254مورخه  1401/04/06مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی
به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و
متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده
و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/149791ن
مورخه  1401/05/11درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک
و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا
وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش

باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
شیراز

بندرعباس

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۵۶:۱۶

اذان صبح ۰۵:۱۷:۲۱

اذان صبح ۰۵:۱۴:۱۳

اذان صبح ۰۴:۳۲:۵۵

طلوع آفتاب ۰۶:۱۸:۲۲
اذان ظهر

۱۲:۴۹:۰۰

غروب آفتاب ۱۹:۱۸:۰۲
اذان مغرب ۱۹:۳۴:۱۱

طلوع آفتاب ۰۶:۴۳:۴۸
اذان ظهر

طلوع آفتاب ۰۶:۳۸:۰۲
اذان ظهر

۱۳:۱۹:۲۶

غروب آفتاب ۱۹:۵۳:۲۴
اذان مغرب ۲۰:۱۰:۱۷

سخنگویسازمانهواپیماییکشوری:

استفاده از ماسک
در هواپیما الزامی شد

سرویس اقتصادی  //سخنگوی سازمان هواپیمایی
کشوری گفت :بخشنامه الزام استفاده از ماسک در
هواپیما به شــرکتهای هواپیمایی ابالغ شده است.
میراکبر رضوی اظهار کرد :بر اساس مصوبات یکصد
و بیستمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا استفاده
از ماســک در هواپیما ،قطار ،مترو ،اتوبوس ،مراکز
زیارتی ،هیئتهای مذهبی و مراکز تجمع در شهرهای
قرمز و نارنجی الزامی است.وی افزود :همچنین مقرر
شد بهمنظور کنترل واکسیناســیون زائران ،سامانه
سماح که برای ثبتنام ســفر اربعین در نظر گرفته
شده به ســامانۀ «ایران من» متصل شود.سخنگوی
سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد :بر اساس
این بخشنامه شرکتهای هواپیمایی ضمن رعایت
سایر مقررات و دستورالعملهای مرتبط با بیماری
کرونا ،ملزم به رعایت مراتب فوق در پروازهای آن
شرکت هواپیمایی هستند.

***

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

طرح فروش اقساطی لوازم
خانگی برای زوجهای جوان
ســرویس اقتصادی  //معاون وزیر صمت از طرح
فروش اقساطی لوازم خانگی برای زوجهای جوان
خبر داد.
علیرضا شاه میرزایی اظهار کرد :زوجهای جوان که
در ســال  ۱۴۰۱ازدواج کردهاند با مراجعه به سایت
توان خرید به صورت مســتقیم و بدون واســطه از
تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت اقساطی خرید
کنند .معاون تجارت و خدمات وزارت صمت افزود:
در حــال حاضر برای  ۲۰۰هزار خانوار تأمین مالی
صورت گرفته اســت که در مراحــل بعد این تعداد،
افزایش خواهد یافت .به گــزارش مهر ،وی گفت:
تسهیالت این طرح در مبالغ  ۵۰ ،۳۰و  ۱۰۰میلیون
تومانی بــا نرخ  ۱۸درصد اســت و قیمت اجناس
حداقل  ۵درصد کمتر از بازار است.

غروب آفتاب ۱۹:۴۱:۴۷
اذان مغرب ۱۹:۵۸:۱۳

اذان ظهر

۱۲:۳۰:۳۸

غروب آفتاب ۱۹:۰۲:۲۲
اذان مغرب ۱۹:۱۸:۵۴

طلوع آفتاب ۰۶:۱۱:۲۶

طلوع آفتاب ۰۶:۳۰:۲۰
اذان ظهر

اذان ظهر

۱۳:۰۳:۵۳

طلوع آفتاب ۰۶:۳۲:۵۴
اذان ظهر

۱۲:۴۵:۴۸

غروب آفتاب ۱۹:۱۸:۳۱
اذان مغرب ۱۹:۳۵:۱۳

غروب آفتاب ۱۹:۳۵:۴۶
اذان مغرب ۱۹:۵۲:۲۰

بنادر هرمزگان و بوشهر ،آماده انجام
سفرهای دریایی جام جهانی قطر

اذان صبح ۰۴:۴۶:۰۹

اذان صبح ۰۵:۰۷:۰۹

اذان صبح ۰۴:۵۳:۰۲
طلوع آفتاب ۰۶:۱۵:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۳۶

ســرویس اقتصادی  //در شرایطی
که برخی بانکها بــرای پرداخت
وام بدون ضامن شــروطی متفاوت
از بخشــنامه وزارت اقتصاد مطرح
میکنند ،معاون امور بانکی وزارت
اقتصاد بــا تاکید بــر اینکه کلیه
بانکهای دولتی باید مفاد بخشنامه
را رعایــت کنند ،گفت :با بانکهای
متخلف برخورد قانونی میشود.

ی وضعیت پرداخت وام بدون
بررســ 
ضامن در بانکها نشــان میدهد که
برخی از بانکها شــرایط متفاوت و
عجیبی نسبت به بخشــنامه وزارت
اقتصاد در ایــن زمینه اعالم میکنند.
اینگونه که برخــی بانکها میانگین
مانده حســاب متقاضــی در بانک
مربوطه را طی ســه تا شش ماه مورد
بررسی قرار میدهند.
حتی یک بانک میگوید که کارکنان
دولــت میتوانند معــادل  ۱۰برابر
ی و شش برابر
میانگین حساب جار 

نظر به اینکه آقای پرویز مریدی شهروئی
فرزنــد محمود به موجــب وکالت نامه
شــماره  ۱۹۹۰۷۲مورخ 1397/۰۴/03
قوهقضائیه
دفترخانه  ۹بندرعبــاس از خانم گالیل
کش
ثب
م
س
سازمان تا نادوا الک ور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
فقیه پرشــکوهی فرزند ابوالحســن به
استناد دو فقره استشهادیه محلی بشماره
 ۱۴۰۱۲۱۷۲۳۱۳۶۰۰۷۴۳۳مورخ  1401/۰۴/25مدعیســت که سند
مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه آپارتمان مسکونی به
پالک ثبتی  ۲۲۶۶فرعی از  ۳۵۶۹اصلی ،مفروز و مجزا شــده از ۸۸
فرعی از اصلی مذکور  ،قطعه  ۵در طبقه  ۴و واقع در بخش  ۰۱ناحیه
یک بندرعباس به مساحت  ۲۴۷.۱۶متر مربع  ،بشماره چاپی ۵۲۰۱۶۷
سری ج سال  ۹۶با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۵۲۸۶
که بنام گالیل  /فقیه پرشکوهی فرزند ابوالحسن شماره شناسنامه ۹۱۴
تاریخ تولــد  ۱۳۴۸/۱۱/۱۳صادره از بندرعباس دارای شــماره ملی
 ۳۳۹۱۴۸۲۹۷۴ثبت  ،صادرو تسلیم گردیده  ، ،که سند فوق به علت
جابجایی اثاثیه منزل گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
نموده ؛ .لذا اســتناد ماده  ۱۲۰آئین نامــه 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
انتشــار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت
وفق مقررات اقدام می گردد1401/186 .م الف
تاریخ انتشار 1401/۰۵/29 :
ابوالحسن دستوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

نظــر بــه اینکــه اشــرف صادقــی
بــه اســتناد درخواســت وارده
مــورخ
140162655744000462
قوهقضائیه
12904
پالک
درخصوص
1401/۰۵/24
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
فرعی از  - ۳اصلــی واقع در بخش دو
بندرعباس مدعی شــده اســت که سند
مالکیت ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان که به نامش در دفتر 256
صفحه  ۲۰۰ذیل ثبت  ۵۱۷۹۳ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی
 ۱۸۸۹46الــف  ۹۳صادر گردیده اســت که ســند مالکیت به علت
جابجای مفقودگردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی نموده است لذا باستناد ماده  ۱۲۰آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل
آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک
مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ
انتشــار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه اسناد
مالکیت به این اداره تســليم واخذ نماید بدیهی است پس از انقضای
مهلــت قانونی مذکور و عدم وصول اعتــراض و یا وصول اعتراض
وعدم ارائه اســناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی
اقدام خواهدشد 1401/187.م الف
تاريخ انتشار1401/۰۵/29 :
محمد اسالمی موحد -سرپرست اداره ثبت اسناد
و امالک ناحیه دو بندرعباس

۱۳:۰۷:۴۸

غروب آفتاب  ۱۹:۴۱:۰۲غروب آفتاب ۱۹:۳۱:۲۰
اذان مغرب  ۱۹:۵۷:۴۸اذان مغرب ۱۹:۴۸:۲۰

پایانههای مسافری ما آماده این سفرهاست همه
چیز بستگی به بخش خصوصی دارد.

ی فرمهینی فراهانی درباره جزئیات سفرهای
مهد 
دریایی برنامهریزی شده به مقصد قطر در ایام جام
جهانی اظهار کرد:در حال حاضر بنادر استانهای
هرمزگان و بوشهر آمادگی انجام سفرهای دریایی
جام جهانی قطر را دارند و اسکلهها و پایانههای
مسافری در بنادر باهنر ،کیش و بوشهر برای این
کار آماده شــدهاند .وی افزود :در حال حاضر دو
شناور هســتند که میتوانند برای سفرهای جام
جهانی مورد استفاده قرار بگیرند اما آمادگی الزم
را نــدارد و در حال حاضر با کشــتیرانی والفجر
مذاکرات مختلفــی انجام دادیم امــا این بخش
خصوصی اســت که باید به این مساله ورود کنند
تا بتوان رونق سفرهای دریایی در ایام جام جهانی
را شاهد بود.سرپرست اداره کل امور دریایی گفت:
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،گردشگری
با هماهنگی سازمان بنادر رایزنیهای مختلفی در
سرویس اقتصادی  //سرپرست اداره کل امور جهانی قطر خبر داد و گفت :هنوز سرمایهگذاران این رابطه انجام داد و توانســت برای شناورهای
دریایی از آمادگی برای سفرهای دریایی جام پای کار نیامدهاند و با وجود اینکه اســکله و مسافری – گردشــگری به مقصد قطر سوخت

آگهی فقدا ن سند مالکیت

آگهی فقدا ن سند مالکیت

۱۳:۱۰:۴۳

طلوع آفتاب ۰۵:۵۷:۱۷

اذان صبح ۰۵:۰۵:۴۹

کرمان

یاسوج

یزد

یارانهای دریافت کند که این اقدام بسیار مناسب
بوده و ســرمای ه گذاران با صرفه اقتصادی بهتری
میتوانند به توسعه سفرهای دریایی در ایام جام
جهانی فکر کنند.فرمهینی فراهانی ادامه داد :همه
چیز برای انجام ســفرهای دریایــی در ایام جام
جهانی در حال آمادهســازی است اما همه چیز
به بخش خصوصی بســتگی دارد چرا که تاکنون
آنها پای کار نیامدهاند و اگر از این سفرها استقبال
نکنند سازمان بنادر نمیتواند کاری در این زمینه
انجام دهد.به گزارش ایســنا ؛ وی درباره قیمت
بلیت سفرهای دریایی به مقصد قطر در ایام جام
جهانی اعالم کرد :سازمان بنادر و دریانوردی در
زمینه تعیین نرخ بلیت ســفرهای دریایی دخالت
چندانی نمیکند بلکه اتحادیههای مرتبط با حمل
و نقل مســافری برای تعیین نرخ بلیت جلسات
مختلفی برگزار میکند و با تایید سازمان بنادر این
کار را انجام میدهند که هماکنون با توجه به اینکه
نمیدانیم چند کشــتی و در چه کالسهایی برای
ایام جام جهانی قطر آماده شد نمیتوانیم درباره
قیمت بلیت آن نیز اظهارنظر قطعی کنیم.

هشدار وزارت اقتصاد به بانکهای متخلف؛

طبق بخشنامه وام بدون ضامن بدهید

معادل حساب کوتاه مدت خود بدون
ضامن وام بگیرند.
عالوه بر این ،یک بانک دیگر شــرط
اصلی پرداخت وام بــدون ضامن را
بررسی گردش حساب میداند و اینکه
آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب
داشته باشد ،حائز اهمیت بیان کرد.
این در حالی است که شروط اعالمی
از ســوی برخی بانکها خالف مفاد
بخشنامه اعالمی وزارت اقتصاد است
و در این زمینه ،عباس حسینی_معاون
امور بانکی وزارت اقتصاد در گفتوگو
با ایســنا ،اظهار کرد :کلیه بانکهای
دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه
وزارت اقتصــاد را رعایت کنند و هر
بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل
کند با توجه به اعالم متقاضی در سایت
شکایت وزارت اقتصاد پیگیری الزم

از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد
انجام خواهد شد و برخورد قانونی با
متخلف انجام میشود.
وی همچنین با بیان اینکه تا پایان تیر
ماه  ۱۴۰۱به بیش از  ۵۰۰هزار نفر به
مبلغ بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان
تسهیالت طبق بخشنامه وزارت اقتصاد
پرداخت شــده است ،تاکید کرد :الزم
به ذکر است که پرداخت تسهیالت در
نظام بانکی متناسب با منابع و مصارف
بانکها انجام خواهد شد.
طبق ایــن گــزارش ،وزارت اقتصاد
در سال گذشــته بانکهای دولتی را
مکلف کرد که بــه متقاضیان وامهای
خرد تا ســقف  ۱۰۰میلیون تومان با
اعتبارســنجی بدون دریافت ضامن،
تســهیالت بدهنــد و در مرحله اول
مشموالن آن ،حقوقبگیران دولتی و

خصوصی و بازنشســتهها اعالم شد
که قــرار بود در مراحــل بعدی همه
مردم مشــمول این طرح شــوند که
تاکنون وضعیت این موضوع مشخص
نشده و بر اســاس اعالم مسئوالن با
متنوعسازی تضامین بانکی ،دریافت
وامهای خرد تسهیل شده است.
ضوابط پرداخت تسهیالت به مشموالن
طرح اینگونه است که برای کارکنان و
بازنشستگان دســتگاههای اجرایی
دولتی ،نهادهــای عمومی غیر دولتی
و ســایر شــرکتهای معتبر بخش
خصوصی( ،صرف ًا از همان شعبه بانکی
که حقوق خود را دریافت میکنند) ،تا
سقف  ۵۰میلیون تومان ،بدون ضامن
با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰
میلیون تومان نیز بــدون نیاز به ارائه
ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به

همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان ســایر شــرکتهای بخش
خصوصی از کارگاهها ،شــرکتها و
بنگاههای اقتصادی کوچک گرفته تا
متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت
کننده حقوق خود( ،به تشخیص بانک)
دارای رتبه اعتباری  Aو  Bباشــند،
برای دریافت وام  ۵۰میلیون تومانی
نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر
از حقوق ،همراه اخذ ســفته یا چک
میتوانند اقدام کنند .همین افراد برای
گرفتن وام  ۱۰۰میلیون تومانی عالوه
بر موارد فوق ،باید یک نفر ضامن نیز
ارائه کنند.
البته ،بر اساس اعالم وزارت اقتصاد
چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور ،بنا
بر تشــخیص بانک ،برابر  Cارزیابی
شــود ،چه برای وام  ۵۰و چه ۱۰۰
میلیونی ،باید یــک نفر ضامن معتبر
و نیز ســفته یا چک ،حسب مورد ،به
بانک ارائه کنند.
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فروردین :

هیچ کس بهتر از شــما نمی داند که چه قدر شروع
یک پروژه می تواند از تمــام کردن آن راحت تر
باشد .به نظر می رسد که دنبال کردن تفریحات شاد
برای تان خوشایندتر از عمل کردن به تعهدات تان است .امروز کام ًال
آماده اید تا به محض این که وسوســه شدید بیرون بزنید و خوش
بگذرانیــد .باید راهی پیدا کنید تا در کارتان خالقیت به خرج دهید
و تمرکزتان را بیشــتر کنید .اگر اول از همه به وظایف تان جامه ی
عمل بپوشانید ،بعدا ً می توانید با خیال راحت تر به امور دلخواه تان
بپردازید.
اردیبهشت:

امروز برای شــما یک فرصت فوق العاده است ،حتی
الزم نیســت کار خاصی انجام دهید ،زیرا همه چیز
خودش مقابل چشمان تان اتفاق می افتد .شاید مجبور
باشید برای به دســت آوردن سرمایه ی مالی وقت زیادی را به کار
کــردن اختصاص دهید ،اما می توانید در ایــن فاصله به آرامش و
راحتیای که در منزل انتظارتان را می کشد فکر کنید و انرژی بگیرید.
تا زمانی که احساس امنیت کنید می توانید از لحظات تان لذت ببرید.
به هر کجا که بروید شادی را هم با خود به همراه خواهید آورد.
خرداد :

امروز به شدت کارآمد شــده اید ،یعنی می توانید به
هر چیزی که می خواهید دســت پیــدا کنید .ممکن
است دچار مشکالت غیر ضروری شوید ،اما آن قدر
باهوش هستید که به طریقی خودتان را از دام مشکالت نجات دهید.
اوقات خوش پیش روی شماســت ،اما یادتان باشد که کورکورانه
خوشحالی نکنید ،اکنون باید به وظایف تان هم توجه نمایید .به جای
ایــن که از محدودیت های تان فراتر بروید ،راهی پیدا کنید تا تعادل
در زندگی تان برقرار شود.
تیر :

امروز به شدت به چیزهای لطیف تمایل پیدا کرده اید.
پول خرج کردن شاید وســیله ای باشد برای این که
خودتان را ارضاء کنیــد و محبت تان را به آن هایی
که دوســت شان دارید نشان دهید .اما به شما توصیه می شود که به
بودجهی مالی خود توجه کنید ،یادتان باشد که می توانید این حس
رضایت را با پرداختن به معنویات و توجه به عواطف دیگران هم پیدا
کنید ،پس فقط بر دنیای مادی تمرکز نکنید.
مرداد :

شاید روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید ،اما نباید
فراموش کنید که همــه ی چیزهای خوب می توانند
ناگهان تغییر کنند و آن روی ســکه را نشــان دهند.
اکنون تمایل دارید که چشم تان را بر همه ی چیزهای خوب ببندید.
میخواهید به چیزهای بزرگ فکر کنید و ایده های تان را پرورش
دهید .در مسیر حرکت کنید و از فرصت هایی که برای تان پیش می
آید بهره ببرید ،اما حواس تان باشد که زیاده روی نکنید .راهی پیدا
کنید که به نقطه ی تعادل برسید تا لذت های تان پایدار شوند.
شهریور :

افراد ُمسن چگونه وام ضروری بازنشستگی بگیرند؟

ســرویس اقتصادی  //ســازمان تامین
اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری
از مدتی قبل پرداخت وام ضروری سال
 ۱۴۰۱را آغاز کردهاند .برای بازنشستگان
ســازمان تامین اجتماعی این تسهیالت
 ۱۲میلیون تومان و برای بازنشســتگان
کشوری ارزش این وام  ۱۵میلیون تومان
است.

ســازمان تامیــن اجتماعــی و صندوق
بازنشستگی کشوری از مدتی قبل پرداخت
وام ضروری بازنشســتگی سال  ۱۴۰۱را
آغاز کردهاند .برای بازنشســتگان سازمان
تامین اجتماعی این تســهیالت  ۱۲میلیون
تومان و برای بازنشستگان کشوری ارزش
این وام  ۱۵میلیون تومان است.
براساس اعتباراتی که جداگانه هرکدام از این
دو صندوق برای مستمری بگیران خود کنار
گذاشتهاند ،پیش بینی میشود که در ماههای
باقیمانده از ســال جاری به ترتیب حدود
 ۳۰۰هزار کارمند بازنشســته و نیز حدود
 ۴۰۰هزار کارگر بازنشسته این تسهیالت را
دریافت کنند.اما در این میان شروطی وجود
دارد که امکان دسترسی به این تسهیالت را
برای متقاضیان متفاوت میکند.
به طور مثال در ســازمان تامین اجتماعی،

مستمری بگیران باالی  ۷۰سال سن یا کسانی
که حساب واریزی حقوق بازنشستگی آنها
در بانکی غیر از بانک رفاه است ،نمیتوانند
مانند سایر کارگران بازنشسته برای دریافت
این تسهیالت اقدام کنند.در این خصوص اما
راهکارهایی هست که میتواند مشکل این
دو گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی را
برای دریافت وام ضروری حل کند.
اقدامی که بازنشســتگان باالی ۷۰
سال باید انجام دهند

در خصوص بازنشســتگانِ متقاضی که از
هر حیث شرایط الزم برای ثبت درخواست
وام ضروری دارند اما ســن آنها باالی ۷۰
سال اســت ،مقررات ناظر بر پرداخت وام
ضروری بازنشستگی راه حلی را پیش بینی
کرده است.مطابق این راه حل ،کافی است
متقاضی باالی  ۷۰سال سن ،ضامنی قابل
وثوقی را به بانک معرفی کند تا بتواند وام
ضروری خود را دریافت کند.البته درحالتی
که سن بازنشسته متقاضی کمتر از  ۷۰سال

باشد نیازی به معرفی ضامن و بانک رفاه به
اعتبار مستمری که قرار است ماهانه واریز
شود ،وام را پرداخت میکند.
دلیل ایجاد این محدودیت ،باال بودن احتمال
فوت شخص وام گیرنده در سنین باالی ۷۰
سال است .از آنجا که بعد از فوت ،احتمال
قطع مســتمری به دلیل نبودن بازماندگان
ســببی یا نســبی وجود دارد ،بانک سعی
میکند تا از طریق ضامن معتبر ریسکهای
احتمالی را کاهش دهد.
بازنشســتگانی که در بانک رفاه
حساب ندارند ،چه باید بکنند؟
اما در مــورد آن گروه از بازنشســتگان
تامین اجتماعی که حقــوق ماهانه آنها به
حســاب بانکی غیر از بانــک رفاه واریز
میشود نیز مقررات موجود راه حلی پیش
بینی کرده اســت.این افراد کافی است تا با
مراجعه به یکی از شعب یا کارگزاریهای
سازمان تامین اجتماعی به صورت رسمی
درخواست واریز حقوق بازنشستگی را به
حسابی فعالی در یکی از شعب بانک رفاه
ارائه کنند .یک ماه بعد از جابجایی حساب،
این افراد واجد شــرایط نام نویســی برای
دریافت وام بازنشستگی از سازمان تامین
اجتماعی خواهند بود.
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جهت آسانسورهای شرکت پاالیش نفت بندرعباس
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه
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روابط عمومی و امور بین الملل

امــروز تصمیم داریــد که خودتان را در شــغلی که
دارید ثابــت کنید ،اما هنوز نمــی دانید که چه طور
باید موضعتــان را به دیگران نشــان دهید .دل تان
نمیخواهد از کار زیاد خسته شــوید ،زیرا فرصتی برای استراحت
وجود ندارد .شــاید در روابط تان دچار مشکل شوید ،یادتان باشد
که بیان احساســات شخصی به حل این معادله کمکی نخواهد کرد.
می توانید به همه ی چیزهای خوبی که در ســر دارید فکر کنید ،اما
برای این که ماجرا درســت نشود باید بخشی از رویاهای تان را نزد
خودتان نگه دارید.
مهر :

اکنون ونوس و مشــتری در یازدهمین خانه در طالع
شما یعنی خانه ی امیدها و آرزوها گرد آمده اند ،پس
می توانید ستاره های بخت تان را در آسمان بشمارید.
شــاید یک پاداش مالی بگیرید یا حداقل خبر خوبی به دست تان
برسد که می تواند زندگی تان را عوض کند .باید از طبع دلپذیری که
دارید استفاده کنید تا با آن هایی که هم فکر شما هستند آشنا شوید.
تا زمانی که این فرصت پابرجاست از آن استفاده کنید.
آبان :

اکنون آمده هســتید که با مشــکالت و موضوعات
پیچیدهی دردسرساز روبرو شوید .موانعی که دیروز
به نظرتان بزرگ می آمدند امروز به یک مشکل ناچیز
قابل حل تبدیل خواهند شــد .اکنون مــی توانید خودتان را به دنیا
نشان دهید و حقیقت درون تان را آشکار سازید .یادتان باشد که از
هدفتان فاصله نگیرید .اگر چه دوست دارید دست از کار بردارید و
با دوستان تان خوش بگذرانید ،اما حواس تان باشد که مسیر پیش رو
می تواند نقش تعیین کننده ای در زندگی شما داشته باشد.
آذر :

دیگر زمان برنامه ریزی به پایان رسیده است ،اکنون
باید دســت به کار شــوید و هدفمند به سوی آینده
حرکت کنید .باید پا به مســیر بگذارید و شانس تان
را امتحان کنید .راهی پیدا کنید تا از این فرصت برای تحقق اهداف
تان بهره ببرید .حاال که فعل و انفعاالت کهکشــانی به نفع شما رقم
خوردهاند دیگر درنگ نکنید.
دی :

امروز به ســختی می توانید از موضوعات پیچیده و
رموز کهکشانی سردرآورید ،اما این فرصت را دارید
که همه ی این مسایل را به بحث بگذارید .خوشبختانه
همه چیز خوب پیش خواهد رفت و اطرفیان تان شــما را غرق در
عشق و محبت خواهند کرد.
بهمن :

امروز ممکن اســت کسی به سراغ تان بیاید و شما را
به لبخند وادارد .شاید پیامی که به شما می دهد بسیار
شاعرانه به نظر برســد ،اما واقعیت این است که گفته
های او خالی از حقیقت است .اکنون برای تان دشوار است احساسات
خودتان را به وســیله ی کلمات بیان کنید .به نظر می رسد که هنوز
نمی دانید چرا دیگران این قدر به شما لطف و محبت دارند ،اما به هر
حال به آن نیاز دارید.
اسفند :

اکنون تصمیم دارید هر کاری که الزم است انجام دهید تا
نیت های خوب تان را به دیگران نشان دهید .اما مشکل
این جاست که ممکن است زیاده روی کنید ،پس یادتان
باشــد برای خوشایندتر جلوه دادن حقیقت به آن شاخ و بال ندهید.
اگر بزرگ نمایی کنید بعدا ً مجبور می شوید که بهای آن را بپردازید.
قبل از این که در مســیر پیش بروید باید به پیامدهای اقدامات تان
خوب فکر کنید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام جعفر بن محمد(ع) :هرگز تهی دست نشد کسی که در زندگی میانه
(روضه بحار ج  2ص ) 165
روی را رعایت کرد.
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هرمزگان چطور در طرح نهضت ملی مسکن دوم شد؟

یک تیر و چند نشان ساخت و ساز خودمالکی
نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم در نظر گرفتهایم
چندین حسن وجود دارد و آن اینکه منازل و واحدهای
مسکونی با سلیقه مردم و بهرهبرداران ساخته میشود و
مردم میتوانند به صورت گام به گام منازل را تکمیل
کنند بدین ترتیب که بخشی از خانه جهت اسکان اولیه
خود تکمیل کنند و سپس قسمتهای دیگر آن را ادامه
دهند و همچنین کیفیت ســاخت نیز در این روش با
توجه به اینکه خود مردم در آن دخیل هســتند باالتر
میرود.

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
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
بوشهر سید ابوالحسن جعفری

گروه گزارش  //بنابر اعالم مســئوالن اســتانی زیادی جبران کرد و مهمتریــن نیاز هر خانواده برای
مخالف متحد الشــکل ســاخته شــدن منازل
هرمزگان هم اکنون در رده دوم اجرای طرح نهضت کاهش هزینهها را مرتفع ساخت .در استان هرمزگان مسکونیهستیم
ملی مســکن قرار دارد ،در این طرح دولت متعهد هم این امر در حال انجام است و در طول ماههای اخیر وی ادامه داد :از دیگر مزایای ساخت مسکن با مشارکت
شده ظرف مدت  ۴سال  ۴۹۹۵۰واحد مسکونی در با رایزنیها و پیگیریهای انجام شده توسط استاندار مستقیم مردم این است که حاشیه سود پیمانکاریای
هرمزگان احداث و به مردم تحویل دهد که در صورت هرمزگان ،زمین طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس هم که بایســت به پیمانکاران پرداخت میشد به خود
تحقق میتواند تحولی در این زمینه باشد.
تامین و ثبت نام متقاضیان آغاز شد.
مردم میرســد و طبیعت ًا این امر در کاهش قیمت تمام
مســکن یکی از اساســیترین نیازهای بشری برای
یک تیر و چند نشان ساخت و ساز شخصی
شده مســکن نیز تاثیرگذار خواهد بود ضمن اینکه با
زیست مناسب است که تامین آن میتواند بخش قابل
توجهی از هزینههای خانوادهها را مرتفع کند.
در سالیان گذشــته در دولت دوازدهم چرخ ساخت
مسکن از حرکت باز ایستاد و همین مسئله یکی عمده
دالیلی بود که سبب جهش فوق العاده قیمت مسکن چه
در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه رهن و اجاره
شد .این مسئله قیمتهای مسکن در استان هرمزگان به
ویژه در شهر بندرعباس را به شکلی نجومی باال برد و
یافتن مسکن با قیمت مناسب در این شهر تبدیل به یکی
از مهمترین معضالت اجاره نشینان شد.
در گزارشــات قبل که در حوزه مسکن در خصوص
عوامل گرانی منتشر شد کام ً
ال به این مباحث پرداخته
شد اما در دولت ســیزدهم عزمی جدی برای جبران
کسری مسکن و تأمین نیاز جامعه شکل گرفت.
دولت سیزدهم برای  4ســال فعالیت خود احداث 4
میلیون مسکن را متعهد شد که اگر این امر محقق شود
میتوان کمبود و کم کاری ســالیان گذشته را تا حدود

اســتاندار هرمزگان در خصوص اجــرای این طرح
در اســتان گفته اســت :در بحث نهضت ملی مسکن
مهمترین کار تامین زمین بود که خوشبختانه در شهر
بندرعباس و سایر شهرستانهای استان زمین برای این
طرح تخصیص یافت .وی با اشاره به فعالیت مناسب
هرمزگان در حوزه تولید مســکن توسط دولت اظهار
داشت :با مجموع اقدامات انجام شده خوشبختانه در
حوزه نهضت ملی مسکن در سطح کشور رتبه دوم را به
دست آوردهایم .استاندار هرمزگان در حاشیه یکی از
کلنگزنیهای طرح نهضت ملی مسکن در شهر بستک
نیز به خبرنگاران گفته بود :در مدل احداث مسکن در
قالب نهضت ملی مسکن ما اراضی مورد نیاز را به مردم
واگذار میکنیم و برای تامین اعتبار ساخت مسکن نیز
تسهیالت مخصوص نهضت ملی مسکن را در اختیار
آنها قرار میدهیم تا مردم خودشان بتوانند به صورت
توساز منازل را انجام دهند.
خودمالکیتی ساخ 
استاندار هرمزگان بیانکرد :در روشی که برای اجرای

دخیل شدن ســایق مختلف مردم خانههای جدید از
متحدالشکل شدن در خواهند آمد و یک تنوع ساخت
مناسبتری ایجاد میشود.
نماینده عالی دولت در هرمزگان تاکیدکرد :رویکرد ما
این است که مردم را خیلی درگیر زندگی آپارتماننشینی
نکنیم و از زمینهایی استفاده کنیم که منازل به صورت
ویالیی ساخته شــوند از این رو کار جستجوی زمین
در مناطق مختلف را در ماههای گذشــته آغاز کردیم
و با تغییر کاربری و الحاق به محدوده شــهرها امکان
واگذاری و آغاز ساخت و سازها فراهم شد.
وی ادامه داد :قطعاتی که در شهرهای دارای زمین مثل
بستک و جناح به مردم واگذار میشود  250متری و
 300متری است و ابعاد مطلوبی برای ساخت منازل و
تامین رفاه متناسب با بوم منطقه است و قطعات زمین
بعدی هم آماده شــد که به محض اینکه ثبتنامها به
باالی  50درصد برسد الحاق خواهند شد.
سهم  50هزار واحدی هرمزگان در طرح نهضت

ملی مسکن
وی ادامه داد :در شهرهایی که متولی ساخت اداره کل
در همین زمینه مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان یا بنیاد مسکن است زمان ساخت  2ساله بوده که البته
نیز در گفتوگو با تسنیم در خصوص آخرین وضعیت تحقق ساخت واحدها در این زمان بستگی به مشارکت
طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار داشت :سهم مردم در تامین سهم آورده خواهد داشت.
کل اســتان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در
آمار و ارقام ثبت نام هرمزگانیها
مجموع  4ســال برای استان هرمزگان  49950واحد کمالی گفت :تاکنون در ســطح استان برای این طرح
مسکونی است .وی افزود :تالش داریم در مدت چهار  99083نفر ثبت نامی وجود داشته که از این تعداد 78
ســاله این میزان از منازل مسکونی را در سطح استان هزار  360نفر تعیین تکلیف شدند ،از این تعداد 24164
احداث کرده و بخشی از مشکل کمبود را مرتفع کنیم .نفر حائز شرایط تشــخیص داده شدند و  11781نفر
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :تاکنون آیین نیز تاکنون تایید نهایی شدند .وی افزود :رسیدگی به
کلنگ زنی و احداث  15هزار واحد مسکونی با حضور پروندهها همچنان ادامه دارد و به زودی بحث متقاضیان
اســتاندار هرمزگان برگزار شــده و عملیات اجرایی مســکن و تخصیص زمین به افراد و عملیات اجرایی
احداث این تعداد آغاز شده است .وی ادامه داد :از این طرحها در مناطق مختلف نیز آغاز میشود.
تعداد  1990واحد مســکونی شامل یک طرح  1200مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان گفت :تاکنون در
واحدی 500 ،واحدی و مجتمع طالب و پرستاران در شــهرهای بندرعباس ،بندرلنگه ،میناب ،پارســیان،
شهر بندرعباس کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز بستک ،جناح ،بندرکنگ و دشتی اهدای سند و آغاز
شده است.
عملیات اجرایی ساخت مسکن را شاهد بودیم و این
نحوه واگذاری زمین و ساخت منازل چگونه است؟ روند به سرعت در سایر شهرها نیز دنبال میشود.
عباس کمالی گفت :طبق مصوبه شورای عالی مسکن و
هرمزگان چطور در مقام دوم قرار گرفت؟
ابالغ وزیر به استانداران کشور ،در شهرهایی که مشکل کمالی در ادامه به کســب رتبه دوم استان هرمزگان در
زمین وجود ندارد ساخت مسکن بصورت تک واحدی اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره و تصریح کرد:
و در سایر شهرها حداکثر سه طبقه در قالب واگذاری در مجموع شاخصهای ارزیابی ،هرمزگان به عنوان
به مردم انجام خواهد پذیرفــت .وی تصریح کرد :در دومین استان پیشرو در طرح نهضت ملی مسکن معرفی
شهرهای بستک ،جناح ،چارک ،فین ،دشتی ،تیرور و شده است .وی توضیح داد :مهمترین شاخصهای این
اغلب شــهرها به صورت یک طبقه و در بندرعباس  ،ارزیابی پاالیــش متقاضیان ،تامین زمین ،اخذ پروانه،
میناب و حاجیآباد به دلیل کمبود زمین در قالب چند اجرای فونداسیون ،اجرای اســکلت و انعقاد قرارداد
طبقه واگذار شده و منازل احداث میشود.
مشارکت بوده است که خوشبختانه با حمایت و پیگیری
مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان گفت :ســاخت استاندار هرمزگان این امر محقق شده است.
واحدهای یک طبقه توسط متقاضیان انجام میپذیرد بــه گزارش تســنیم ،انتظار میرود ظــرف مدت دو
و زمان ساخت بستگی به سرعت متقاضیان دارد ،در ســال آینده با احداث بخشی از این منازل مسکونی،
صــورت واگذاری زمین و عدم ســاخت واحدها در تا حدودی قیمتها در بازار مســکن استان و به ویژه
موعد مقرر ،زمینهای واگذار شده بازپس گیری و به در شهر بندرعباس کنترل شده و اجاره نشینان بیشتری
متقاضیان دارای شرایط جدید واگذار خواهد شد.
طعم شیرین خانه دار شدن را بچشند.

شناور «ســانی» از ایـزوایکـو راهـی جـام جهانـی فـوتبال در قطـر

گروه خبر  //شــناور مسافربری ،تفریحی
با نام سانی جهت انجام تعمیرات دوره ای
وارد درای داک این مجتمع صنعتی شد.
در مجموع  417تخت اقامتي در خود جای جهانی  2022قطر مهیا میگردد.این کشــتی ایزوایکو در کارنامه خود ســاخت و تعمیر منطقه ویژه اقتصادی با وسعت  1100هکتار

به گزارش حبرنگار دریا ؛ این شناور با طول
 172متــر ،عرض  23متر و آبخور  5.2متر
بزرگترین شناور کروز موجود در کشور است
که تحت مالکیت شرکت مکین دریای کیش
میباشد.شناور تفریحی مسافری سانی با دارا
بودن  9طبقه  77كابين مسافری و  110اتاق

داده اســت که امکان پذیرش بیش از ۵۰۰
مسافر را دارد ۳۵۰۰.متر فضای رستورانی،
 ۲سالن ســینما ،اتاق مطالعه ،کتابخانه ،اتاق
بازی کودکان و ســالن برگزاری همایش ها
و مراسم جشن از دیگر امکانات این شناور
میباشــد که جهت حضور در رویداد جام

قابلیت جابجایی همزمــان  250خودرو با
سرنشین را داراســت و برای سوار و پیاده
شدن مسافران عالوه بر رمپ انتهایی ۸ ،درب
جانبي نیز در قســمت های مختلف کشتی
تعبیه شده است تا تخلیه بار و سوار و پیاده
شدن مسافران به سهولت امکان پذیر باشد.

شناورهای تفریحی و مســافری را دارد اما
برای اولین بار اســت عملیات تعمیرات یک
شناور مسافری با این ابعاد در داخل کشور
انجام میگردد که نشان از توانمندی ایزوایکو
و مهندسین صنعت دریایی کشور دارد.مجتمع
کشتی ســازی و صنایع فراساحل ایران یک

و بزر گترین زیرساخت صنایع دریایی کشور
است .این مجتمع در ســال  1350با هدف
ساخت و تعمیر انواع شناور در جوار سواحل
خلیجفارس و  37کیلومتری غرب بندرعباس
احداث گردید .مجموعه ایزوایکو از سوله ها
و کارگا ههای مجهز و امکانات و ابزار کامل

و حوضچه آرامش به مساحت  380هکتار
و همچنین سیستم های مختلف آبگیری و به
آب اندازی شناورها و انواع تأسیسات نفت و
گاز بهرهمند است.ایزوایکو از یک دهه قبل با
احداث و راه اندازی درای داک توانایی خود
را در از آبگیری و تعمیرات شناورهای پهن
پیکر به حداکثر رسانده و امروزه قادر است تا
سنگینترین و بزرگترین شناورهای موجود
در دنیا را ازآبگیری و بازسازی کند.

نقش پر رنگ رسانه ملی در درخشش دستاوردهای پاالیشگاه ستاره خلیجفارس

گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره
خلیجفارس در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای
مرکز خلیجفارس ،گفت :رسانه ملی در درخشش
دستاوردهای پاالیشــگاه نقش بسزایی را ایفا
میکند.

بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ علیرضا جعفرپور
در این دیــدار با بیان نقش کلیدی پاالیشــگاه
ســتاره خلیجفارس در تولید بخش عمدهای از
محصوالت استراتژیک ســبد سوخت کشور و
بنزین ایران اسالمی ،اظهار کرد :پاالیشگاه ستاره

خلیجفارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه کشور
وظیفه خطیری در تأمین امنیت ســبد ســوخت
کشورمان دارد و با توجه به تأکیدات مقام معظم
رهبری تبیین این دستاوردها از اهم امور به شمار
میرود.
وی ادامه داد :صدا و ســیما به عنوان رســانهای
تأثیرگذار در تبیین دستاوردهای نظام جمهوری
اسالمی ایران و پاالیشگاه ستاره خلیجفارس که
در خط مقدم مقابله با تحریمهای استکبار جهانی
قرار دارد ،نقش بسزایی را ایفا میکند.

جعفرپور افزود :شــرکت نفت ستاره خلیجفارس
عالوه بــر وظیفه ذاتــی خود مبنی بــر تأمین
فرآوردههای ســبد ســوخت کشــور ،عمل به
مســئولیتهای اجتماعی را نیز از اهم امور خود
قرار داده اســت که از جمله آنهــا میتوان به
ساخت بیمارستانی مدرن و عظیم در بندرعباس،
تأمین بخشی از آب و برق ساکنان بندرعباس و
روستاهای اطراف پاالیشگاه ،برگزاری دورههای
آموزش فنی و حرفــهای مرتبط با حوزه صنعت
نفت و  ...اشاره کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیجفارس نیز در
این نشســت با تاکید بر ارتباط صنعت با رسانه
ملی خاطرنشان کرد :این توان و ظرفیت در صدا
و سیمای مرکز خلیجفارس وجود دارد که بازوی
تقویتی برای بیان دستاوردهای پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس و دیگر صنایع استان باشد.
مهران جالیی افزود :صدا و ســیما در راســتای
اطالعرســانی اقدامات صنایــع میتواند نقش
تأثیرگذاری را ایفا کند و با تبیین این دستاوردها
به تقویت آنها بپردازد.
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آگهی مزایده ی و ت اول

اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بندرعباس در نظردارد تعدادی از اداری  ،به قســمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه بندرعباس واقع
واحدهای تجاری و مســکونی و اداری را از طریق مزایده وبا رعایت در بلوار امام خمینی (ره) جنب بقعه متبرکه امام زاده ســید مظفر (ع)
مراجعه و یا با شماره تلفن های  33349754و 33349758تماس
شرایط ومقررات اوقافی به اجاره واگذارنماید.
 – 1متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر صرفا درساعات حاصــل نمایند .زمان شــرکت در مزایده تا پایان وقــت اداری روز
مساحت(مترمربع)
مرحله
کد رقبه
نوع کاربری پایهاجارهماهیانه(ریال) مبلغسپرده(ریال)
نامموقوفه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

حسینیهناصری
موقوفهمشیردوانی
محمدعلیناصری
محمدعلیناصری
مرصوصی
مسجد فاروق اعظم
مسجد فاروق اعظم
محمدعلیناصری
محمدعلیناصری
محمدعلیناصری
عبدالرحیمگلهداری
عبدالرحیمگلهداری
عبدالرحیمگلهداری
عبدالرحیمگلهداری
عبدالرحیمگلهداری

20138458100001
20076643100017
20063041100841
20063041100464
20065335100001
20076641100001
20076641100003
20063041100291
20063041100607
20063041102124
10063041000000
10063041000000
10063041000000
10063041000000
20069388100019

اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول

تجاری

تجاری
مسکونی
مسکونی
مسکونی
تجاری
تجاری
تجاری
مسکونی
مسکونی
اداری
اداری
اداری
اداری
تجاری

55/000/000
42/000/000
20/000/000
25/000/000
35/000/000
15/000/000
15/000/000
27/000/000
25000000
27/000/000
22/000/000
27/000/000
20/000/000
25/000/000

200/000/000

66000000

48000000
24000000
30000000
42000000
18000000
18000000
33/000/000
30000000
33/000/000
27/000/000
33/000/000
24/000/000
30/000/000
240/000/000

21.4

12
72
157
140
22.57
24
36
78
90
44هر واحد
 57هر واحد
 44هر واحد
57هر واحد
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شنبه 1401/6/12و تاریخ بازگشایی پاکتها روز یکشنبه1401/6/13
ساعت  10صبح در محل اداره اوقاف بندرعباس می باشد در ضمن در
صورت وجود یک پیشنهاد در رقبات اعضای کمیسیون در رد یا قبول
پیشنهاد مختار است

آدرس

بندرعباس ،روبروی بازار اوزیها جنب حسینیه ناصری
بندرعباس ،خيابان حافظ جنوبي پشت امامزاده شاه محمد تقي پاساژ مشیر مغازه شماره15
بندرعباس بلوارسیدمصطفی خمینی(ره) خیابان کوشا کوچه 18طبقه اول
بندرعباس بلوار مرجان کوچه مرجان  5طبقه دوم
بندرعباس بلوار امام خمینی خیابان پژوهش ساختمان ناواکو بلوک  Bواحد 217
بندرعباس خواجه عطا جنب مسجد فاروق اعظم
بندرعباس خواجه عطا جنب مسجد فاروق اعظم
بندرعباس ،خیابان مصطفی خمینی فاز  2ناصری واحد c » 8
بندرعباس بلوارسیدمصطفی خمینی(ره) خیابان کوشا کوچه 18طبقه اول
بندرعباس شهرک آسمان کوچه پرواز  17قطعه 290
بندرعباس بلوار  22بهمن جنب شیرینی فروشی ایمان طبقه اول واحدهای شماره 1و5و9و11
بندرعباس بلوار  22بهمن جنب شیرینی فروشی ایمان طبقه اول واحدهای شماره 3و7
بندرعباس بلوار  22بهمن جنب شیرینی فروشی ایمان طبقه دوم واحدهای 1و4و5و6و8و9و10و11
بندرعباس بلوار  22بهمن جنب شیرینی فروشی ایمان طبقه دوم واحدهای شماره  2و 3و 7و12
بندرعباس بلوار  22بهمن جنب شیرینی فروشی ایمان مغازه شماره 3

