روزنامه منطقه جنوب کشور

هرمزگان؛ برخوردار است یا محروم؟
درحالیکه مراکز معتبری مانند مرکز پژوهش های مجلس و ...از صدرنشینی هرمزگان در فقر و
فالکت در این سال ها خبر داده اند و اعالم شده است که این استان در بیکاری و گرانی هم در صدر
استان های کشور است  ،اما همچنان دولتمردان ،هرمزگان را استانی برخوردار می دانند .
البته همواره پایتخت نشینان ،هرمزگان را برخوردار وغنی دیده اند و آنرا قطب تجارت و اقتصاد
خوانده اند  ،غافل از اینکه از این تجارت و اقتصاد  ،خود استان سهمی ندارد .
هرمزگان بیش از نیمی از جمعیتش تحت پوشش نهادهای حمایتی و پشت نوبتی این نهادها و
بخش زیادی از جمعیتش در محرومیت هستند .
صفحه  2را بخوانید

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
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 8صفحه  2000تومان

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

تولید و عرضه بتن آماده

رتبه اول هرمزگان
در فقر و بیکاری جای تاسف دارد

هرمزگان باالترین نرخ بیکاری در کشور را دارد که باید اقدامات الزم برای کاهش این نرخ توسط دولتمردان انجام شود

Aba

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده به میدان
شهدا نبش خیابان دانش ساختمان بنی هاشمی واحد 2

گروه خبر  //حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادیزاده در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی کرده است.

استان هرمزگان حسین عباسنژاد ،مدیر بندر باهنر و شرق هرمزگان حسینی تختی و مدیر بندر به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با ذکر این نکته که با وجود امکانات هرمزگان این شاخصهای
غرب ساالری سردری،همراه با معاونین در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد ،اظهارداشت :اقتصادی جای تاسف دارد ،تصریح کرد :هرمزگان باالترین نرخ بیکاری در کشور را دارد که باید
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،استان هرمزگان در سال  ۱۳۹۷در حوزه فقر رتبه اقدامات الزم برای کاهش این نرخ توسط دولتمردان انجام شود.

سوم کشور را داشت اما در در حال حاضر هرمزگان رتبه اول فقر و بیکاری در کشور را کسب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 143578

موضوع مناقصه :موضوع تامین انواع خودرو های سبک (سواری ،وانت ،موتورسیکلت) و انجام ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فوالد
هرمزگان جنوب مدت قرارداد 12:ماه شمسی از تاریخ ابالغ و قابل تمدید برای دو دوره یکساله
مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد  :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به ايميل  mehdizade.a@hosco.irو یا فکس  076-33530145می
توانندنسبتبهدریافتاسنادمناقصهاقدامنمایند-1:کپیفیشواریزمبلغ 500،000ریالبهشمارهحساب0111111100008
نزد بانک ملی  ،به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
 -2نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت به همراه شماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است.الزم به ذکر
است تمامی مکاتبات،اطالعیه ها و اصالحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعالم خواهد گردید.
توضیحات  -1:تضمین شرکت در مناقصه بمبلغ هشت میلیارد و ششصد میلیون ریال خواهد بود.
 -2نوع تضمین  :الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما  :مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا سه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه
دیگر نیز قابل تمدید باشد .ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008نزد بانک ملی
ج -مطالبات حال شده از شرکت فوالد هرمزگان جنوب با تأیید امور مالی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
د)جدول زمانی انجام مناقصه:

آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه
1401/06/30

آخرین مهلت ارائه پاکات مناقصه
1401/07/18

ادامه در همین صفحه

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

تربیت نیروی متخصص بومی
متناسب با صنایع فعال در استان
سرپرست جدید مدیریت
شعب استان هرمزگان معرفی شد
خرید  ۵۰هزار تن گندم تضمینی
در هرمزگان

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با بیان اینکه
باید اقدامات ترکیبی برای کاهش نرخ بیکاری هرمزگان
انجام شود ،ابراز کرد :پیگیریهای الزم برای افزایش
ســهم ملوانی انجام شود تا کمک کنندهای به فقر مردم
هرمزگان باشد.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
با اشاره به ظرفیتهای گردشــگری هرمزگان ،ابراز
کرد :با راهانــدازی و فعا ل کردن فرودگاههای مختلف
هرمزگان و هواپیماهای کوچک داخل استانی ،میتوان

8
8

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس
در هرمزگان

2

آئین کهن «چهاردهمی» در هرمزگان

رتبه اول هرمزگان در فقر و بیکاری جای تاسف دارد
ادامه از تیتر یک //

2

با حضور مدیران ارشد بانک قرضالحسنه مهرایران

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

جاذبههای گردشــگری زیادی را ایجــاد کرد.وی ،با
اشاره به نقش ســازمان بنادر و دریانوردی در تامین
زیرساختهای گردشگری ،خاطرنشان کرد :ساماندهی
و سازماندهی الزم در حوزه بنادر و جزایر انجام شود
تا شــاهد جهش بخش گردشــگری استان هرمزگان
باشیم.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،با اشاره به
گسترش بندرگاههای کوچک در شرق و غرب استان
هرمزگان ،تشریح کرد :بنادر کوچک مستقر در سطح
استان هرمزگان کمک کننده اقتصاد بومی مردم منطقه

8

هستند که باید تقویت آنها در دستور کار قرار گیرند.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،ضمن تاکید بر
تمرکزدایی در حوزه استقرار بنادر ،گفت :بنادر باید در
سراسر استان هرمزگان پراکنده و سرشکن شوند تا در
شرایط بحران و بروز حادثه ،شاهد مدیریت بهتر شرایط
کشــور باشــیم.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
ابراز کرد :فعال شــدن بنادر کوچک سراسر هرمزگان
در بخشهای مختلف ،باعث رفع فقر و تحقق توسعه
پایدار خواهد شد.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
ابراز کرد :درهم تنیدگی و ارتباط بسیار نزدیکی میان
دستگاهها در حوزه فعالیت بنادر و دریانوردی وجود
دارد که الزم اســت مقام عالی دولــت در هرمزگان
هماهنگی و ارتباط دستگاهها را برای تحقق اهداف و
حل چالشها در این حوزه برقرار کنند.

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان :

ثابت ماندن تعرف ه ها باعث اختالل و فرسودگی شبکه تلفن ثابت شده است

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/07/19

نکته :1مالک مهلت براي دريافت اسناد از مناقصه گزار ،تاريخ فيش واريزي مي باشد .
نکته :2تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد  .نکته:3هزينه آگهي با برنده مناقصه مي باشد .
 -3مناقصه گران ملزم به ارائه گواهی صالحیت ایمنی از سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشند .
متقاضیان برای آگاهی بیشتر به ســایت  www.hosco.irمراجعه و يا با شماره  076-33530001داخلي (8939مهدی زاده-امور
قراردادها) تماس حاصل فرمايند .

استاندار هرمزگان تاکید کرد

گروه خبر  //حیــدری مدیر مخابرات
منطقه هرمزگان گفت  :اصالح منطقی
تعرفههای تلفن ثابت برای دستیابی به
اهداف و استمرار بخشیدن به فعالیتهای
مخابرات نقش به سزایی دارد .

بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ مهندس
حیدری ضمن تاکید بــر این موضوع که
ثابت ماندن تعرفهها در  ۱۲ســال گذشته
و همچنیــن افزایــش بــی رویه قیمت
تجهیــزات مخابراتی و ســایر هزینهها
مرتبــط با اجرای پروژه هــا ؛ بازنگری
در تعرفههــای مخابراتی امری ضروری
بــرای ارائــه خدمات مناســب به مردم
شریف ایران و ســاکنین سخت کوش و
قدرشناس استان هرمزگان می باشد.مدیر
مخابرات هرمزگان در ادامه افزود  :توسعه
زیرساختهای مخابراتی و بهروزرسانی
تجهیزات به خصوص در حوزه تلفن ثابت

زیربنای ارائه خدمات مخابراتی مطلوب و
ب ه روز به مشترکین می گردد که زمینه ساز
توسعه ارتباطات مخابراتی سرمایهگذاری
و تأمین منابع می باشد .
مهنــدس حیدری ،بازنگــری در نرخ
تعرفههای مخابراتی را زمین ه ساز رسيدن
به  ،توسعه هر چه بیشتر زیرساختهای
مخابراتی  ،بهروزرسانی تجهیزات ،افزایش
و ایجاد اشــتغال در این حــوزه ،بهبود
خدمــات مخابراتی و ارتباطــی و ارائه
تکنولوژیهای برتر و بهروز مخابراتی و
در نتیجه ارائه خدمات بهتر به مشترکین و
مردم و جلب رضایت هر چه بیشتر آنان

عنوان کرد  .مدیر مخابرات منطقه هرمزگان
در انتهای گفتگوی خود از متولیان کشور
به خصوص  ،مجلس شورای اسالمی و
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات
درخواســت کرد با حمایت از بازنگری
در تعرفههای مخابراتی ،زمین ه ساز توسعه
زیرســاختهای ارتباطی و مخابراتی و
بهروزرســانی تجهیزات مخابراتی باشند
تا همگی در این شــرایط حساس کشور
و استان هرمزگان شــاهد ارائه خدمات
مناســب به مردم شــریف و قدرشناس
ایران و رشد و توسعه صنعت مخابرات و
ارتباطات در کشور باشیم.

برادر ارجمند جناب آقای حسین شادخواست
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران

استان هرمزگان را تبریک عرض نموده ؛ توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم

امین زارعی  -خبرنگار روزنامه دریا
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سرمقاله
هرمزگان ؛ برخوردار است یا محروم؟
درحالیکه مراکز معتبری مانند مرکز پژوهش های
مجلس و ...از صدرنشینی هرمزگان در فقر و فالکت در
این سال ها خبر داده اند واعالم شده است که این استان
در بیکاری و گرانی هم در صدر استان های کشور است،
اما همچنان دولتمردان ،هرمزگان را استانی برخوردار
می دانند که مدتی قبل که وزارت ارشاد ،هرمزگان را
برخوردار دانست و در توزیع آگهی های دولتی ادارات
برای رسانه های استان از دســتورالعمل استان های
برخوردار برای هرمزگان استفاده کرد وحداقل انتظارمان
این بودکه استاندار هرمزگان ،مدیرکل فرهنگ وارشاد
اسالمی استان و ...پیگیری می کردند و به وزیر فرهنگ
وارشاد و ....براساس مستندات از جمله قرارگرفتن در
صدر هرمزگان فقــر وفالکت و ....ثابت می کردند که
هرمزگان برخوردار نیســت وبا رسانه هایش نباید با
این دیــدگاه برخورد کرد .هرمزگانی که بیش از نیمی
از جمعیتش تحت پوشــش نهادهای حمایتی و پشت
نوبتی ایــن نهادها و بخش زیــادی از جمعیتش در
محرومیت هســتند و نهادهای حمایتی هم نمی توانند
آنها را تحت پوشش قرار دهند ،استانی که بخش زیادی
از جمعیتش حتی ســه وعده غذایی را در محالت و
روســتاهای محرومش نمی توانند در ســفره داشته
باشند ،استانی که فرزندان دانش آموزش بدلیل هزینه
های سنگین تحصیل در آستانه ترک تحصیلی هستند
وهر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان ترک تحصیل
می کنند ،هرمزگانی که مردم بدلیل فقر ونداری حتی توان
پرداخت هزینه های درمان را ندارند وبرخی عضوی از
اعضای بدن شان وبرخی هم جان شان را هم ازدست
می دهند ،استانی که از کمترین مراکز فرهنگی ،ورزشی،
تفریحی ،آموزشــی ،مدارس استاندارد و ....برخوردار
اســت و مردمانش از تبعیض و بی عدالتی می نالند،
استانی که بدلیل بیکاری وعدم آموزش های مهارتی
دولتی رایگان به میزان نیاز و واگذاری کارگاه ها ومراکز
دولتی فنــی وحرفه ای به بخش خصوصی ،جوانان و
مردمانش به سمت مشاغل کاذب می روند و جانشان
را هم از دست می دهند ،چطور این استان را برخوردار
می نامند؟ بواقع هرمزگان برخوردار از چیســت؟ آیا
برخوردار از فقر وفالکت وبیماری وبیکاری ونگرانی
و تبعیض و بی عدالتی؟ رسانه هایش برخوردار از چه
چیزی هستند که وزارت ارشاد با دیدگاه برخورداری به
این رسانه ها نگریسته است؟ رسانه هایی که بیشترشان
حتی برای پرداخت حقــوق و هزینه های چاپ و...
با مشــکل مواجهنــد ،از چه چیــزی برخوردارند؟
هفتــه نامه هایی که به ســختی ،فقط گهگاهی چاپ
می شــوند و حتی تــوان ندارند که بــه موضوعات
ومشــکالت اســتان چنــدان بپردازنــد وتمــام
تالش شان این است که اگر بتوانند هزینه های چاپ
را تامین کنند ،حال بر چه اساســی جزو رسانه های
اســتان های برخوردار قرار گرفته اند؟ چه کســانی
اطالعات اشــتباهی بــه این وزارتخانــه داده اند که
هرمــزگان را برخوردار خوانده اســت؟ البته همواره
پایتخت نشــینان ،هرمــزگان را برخــوردار وغنی
دیده اند و آنرا قطب تجارت و اقتصاد خوانده اند ،غافل از
اینکه از این تجارت و اقتصاد ،خود استان سهمی ندارد.
حتی  64بنگاه اقتصادی بزرگ استان آنطور که استاندار
هرمزگان اعالم کرد هنوز پرونده مالیاتی شان را براساس
قانون مالیات های مستقیم به استان محل فعالیت شان
یعنی هرمزگان برگشت نداده اند .حتی رسانه های استان
هم ماننــد مردمانش چندان ســهمی از این صنایع و
مســئولیت های اجتماعی شــان ندارند و آگهی های
بیشتر این صنایع در رسانه های استان منتشر نمی شود.
واقعا چرا وزارت ارشاد و سایر دولتمردان ،هرمزگان را
برخوردار می دانند و می خوانند؟ از استاندار هرمزگان
انتظــار می رود وزرا ،معاونان رئیس جمهور و مدیران
پایتخت نشــین را به محالت حاشــیه نشین ،جزایر،
روستاها و ....ببرند تا بهتر قضاوت کنند که این استان
محروم است یا برخوردار و آن موقع تصمیم بگیرند که
این استان را چی بخوانند ودستورالعمل ها وقوانین را
متناسب با محرومیت یا برخورداری شان اجرایی کنند.
علی زارعی

مدیرکل انتقال خون هرمزگان :

کرونا و گرما سبب کاهش اهدای خون
شده است

گروه خبر  //مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت:روزانه
به  ۲۵۰واحد خون نیاز داریم.

ایمان زارعی گفت :گرمای هوا و شیوع ویروس کرونا
مهمترین دالیل کاهش اهدای خــون در هرمزگان
اســت.زارعی گفت :تمام دســتگاههای خونگیری
در پایگاههای انتقال خون اســتان به طور مســتمر
گندزدایی و ضد عفونی میشود و شهروندان در این
زمینه نگرانی نداشته باشــند.او با بیان اینکه روزانه
بــه  ۲۵۰واحد خون نیاز داریــم ،گفت :این روزها
اهدای خون به نصف کاهش یافته اســت و در حال
حاضر به همــه گروههای خونی نیاز داریم.او گفت:
بیماران تاالسمی ،هموفیلی ،زنان باردار ،مصدومان
حوادث جــادهای و عملهای جراحــی مهمترین
مصرف کنندگان خون هســتند.مدیرکل انتقال خون
هرمزگان گفت :پایگاههای انتقال خون در شهرهای
بندرعباس ،قشم ،بندرلنگه و میناب آماده خونگیری
از شــهروندان هستند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جــوان ؛ زارعی گفت:آقایان هر ســه ماه یک بار و
بانوان هر چهار ماه یک بار میتوانند ،خون اهدا کنند.

خبری

استاندار هرمزگان تاکید کرد

خبر

تربیت نیروی متخصص بومی  ،متناسب با صنایع فعال در استان

گروه خبر //مهدی دوســتی استاندار
هرمزگان در شورای آموزش و پرورش
استان ،تمرکز بر تامین امکانات رفاهی
معلمان و تســریع در ســاماندهی یا
تشکیل تعاونی مســکن معلمان را
ضروری دانست و بر ایمنی همه جانبه
مدارس و ایجاد فضای جدید کالس های
درس تاکیدکرد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا؛ مهدی
دوســتی اســتاندار هرمــزگان در
جلســه شــورای آموزش و پرورش
استان فعالیت هنرســتان های جوار
پاالیشــگاه ها و صنایع را تحولی در
سیستم آموزشــی و مهارت اندوزی

فرزندان هرمزگان دانست و از شروع به
کار هنرستان های تخصصی خبر داد.
مهندس دوستی تربیت نیروی متخصص
بومی ،متناسب با صنایع فعال در استان
را مهم برشمرد و افزود :توسعه صنایع
متوسط در تکمیل زنجیره ارزش مواد
تولیــدی در اســتان ،نیازمند نیروی
انسانی ماهر و بومی است و هنرستان
تخصصی مکاترونیک و ماشین افزار در
حوزه نفت و انرژی؛ هنرستان متالوژی
و صنایع شــیمیایی در بخش فوالد؛
هنرســتان بهیاری در حوزه سالمت ؛
هنرســتان معدن بندرخمیر و شیالت

و آبزیان ســیریک نیز با همین هدف
راه اندازی و تجهیز شده اند و همزمان
با ســال تحصیلی جدیــد کار خود
را آغاز می کنند.اســتاندار هرمزگان
ضمن تاکیــد بر آماده ســازی کامل
مــدارس عنــوان کــرد :نوســازی
کالس هــا و تجهیــزات همچنیــن
تامین زیرســاخت های آب؛ برق و
ایمنــی مدارس باید کامل باشــند تا
بعد از دوســال آموزش غیرحضوری،
ساختار آموزشــی ضروری خواند و
معلمان و دانش آمــوزان در فضایی
ادامه داد :حضور تمام وقت معلمان و
مناســب کار خود را شــروع کنند.
دانش آموزان در کالس بسیارمهم است
دوستی انضباط و قانون مداری را در
و باید با نظارت جدی همراه باشد.در

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :

صنایع دریانوردی کشور  ۱۵هزار نفر کمبود نیرو دارد

گروه خبر  //مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان
در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان
اینکه سازمان بنادر به عنوان بخش دریایی و بندر
کشور و سایر ارگانهای دخیل ،سرمایهگذاریهای
بزرگــی در حوزه بنادر انجام داده اســت ،گفت:
پیــرو دغدغههای رهبر معظــم انقالب در بحث
ســواحلمکران اقدامات بزرگی انجام شده تا ۸۰
درصد نفت خام خارک از طریق جاسک صادر شود.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،حســین عباسنژاد
افزود :احداث یک بندر بزرگ در نزدیکی جاسک
نیز در دســتور کار ســازمان بنادر قرار دارد که
احداث آن کمک شــایانی به ایجاد اشتغال مولد و
رونق معیشت مردم شرق استان خواهد کرد .وی
افزود :اســتان هرمزگان عالوه بر دو بندر بزرگ
شهید رجایی و باهنر دارای بنادر مختلف دیگری

در شرق و غرب استان هرمزگان است که ظرفیت
بسیار عظیمی برای تحقق توسعه پایدار در هرمزگان
محسوب میشود .وی ادامه داد :صنایع دریانوردی
کشور بیش از  ۱۵هزار نفر کمبود نیرو دارد که باید
اقدامات الزم از طریق جذب جوانان اخالقه مند
برای تامین بخشی از این نیرو در هرمزگان انجام
شود .به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان،

از ابتدای سالجاری تاکنون ؛

این جلسه راهکارهای رفع مسائل و
مشــکالت معلمان و مدارس دولتی و
غیردولتی بررسی و تصمیم گیری الزم
انجام شد.

طرحهای متعــددی در بندرلنگه و بندرخمیر و
بندرپل در دستور کار است که نقش مهمی در روند
توسعه این شهرستانها ایفا میکند .مدیر کل بنادر
ودریانوردی هرمزگان با اشــاره به برنامه ریزی
ی بین
جهت امضای تفاهمنامه سه جانبه همکار 
وزاری راه ،کشور و میراث فرهنگی و گردشگری
بیان داشــت :این تفاهمنامه سه جانبه در راستای
ارتقا کیفی و ایمنی گردشگری و مسافری دریایی
بزودی منعقد خواهد شــد و با امضای آن شاهد
اقدامات بزرگی در حوزه زیرساختی مسافری و
گردشــگری در بنادر شهید حقانی ،هرمز و نخل
ناخدا خواهیم بود.

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس
در هرمزگان

گروه خبر  //معاون نظارت ،بازرســی
و حمایت از حقوق مصرف کنندگان
گفــت :طرح نظــارت و بازرســی
ویژه بازگشــایی مدارس در تمامی
شهرستانها آغاز شده است.

بــه گــزارش خبرنــگار دریا ،
عبدالرضا پیــروی منش گفت :این
طرح بــا توجه بــه افزایش تقاضا
برای ملزومات تحصیلی مورد نیاز
دانش آموزان در آستانه بازگشایی

مــدارس از  17شــهریورآغاز و
تا  15مهر ماه ســال جــاری ادامه
خواهد داشــت.وی اظهار داشت:
طرح نظارتی بازار ویژه بازگشایی
مدارس و آغاز ســال تحصیلی به
منظور تأمین و توزیع و ارائه به موقع
کاال ،نظارت و بازرسی بر قیمت و
خدمات اولویــت دار این ایام اجرا
میشــود تا از افزایش غیر منطقی
قیمتها و بــروز تخلفات احتمالی
جلوگیری شود.

معاون نظارت ،بازرسی و حمایت
از حقوق مصرف کنندگان اســتان
افــزود :هرنوع گران فروشــی ،کم
فروشــی ،عدم درج قیمت و سایر
تخلفات اقتصادی با اجرای این طرح
کنترل و با متخلفان برخورد میشود.
وی بیان داشــت :کنترل حراجها،
شناســایی مراکز فاقد پروانه تولید،
ممانعت از فروش اجباری ســایر
اقالم نوشــت افزار ،نظارت بر درج
قیمت مصرف کننده ،رعایت درصد

سود مجاز ،جلوگیری از عرضه اقالم
نوشت افزار تقلبی ،مبارزه با عرضه
کاالی قاچاق بــا رویکرد حمایت
از تولید داخل از جمله برنامههای
طرح نظارتی است.پیروی منش از
مردم خواست در صورت مشاهده
هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی
و درج نکــردن قیمت ،مراتب را به
سامانه تلفنی  ۱۲۴سازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان هرمزگان
اعالم نمایند.

معاون فنی و نگهداری ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

داکینگ و به آباندازی هشت فروند انواع شناور در بندر شهید رجایی

گروه خبر  //معــاون فنی و نگهداری شد.
ادارهکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان به گزارش خبرنگار دریا « ،محمدرضا
گفت :طی دو هفته گذشته هشت فروند پوررجبــی» در خصــوص تعمیرات
انواع شناور در سرسره تعمیراتی بندر
شــهیدرجایی داکینگ و به آباندازی زیرآبی و ب ه آباندازی هشــت فروند

شــناور در بندر شــهید رجایی اظهار

داشــت :در ایــن مدت انواع شــناور
الیروب ،یدککــش و راهنمابر به آب
اندازی و از آبگیری(داکینگ) شد .وی
با اشاره به ثبت رکورد تعمیرات زیرآبی
یدککش در مدت  10روز در سرسره

تعمیراتی بندر شهیدرجایی بیان کرد :طی
این مدت یک فروند الیروب موسوم به
منصور ،چهار فروند یدککش با نامهای
دادمان یک و دو ،هدایت یک و عاشورا
داکینگ و به آباندازی شد .معاون فنی

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000493535شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی
استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره . 140140390001448795شاکی  :ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشــانی استان تهران  -شهرستان تهران -
شهر تهران  -خالد -اسالمبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره) با
نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام  :شکایت برخالف واقع در
قوه قضائیه
دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ شانزدهم شهریورماه یکهزارو دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000493535تحت 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.
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه
 ، 25به مساحت2500مترمربع از 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 140140390001068580مورخه
 1401/05/03مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49
قانون 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 /181/182029ن مورخه 1401/06/07
درخواست 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 ســپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاه های اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

 ۳۸۴۱فرصت شغلی
برای مددجویان کمیته امداد هرمزگان ایجاد شد
گروه خبر  //مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان
گفت :از ابتدای ســال جاری تاکنون  ۳۸۴۱فرصت شــغلی
برای نیازمندان و مددجویان تحت پوشــش این نهاد با اعطای
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال ایجاد شد .جلیل تراهی با اعالم
این خبر به رسانه ها افزود :برای ایجاد اشتغال این افراد افزون
بر  ۱۲۳میلیارد و  ۴۰۸میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه
پرداخت شده است.وی بیان داشــت :از این مبلغ  ۱۱میلیارد
تومان از محل اعتبارات کمیته امداد تامین شده و  ۱۱۲میلیارد
و  ۴۰۸میلیــون تومان نیز از هم افزایی و اعتبارات بانک های
عامل استان هرمزگان بوده است.مدیرکل کمیته امداد هرمزگان
اظهارداشت :در راستای توانمندســازی مددجویان روستایی
و برای رســیدن به اســتقالل مالی و خودکفایی ۵۳ ،درصد از
اعتبارات پرداخت شــده تســهیالت قرض الحسنه اشتغال به
خانواده های تحت حمایت مناطق روســتایی و محروم استان
اختصاص یافته اســت.به گزارش ایرنا ،تراهی یادآورشــد:
توانمندسازی و خودکفایی مددجویان از مهم ترین فعالیت های
کمیته امداد امام خمینی (ره) است که در همین راستا طی پنج
ماه سالجاری با اعطای تسهیالت و سیاست های ایجاد اشتغال
موفق به زمینه اشتغال تعداد زیادی از مددجویان و نیازمندان در
این استان را فراهم کنیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

فروش  ۸۹۰میلیاردی اموال تملیکی در هرمزگان
گروه خبر  //رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تعیین
تکلیف  ۴۹۶پرونده کاالهای متروکه اموال تملیکی در پنج ماهه
نخســت امسال خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل
دادگســتری هرمزگان با بیان اینکه فروش اموال تملیکی این
استان در پنج ماهه نخست امسال ۸۹۰ ،میلیارد تومان می باشد،
اظهار داشت :با توجه به اینکه میزان فروش اموال تملیکی استان
هرمزگان در مجموع  ۱۲ماه ســال  ۱۴۰۰مبلغ  ۷۷۰میلیارد
تومان بوده ،میزان فروش پنج ماهه نخست امسال اموال تملیکی
این استان از مجموع فروش پارسال بیشتر است.مجتبی قهرمانی
همچنین با اشاره به تعیین تکلیف  ۴۹۶پرونده کاالهای متروکه
اموال تملیکی در پنج ماهه نخســت امسال از ترخیص ۱۷۰۰
کانتینر کاالی موضوع این پرونده ها به ارزش بیش از  ۱۲هزار
میلیارد ریال خبر داد.وی کانتینر های ترخیص شده را شامل
تجهیزات صنعتی ،مواد اولیه ،ماشــین آالت و انواع کاالهای
مصرفی عنوان کرد و خاطرنشــان ســاخت :این اقالم پس از
تحویل به صاحبان کاال ،روانه بازار شــده اند که در نتیجه آن،
میزان قابل توجهی از نیاز کشور به این کاالها تأمین میشود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد :با توجه به
آمار ،ترخیص کاالهای متروکه توسط اداره کل اموال تملیکی
استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه پارسال  ۸برابر افزایش
یافته است.

و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان از دیگر شناورهای داکینگ
و به آباندازی شده به شناور جستجو
و نجات ناجی  ،۱۹یک فروند شــناور
راهنمابــر قیام  ۳و یــک فروند بارج
جمعآوری آلودگی نفتــی پاکبوم پنج
اشاره کرد .به عملیات آب اندازی و از
آب گیری (داکینگ و آنداکینگ) گفته
میشود.
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جنوب کشور

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان:

مشکلی در تامین آب آشامیدنی زوار در پایانههای مرزی خوزستان وجود ندارد
حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرعامل
شرکت آبفا خوزســتان گفت :هیچ مشکلی در
تامین آب در پایانه های مرزی خوزستان جهت
زوار اربعین حسینی نداریم.

بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمــد رضا کرمی
نژاد درباره آخرین اقدامات انجام شــده شرکت آبفا
خوزســتان در پایانه های مرزی شــلمچه و چذابه
اظهار کرد :امسال با توجه به استقبال بی نظیر زوار از
پایانه های مرزی ،تامین آب شرب با کیفیت مواکب
در پایانه های مــرزی را در منطقه ایران و عراق در
دســتور کار قرار دادیم و تا امروز هیچ مشکلی در
تامین آب در پایانه های مرزی خوزستان جهت زوار
اربعین حسینی نداریم.
مدیرعامــل آبفا خوزســتان بیان کرد :امســال با
برنامه ریزی انجام شــده برای تکمیل خطوط انتقال

آب و شبکه فاضالب مرزهای چذابه و شلمچه یک
هزار و  ۴۵۰میلیارد ریال هزینه شــده است که طبق
بازدیدهای میدانی روزانه از وضعیت دو پایانه مرزی،
شرایط پایداری وجود دارد.
کرمــی نژاد با اشــاره به اقدامات انجام شــده در
اجرای شــبکه فاضالب در پایانه های مرزی عنوان
کرد :امسال شبکه فاضالب در پایانه مرزی شلمچه
اجرایی شده و مشکل چندین ساله فاضالب در این
پایانه مرزی برطرف و مشــکلی در این زمینه وجود
نــدارد .در پایانه مرزی چذابه به منظور جمعآوری
پساب تولیدی نیز شبکه فاضالب تکمیل و الیروبی
شده و بر این اساس در چذابه هم مشکلی در بخش
فاضالب نداریم.
وی تصریح کرد :در پایانه های مرزی شــلمچه و
چذابه ادارات خرمشــهر و دشــت آزادگان مستقر

شــده اند و واحدهای کنترلکیفــی نظارت دقیقی
بر کیفیت آب شــرب زوار اربعین حســینی دارند.
کرمی نژاد تصریح کرد :ماشین آالت الزم در هر دو
پایانه مرزی توسط آبفا خوزستان تامین شده که در
صورت هر گونه مشکل به سرعت در هر زمینه ای
چه در بخش انسداد شــبکه فاضالب یا تامین آب
مواکب از طریق تانکر اقدامات الزم انجام شود.وی
خاطرنشــان کرد :خدمات رسانی آبفا خوزستان تا
آخرین روز از حضور زوار اربعین حسینی ادامه دارد
و آبفا خوزستان هیچ محدودیت زمانی در خدمات
رسانی به عاشقان ابا عبداهلل الحسین (ع) ندارد .مدیر
عامل آبفا خوزستان تصریح کرد :حمام های سیار در
پایانه مرزی چذابه و دستگاه بسته بندی آب لیوانی با کرمی نژاد به تامین آب شــرب مواکب خارجی در شــده اند با فوریت شبکه آبرسانی به اتباع خارجی
کیفیت در پایانه مرزی شلمچه توسط آبفا خوزستان پایانه مرزی شــلمچه اشاره کرد و گفت :با توجه به انجام شد و  ۱۲انشعاب برای مواکب اتباع خارجی
مستقر شده است.
اینکه مواکب اتباع خارجی در روزهای گذشته مستقر در پایانه مرزی شلمچه نصب شد.

هشدار پورابراهیمی نسبت به نفاق سیاسی در استان کرمان

آرزو توکلی سرویس استان ها  //نماینده مردم
کرمان و راور در خانه ملــت گفت :باید واقعیت
اســتان کرمان در خصوص مســائل سیاسی را
بپذیریم .برخی افــراد در کرمان به ظاهر مواضع
انقالبی دارند و برخی مواقع اگر به نفعشان بوده با
رویکرد انقالب همراهی کرده و اگر نه این رویکرد
را کنار گذاشته اند که این نفاق سیاسی است.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتــر محمدرضا
پورابراهیمی در دیدار اعضای مرکزی جامعه اسالمی
مهندســین کرمان با بیان اینکه حضور تشکلهای
والیی در اســتان همانند جامع اســامی مهندسین
باعث انســجام نیروهای انقالبــی در عرصه های
مختلف سیاســی و اجتماعی در استان شده است
عنوان کــرد :این مجموعه تالش نموده اســت به
عنوان یک تشکل والیی در خدمت نظام و انقالب
و رهبری باشد.وی با تاکید بر اینکه رمز موفقیت در
جریان انقالبی و والیی ،ایجاد همدلی وفاق می باشد
افزود :اختالف نظر طبیعی اســت اما اختالف هایی
که منجر به تخریب نیروهای والیی باشد ،جدا شدن
از مبنای انقالبی گری است .مسلما اختالفات سبب
اُفت جریان انقالبی در کرمان شده و می شود و باید
سئوال کنیم چه کسی و یا کسانی باعث اختالفات در
بین نیروهای والیی هستند؟
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده
در این جلسه اعالم کرد :باید واقعیت استان کرمان
درخصوص مسائل سیاسی را بپذیریم .برخی افراد
در کرمان به ظاهر مواضــع انقالبی دارند و برخی

مواقع اگر به نفعشان بوده با رویکرد انقالب همراهی
کــرده و اگر نه این رویکرد را کنار گذاشــته اند که
این نفاق سیاسی اســت.وی خاطرنشان کرد :یک
نمونه از نفاق سیاسی ادعای والیی بودن است مگر
می شود مقام معظم رهبری را قبول داشت اما برخالف
دیدگاه ایشــان عمل کرد؟ ایــن همخوانی ندارد.
می شــود رهبری را قبول داشــت و نماینده ایشان
را قبول نداشــت؟ چگونه افراد سیاسی به خودشان
اجازه می دهند در تخریب نماینده ولی فقیه در استان
اظهار نظر کنند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :مصداق دیگر نفاق سیاسی
این است می گویند دولت آقای رئیسی را قبول داریم
اما استاندار منصوب دولت سیزدهم که فردی جانباز
و رزمنــده دوران دفاع مقدس بوده را قبول نداریم.
البته می دانیم که علیه استاندار هم جلسه می گذارند
و صحبت می کنند و تنها دلیل مخالفت این است که
آقایان به دنبال فرمان بردار شخصی بودند نه استاندار

استاندار یزد:

انقالبی؛ افراد خوب و انقالبی بدون نفاق روی چشم
ما جا دارند اما قطعا جلوی بی تقوایی منافقان سیاسی
می ایستیم.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه همیشه بر وحدت ،انسجام و
همراهی تاکید کردیم اما نفاق و دورویی حدی دارد،
گفت :در سطح ملی خط قرمز ما مقام معظم رهبری
و در استان نماینده ولی فقیه است .اعالم حمایت از
نماینده ولی فقیه باید در عمل ثابت شود نه در کالم
و گفتار .برخی از افراد سیاسی کار در کرمان که فقط
در گفتارشان از نماینده ولی فقیه اعالم حمایت کرده
اما در عمل چیز دیگری اقدام می کنند.
پورابراهیمی در ادامه افــزود :تغییرات مدیریتی
در کل کشور کند اســت و انتظار از دولت این بود
سریع تر چیدمان نیروهای والیی را انجام بدهد که
امیدواریم تســریع شود .وی افزود :در استان کرمان
نیز باید با ارزیابی توان تخصصی و صالحیت های
عمومی نیــروی متدین و متخصص این اتفاق بیفتد
و باید کادرســازی کنیم؛ اکنون در عدم ایجاد یک
مجموعه جوان که بتوانــد ظرفیت های خود را به
عنوان نیروهای انقالب در بیانیه گام دوم جلو ببرد،
خالء داریم.
وی در رابطه با پیشنهاد مطرح شده جهت معرفی
نیروهای متخصص بیان کرد :آماده هستیم نیرو های
متخصص و با تجربه تشــکلهای انقالبی از جمله
جامعه اسالمی مهندسین معرفی شوند تا با همکاری
با استاندار والیی ،رزمنده و جانباز استان کرمان از
ظرفیت آنها استفاده شود.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد

زنان ،قشر تاثیرگذار و تصمیمساز جامعه هستند

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
اســتاندار یزد زنان را عناصری تصمیم ساز
و فعال در جامعه دانســت و با درخواست از
حوزههای علمیه برای مشــارکت بیشتر در
تصمیمگیریهای استان ،کسب رتبه سوم
استان یزد در زمینه تعداد خواهران طلبه در
کشور را مایه مباهات و افتخار دانست.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهران فاطمی
در آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های
علمیه خواهران که در مدرسه علمیه الزهرا(س)
یزد برگزار شــد ادامه داد :ایــن ،ماموریت و
رســالت حوزه علمیه بانوان را در استانی که
حسینیه ایران است و به دارالعباده و دارالعلم
می شناسیمش ،دو چندان کرده است.وی ادامه
داد :وقتی مکاتب شــرقی و غربی را مطالعه و
تمدن های آن را بررسی می کنیم می بینیم زن
عنصری در حاشیه و یک عنصر جنسیتی است
که جنســیت او بر انسانیتش مقدم شده و نگاه
ابزاری به او شده است اما مکتب امام ما مکتب
اسالم و الگوی نه شرقی و نه غربیست .فاطمی
اظهار داشــت :در مکتب اسالم و امام ،نه زن
در حاشیه هست و نه جنسیتش بر انسانیتش
مقدم شده است و نه ابزار اقتصادی و فرهنگی
خاص هســت .به گفتــه وی زن در مکتب

اســام و امام ،عنصری فعال است که در عین
حالی که به اصلی ترین وظیفه انسانی اش که
تربیت فرزندان و خانواده هســت می پردازد
و در صحنه هســت ،جریانــی تصمیم گیر و
تصمیم ســاز و یک عنصر فعال و در صحنه
اســت.وی به برخی آســیب های اجتماعی
موجود در اســتان هم گریزی زد و افزود :ما
یک شــهر و اســتان صنعتی و معدنی هستیم
 ۲۷۰هــزار دانش آموز و  ۹۰هزار دانشــجو
داریم .وی بررسی این مسائل را نیازمند برنامه
ریزی دانســت و اضافه کــرد :در خصوص
مســئله جمعیت،رهبــری در ایــن زمینه بر
دوش ما تکلیف گذاشته اند که باید دید حوزه
علمیه خواهران چه نقشی در تبیین این مسئله
دارد .استاندار یزد ،کارکردهای عملیاتی حوزه
بانوان در کنار کارکردهای آموزشی و علمی را
مورد انتظار دانست و گفت :امروز هیچ منعی
برای اینکه حــوزه های علمیه در امر تصمیم
سازی در اســتان ورود داشته باشند نداریم.
وی ورود حــوزه های علمیــه به بحث های
مطالعاتی و پژوهشی را هم خواستار شد و از
آنها خواست در مباحث مختلف جامعه و حتی
حوزه های اشتغال بانوان و سایر مسائل ورود
کنند و یاریگر استان باشند

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرکل
بندر و دریانوردی خرمشهر گفت :با توجه به
ظرفیت محدود گمــرکات عراق در پذیرش
همزمان کاالهای تجــاری و زائران و نزدیک
شدن به اربعین حســینی ،حجم مبادالت و
ترافیک کاالهای صادراتی از مســیر دریایی
بندر خرمشــهر به کشــور عراق افزایش
چشمگیری داشته است.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ نوراهلل اســعدی
با اشــاره به صادرات از مســیر دریایی بندر

خرمشــهر اظهار کــرد :با توجــه به ظرفیت
محدود گمرکات عــراق در پذیرش همزمان
کاالهای تجاری و زائران و نزدیک شــدن به
اربعین حســینی ،صادرات به کشور عراق از
طریق خط دریایی خرمشــهر افزایش یافته و
در حال انجام است.وی افزود :شرایط مرزهای
عراق به شکلی است که باعث شده در برخی
از مرزهای زمینی شاهد توقف صادرات باشیم
و از این رو حجم مبادالت و ترافیک کاالهای
صادراتی از مســیر دریایی بندر خرمشــهر
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طعم آرامش

هرچند عمری هی پی ماشین دویدم
باالخره شد قسمتم ماشین خریدم

از لطف مسئوالن امر و خودروسازان
آخیش! آخر طعم ماشین را چشیدم

یک عالم امکانات دارد خودرو جانم!

من صاحب یک خودروی لوکس و جدیدم
هم چرخ دارد هم کالچ و گاز و ترمز
هم یک چراغی که شده نور امیدم

هم صندلی دارد الهی شکر ،هم در
هم بوق که شخص ًا صدایش را شنیدم

هرچند دست چندم است و کار کرده
گاهی زده ریپ و گهی ترمز بریدم
مانند مشتی ممدلی ،صد شکر اما
پیش زن و فرزند ،آخر روسفیدم

از فرط ایمن بودنش هم در دل خاک
آسوده و آرام و راحت آرمیدم

***

فرشته پناهی

ما چرا نمی میریم؟!

یکی از باورهای غلــط و رایج در جامعه
ما این اســت که فکر می کنیم پیشینیان ما
عمرهای درازتری از ما داشــتهاند و حتی

بدتر اینکه فکر میکنیم حتم ًا از نظر جسمی
ســالمتر بودهاند که عمر درازتری داشتهاند

کاریکاتور

در حالی که اص ً
ال اینطور نیســت و بنده

افزایش چشمگیر صادرات به عراق از مسیر دریایی بندر خرمشهر
به کشور عراق افزایش چشمگیری داشته است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشــهر گفت:
ت های مناســب
با توجه به وجود زیرســاخ 
و امکانات مدرن تخلیــه و بارگیری در بندر
خرمشهر ،صاحبان کاال و کامیون های صادراتی
می توانند از مسیر دریایی بندر خرمشهر کاالی
خود را به کشــور عراق صادر کنند.اسعدی با
بیان اینکه بندر خرمشهر آمادگی ارائه هرگونه
خدمــات را به صاحبان کاال دارد ،عنوان کرد:
امیدواریم اســتمرار صادرات کاالهای تجاری
از مســیر دریایی بندر خرمشهر به کشورهای
حاشــیه خلیج فارس ادامه داشــته باشد تا
باعث توســعه و رونق روز افزون فعالیت بندر
خرمشهر شود.
وی با اشــاره به مزایای خاص بندر خرمشهر
به دلیل واقع شدن در منطقه آزاد اروند ،گفت:
بندرخرمشــهر با برخورداری از  ۲۰پســت
اسکله ۲۳۰ ،هکتار وسعت ،تجهیزات پیشرفته،
بهره مندی از سیستم حمل و نقل چند وجهی و
اتصال به کریدور بندرامام خمینی (ره) به عنوان
سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس
محسوب می شود و ظرفیت بسیار باالیی برای
صادرات به کشور عراق دارد.

دوشنبه  21شهریور 1401

به شخصه معتقدم که ماها چندین برابر آنها

سخت جان هستیم!

ببینیــد ...االن ما چــی میخوریم؟ بجای

آبلیمو که مخلوطی از عصاره کاه و اســید
ســیتریک نوش جان میکنیم (حتی خود

چارپایان عزیز که با ولع کاه را نوش جان
میکنند دیده نشــده که لب بــه آب کاه یا
شــربت کاه یا همچین فرآورده کاهی بزنند

اما ما میخوریم!) بجای ماست روغن پالم
با طعم شــیر میخوریم! بجای کالباس و

طرح  :بیتا هوشنگی

سوســیس ترکیبی از ناخن و روده مرغ با
چاشنی نعل اسب میخوریم! بجای چای

کاریکاتور

مقداری افزودنی مجاز میخوریم! دلمان به

آب معدنی خوش بود که معلوم شد آن هم
چیزی است در مایههای همین آب روان در
جوی کوچه!

و تازه اینها چیزهایی است که فکر میکنیم

مفید هستند و وضعیتشان این است وگرنه
ما خیلی شیک و مجلسی نوشابه میخوریم!
با این وصف تازه اگر پراید نداشــته باشیم

احتما ً
ال هفتاد سال هم عمر میکنیم.

خدایی اگر ما با این قابلیتهای فیزیکی هزار

سال قبل که نه کالباسی بود و نه نوشابهای

طرح  :بیتا هوشنگی

و نه آب معدنی و ....زندگی میکردیم ،انقدر

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

عمر میکردیم که به چشم خودمان تبدیل
شدن خورشید به کوتوله سفید را نظارهگر
باشیم!

محمدرضا شهبازی
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عالقهمندان آثار تاریخی
برای حفظ میراث فرهنگی هرمزگان همکاری کنند

ســرویس گردشــگری  //معاون میراث ادارهکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت :منتقدان
و عالقهمندان آثار تاریخی گالیههای بســیاری از وضعیت
ق میدهیم و
میراث فرهنگی این اســتان دارند که به آنها ح 
درعین حال از آنان تقاضا داریم برای حفظ این آثار در کنار
ما باشــند .عباس نوروزی اظهارداشت :همه ما وظیفه حفظ
آثــار و ابنیه تاریخی و به عبارتی کلیتر میراث فرهنگی که
از گذشتگان رســیده را برعهده داریم و هیچ کس نمیتواند
خود را در این خصوص بدون مسوولیت بداند.وی ادامه داد:
امیدواریم روزی برســد که منتقدان در کنار اداره کل میراث
فرهنگی باشند و صاحبان قلعه مغویه بستکی و آثاری که در
اختیار سایر ارگانها است برای مشارکت در مرمت با میراث
فرهنگی همکاری کنند .معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان تصریح کرد :به عنوان
نمونه ،منتقدان میتوانند هیات امنای حسینیه بیبی هاشم در
بندرلنگه یا عمارت کاله فرنگی که در وسط حوزه علمیه قرار
گرفته را برای مرمت این بناها راضی کنند تا میراث فرهنگی
هرمزگان بتواند نسبت به انجام وظیفه خود اقدام کند.نوروزی
اشاره کرد :این ادارهکل سالهاست برای گرفتن مجوز مرمت
عمارت کاله فرنگی که در وســط حــوزه عملیه قرار گرفته
تالش میکند که این تالشها تا کنون به جایی نرسیده است،
بنای ذکر شــده پس از مرمت میتواند مورد استفاده طالب
قرار گیــرد.وی گفت :منتقــدان ،اداره کل اوقاف هرمزگان،
ستاداجرایی فرمان حضرت امام ،شــهرداریها ،ادارهکل راه
و شهرســازی و صاحبان بناهای تاریخی و خیران در مسیر
حفظ میراث فرهنگی در کنار ما باشــند و این تصور که تنها
ادارهکل میراث فرهنگی در این خصوص وظیفه دارد درست
نیست.وی ابراز داشت :مرمت ،نگهداری و حفاظت از این آثار
ارزشمند که نام اثر ملی بر آنها قرار دارد دارای اهمیت ویژهای
بوده و اینها نشانهای از هویت و ریشهدار بودن ما است.معاون
میراث ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
هرمزگان با قدردانی از کســانی که نسبت به خرید خانههای
تاریخی ،قدیمی و ارزشــمند اقدام میکنند ،گفت :برخی از
دوستداران میراث فرهنگی چنین بناهایی را خریداری و احیا
میکنند که این اقدام بسیار ارزشمند است.
نوروزی افزود :اکنون دیگر زمان انتقا ِد ِصرف نیســت بلکه
وقت آن است که منتقدان با عمل خود وارد میدان شوند و در
این مســیر میتوانند از بندر کنگ الگو برداری کنند ،اگر در
روستایی در شرق یا غرب و شمال هرمزگان خانهای قدیمی
باقی مانده اهالی آن میتوانند نســبت به مرمت و حفظ آن
اقدام کنند.وی اضافــه کرد :بندر کنگ نمونه خوبی در پیش
روی ما است که خانههای قدیمی دیگر تخریب نمیشود بلکه
با رضایت مالکان در فهرســت آثار ملی ثبت و با مشارکت
ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی هرمزگان
مرمت میشود.به گزارش ایرنا ؛ معاون میراث ادارهکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان با تاکید بر
ارزشمند بودن بناهای تاریخی باقی مانده از گذشته تصریح
کرد :کنگ زمانی به این درجه از اهمیت و اعتبار رســید که
اهالی و شــهرداری آن برای حفظ آنچه از گذشــته برایشان
رســیده بود همت کردند.هرمزگان دارای  ٣٧٥اثر تاریخی
و فرهنگی ثبت شــده در فهرست آثار ملموس و ناملموس
ملی اســت که اســامی حدود  ۲۷۰اثر ثبت شــده بر روی
وبگاه ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
این استان دردســترس عموم قرار دارد.قدمت برخی از آثار
تاریخی هرمزگان مانند تپــه تمب و قلعه ایلود به ترتیب به
زمان هخامنشی و اشکانی میرسد ،همچنین  ۲بافت تاریخی
بندر کنگ و روستای الفت قشم در فهرست آثار ملی به ثبت
رســیده است و بافت تاریخی شهر بندرعباس (از کارگزاری
تا میدان شــهدا ،ســورو و محله اوزی ها) و بافت تاریخی
بندرلنگه (محله بلوکی ها) هم مصوب وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی را دارند.

***

همکاری کانون جهانگردی ایران و قطر
در جام جهانی ۲۰۲۲

ســرویس گردشــگری  //رئیــس کانــون بینالمللی
اتومبیلرانــی و جهانگردی قطر با مدیرعامل کانون ایران در
خصوص همراهی قطر برای حضور ایران در نمایشگاه جام
جهانی  ۲۰۲۲اعالم آمادگی کرد.محمدحسین صوفی رئیس
هیأتمدیره و مدیرعامل کانــون جهانگردی و اتومبیلرانی
با حمد بن ناصــر الفهد النعیمی رئیس کانــون بین المللی
اتومبیلرانی و جهانگردی قطــر ،به صورت ویدئو کنفرانس
گفتگو کرد .در این گفتگو موضــوع ظرفیت بالقوه حضور
گردشگران جام جهانی در پاویون جمهوری اسالمی در قطر
که شامل نمایشگاه صنایع دستی ،موسیقی صلح ،مراسم آئینی
اقوام ،هفته فرهنگی و ...خواهد بود ،مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.صوفی ،معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران از
طریق نمایش فرآیند تولید صنایع دستی توسط هنرمندان را
از مهمترین رویکردهای ایران در نمایشــگاه دوحه برشمرد
و افزود :معرفی و عرضه تولیــدات صنعتگران این حوزه و
نمایش پوشــاک اقوام ایرانی در قالب پوشش غرفه داران،
معرفی آثار ثبت جهانی ایران در فهرســت یونسکو ،اجرای
موسیقی و آئینهای نمایشی ،عرضه سوغات و خوراک های
بومی و محلی از دیگر برنامههای پیش بینی شده برای اجرا
در پاویون ایران است.
حمد بن ناصــر الفهد النعیمی رئیس کانــون بین المللی
اتومبیلرانــی و جهانگردی قطــر در پایان این گفتگو ضمن
اعــام آمادگی بــرای همراهــی و همکاری بــا ایران در
برپایی و حضور مناســب ایران در دوحه ،از محمدحسین
صوفی رئیس هیــأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی
و اتومبیلرانی برای بازدید از کانون قطر و توســعه و تقویت
همکاریهای فی مابین در رویداد قطر  ۲۰۲۲و همکاریهای
آتی دعوت کرد.

گردشگری
ســرویس گردشگری  //اگر اهل سفر و طبیعت باشید ،حتما
میدانید که سفر به روستاهای دیدنی ایران در مقابل سفر به
کالن شهرها چه مزایایی دارد.

بیشتر روستاهای زیبای ایران طبیعتی بکر و دست نخورده دارند،
آب و هوایشــان دل انگیز و سالم است ،خوراکیهای جذاب و
مخصوصی دارند ،اهالی آن ها مهمان نواز هستند و آداب و رسوم
جذابی دارند.

زیباترین روستاهای ایران را بشناسید

چطور به ابیانه سفر کنیم؟

برای ســفر به ابیانه باید از اصفهان به نطنز بروید و پس از طی
مسافتی  ۴کیلومتری ،به ابیانه برسید.

دهکده اورامانات تخت ،کردستان

تعداد زیادی از زیباترین روستاهای ایران در دامنه کوههای بلند
و روی زمینهای شیب دار ســاخته شدهاند .دهکده اورامانات
تخت نمونه جذابی از این نوع روســتاهای زیبای ایرانی است.
قدمت تمدن در برخی مناطق اورامانات تخت به ۴۰هزار ســال
میرسد .این روستا در رشته کوه زاگرس واقع شده و خانههای
سنگی آن مثل ماسوله به صورت پلکانی روی هم قرار گرفتهاند.
رودخانههای سیروان و لیله به این روستا سرزندگی میبخشند و
جنگلهای اطراف آن با درختان گالبی وحشی ،زالزالک و بلوط،
طبیعت چشم نوازی خلق میکنند .اورامانات تخت  ۱۴۵۰متر از
ســطح دریا فاصله دارد و این موضوع باعث شده که در بهار و
تابستان آب و هوای معتدل و دلنشینی در این منطقه حاکم باشد.
خوب اســت بدانید که اورامانات تخت از  ۲قسمت کوچک و
بزرگ تشکیل شده که قسمت کوچک آن متعلق به شهر حلبچه
در عراق است و قسمت بزرگ آن ،بخشی از استانهای کرمانشاه
و کردستان محسوب میشود .دهکده اورامانات تخت از  ۳قسمت
بهتر است روستای میمند مقصد بعدی شما باشد .میمند به عنوان
هورامان تخت ،ژاورو و لهون تشکیل شده است.
یکی از تماشــاییترین و زیباترین روســتاهای ایران به خاطر
چطور به اورامانات تخت سفر کنیم؟
برای بازدید از این روســتای تاریخی کــه یکی از زیباترین خانههایش که در دل کوه کنده شــدهاند ،در سال ۱۳۹۴به ثبت
روســتاهای ایران است ،باید پس از عزیمت به استان کردستان میراث جهانی یونسکو رسید .این روستای صخرهای و دستکند
 ۷۵کیلومتر را به سمت جنوب شرقی شهرستان مریوان طی کنید .با هزاران سال قدمت ،یکی از اولین سکونتگاههای ایران به شمار
میرود.آب و هوای میمند معتدل کوهستانی است و برای بازدید
روستای زیارت ،گرگان
یکی از بقایای دوران قاجار و پهلوی روســتای زیارت گرگان از آن بهتر است در اواسط بهار اقدام به سفر کنید .پوشش گیاهی
است که جنگلهای سرســبز ،جادههای روستایی و یک آبشار این منطقه را بیشــتر بوتههای کوتاه و درختان جنگلی پراکنده
کوچک حیرتانگیز در انتهای روستا آن را به یکی از زیباترین تشــکیل میدهند .مهمترین محصوالت کشاورزی میمند گردو،
روستاهای ایران برای دوســتداران طبیعت تبدیل کرده است .بادام ،انگور و گالبی اســت که در درههای سرسبز اطراف و در
بهترین زمان برای سفر به این منطقه که  ۱۰۰۰متر از سطح دریا حاشیه چشمهها به چشم میخورند.
چطور به میمند سفر کنیم؟
فاصله دارد اواســط بهار و اوایل تابســتان است .در این زمان،
هوا خیلی گرم نمیشــود و میتوانید از باد خنکی که در صبح و این روســتای زیبا با شهر بابک کرمان  ۳۸کیلومتر فاصله دارد
شــب میوزد لذت ببرید .مردم محلی روستای زیارت مهربان و و در فاصله  ۲۶۶کیلومتری از شــهر کرمان قرارگرفته است که
مهماننواز هستند و امام زادهای که در روستا واقع شده برای آنها البته این فاصله ،ارزش بازدید یکی از دیدنی ترین روســتاهای
ایران را دارد.
اهمیت بسیاری دارد.
روستای کندوان ،تبریز
روســتای زیــارت احتماال برای هر کســی محلــی آرام،
آرامشبخش ،ســنتی و باستانی است که هیاهوی شهر را به باد یکی دیگر از روستاهای سنگی ایران در استان آذربایجان شرقی
فراموشــی میسپارد .اگر قصد دارید به استان گلستان یا گرگان و در شــمال شرق تبریز واقع شده است .مانند میمند ،این روستا
هم خانههایش در سنگ کنده شده با این تفاوت که این سنگها
سفر کنید ،این روستا میتواند محل مناسبی برای اقامت باشد.
صدها سال پیش توسط فوران آتشفشان کوه سهند شکل یافتهاند.
چطور به زیارت سفر کنیم؟
روســتای زیارت فاصلهای  ۲۰دقیقهای از جنوب گرگان دارد کندوان با تاریخچهای  ۸۰۰ســاله ،حدود  ۶۷۰نفر ساکن دارد.
و بخش اول مســیر آن ،بلوار نهارخوران است که خود مکانی خانههای روستای کندوان مخروطی شکل هستند و با گشت و
گذار در مغازههایش میتوانید با بررسی صنایع دستی ،گیاهان و
توریستی و جذاب است.
ادویههای محلی ،نگاهی اجمالی به زندگی این غارنشینان عصر
روستای میمند ،کرمان
اگر درمورد روستاهای غاری و تاریخی ایران کنجکاو هستید ،مدرن بیاندازید.

روستای ماسوله ،گیالن

روستای تاریخی و توریستی ماسوله یکی از زیباترین روستاهای
ایران است که هوای مهآلود ،تابستانهای خنک و زمستانهای
برفیاش میتوانند خاطرات بسیار دلانگیزی را برای هر کسی
ثبت کنند .این روستای پلکانی حدود  ۱۰۰۰سال پیش بنا شد
و منظره بسیار جذابی را برای توریستها خلق کرده است .اگر
به عکاسی عالقمند هستید ،معماری این روستا می تواند سوژه
فوق العادهای برای شما باشد.
خانههای ماســوله نزدیک به یکدیگر ساخته شدهاند و سقف
هر خانه ،حیاط خانه باالیی اســت .سقفها و حیاطهای این
روستا به عنوان پیادهرو هم استفاده میشوند .هیچ ماشین و موتور
سیکلتی اجازه تردد در ماسوله را ندارد که همین عامل موجب
پاکیزگی هوای این روســتا که یکی از دیدنی ترین روستاهای
ایران به شمار میرود شده است .جالب است بدانید تفاوت ارتفاع
میان پایینترین و باالترین نقطه ماســوله  ۱۲۰متر است .عالوه
معماری منحصربهفرد ،مناظر حیرت انگیز ،غارهایی از ســنگ بر معماری خارقالعاده ،این روستا با جنگلها و کوههای بسیار
آهک و هتل سنگی الله ،کندوان را به یکی از زیباترین روستاهای سرسبزی محاصره شده که مناظر خاصی را برای بازدید کنندگان
ایران تبدیل کرده است .همچنین ،اهالی مهماننواز این روستا به رقم میزند.
توریستها اجازه میدهند تا وارد خانههایشان شوند و عکس
چطور به ماسوله سفر کنیم؟
بگیرند یا به ازای مبلغی مناسب ،در خانههایشان اقامت کرده و برای ســفر به ماســوله باید خود را به شهر فومن که در استان
تجربهای منحصر به فرد کسب کنند.
گیالن قرار دارد برسانید و از مسیری بسیار زیبا و رویایی ،به این
تا
اسفند
انتهای
زیبا،
روســتای
بهترین زمان برای ســفر به این
روستای تماشایی برسید.
ابتدای آبان است.
فیلبند ،مازندران
چطور به کندوان سفر کنیم؟

برای رسیدن به کندوان ،باید فاصله  ۳۰کیلومتری میان تبریز و
اسکو را طی کنید و از اسکو  ۱۸کلیومتر به سمت جنوب حرکت
کنید تا پس از پشت سر گذاشتن شهر اسفنجان و روستای کهنمو
به این روستای دیدنی برسید.
روستای ابیانه ،اصفهان

ابیانه به خاطر خانههای قرمز رنگش به روستای قرمز معروف
است .این روستا در فاصله  ۴کیلومتری از شهر نطنز اصفهان ،در
دامنه کوهی به نام کرکس واقع شده که یکی از مرتفعترین مناطق
ایران و جاذبه های اصفهان به شــمار میرود .حفاری باســتان
شناسان نشان میدهد که ابیانه حدود  ۱۵۰۰سال پیش بنا شده
و آثار باستانی این روستای چشم نواز طی دورههای سلجوقیان،
قاجاریه ،ساسانیان و صفویه ساخته شدهاند.
در این روستای تاریخی که جزو زیباترین روستاهای ایران به
شمار میرود ،خانهها از آجر و خاک رس ساخته شدهاند و این
خانهها پنجره و ایوانهای چوبی بسیار زیبایی دارند .محلیهای
ابیانه نمای خارجی خانههایشان را با نوعی شن قرمز که از معدنی
در نزدیکی این روستای دیدنی واقع شده است تزئین کردهاند .طی

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم فرحناز یوسفی دامایی به موجب معرفی نامه وارده شماره  1/36427مورخ
 1397/10/19از طرف شرکت تعاونی مرغداری به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده
شماره  1/36102مورخ  1397/10/17مدعیست که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان
قوهقضائیه
یک قطعه مرغداری تحت پالک ثبتی  944فرعی از  - 1اصلی واقع درروستای قلعه قاضی
سازمانثبتاسنادوامالککشور
بخش  6ناحیه یک بندرعباس بشــماره چاپی  652163سری الف سال  91که در صفحه
ک
اداره لثبتاسنادوامالکرهمزگان
 221دفتر جلد  27ذیل ثبت  2839که بنام شــرکت تعاونی مرغداری شماره  267دارای
شماره شناسنامه ملی 10800041789ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم گردیده ؛ که بعلت
جابجایی مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ ضمنا پالک مذکور به موجب دستور شماره
 9310117617202313مــورخ  1393/07/30صادره از اجرای احکام حقوقی بندرعباس به مبلغ  1063457950و
دستور شماره  4912/96/2/485مورخ  1396/05/28صادره از رئیس محترم شعبه دو بندرعباس به مبلغ 450277508
به نفع سازمان تامین اجتماعی بازداشت می باشد و به موجب سند شماره  14530مورخ  1392/11/24دفترخانه اسناد
رسمی شماره  48شهر بندرعباس استان هرمزگان که بنفع بانک کشاورزی به مبلغ  957.000.000ریال به مدت 10
سال رهن قرار گرفته  ،لذا استناد ماده 120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی
انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف
مدت  10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت
وفق مقررات اقدام می گردد  1401/241 .م/الف
تاریخ انتشار 1401/06/21 :

ابوالحسن دستوری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

این روســتا باالتر از ابرها واقع شــده و همین موضوع فیلبند
مازندران را به یکی از تماشاییترین و زیباترین روستاهای ایران
تبدیل کرده است .شما میتوانید از تماشای عبور ابرها در ارتفاعی
پایینتر از خودتان لذت ببرید .زمانی که هوا شــفاف و آفتابی
است ،با حضور در این روستا که در باالترین نقطه منطقه ساخته
شــده ،منظره فوقالعادهای از زمینهای سرســبز و جنگلهای
زیبای اطراف میبینید .تماشــای طلوع و غروب و خورشید در
فیلبند حتما تجربهای به یاد ماندنی برای شما خلق خواهد کرد.
مخصوصا زمانی که خورشید از پایین به ابرها میتابد و آنها را
با نوری چشم نواز رنگ آمیزی میکند.آرامش موجود در فیلبند
میتواند برای مدتی شما را از زندگی پر سرعت شهری دور کند.
بهترین زمان برای سفر به این روستا بهار و تابستان است.
چطور به فیلبند سفر کنیم؟

برای رســیدن به فیلبند باید پس از طی کردن  ۱۴۰کیلومتر در
جاده هراز ،وارد مسیر فرعی  ۳۰کیلومتریای شوید که شما را به
فیلبند میرساند .این روستا  ۸۶کیلومتر با بابل و  ۵۶کیلومتر با
آمل فاصله دارد و مسیر منتهی به آن مناظر فوق العادهای را پیش
رویتان قرار می دهد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000493186شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان
تصمیم نهایی شماره . 140140390001448324
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر
تهران  -خالد -اســامبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای
احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام  :شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
 .گردشکار :بتاریخ شانزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
اصل  49قانون اساســی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه
 140140920000493186تحت 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.
(رای دادگاه ) :
در خصوص شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان جاســک  ،شهر لیردف  ،لیردف شــمالی  ،قطعه  ، 22به
مساحت2500مترمربع از 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  140140390001068298مورخه  1401/05/03مستندا ً 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 /181/184396ن مورخه  1401/06/07درخواست 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
دادگاه های اصل  49قانون اساسی) می باشد .

سالهای گذشته ،تعداد ساکنان ابیانه به چند صد نفر کاهش یافته
است اما این افراد همچنان به سبک سنتی زندگی میکنند .مردم
در ابیانه هنوز لباس محلی میپوشــند و در این روستا مغازهای
وجود دارد که به شما هم اجازه میدهد تا پوشیدن لباس محلی
را تجربه و عکاسی کنید.

شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 141692
موضوع مناقصه :اجرای سيستم های روشنایی ،اعالم و اطفای حریق و قفسه بندی انبارهای قطعات مصرفی و ملزومات ایمنی -اداری شرکت
فوالد هرمزگان به روش EPC
مدت قرارداد 10 :ماه از تاریخ ابالغ  .مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان با ارســال اسناد ذیل به شماره فکس  076-33530145و آدرس ایمیل  Gilani.r@hosco.irمی توانند
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 -1واریز مبلغ  500،000ریال به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ،به نام شرکت فوالد هرمزگان
جنوب بابت خرید اسناد مناقصه  -2نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات -1 :تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ( 1.785.000.000یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون)ريال خواهد بود.
 -2نوع تضمین :الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما :مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید
باشد .ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند.
ج) جدول زمانی انجام مناقصه:

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/06/30

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/07/18

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/07/19

نکته :تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  33530003با کد  076داخلی ( 3235اطالعات بازرگانی) و
داخلی ( 8508اطالعات فنی) تماس حاصل نمایند.
قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 142970

موضوع مناقصه :تهیه ،ساخت و نصب استند آچار حمل شل در سالن فوالدسازی به روش PC
مدت قرارداد 9 :ماه از تاریخ ابالغ
مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس  076-33530145و آدرس ایمیل  Gilani.r@hosco.irمی توانند
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 -1واریز مبلغ  500،000ریال به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ،به نام شرکت فوالد هرمزگان
جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
 -2نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات -1 :تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ( 730/000/000/-هفتصد و سی میلیون)ريال خواهد بود.
 -2نوع تضمین :
الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما :مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند.
ج) جدول زمانی انجام مناقصه:

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/06/30

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/07/18

نکته :تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/07/19

متقاضیان برای آگاهی بیشتر میتوانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  33530003با کد  076داخلی ( 3235اطالعات بازرگانی)
و داخلی ( 8944اطالعات فنی) تماس حاصل نمایند.

قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
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حوادث
در امتداد تاریکی

ماجرای طالق پیرزن از مرد خسیس!
سال ها سختی و نامالیمات زندگی را تحمل کردم تا فرزندانم سرنوشت تلخی نداشته باشند
و آینده آن ها به دلیل بداخالقی های همسرم تباه نشود اما اکنون قصد دارم به این زندگی
مشترک پایان دهم چرا که ...

این ها بخشــی از اظهارات زن  65ساله ای است که قصد داشت از همسر  75ساله اش طالق
بگیرد .او با بیان این که همسرم مردی خسیس و بداخالق است ،درباره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :پدرم کارمند دولت بود و درباره تحصیل فرزندانش حساسیت
ویژه ای داشت به همین دلیل همه خواهران و برادرانم تحصیالت عالیه داشتند من هم وقتی دیپلم
گرفتم بالفاصله در آموزش و پرورش استخدام شدم و به عنوان آموزگار به تدریس پرداختم در
عین حال وارد دانشگاه نیز شدم و همزمان مدرک لیسانسم را هم گرفتم ،در همین روزها بود که
«رضا» به خواستگاری ام آمد.او که از آشنایان و بستگان دور پدرم بود بیشتر از  10سال با من
اختالف سنی داشت به دلیل همین تفاوت سنی مایل به این ازدواج نبودم ولی پدرم معتقد بود سن
فقط یکی از مالک های ازدواج است و به خاطر شرایط و موقعیت های مناسب دیگر رضا نباید
فقط به مالک سن تاکید کنم چرا که او نیز کارمند آموزش و پرورش بود و می توانست آینده شغلی
اش را تضمین کند از سوی دیگر هم پدرم او را جوانی سر به زیر و سالم می دانست که اهل رفیق
بازی نیست این گونه بود که با پیشنهاد پدرم پای سفره عقد نشستم و به خواستگاری او پاسخ مثبت
دادم اما هنوز مدت زیادی از ازدواج ما نگذشته بود که فهمیدم همسرم مردی بداخالق و تندمزاج
است که با کوچک ترین موضوع کم اهمیت کنترل رفتارش را از دست می دهد و با عصبانیت و
پرخاشگری مرا به باد کتک می گیرد در حالی که حدود یک سال از زندگی مشترکمان گذشته بود
من ماجرای کتک کاری های همسرم را برای پدرم بازگو کردم و به خانواده ام گفتم دیگر حاضر
نیستم با شوهرم زندگی کنم و قصد جدایی از او را دارم اما چند روز بعد از این ماجرا متوجه شدم
باردار هســتم وقتی این خبر را به مادرم دادم او بسیار خوشحال شد و تاکید کرد با به دنیا آمدن
فرزندم شیوه زندگی ما نیز تغییر می کند و رفتار همسرم رنگ و بوی عاشقانه می گیرد ولی با تولد
دخترم نه تنها روابط عاطفی ما بهبود نیافت بلکه خساست نیز بر بداخالقی های او افزوده شد با آن
که من شاغل بودم و خودم درآمد داشتم اما هرگز اجازه نمی داد از همین پول برای خودم یا دخترم
هزینه کنم ،با وجود این همه نامالیمات و سختی ها ،این زندگی مشترک را تحمل می کردم تا آینده
دخترم تحت تاثیر این ازدواج نامبارک قرار نگیرد.سه سال بعد و در حالی که «سالومه» دختر دیگرم
نیز به دنیا آمده بود روابط عاطفی ما بسیار سردتر از گذشته ادامه می یافت به طوری که گویی هیچ
عشق و عالقه ای بین ما وجود نداشت با همه این تلخکامی ها من فقط به آینده و سعادت دخترانم
می اندیشیدم و برای پیشرفت آن ها سکوت می کردم تصمیم گرفته بودم کتک کاری ،خساست
و بداخالقی های همسرم را به هر طریق ممکن تحمل کنم تا فرزندانم به خوشبختی برسند و زیر
دست نامادری بزرگ نشوند.خالصه اکنون که  43سال از ازدواج ناخواسته ام می گذرد دخترانم
تا مقطع دکترا و در رشــته های مهندسی تحصیل کرده اند و بعد از ازدواج زندگی آرام و شیرینی
را تجربه می کنند اکنون که خیالم آسوده شده است و می دانم دو فرزندم در مسیر سعادت قرار
گرفته اند من هم تصمیم دارم از همسرم طالق بگیرم و بقیه عمرم را در آسایش سپری کنم چرا که
اکنون با آن که او بیشتر از  74سال دارد حتی اجازه روشن کردن کولر را به من نمی دهد و تاکید
می کند که باید بادبزن حصیری تهیه کنم تا قبض های برق سنگین نشود .خساست های مالی او به
حدی رسیده است که حتی اجازه نمی دهد برای بیماری دیابتم انسولین تهیه کنم و ...

غرق شدن نوجوان بشاگردی در سد

گروه حوادث //نوجوان بشاگردی در سد سهران بشاگرد غرق شد.

دهیار روســتای بندبارک گفت :شماری از نوجوانان روستا که برای گردش به اطراف روستا رفته
بودند در مسیر بازگشت هنگام عبور از کنار سد ،پای این نوجوان از تاج سد سر خورده و به پایین
سکوی دست ساز برخورد کرده و پس از افتادن در حوضچه سد غرق می شود.عباس احمدی گفت:
متاسفانه در هنگام سر خوردن این نوجوان ،همراهان وی متوجه این حادثه نمی شوند و پس از غیبت
این نوجوان دوستانش جنازه وی را در سد پیدا می کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پزشکی
قانونی ضربه مغزی را علت مرگ اعالم می کند.

افزایش ۱۰۰درصدی استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان در هرمزگان

گروه حوادث //رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
از افزایش  ۱۰۰درصدی استفاده از پابند الکترونیکی
برای زندانیان در این استان خبر داد.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی تصریح
کرد :در راســتای اجرای مصوبات نشست ساماندهی

و کاهش جمعیت کیفری زندان های اســتان هرمزگان،
نســبت به اجرای آرای معوق صادره برای استفاده از
پابند الکترونیک اقدام شد .وی در ادامه افزود :بر اساس
مصوبه مذکور؛ قاضی دفتر رســیدگی به امور زندانیان
مأموریت یافت با پیگیری از طریق اداره کل زندان های
استان هرمزگان ،زندان سما ،شعب اجرای احکام و شعب
دادگاه و محاکم اســتان جهت تسریع در اجرای احکام
معوق در این خصوص اقدام نماید .قهرمانی خاطر نشان
کرد :در نتیجه اجرای مصوبه مذکور و نصب  ۱۱۴عدد
پابند الکترونیک از تاریخ ابالغ مصوبه در دهم مردادماه
 ۱۴۰۱تا دهم شــهریور ماه ،شاهد رشد بیش از ۱۰۰
درصدی استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان در
مقایسه با مدت مشابه ماه قبل از آن می باشیم .این مقام
قضایی همچنین بیان داشت :خوشبختانه با توجه آمار

گروه حــوادث //فرمانــده انتظامی
هرمزگان از کشف 283کیلو و 800گرم
انواع مــواد مخدر و دســتگیری 4
قاچاقچی طی دو عملیات جداگانه در
وی افــزود :تیم هــای عملیاتی پلیس چغازردی حین کنترل خودروهای عبوری
شهرستان میناب خبر داد.

ســردار غالمرضا جعفــری فرمانده
انتظامــی هرمزگان اظهار کــرد :اجرای
طرح نصر و مبارزه با قاچاق مواد مخدر
و برخورد با قاچاقچیان  ،مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر شهرســتان میناب
از حمل مقادیری مواد مخدر ازســمت
یکی از روســتاها به مینــاب مطلع و
موضــوع را در دســتور کار قرار دادند.

واقع در محور «میناب -بندرعباس» به
یک دســتگاه خودرو جک یخچال دار
مظنون و در بازرسی از آن 136کیلو گرم
حشــیش و  17کیلو و 300گرم تریاک
که به طرز ماهرانهای درون سبدهای یخ
جاساز شده بودند کشف و دو قاچاقچی
را دستگیر کردند.
ســردارجعفری با اشــاره به اینکه در
مجموع 283کیلو و  800گرم انواع مواد

فروش بلیت های جعلی جام جهانی قطر در کیش
گروه حــوادث //رئیس پلیس فتا کیش در خصوص جام جهانی را حتما از سایتهای معتبر تهیه کنند و برای
کالهبــرداری به بهانه خرید بلیــط جام جهانی به تماشای جام جهانی و سفر به قطر حتما از طریق دفاتر
شهروندان جزیره کیش هشدار داد.
و شــرکتهای مسافرتی اقدام کنند.وی گفت :کاربران
های
ط
بلی
شهروندان
سرگرد محســن بابایی گفت:
به صفحات تبلیغاتــی جام جهانی که اقدام به دریافت

 15صفر 1444

ارائه شــده از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور ،جایگاه زندانهای استان هرمزگان بر
اساس شــاخصهای نوزده گانه ارائه شده توسط قوه
قضاییه ارتقاء یافته و این اســتان ،رتبه دوم کشــور را
کسب نموده است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
در پایان تأکید کرد :به منظور اجرای مفاد ســند تحول
قضایی و عمل به دستورات ریاست محترم قوه قضاییه،
یکی از مهمترین رویکردهای دســتگاه قضایی استان،
حبس زدایــی و کاهش جمعیت کیفری اســت که به
همین منظور برنامه بازدیدهای منظم ،مستمر و هدفمند
مســئولین و قضات از زندانها و بازداشــتگاهها برای
تسریع در رسیدگی به مطالبات و مشکالت زندانیان و
اســتفاده از مجازات های جایگزین حبس ،به صورت
مستمر ،پیگیری و عملیاتی می شود.

کشف 283کیلو انواع مواد مخدر در میناب

این شهرستان با هماهنگی قضایی حین
گشت زنی در محور هشتبندی  -میناب
به محل مورد نظر اعزام و پس از مشاهده
خــودروی مورد نظر موفق شــدند آن
را متوقف و در بازرســی به عمل آمده
 130کیلو و 500گرم تریاک کشــف و
دو قاچاقچی را دســتگیر کنند.این مقام
ارشد انتظامی اظهار داشت :همچنین طی
عملیاتی دیگر  ،مأموران انتظامی پاسگاه

دوشنبه  21شهریور 1401

سال بیست و یکم شماره 3977

جهان
هالکت  ۷تروریست داعش در االنبار عراق
منابع عراقی از هالکت  ۷تروریست داعش از جمله یک سرکرده
این گروه تروریستی ملقب به ابونهاد در حمله هوایی در استان االنبار
خبر دادند.منابع امنیتی عراق از هالکت  ۷نفر از تروریســت های
داعش از جمله یک ســرکرده این گروه تروریستی در االنبار واقع
در غرب عراق خبر داد.بر اســاس این گزارش ،منابع امنیتی عراق
اعالم کردند که در حمله هوایی در استان االنبار واقع در غرب این
کشور  ۷تروریست داعش از جمله حمود حماده علی حویش ملقب
به ابونهاد یکی از ســرکردگان این گروه تروریستی کشته شدند.در
بیانیه مراجع امنیتی عراق آمده است که در پی اقدامات اطالعاتی و
رصد تحرکات عناصر و سرکردگان داعش از سوی اداره اطالعات
نظامی یک مخفیگاه مهم تروریست ها در منطقه الجالیات در االنبار
کشف و شناسایی شد.این بیانیه می افزاید که در پی این اقدام ،نیروی
هوایی عراق مختصات کامل این هدف را دریافت کرده و آن را مورد
حمله قــرار دادند.طبق اعالم مراجع امنیتی عراق و طبق داده های
اطالعاتی اولیه ،هفت تروریست داعش از جمله حمود حماده علی
حویش ملقب به ابونهاد در این حمله هوایی به هالکت رسیدند.این
در حالی است که یک منبع امنیتی در فرماندهی حشد شعبی در استان
االنبار هم پیش از این گفت که نیروهای حشد شعبی در جستجوی
بقایای گروه جنایتکار داعش ،عملیاتی را در منطقه صحرایی غرب
االنبار آغاز کردند.این منبع امنیتی گفت :نیروهای امنیتی حشد شعبی
در پــی دریافت اطالعات امنیتی مبنی بر وجود بقایای داعش ،در
بیابان های منطقه «راوه» در غرب االنبار مستقر شده و عملیات خود
را آغاز کرده اند.این منبع با اشاره به اینکه این عملیات در چارچوب
برنامه امنیتی برای پیگرد بقایای داعش صورت گرفته ،افزود :این
عملیات چند روز پس از پیدا کردن  ۴جســد از تروریست های
داعش در داخل یک تونل مخفی در این منطقه آغاز شد.

مخدر کشف 4 ،قاچاقچی دستگیر و دو
دستگاه خودرو توقیف شد ،بیان داشت:
متهمان با تشــکیل پرونده جهت ســیر
مراحل قانونــی به مرجع قضائی معرفی
شدند.
به گــزارش فارس ،فرمانــده انتظامی
هرمزگان خاطرنشــان کرد :در ســایه
اقدامات اطالعاتی پلیس ،ســوداگران
مرگ از توزیع و انتقال این محموله مواد
افیونی که به واقع توزیع و مصرف هر گرم
آن گرفتار کننده مردم است و از شهروندان
انتظار داریم در صورت اطالع از اینگونه
موارد ،مراتب را به پلیس گزارش کنند.

اطالعات هویتی و مالی مینمایند اعتماد نکنند.سرگرد
بابایی گفت :به پیامکهای مشکوک مرتبط با مسابقات
جام جهانی که حاوی لینکهای آلود میباشد اعتماد
نکنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان؛
رئیس پلیس فتا از شهروندان درخواست کرد هرگونه
موارد مشکوک را از طریق پایگاه پلیس فتا به نشانی
 cyberpolice.irگزارش کنند.

 ۳انفجار پیاپی در شهر کابل
رسانه های افغانستان از وقوع  ۳انفجار پیاپی در پایتخت این
کشور خبر می دهند.بر اساس اعالم این رسانه ،یک شاهد عینی در
این خصوص گفت :انفجار ناشی از یک بمب جاسازی شده در کنار
جاده بود.منابع مردمی در کابل از وقوع  3انفجار پیاپی در منطقه
ی دهند.از تلفات و خسارات
دشت برچی واقع در غرب کابل خبر م 
هنوز گزارشی در دست نیست و مسئوالن امنیتی طالبان تاکنون در
این خصوص اظهار نظر نکردهاند.تا کنون از تلفات و خسارات این
حادثه گزارشــی در دست نیست.مقامات دولت موقت طالبان در
افغانستان هم دراین باره بیانیه ای منتشر نکرده اند.

کشف  ۲تن میوه استوایی قاچاق در بندرعباس

مجوز گمرکی کشــف کردند.سرهنگ
دولتیــاری گفــت :ارزش این محموله
 ۲میلیارد ریال برآورد شــده است.به
گروه حــوادث //فرمانــده انتظامی (خربزه درختی) قاچاق خبر داد.
بندرعباس از یک دســتگاه خودروی گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وی
شهرســتان بندرعباس از کشــف
ســرهنگ تیمور دولتیــاری گفت :نیسان  ۲تن و  ۵۰۰کیلوگرم میوه پاپایا گفت :در این رابطه یک متهم دستگیر و
 ۲تــن و  ۵۰۰کیلوگرم میــوه پاپایا
ماموران ایست و بازرسی شهید میرزایی (خربزه درختی) خارجی قاچاق و فاقد تحویل مراجع قضایی شد.

آگهی مزایده بانک کشاورزی استان هرمزگان

کد ملک
ردیف در سامانه بانک
1

6521

2

5776

3

6998

4

مدیریت امور شــعب بانک در اســتان هرمزگان در نظر دارد امالک
مازاد بر نیاز خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند،
متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر  ،بازدید از امالک و
دریافت اســناد مزایده و تسلیم پیشنهاد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر

تا پایان وقت اداری مورخ 1401/7/4همــه روزه به جز ایام تعطیل از  (33350100واحد حقوقی )تماس حاصل فرمایند .آخرین مهلت تحویل
ساعت  8الی  13به مدیریت بانک کشاورزی استان هرمزگان به آدرس :پاکت های پیشنهاد قیمت به همراه سایر مستندات ساعت  12روز شنبه
بندرعباس –کــوی فرهنگیان –نبش چهــار راه فرهنگیان مراجعه و مورخ  1401/7/4می باشد .
اســناد مزایده را دریافت نمایند و یا با شماره تلفن های -33336191

آدرس ملک

پالکثبتی

نوع و میزان مالکیت

کاربری

مساحت(مترمربع)

قیمت پایه (ریال )

میناب-محلهلبرودخانه-خیابان
شهید امینی جنب بانک انصار

پالک 10فرعی از  326اصلی

ششدانگ عرصه و اعیان

آپارتمانمسکونی

68/96

 3/314/250/000ریال

قسمتی از ملک برابر طرح تفصیلی در مسیر اصالحات قرار گرفته و قیمت گذاری با لحاظ این موضوع انجام شده -ملک تخلیه و دراختیار بانک می باشد –
فروش با وضعیت موجود و مسئولیت ارائه تعهدات به شهرداری و اخذ مجوز برای نقل و انتقال با خریدار می باشد -فروش صرفا نقدی

استان کرمان -شهر کرمان -شهرک
شهید باهنر خیابان ظفر ساختمان نور

پالک  2527فرعی از  4اصلی

ششدانگ عرصه و اعیان

آپارتمانمسکونی

94

 10/340/000/000ریال

ملک در تصرف مالک سابق می باشد –فروش با وضعیت موجود -تخلیه باخریدار –فروش صرفا نقدی

665/667/594/325ریال

ملک در تصرف مالک سابق می باشد –فروش با وضعیت موجود -تخلیه و تصرف و مشکالت مربوط به تفکیک یا افراز سهم مشاعی باخریدار – فروش
صرفانقدی

میزان 647/480/579/314سهم مشاعی
بندرعباس -محله خواجه عطا – بلوار خیابان
پالک صفر فرعی از  3882اصلی از 2/610/000/000/000سهم از ششدانگ تجاری و مسکونی
تربیت بدنی ساختمان در حال ساخت
عرصه و اعیان ساختمان در حال ساخت
استان کرمان = شهر رفسنجان شهرک
میزان سهم مشاعی از عرصه
صنعتیرفسنجان-جنبکارخانهشرکت پالک  510فرعی از  2093اصلی میزان  66/177سهم از  96سهم
صنعتی
(کل عرصه  97/269/849/840 22375/5ریال
ششدانگ عرصه و اعیان
مترمربع)
آبرسانانکرمان
کل عرصه تقریبا  4567متر و کل اعیان
تقریبا  31026مترمربع در  13/5طبقه که
سهم مشاعی بانک مورد مزایده می باشد

توضیحات و شرایط مزایده:
 – 1مبلغ ســپرده شرکت در مزایده معادل  % 5مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که باید
بصورت نقدی (واریز به حساب بانک کشاورزی و بلوکه توسط شعبه)و یا طی یک فقره چک تضمینی
همراه اسناد مزایده ارائه گردد-2.بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد و صرف
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد داللت بر قبول بانک ندارد و قبول پیشنهاد خریدار منوط به ابالغ
کتبی به وی خواهد بود و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت-3.کلیه امالک
با وضع موجود واگذار می گردد  .لذا برای امالکی که دارای متصرف می باشــند  ،تخلیه و خلع ید و
رفع تصرف برعهده خریدار می باشــد  -4 .مطالبات تامین اجتماعی  ،دارایی  ,شــهرداری  ,رفع
بازداشتی های احتمالی بعد از سند رهنی ،حق الوکاله وکیل و غیره مربوط به ملک چه رقم آن مشخص
باشــد چه نباشد برعهده برنده مزایده می باشــد .در این راستا الزم است قب ً
ال خریدار از وضعیت
بدهی های احتمالی ملک به سازمانهای مرتبط اطالع کامل پیدا کرده و با آگاهی کامل اقدام به پیشنهاد
خرید نماید -4.شــرایط پرداخت  ،نقدی و یا اقساطی در قالب تسهیالت اجاره بشرط تملیک با
سود مربوطه (در خصوص امالکی که اقساطی واگذار می گردد) می باشد.تبصره:1در فروش اقساطی
حداقل  %10مبلغ پیشنهادی باید بصورت نقدی پرداخت و مابقی طی تسهیالت اجاره بشرط تملیک

توضیحات

ملک در تصرف مالک سابق می باشد –فروش با وضعیت موجود -تخلیه و تصرف و مشکالت مربوط به تفکیک یا افراز سهم مشاعی باخریدار

با حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و مدت باز پرداخت حداکثر  5سال می باشد .این بند شامل
برخی از امالک با نظر بانک می گردد و شامل امالک تجاری و مسکونی نمی باشد.
تبصره :2در صورت داشتن خریدار متعدد اولویت با خریدار نقدی که باالترین قیمت را پیشنهاد داده
می باشد.
تبصره  :3صرف نظر از جدول آگهی فروش امالک مسکونی و تجاری ک ً
ال بصورت نقدی می باشد.
 -5ســایر شرایط و تعهدات متقاضی شرکت در مزایده در اسناد مزایده ( فرم شرکت در مزایده و
پیشنهاد قیمت) درج گردیده که باید پس از تهیه اسناد از بانک کشاورزی نسبت به تکمیل و امضاء
آنها اقدام و کلیه اسناد را در پاکت مهر و موم شده به بانک تحویل نماید -6.مکان و زمان دریافت و
تحویل اسناد مزایده  :بندرعباس-بلوار ابن سینا-نبش چهارراه فرهنگیان-مدیریت بانک کشاورزی
استان هرمزگان و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/7/4می باشد -7.مکان و زمان بازگشایی
پاکت ها و اعالم نتیجه :حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه مزایده به برندگان اعالم می گردد.
 -8بازدید از امالک مورد مزایده برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است .بدیهی است در صورت عدم
بازدید کلیه عواقب آن برعهده متقاضی خرید می باشد-9.مالک شرکت در مزایده دریافت  ،تکمیل و
تسلیم فرم شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت و تضمین سپرده شرکت در مزایده به مدیریت بانک

کشاورزی استان هرمزگان و اخذ رسید می باشد-10.امالکی که عرصه آنها واگذاری امور اراضی یا
شهرک صنعتی و غیره عرصه دولتی) می باشد( بانک تکلیفی درانتقال رسمی سند اجاره ملک ندارد و
بانک صرفاً نسبت به معرفی خریدار به مدیریت امور اراضی استان بعنوان جانشین در عرصه اقدام
می نماید و مســئولیت پرداخت بدهی های احتمالی ملک به سازمان مذکور و غیره جهت اخذ سند
اجاره رسمی ملک و پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با خریدار می باشد -11.بانک تعهد و تکلیفی در
خصوص انتقال پروانه بهره برداری و سایر امتیازات ملک (آب و برق و تلفن و پروانه چاه و غیره ) را
ندارد و کلیه عواقب و هزینه های نقل و انتقال آن در هر زمان بر عهده خریدار می باشد.
 -12درفروش امالک صنعتی و تولیدی که دارای ماشــین آالت می باشــند ارائه تضمین کافی به
میزان ارزش ماشین آالت در واگذاری اقســاطی الزامی می باشد -13.هزینه خرید اسناد مزایده
 1/000/000ریال می باشد .
 -14شــرایط مزایده فوق بصورت کلی برای تمامی امالک بانک نوشته شده و صرف نظر از امالک
مورد مزایده می باشد لذا تشخیص و تفسیر مفاد آن بر عهده بانک می باشد و متقاضیان الزم است
در صورت هرگونه ابهام قبل از تکمیل و ارائه اسناد مزایده با مراجعه به واحد حقوقی بانک نسبت به
رفع ابهام اقدام نمایند.
شناسه آگهی 1378600 :

روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان

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

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهر نساجی  ،جاسک را بی رقیب خواهد کرد

 15صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3977

ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان //مهندس
دوستی استاندار هرمزگان در دیدار و تحویل قرارداد
گروه سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع ،شهر
نساجی جاسک بر اهمیت فقرزدایی شهرنساجی و
تمرکز آن بر ترکیب زنجیره های تبدیلی -تکمیلی
تاکید کرد.

خبری

33دانش آموز در کیش نیازمند کمکهای خیران هستند
گروه شهرستان //رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش گفت:
 ۳۳دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش این کمیته نیازمند حمایت
خیران در شــور عاطفه ها برای ادامه تحصیل هســتند .ایوا صمیمی
اظهار داشــت :کمیته امداد امام خمینی (ره) همه ساله در آستانه سال
تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس به منظور ترویج سنت های حسنه
اسالمی و فرهنگ احسان و نیکوکاری با هدف کمک به دانش آموزان
نیازمند با همکاری آموزش و پرورش ،سازمان دانش آموزی ،بسیج و
اقشــار مختلف مردم و خیران اقدام به برگزاری جشن ملی عاطفه ها
می کند.وی اضافه کرد :امســال شور عاطفه ها با ماه صفر و رزمایش
احسان حسینی مقارن شده اســت که این شور با شعار «باهم مشق
محبت بنویســیم» از  ۱۹شــهریور تا  ۱۵مهر ماه به مدت  ۲۸روز با
هدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند همزمان با سراسر
کشور در جزیره کیش برگزار می شود.صمیمی یادآور شد :نیکوکاران
و خیراندیشان می توانند به روش های مختلف از جمله کد دستوری
*( # ۷۷۷۷*۷۷۸۸ستاره۸۸۷۷ســتاره۷۷۷۷مربع) ،واریز وجه به
شماره کارت مجازی  ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۰۱۳۲و یا مراجعه به پایگاه
دائمی کمیته امداد امام خمینی (ره) به آدرس سفین ،میدان سعدی ،غرب
بــازار پارس خلیج دانش آموزان را از کمک های خود بهره مند کنند.
بــه گزارش ایرنا ،وی گفت :هم اکنون در این جزیره  ۳۲دانش آموز و
یک دانشــجو به عنوان مددجو تحت پوشــش خدمات کمیته امداد
امام خمینی (ره) کیش هســتند و عالوه بر آن این نهاد به حدود ۱۰۰
دانش آموز دیگر به عنوان مدد خواه نیز کمک های موردی ارائه می کند.
آغاز ترانزیت خودرو در بندرشهید باهنر
گروه شهرســتان //مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق
هرمزگان از سرگیری ترانزیت خودرو از مبدا کشور امارات از طریق
این بندر به مقصد کشــورهای آسیای میانه و عراق پس از چندسال
وقفه خبر داد.حمیدرضا محمدحسینی تختی افزود :بعد از وقفه چند
ساله در ترانزیت خودرو به کشورهای خارجی ،این رویه در مرداد ماه
سال جاری از مبدا کشور امارات از طریق بندر شهید باهنر به مقصد
کشورهای آســیای میانه و عراق از سر گرفته شد.وی ادامه داد :در
مرحله نخست ترانزیت این خودرو ۹۱ ،دستگاه به کشورهای آسیای
میانه ترانزیت شده است.مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق
هرمزگان خاطرنشان کرد :با سیر صعودی در رویه ترانزیتی خودرو
این میزان دستگاه طی سال جاری افزایش خواهد یافت.محمدحسینی
تختی اضافه کرد :قرارگیری بندر شــهید باهنر از حیث نزدیکی به
کشورهای خلیج فارس و بهرهمندی از امتیاز ویژه برای رویه ترانزیتی،
این بندر را به پایگاه مهمی در منطقه تبدیل کرده است.به گزارش ایرنا؛
گفتنی است؛ بندر شهید باهنر از جمله بنادر استراتژیک و فعال کشور
است که قابلیتها و زیرســاختهای بهینه در رویههای صادراتی،
ترانزیتی و مسافری داخلی و بی نالمللی را دارد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ مهدی دوســتی استاندار
هرمــزگان در دیــدار و تحویل موافقــت اصولی و
مجوز های مربوطه به شــرکت های سرمایه گذار در

در دهمین گردهمایی قرارگاه مردم در بندرچارک انجام شد

تذکر رئیس دادگستری بندرلنگه به اداره
راهداری این شهرستان

رفع نواقص جاده های
بندرلنگه در اسرع وقت

عبدالحسین اسدپور گروه شهرستان //بدنبال انتقاد تند امام جمع ه
بندرلنگه درخطبه نماز جمعه مورخه  ۱۸شهریور ماه  ،1401در رابطه با
مسیر جاده بندرلنگه به پارسیان ،رئیس دادگستری بندرلنگه به اداره
راهداری این شهرستان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،رئیس دادگســتری شهرستان بندرلنگه
با تذکر جدی به راهداری این شهرســتان ،با بیان اینکه در اســرع
وقت نسبت به رفع نواقص جادهای اقدام نمایند و در غیر اینصورت
عالوه بر جبران خسارت به عنوان ترک فعل برای مسئوالن آن اداره
تشــکیل پرونده و برخورد قضایی خواهد شد.علیرضا جابر رئیس
دادگستری شهرستان بندرلنگه با اشــاره به تصادفات و واژگونی
خودروها در جادههای شهرستان بندرلنگه ،یادآور شد :در خصوص
عدم ایمنسازی جاده و نداشتن شانه و اختالف ارتفاع سطح جاده با
کنار آن بیش از سی سانتی متر و کم عرض بودن جاده نقص ماده ۱۹
قانون ایمنی راه و راه آهن که مشکل تمامی جادههای مسیر بندرلنگه
هســت ،اداره راهداری مقصر میباشــد.وی خاطرنشان کرد :اداره
راهداری وحمل و نقل جادهای میبایست نسبت به همسطحسازی
سطح جاده اقدام نماید و این مشکل تمامی جادههای بندرلنگه است
و تاکنون در تمامی پروندههــا به میزان  ۵۰درصد این اداره مقصر
شناخته شده است.رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه ضمن تذکر
جدی به اداره راهداری این شهرستان ،عنوان کرد :باید در اسرع وقت
نســبت به رفع نواقص جاده های بندرلنگه اقدام نمایند و در غیر
اینصورت عالوه بر جبران خسارت به عنوان ترک فعل برای مسئوالن
آن دستگاه تشکیل پرونده و برخورد قضایی خواهد شد.الزم به ذکر
است؛ هفته گذشته در یکی از حوادث جادهای در شهرستان بندرلنگه
بر اثر برخورد سه خودروی سواری به یکدیگر  6نفر از هموطنانمان
فوت کردند و چند نفر دیگر راهی بیمارستان شدند.

ارائه  ۲۲۰۰خدمت دندانپزشکی و پزشکی

گروه شهرستان //دکتر محمدرضا مهری مشاور
استاندار هرمزگان در امور پزشکی گفت :قرارگاه
مردم در بخش ســامت نمود عینی و عملی
برنامه های خدمت رســانی است که با تأکید و
حمایت استاندار هرمزگان دهمین دوره خود را
در بندرچارک برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر محمدرضا مهری
مشاور پزشکی استاندارهرمزگان از دهمین دوره
خدمت رســانی قرارگاه مردم خبرداد و گفت :از
صبح روز چهارشــنبه  ۱۶شهریور تا عصر شنبه
 ۱۹شهریور دهمین اردوی بخش سالمت قرارگاه
مردم در خدمت مردم شریف بندرچارک از توابع
شهرســتان بندرلنگه بود .دکتر مهری با اشاره به
همراهی پزشکان متخصص در این اردو افزود۹ :
دندانپزشک و  ۶متخصص مغز و اعصاب؛ جراحی؛
روانشناسی؛ داخلی؛ زنان و زایمان؛ سونوگرافی؛
پزشک عمومی و ۴نفر بهداشتکار دهان و دندان
در تیم جهادی این دوره خدمت کردند.مشــاور

امورپزشکی استاندار هرمزگان با تاکید بر تامین
هزینه ی امکانات ،تجهیزات و دارو توسط استاندار
هرمزگان از محل مسئولیت های اجتماعی صنایع
گفت :در مدت چهار روزه این دوره ،پزشکان در
دوشــیفت صبح و عصر در مرکز جامع سالمت
بندرچارک  ۱۵۳۲خدمت دندانپزشــکی و ۶۶۸
خدمت پزشکی شــامل  ۴۵۰سونوگرافی؛ ۱۲۵
ویزیت متخصــص داخلــی؛  ۶۰ویزیت مغز و
اعصاب؛ ۵۷ویزیت زنــان و زایمان؛  ۲۰ویزیت
جراحی و  ۸جلســه روانکاوی پیشرفته فردی
و خانواده ارائــه کردند.وی نکته مهم کار قرارگاه
مردم در بخش سالمت را پیگیری درمان بیماران
با تشــخیص پزشــک عنوان کرد و ادامه داد :در
دوره هــای قبل اعزام بیمار به بیمارســتان های
بندرعباس و خارج اســتان هم داشتیم که تحت
عمل جراحی قرنیه ،تعویض لنز  ،آب مروارید یا
آنژیوگرافی قرارگرفتند و هماهنگی اعزام و عمل
توسط قرارگاه و بصورت رایگان انجام شده است

.گفتنی است  ۱۲بهمن  ۱۴۰۰اولین کاروان سالمت
قرارگاه مردم برنامه خدمات رسانی خود را به مدت
 ۱۰روز در محله دو هزار بندرعباس آغاز کرد و
با مشارکت  ۲۱پزشک و  ۲۵دندانپزشک؛ ۱۵۰۰
خدمت رایگان پزشکی به مردم ارائه شد.دومین گام
نیز در  ۲۸بهمن با حضور کاروان سالمت در محله
نخل ناخدای بندرعباس با مشارکت  ۱۰پزشک و
 ۱۵دندان پزشک بود که  ۷۸۰نفر خدمت گرفتند.
در سوم فروردین سومین اردو این گروه به جاسک
و لیردف بود و طی  ۱۴روز حضور در این منطقه ۲
هزار و  ۸۸۰خدمت پزشکی با حضور  ۲۰پزشک،
 ۲۵دندانپزشک و  ۳۷دستیار انجام دادند.چهارمین
برنامه قرارگاه مردم  ۱۲اردیبهشت با مشارکت ۶
پزشک و  ۱۴دندانپزشک به مدت  ۵روز بود که
 ۱۱۷۰خدمت پزشکی به مردم روستای باغ باالی
قشم ارائه کردند ۱۲.خرداد پنجمین ایستگاه قرارگاه
مردم در سندرک میناب ،با مشارکت  ۱۰پزشک،
 ۱۴دندانپزشک و  ۹دستیار بوده که در مدت چهار

روز  ۶۵۱۴خدمت پزشکی ارائه و  ۲۰نفر را برای
انجام عمل جراحی به مینــاب اعزام کردند۱۳ .
خرداد نیز همزمان ششــمین اردو با مشارکت ۹
پزشک ۱۵ ،دندانپزشک و  ۲۶دستیار به مدت ۴
روز با حضور در بشاگرد بیش از  ۵هزار و ۳۰۵
مورد خدمت به مردم این منطقه ارائه دادند و ۱۰۰
نفر را بــرای انجام جراحی آب مروارید ،تعویض
لنز و آنژیوگرافی به ســایر مراکز درمانی استان و
خارج استان اعزام کردند ۱۴ .تیرماه و  ۱۴مردادماه
هفتمین اردوی تیم جهاد سالمت قرارگاه با حضور
 ۳پزشک و  ۱۶دندانپزشک دو بار به هرمز اعزام
شدند و در مدت چهار روز  ۱۱۶۳خدمت به مردم
هرمز ارائه کردند و  ۸۸بیمار نیز برای انجام عمل
جراحی پیشــرفته دندان در بندرعباس پذیرش
شــدند .در تیرماه هشتمین گروه پزشکی قرارگاه
مردم با حضور در بوموسی با مشارکت  ۴پزشک
 ۲۰۱خدمت به مردم این منطقه ارائه دادند .نهمین
مقر قرارگاه مردم نیز از  ۲۳تا  ۲۶تیرماه شهرستان
ســیریک بوده اســت که بیش از  ۶هزار و ۴۳۹
نفر خدمت درمانی انجام و  ۱۷بیمار از روستاهای
سیریک برای عمل جراحی آب مروارید ،ناخنک
و آنژیوگرافی به بندرعباس اعزام شدند.

شهرک صنعتی بشاگرد با  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی درحال تکمیل است

گروه شهرستان //فرماندار بشــاگرد گفت :شهرک صنعتی این
شهرستان  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای بهرهبرداری
نیازمند شبکه آبرسانی است.

یعقوب دادعلی زاده اظهار داشــت :بنا شده استانداری هرمزگان و
شرکت شــهرکهای صنعتی این استان با همدیگر مساله آب را حل
کنند.وی ادامه داد :بودجه مورد نیاز برای رساندن آب به شهرک صنعتی
بشاگرد از سهم استانداری در بودجه امسال دیده شده و بایستی شرکت
شهرکهای صنعتی هم سهم خود را بیاورد تا سه کیلومتر باقی مانده
از شــهر سردشت تا شهرک صنعتی لوله گذاری شود.وی اضافه کرد:

آگهی مزایده ( نوبت اول )

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 0100669ب در خصوص دعوي على حاجی زاده عليه بهجت الملوك فرحمند که
محکوم به فروش ملك مسكونی گردیده است که در این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود  .خالصه گزارش بازدید :احتراما ،در اجراي
قرار کارشناسي ارزيابي شماره  140140440000173616مورخ( 1400/05/31پرونده شماره  140040920001269356بایگاني  ) 0100669در خصوص بررسي
موارد اعتراض مندرج در دفتر لوایح  ،دعوي على حاجي زاده (خواهان ) و طرفيت نويد حاجي زاده و بهجت الملوك فرحمند و عظیم رنجبر خوانده )  ،ضمن اطالع
رساني به طرفین پرونده با هماهنگي خوانده در مورخ  1401.06.08به محل مراجعه گردید و مطابق عکسها و کروکي پیوست از ملك مورد نظر واقع در بندرعباس
قوه قضائیه
 ،گلشهر جنوبي  ،خیابان موسي زاده بازدید به عمل آمد و گزارش کارشناسي هیات سه نفره منتخب  ،به شرح ذیل ایفاد میگردد :الزم به ذكر است مشخصات ذکر دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
شده و اطالعات ثبتي و بهره برداري بر اساس مدارك ارائه شده و مشاهدات عيني در ملك موجود میباشد .چنانچه پس از تحریر این گزارش ،مدارك و مستندات
و اطالعات متكي به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد ،که در نتیجه حاصله و مبلغ ارزيابي موثر واقع شود ،مسئولیتی متوجه کارشناس نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود شمول اقدام هاي
بعمل آمده مي باشد .آدرس ملك  :بندر عباس گلشهر جنوبي  ،خیابان موسي زاده  ،کد پستي  ( 7916968515محدوده شهري) مشخصات ثبتي  :شش دانگ عرصه و اعیان ملك به شماره يك
هزار و هشتصد و هشتاد و هفت فرعي از يك اصلي مفروز و مجزي شده از دویست و سیزده وغیره فرعي از اصلي مذكور قطعه پنجاه و پنج تفكيكي به مساحت  200متر مربع ( دویست متر
مربع ) به نام بهجت الملوك فرحمند فرزند سید جواد ( مطابق سند تک برگ به شماره  814677ب  )98مشخصات اعياني و متعلقات  :مورد بازدید عبارتست از ملك وياليي يك طبقه  ،جنوبي
 ،سه خوابه با مصالح بنایی و قدمت ساخت باال و نوسازي شده به مساحت اعياني موجود (تقریبا  160متر مربع زیربنا) در عرصه به مساحت  200متر مربع با درب ورودي داخلي ضد سرقت و
دربهای اتاقها چوبي و پنجره ها فلزي آهني و دیوارها داخلي و سقف گچکاري با ابزار ساده و رنگ میباشد و کف سراميك ميباشد و واحد دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه دارای کابینت هاي
گالس میباشد .و برخي قسمتهاي پذيرايي سنگ آنتيك اجرا گردیده واحد دارای سیستم سرمایشی کولر اسپیلت میباشد و اتاقها داراي پرده و کمد میباشد .و ملك مبله و در زمان بازدید مورد بهره
برداري به صورت مسكوني میباشد نماي شمالي ساختمان در ضلع مشرف به خیابان سنگ پالك ميباشد و دارای درب ورودي فلزي ماشین رو میباشد و کف حیاط شمالي موزاييك و دیوارها
سنگ میباشد .و حياط ضلع جنوبی کف موزاييك و دیوار ها سیمانکاري میباشد .ملك در زمان بازدید دارای انشعاب آب و برق میباشد و مبله به صورت مسکونی میباشد .و بنا بر اظهارات خوانده
توسط ایشان مورد بهره برداري به صورت مسکونی میباشد.و در رهن و اجاره نمیباشد .کارشناسي و ارزيابي  :با توجه به مراتب فوق الذكر و موارد مندرج در شرح گزارش و موقعیت عرصه و
کار بري و قدمت بنا و دسترسي به خیابان اصلی و مدارك ارائه شده و سایر موارد کارشناسی  ،ارزش کل ملك شامل ششدانگ عرصه و اعياني و متعلقات و انشعابات مربوطه جمعا به مبلغ كل
(52.500.000.000/ .پنجاه و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) جهت پایه مزایده  ،ارزشگذاري و تعيين قيمت میگردد  .شایان ذکر است  :مبلغ ارزيابي ذكر شده صرفا ارزش ملك ميباشد و شامل
مبالغ رهن و توقيفي و يا بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي ويا حقوقي و عوارض و مالیات ویا مسير اصالحات شهرداري نميباشد .گزارش حاضر صرفا برمبناي مدارك ارائه شده و ارزش گذاری
بر عرصه و اعیانی میباشد و به منزله احراز مالكيت به هيچ يك از طرفین نامبرده در شرح گزارش نميباشدو صالحيت پروانه هیات کارشناسی صرفا کارشناسي ارزيابي ميباشد -1 .فروش نقدي
است  .و حداکثر مهلت پرداخت بها يك ماه می 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 مزايده با هماهنگی اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد 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 روز شنبه ساعت  11مورخ 1401/07/02در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس واقع
در رسالت جنوبی کوچه فتح المبين مجتمع قضايي شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  - 6.در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه
مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول كسر احتمالي قيت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيفا میشود و سپرده
تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

مجتبی عطایی زاده بندری -دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس

آگهی فقدا ن سند مالکیت

بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی شهرنساجی
هرمــزگان کــه بــا حضــور معاونــان و مدیران
جهادکشــاورزی ،صمت ،منابع طبیعی و شرکت های
سرمایه گذار برگزارشد ،گفت :ما نیازمند یک صنعت
ضدفقر بودیم که مزایای نســبی کشــور را در طیف
گسترده ای از مردم توزیع کند و با عدالت و ایجاد اشتغال
انبوه مطابقت داشته باشد.مهدی دوستی سهم اشتغال در
نساجی را به نسبت سرمایه گذاری ،باال دانست و افزود:
زیرساخت های مهم کشاورزی -دامی و پتروشیمی که

الزمه این صنعتند در هرمزگان وجوددارد و توجه به
بازارهای گسترده داخلی و همسایگان ،سبب تسریع
در توسعه این صنعت خواهدشد.استاندار هرمزگان با
اشاره به سابقه کشت  ۲۵۰هکتاری پنبه در هرمزگان
گفت :تا بهمن ماه ســطح زیرکشــت پنبه به بیش از
 ۵۰۰۰هکتار می رسد.نماینده عالی دولت در هرمزگان
همچنین کشت  ۴۵۰۰اصله درخت توت با روش های
نوین تراکمی در حاجی آباد ،رودان و میناب را بخش
تکمیلی زنجیره کشاورزی شهرنساجی خواند و اظهار

داشت :برای تولید ابریشــم  ۱۰۰نفر نوغان داری را
آموخته اند و جهت ایجاد همزمان واحدهای پتروشیمی
مرتبط با نساجی نیز مذاکرات خوبی با هلدینگ ها و
شرکت های بزرگ داشــته ایم.وی ادامه داد :صنایع
تبدیلی -فرآوری هم برای استفاده از کنجاله و دانه های
روغنی راه اندازی و پشتیبانی می شوند که این ترکیب
مزیت های نســبی ،شهرنساجی جاسک را بی رقیب
می کند.اســتاندارهرمزگان در پایان تاکید داشــت:
« هرآنچه می خوریم و می پوشــیم باید از خودمان
باشــد» که این مهم و ایجاد شغل برای اکثریت قشر
متوسط به پایین در شهر نساجی هرمزگان قابل تعریف
است و مدیران ،کارشناسان ،ناظران و سرمایه گذاران
باید در این کار بزرگ که پشــتوانه عقلی و اعتقادی و
علمی دارد جهادی عمل کنند.

پیشنهاد شده آب مورد نیاز شهرک صنعتی هم از خط انتقال آب سد
جگین به سردشت تامین شود ،آن زمان میتوانیم صنایع متقاضی را
در این شهرک مستقر کنیم.فرماندار بشاگرد افزود :صنایع مانند فیلتر
هوا ،تولید آب رادیاتور خودرو ،دســتمال کاغذی و قطعههای بتنی
برای استقرار در این شهرک مراجعهکردهاند اما به دلیل نداشتن آب با
استقرار آنها موافقت نشد.دادعلیزاده تصریح کرد:انشاءاهلل تا دهه فجر
مساله آب هم مرتفع و شهرک صنعتی بشاگرد آماده بهرهبرداری خواهد
شد ،همچنین تمرکز ما برای استقرار صنایع بیشتر بر صنایع تبدیلی و

بسته بندی محصولهای کشاورزی و گیاهان دارویی است.به گزارش
ایرنا ،وی افزود :این شهرستان را میتوان به نوعی بهشت گیاهان دارویی
قلمداد کرد که اکنون به دلیل نبود صنایع تبدیلی و بســته بندی کسی
کشت این گیاهان را انجام نمیدهد و این گیاهان فعال از مراتع برداشت
و مصرف میشوند.شهرستان بشاگرد که در گویش محلی به آن ب َ َ
شکرد
میگویند ابتدا روستا و سپس به بخش و از  ۱۰سال پیش (سال )۱۳۸۵
به شهرستان ارتقا یافت.این شهرستان با  ۳۵هزار نفر جمعیت در ۳۰۰
کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

نوب

ت
دوم

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره م ب ل 1401/758/درخصوص خرید چنل مبدل های واحد  1600تقاضای
شماره ( RLP-4011878-LAمجوز شماره (-) 53127022میزان سپرده 2,018,383,650-ريال)(-شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران )2001093769000139 :تاریخ
ارسال به صفحه اعالن عمومی ،1401/06/14 :مهلت دریافت اسناد ، 1401/06/28 :مهلت ارسال پاسخ استعالم (بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران)1401/07/12 :

شركت پااليش نفت الوان درنظردارد خرید چنل مبدل های واحد  1600را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی به شرکت
های مجرب و واجد شرایط واگذار نماید  .لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد تا پس از مطالعه شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد
از آدرس ( WWW.LORC.IRلينك مناقصه هاواستعالم ها –زير گروه مناقصه) مطابق با اطالعات درخواستي نسبت به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعالم
در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت ،جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آید  .مناقصه گر می بایست
متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی طی بخشنامه شماره  30206مورخ  98/03/15ریاست محترم جمهوری و بخشنامه
شماره  364/19091مورخ  98/03/12مجلس شورای اسالمی جهت تامین این کاال رعایت نموده و نسبت به ثبت توانمندی خود در خصوص تامین کاالی مورد
مناقصه در سامانه ماده  4قانون مذکور( ) Tavaniran.irثبت نماید.لذا مناقصه گزار در این خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت این بند
بعهده فروشنده می باشد.
الف  :شرایط انجام کار
 -1دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار  -2دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه
 -3دارا بودن شخصیت حقوقی  -4مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد.
ب  :مدارک مورد نیاز
 اعالم آمادگی و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران ()www.setadiran.ir -1یک نسخه از اساسنامه شرکت (برابر اصل)  -2یک نسخه از آگهی ثبت شرکت (برابر اصل)  -3یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس
روزنامه رسمی (برابر اصل)  -4ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی (خریداران)
 -5تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات  -6 .ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.
 -7ارائه رزومه کامل مناقصه گر  ،لیســت و آدرس مشتریان  -8.طبق مصوبات هیئت محترم وزیران ،ارائه شناسه ملی کاال و خدمات (ایران کد) الزامی میباشد
 -9.توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صالحیت فنی  -10ارائه مستندات مربوط به عضویت در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت
نفت( -11 )AVLارائه مستندات مربوط به درج نام شرکت در فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه توانیران
کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه ستاد ایران بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم ،ناقص،مخدوش و دارای مغایرت
و همچنین مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد  .نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان حسب مدارک
و مستندات ارائه شده نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مختار بوده و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه
اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید  -.بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد  .در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت
های حاضر در مناقصه ،امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد .

نظر به اینکه خانم مریم  /افسری فرزند علی به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره  140121723136010033مورخ  1401/05/25مدعیست که سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه آپارتمان به پالک ثبتی  245فرعی از  - 2765اصلی  ،مفروز ومجزا شده از  303فرعی از اصلی مذکور  ،قطعه  7در طبقه  3و واقع در بخش  01ناحیه
یک بندرعباس به مساحت  110/06متر مربع  ،بشماره چاپی  196320سری و سال  98با شماره دفتر الکترونیکی  139920323136008534که به نام مریم /افسری فرزند
قوهقضائیه
علی شماره شناسنامه  222تاریخ تولد  1339/06/15صادره از بندرعباس دارای شماره ملی  3391396806ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم گردیده ؛ که به علت جابجایی
سازمانثبتاسنادوامالککشور
مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ ضمنا مورد ثبت به موجب سند شماره  88893مورخ  1399/11/02دفترخانه اسناد رسمی شماره  18شهر ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
بندرعباس استان هرمزگان بنفع بانک مسکن به مبلغ  1.520.401.316ریال به مدت  6ماه در رهن قرار گرفته ؛ لذا استناد ماده 120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن
بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد  1401/238 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/06/21 :

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

ابوالحسن دستوری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

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

آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد
بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۰۷:۰۰
۰۶:۲۶:۱۲
۱۲:۴۴:۰۰
۱۹:۰۰:۱۱
۱۹:۱۵:۵۶

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۳۱:۰۴
۰۶:۵۴:۰۰
۱۳:۱۴:۲۶
۱۹:۳۳:۱۰
۱۹:۴۹:۳۵

بوشهر
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۵:۲۶:۱۰
۰۶:۴۶:۵۰
۱۳:۰۵:۴۳
۱۹:۲۲:۵۷
۱۹:۳۸:۵۸

ورزشی

اذان صبح ۰۴:۴۵:۱۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۶:۲۴
اذان ظهر ۱۲:۲۵:۳۹
غروب آفتاب ۱۸:۴۳:۱۴
اذان مغرب ۱۸:۵۹:۲۰

شیراز

اذان صبح ۰۵:۱۸:۱۵
طلوع آفتاب ۰۶:۳۹:۳۳
اذان ظهر ۱۲:۵۸:۵۳
غروب آفتاب ۱۹:۱۶:۳۳
اذان مغرب ۱۹:۳۲:۴۰

کرمان

یزد

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۵۴:۰۰
طلوع آفتاب ۰۶:۱۷:۰۹
اذان ظهر ۱۲:۴۳:۰۴
غروب آفتاب ۱۹:۰۷:۱۹
اذان مغرب ۱۹:۲۳:۴۲

اذان صبح ۰۵:۲۰:۲۴
طلوع آفتاب ۰۶:۴۲:۴۵
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۴۸
غروب آفتاب  ۱۹:۲۱:۱۰غروب آفتاب ۱۹:۱۰:۴۴
اذان مغرب  ۱۹:۳۷:۲۸اذان مغرب ۱۹:۲۷:۱۶

اذان صبح ۰۵:۰۷:۱۳
طلوع آفتاب ۰۶:۳۰:۴۵
اذان ظهر ۱۲:۵۱:۳۶

انتخاب کادرفنی تیم فوتبال فوالد هرمزگان با اولویت نیروهای بومی

سرویس ورزشی  //مدیرعامل شرکت
فوالد هرمزگان با اشــاره به حضور تیم
فــوالد هرمزگان در لیگ دســته دوم
فوتبال کشور ،تصریح کرد :طی روزهای
آینده کادرفنی تیم فوتبال را با اولویت

ورزش فــوالد هرمزگان از اوایل ســال
 1400تا امروز  35تیم در حوزه قهرمانی
و  20تیــم کارگری فعالیــت می کند و
با تــاش جوانان با اســتعداد هرمزگان
 36مقام بین المللی ،کشــوری و استانی
را کســب کرده ایم.وی با اشاره به کسب
استفاده از نیروهای بومی معرفی خواهیم عنوان قهرمانی فوالد هرمزگان در رشته
کرد تا بتوانیم با قدرت در مســابقات فوتبال ساحلی و فوتبال  7نفره در ایتالیا
پیشرو حاضر شویم.
و روســیه ،عنوان کرد :صعود تیم فوتبال
حوزه
در
افــزود:
معروفخانی
عطــااهلل
فوالد هرمــزگان به لیگ دســته دوم و

 ۵بازیکن خطرناک ایران از دید سایت انگلیسی

سرویس ورزشــی  //سایت انگلیســی  HITCدر * سردار آزمون – بایر لورکوزن

گزارشی به معرفی  ۵بازیکن خطرناک تیم ملی فوتبال
ایران پرداخت.

به گزارش همشــهریآنالین به نقل از سایت انگلیسی
 ،HITCانگلیس به رهبری گرت ســاوت گیت اولین
بازی خود در جام جهانــی را مقابل ایران آغاز میکند.
شناختها از تیم ملی فوتبال ایران نسبت به ولز و آمریکا
کمتر اســت ولی با این حال هیچ کس نباید تیم ایران را
دســت کم بگیرد.انگلیس باید در تقابــل با ایران این ۵
بازیکن را مراقب باشد.
* علیرضا جهانبخش – فاینورد

جهانبخش یکی از بازیکنان ایران است که تجربه لیگ
برتر را در رزومه خود دارد .هر چند  ۱۷میلیون پوند برای
او از سوی برایتون پرداخت شد ولی نتوانست در این تیم
خوش بدرخشد .تمایل این وینگر به بازی های دیدنی در
تیم ملی را نباید دست کم گرفت .او توانست در لیگ برتر
یک گل زیبا و برگردان را وارد دروازه چلسی کند .شاید
بهترین توصیه برای بن چیلول ،لوک شاو یا هر کسی که
در دفاع چپ انگلیس مقابل ایران بازی میکند این باشد
که با حضور علیرضا جهانبخش انتظار اتفاقات غیرمنتظره
را داشته باشید .جهانبخش اکنون در فاینورد بازی میکند
و به دنبال تکرار دوران درخشان خود در آلکمار است.

ثمر رسانده است.

* اللهیار صیادمنش – هال سیتی

آکون ایلیکالی مالک جدید هال سیتی ترسی از اظهار
نظرهای بزرگ درباره بازیکنان خود ندارد .او به وینگر
جدید خود یعنی صیادمنش لقب محمد صالح جدید داد.
او در این زمینه گفت :اللهیار مثل تکهای از جواهرات من
است .او بسیار با استعداد است و در حال پیشرفت است.
فکر میکنم او می تواند محمد صالح جدید باشــد .من
نمی گویم او اکنون چنین است اما میتواند در آینده باشد.
وقتی به زمین بــازی نگاه میکنید ،مردی را میبینید که
سریعتر از بقیه حرکت میکند .مثل این است که در پلی
استیشن ،بازیکنی وجود دارد که سریعتر حرکت میکند و
شما او را در بهترین موقعیتها قرار میدهید .برای من،
اللهیار آن بازیکن است.

در طول تابســتان  ،۲۰۲۰آزمون پس از اینکه از زنیت
ســن پترزبورگ جدا شد مورد توجه تاتنهام قرار داشت
ولی به بایر لورکوزن رفت .او با تایید این موضوع گفت:
من از لیون ،رم ،بایر لورکوزن و تاتنهام پیشــنهاد داشتم.
اکنون آزمــون که برای اولین بــار در یک لیگ بزرگ
اروپایی بازی می کند ،به دنبال اثبات توانایی های خود
است .او از ژانویه گذشته که به لورکوزن پیوسته ،در ۱۸
بازی فقط یک گل زده است .با این حال ،حرکات سریع
و توانایی هوایی او همچنان میتواند مشکالت فراوانی را
برای دفاع انگلیس در قطر ایجاد کند .به خصوص وقتی
در نظر بگیرید که آزمون ،لقب «مسی ایرانی» را به خود
* کریم انصاریفرد – اومونیا نیکوزیا
اختصاص داده و در  ۶۳بازی ملی ۴۰ ،گل به ثمر رسانده این مهاجم خوش سفر نزدیک به  ۱۰۰بازی ملی برای
است.
تیم ملی ایران انجام داده است .انصاری فرد حتی در ۳۲
* مهدی طارمی – اف سی پورتو
سالگی هنوز چیزهای زیادی برای ارائه دارد .او پس از
شاید ترسناکترین بازیکن فهرست ایران همین بازیکن یک دوره سخت در ناتینگهام فارست میتواند بار دیگر
باشد .فقط کافی است به گلی که طارمی به چلسی در لیگ برابر انگلیســیها خودش را نشان دهد .این انصاریفرد
قهرمانان اروپا زد نگاه کنید تا متوجه شوید که او چقدر بود که در جام جهانی  ۲۰۱۸توانست تنها گل ایران را به
میتواند خطرناک باشد .او ماشین گلزنی تیم پورتو است پرتغال زد .واضح است که در لحظات پر فشار میتوان به
و گلهای زیادی برای این تیم به ثمر رســانده است .در او اعتماد کرد .ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی
مجموع او از زمان پیوستن به پورتو ،خط حمله این تیم برابر انگلیس قرار میگیرد و در ادامه برابر ولز و آمریکا
را مدیریت کرده اســت و در هر فصل حداقل  ۲۰گل به صفآرایی خواهد کرد.

دارند ،در آینده شاهد موفقیت و پیروزی
در اکثر رشته ها خواهیم شد.وی با اشاره
به حضور تیم فــوالد هرمزگان در لیگ
دســته دوم فوتبال کشــور ،تصریح کرد:
مصمم هســتیم با تمام توان در این بخش
حمایت خواهیم کرد و طی روزهای آینده
کادرفنی تیم فوتبال را با اولویت استفاده
از نیروهــای بومی معرفی خواهیم کرد تا
بتوانیم با قدرت در مسابقات پیشرو حاضر
شویم.مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

با بیان اینکه تمرینات تیم نیز آغاز شــده
است ،اضافه کرد :استفاده از سرمربی بومی
نیز در اولویت قرار دارد و بزودی معرفی
خواهد شــد .به گزارش ایسنا ؛ وی در
پایان از حمایت های نماینده ولی فقیه در
استان هرمزگان ،استاندار هرمزگان ،مجمع
نمایندگان هرمزگان در مجلس و تمامی
فعالین رســانه های ورزشــی در جهت
پیشبرد فعالیت های فوالد هرمزگان تقدیر
و تشکر کرد.

آغاز مجدد فعالیت های باشگاه فرهنگی
ورزشی پیام هرمزگان

 15صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3977

فروردین :

فعل و انفعاالت کهکشــانی یک دوره ی جدیدی
را در زندگی شــما رقم خواهد زد .شاید تصمیم
بگیرید کمتر بیــرون بروید و زیــاد با آدم های
جدید معاشرت نکنید .اگر در این مدت رابطه ای شکل گرفت،
حتما از حد معمول عمیق تر خواهد بود .هفته های آینده بسیار
مهم اســت ،چون باید در این فاصله تــاش کنید تا بعضی از
رفتارهای تان را اصالح نمایید.
اردیبهشت :

هفته های گذشــته مدام به فکــر چیزهای جدید
بودید ،با آدم های جدید آشــنا شــدید و بیشتر
وقت تان را بیرون از منزل سپری کردید .اما اکنون
زمان آن رسیده که استراحت کنید .فعل و انفعاالت کهکشانی از
شــما می خواهند امروز را در منزل بمانید و سعی کنید به ثبات
برسید .می توانید انتظار اوقات خوشی را در منزل داشته باشید.
خرداد :

امروز می توانید از تغییراتی که در راه اســت لذت
ببرید .شــاید به این نتیجه برسید که برای تان بهتر
اســت دوباره با دوســتان قدیمی ارتباط برقرار
کنید ،البته می دانید که اول از همه باید یک ســری مسایل را که
پیوندتان را به هم زده بود حل کنید .شــاید یک ماه زمان الزم
باشد تا دنیای احساسی تان را سر و سامان دهید و بتوانید اوقات
دل انگیزی را تجربه کنید .
تیر :

امــروز می توانید در روابط تان ســازنده تر عمل
کنید .شاید دوستان جدید پیدا کنید یا این که اوقات
خوشــی را با دوستان قدیمی تان بگذرانید .ممکن
است تصمیم بگیرید که روابط عاشقانه تان را شدت ببخشید .در
هر صورت ،فعل و انفعالت کهکشانی به شما فرصت خواهد داد
تا برای سالمت احساسات تان به منابع مفیدی دست پیدا کنید.
مرداد :

سرویس ورزشی  //فعالیتهای مجموعه باشگاه
فرهنگیورزشیپیاممخابراتهرمزگانباحضور
مهدی حیدری مدیر مخابرات منطقه،حسین
محســنی رئیس هیئت مدیره باشگاه ،کامران
عامری مدیر مالی و پشتیبانی،حراست و بازرسی
و جمعی از همکاران از سرگرفته شد.

به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ گفتنی اســت
فعالیت های مجموعه باشــگاه که مدت سه سال
بعلت شیوع گســترده ویروس کرونا تعطیل شده

بود با همت و تالشــهای مهندس حیدری مدیر
منطقه و عالقمندی وی به امر ورزش و حمایت از
ورزشکاران در رشته های :دارت،آمادگی جسمانی،
فوتسال  ،پرورش اندام و شنا آغاز به کار کرد.ضمنا
عالقمندان به ورزش می توانند جهت بهره مندی و
کسب اطالعات بیشتر با کارشناس ورزش منصور
عوض زاده با شــماره تلفن  33308317تماس
حاصل نمایند .

سرویس ورزشی  //یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ورزشکار هرمزگانی در کمپ تیمهای ملی آغازشد.اردوی
ملی والیبال نشسته بانوان کشور در تهران آغازشد.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان تا بیست و هفتم شهریور ادامه
نشسته
یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال
خواهد داشت.ملی پوشان والیبال نشسته ایران برای حضور
حیدری
بانوان کشور با حضور  ۱۳بازیکن از جمله فرزانه
در مســابقات جهانی و آسیایی آماده میشوند.به گزارش

آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده  13آنیی انهم اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی
باقیمانده -10اصلی واقع در قریه پانهر رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد
 -9عبداهلل ابراهیم زاده فرزند علی به شماره ملی4699539971صادره ازرودان در ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت 32067/77مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي از باقیمانده
پالک 53فرعی از -10اصلی واقع در قریه پانهر رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که
پالک 53فرعی از -10اصلی بنام عباس شکر پور معرفی گردیده است
-10علی صفر پور فرزند محمود به شماره ملی 4690379483صادره رودان در ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی وباغی به مساحت 48654/43مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی
از پالک باقیمانده -13اصلی واقع در روستایخیر آباد رودان حقوق ارتفاقی ندارد
-11علی فوالدی فرزند حســن به شــماره ملی  4699463241صــادره از رودان در
ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات ونخیالت به مساحت 35074/84مترمربع ملکی متصالحین
رودان قسمتی از باقیمانده -14اصلی واقع در روستای سرجوئیه رودان هرمزگان حقوق
ارتفاقی ندارد.
-12اســحق رنجبری فرزند محمد به شــماره ملی  4699516270صادره از رودان در
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 7462/13مترمربع قسمتی از پالک 1فرعی از -14اصلی
واقع در روستای کمیز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد .که پالک 1فرعی از -14اصلی
ذیل ثبت 307صفحه  337دفتر جلد  2بنام فتح اهلل سدید رودانی سند مالکیت صادر وتسلیم
گردیده است ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است
-13عبدالرسول صادقی بهمنی فرزند محمد به شماره ملی  3420271492صادره میناب
در ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات به مساحت 6836/37مترمربع ملکی متصالحین رودان
قسمتی از باقیمانده -14اصلی واقع در روستای خراجی رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی
ندارد.
-14امراله راه بین کمیز فرزند عبداله به شماره ملی  4699083218صادره رودان نسبت به
سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 28622/22مترمربع ملکی متصالحین رودان
قسمتی از باقیمانده -14اصلی واقع در روستای کمیز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد
مقدار 1036متر مربع از مساحت ملک برابر نامه 1400/590/28/24481مورخ 1400/9/15
شرکت سهامی اب منطقه ای هرمزگان در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار
حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
-15محمدرضا جمال زاده خیرآبادی فرزند محمد جواد به شــماره ملی 2571926365
صادره فسا نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 28622/22مترمربع
ملکی متصالحین رودان قســمتی از باقیمانده -14اصلی واقع در روســتای کمیز رودان
هرمــزگان حقــوق ارتفاقی دارد مقــدار 1036متر مربع از مســاحت ملــک برابر نامه
1400/590/28/24481مورخ  1400/9/15شرکت سهامی اب منطقه ای هرمزگان در حریم
مســیل واقع شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت
نیرو منظور شود
-16حمید اسماعیلی فرزند علی به شماره ملی  4699660861صادره رودان در ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت 32052/10مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده
-17اصلی واقع در رودخانه مسافرآباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد.در ضلع غربی
مقدار  1054متر مربع برابر نامه  1400/100/28/29871مورخ  1400/11/5شرکت سهامی
اب منطقه ای هرمزگان مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
-17جمال صوغانی زاده فرزند ابراهیم به شــماره ملی  4699383947صادره رودان در

به تازگی خودتان را بــه خوبی در محل کار اثبات
کردید و به طور کلی بخشی از شخصیت تان در این
فرآیند به ثبات رسید .انگار چیزی درست کرده اید
که بعد از پردازش بسیار اکنون قصد دارید آن را به فروش برسانید.
اگر همین طور است ،از این فرصت برای عرضه ی آن استفاه کنید
تا شاید بتوانید پول خوبی به دست آورید.
شهریور :

فعــل و انفعــاالت کهکشــانی یــک دوره ی
ســازش پذیر را برای شما به ارمغان آورده است.
به هر کجا که بروید بــا خودتان موجی از اعتماد
به نفس ،وضوح ذهن و انرژی های مثبت به همراه خواهید برد.
تا همین چندی پیش کلی انرژی مصرف کردید تا به این مرحله
برسید ،پس حاال که موفق شده اید از قدرت تان لذت ببرید.
مهر :

ورزشکار هرمزگانی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشور

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
 -1عبدالمهدی خاشــعی فرزند ابوالحسن به شماره ملی4699262627صادره ازرودان در
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 28205/44مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي
از باقیمانــده -1اصلی واقع در برنطین رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد که برابر نامه
شماره  28655/28/100/1400مورخ  1400/10/21مقدار  1582متر مربع از مساحت ملک
در حریم مسیل واقع شده است مقدار پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
 -2ســکینه صابر زاده فرزند ســید محمود به شــماره ملی4699240194صادره ازرودان
در ششــدانگ یک قطعه باغ مرکبات ونخیالت به مساحت 40874/31مترمربع مالكيت
متصالحين رودان قسمتي از باقیمانده -1اصلی واقع در برنطین رودان هر مزگان حقوق
ارتفاقی دارد مقدار  1329متر مربع از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده است که الزم
است مقدارحریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
 -3احمد ساالری فرزند حسین به شماره ملی4690160902صادره ازرودان در ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت 35156/18مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي از باقیمانده
-1اصلی واقع در برنطین رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد در ضلع شرقی یک راه خاکی
از باقیمانده به سمت ضلع غربی مورد تقاضا باز می باشد
 -4علیرضا اســفندیاری فرزند کاوس به شــماره ملی4690060363صــادره ازرودان در
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 29221/56مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي
از باقیمانده -1اصلی واقع در برنطین رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد مقدار  27متر
مربع از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شده است که مقدار پیشگفته بعنوان حقوق
ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
 -5محمد سلمانی زاده خراجی فرزند علی به شماره ملی4699538401صادره ازرودان در
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 17563/90مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي
از باقیمانده -2اصلی واقع در روستای نزک رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد
 -6حکیمه حقیقی فرزند عبداهلل به شماره ملی4699046657صادره ازرودان در ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت 81627/39مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي از باقیمانده
-2اصلی واقع در روستای وزیری رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد
 -7جلیــل کمالی فرزند عباس به شــماره ملی3421025592صــادره ازبندرعباس در
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت35161/03مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي
از 455فرعــی -4اصلی واقع در بیــکاه رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک
455فرعی از -4اصلی بنام عباس حامدی وعلی صابری معرفی گردیده است
 -8ناصر شکر پور فرزند محمد به شماره ملی4699382339صادره ازرودان در ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 229723مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي از
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طالعبینی

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد

قهرمانی بسکتبال آقایان در لیگ دسته دوم
کشور نشــان از استعداد نیروهای بومی و
ظرفیت باالی ورزش در هرمزگان دارد.
معروفخانی با بیان اینکه مصمم هســتیم
همچون سایر حوزه ها مانند فعالیتهای
توســعه ای ،کارگری و مســئولیتهای
اجتماعی شرکت فوالد هرمزگان ،در حوزه
ورزش و فعالیت های اجتماعی ،تولید و
توسعه ای نیز بدرخشیم ،خاطرنشان کرد:
با توجه به استعدادی که جوانان هرمزگان
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باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ فرزانه حیدری در سالهای
گذشــته بازیکن ثابت تیم ملی بوده و به همراه این تیم در
بازیهای پارا آسیایی  ۲۰۱۸اندونزی به مقام نایب قهرمانی
و مدال نقره دست یافت.

ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 23436/06مترمربع ملکی
متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده -17اصلی واقع در رودخانه
باغ گالن رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد .مقدار 1367
قوهقضائیه
متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور
شود
-18فریبا دمی فرزند غالمحســین به شماره ملی  3391453052صادره بندرعباس در
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 59337/67مترمربع ملکی متصالحین رودان
قسمتی از باقیمانده -17اصلی واقع در رهدار رودخانه رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی
دارد .مقدار  1400متر مربع از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده است که الزم است
مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
-19محمدرضا تاجیک فرزند علی به شــماره ملی  3391735058صادره بندرعباس
در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 21309مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از
باقیمانده -18اصلی واقع در رودخانه باغ گالن رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد .مقدار
 4879متر مربع از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار حریم
پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
 -20علی غالمی بحرینی فرزند پنجشنبه به شماره ملی 4699138446صادره ازرودان در
ششدانگ باب خانه به مساحت 163/35مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک
باقیمانده - 7اصلی واقع در باالشهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
 -21میعاد خرمی دهبارز فرزند جعفر به شــماره ملی 4690203180صادره ازرودان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/69مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از
پالک 1314فرعی از - 7اصلی واقع در محله ســنگ آباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی
ندارد .که پالک 1314فرعی از -7اصلی بنام علی خرمی معرفی گردیده است
 -22محمد قاسمی فرزند عبداله به شماره ملی 3421780625صادره ازمیناب در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت 248/77مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک
390فرعی از - 8اصلی واقع در باالشــهر جنب میدان جمهوری رودان هرمزگان حقوق
ارتفاقی ندارد .که پالک 390فرعی از -8اصلی بنام جعفر جعفری معرفی گردیده است
-23محسن نجفی فرزند مهدی به شماره ملی 4699858481صادره ازرودان در ششدانگ
یک باب خانه به مســاحت 193/21مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالک
471فرعی از - 8اصلی واقع در باالشــهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد .که پالک
471فرعی از -8اصلی بنام ابراهیم بهرامی معرفی وتفکیک گردیده است
-24محمدرضا صابری فرزند ابراهیم به شماره ملی 1829035754صادره ازخرمشهر
در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 5856/22مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی
از پالک 1282فرعی از - 8اصلی واقع در بند مالء رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
که پالک 1282فرعی از -8اصلی بنام بانو آمنه راستگو معرفی گردیده است /21 .م/الف
			
تاريخ انتشار نوبت اول1401/ 06/ 05 :
تاريخ انتشارنوبت دوم1401/06/21 :

یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد رودان

امروز فرصتی خواهید داشــت تا از دست همه ی
آن چیزهایی که مانع تولد دوباره ی شما می شدند
خالص شوید .تنها چیزی که ممکن است جلوی
مســیرتان سبز شود این است که مجبورید به هر ترتیبی شده با
دیگران ارتبــاط برقرار کنید ،حتی اگر ترجیح تان چیز دیگری
است .این موردی نیست که با آن مقابله کنید ،باید آن را بپذیرید.
آبان :

فعل و انفعاالت کهکشانی یک دوره ی سازنده را برای
شما به ارمغان آورده اند .برای این که به مرحله ای که
در آن هستید برسید تالش زیادی کرده اید .هر کسی
نداند خودتان که می دانید چه مســیر طوالنی ای را تا به این جا
آمده اید! مهم نیســت چه کار می کنید ،فقط باید در هر شرایطی
بزرگ فکر کنید .نباید وقت تان را تلف کنید ،بهتر است همین اآلن
دست به کار شوید .برای این که زودتر به نتیجه برسید باید هر چه
سریع تر با ترس های تان مواجه شوید.
آذر :

شــاید امروز مجبور شوید بیشتر زحمت بکشید.
اکنون وقت آن اســت که خواب و خیاالت واهی
را کنار بگذارید و پا به دنیای واقعیت ها بگذارید.
از مردم بیش از حد فاصله گرفته اید ،اما اکنون وقت آن رسیده
که با دیگران معاشــرت کنید و در جمع باشید .بخش مهمی از
هر کاری مشارکت و همراهی با سایرین است .یادتان باشد که
عقب نشــینی نکنید ،بگذارید افکار مثبت و منفی با هم بروز
کند .بعدا می توانید آن ها را از هم جدا کنید و فقط روی بعضی
از آن ها متمرکز شوید.اآلن فقط کافی است راه را باز بگذارید
تا افکارتان بروز کند .
دی :

از تعامالت امروز می توانید برداشت های مختلفی
داشــته باشید .شــاید به دنبال گســترش فضای
ذهنی تان هســتید یا این که از خودتان سواالت
فلســفی می پرسید یا حتی ممکن اســت به فکر یک سفر دور
و دراز باشــید .حاال با همه ی این اوصاف چه کار می خواهید
بکنید؟ آیا دوســت دارید کتاب های فلسفی کانت را بخوانید یا
این که بیشتر دل تان می خواهد به سفر چین بروید .اکنون زمان
آن است که یک بار و برای همیشه با گذشته مواجه شوید .آینده
در انتظار شماست و جای وقت تلف کردن نیست.
بهمن :

چند مدتی اســت که مدام در فکر احساسات تان
بودیــد و این که چه طور بــه آن ها جهت دهید.
حاال دیگر این مرحله از کار به پایان رسیده و شما
هم به خوبی از پس آن برآمدیــد .اما حاال که فعل و انفعاالت
کهکشــانی به شما اجازه می دهد ،دوســت دارید که کمی هم
تکانه ای تر یعنی بدون برنامه و با تصمیمات آنی عمل کنید .اگر
کارها آن طور که انتظار داشتید پیش نرفت خودتان را ناراحت
نکنید ،چون وقتی به هدف نزدیک باشــید این چیزها مشکلی
درســت نخواهد کرد .تا دســت به کار نشــوید اتفاق خاصی
نمی افتد.
اسفند :

امروز دوباره افکار مثبت به ذهن تان هجوم خواهند
آورد .امــروز بــا آدم های جدید آشــنا خواهید
شــد و ارتباطات عمیقی را تجربــه خواهید کرد.
هفته های پیش رو بسیار برای شما مهم است .اوقات خوبی برای
لذت بردن در انتظار شماست ،پس بگذارید آهنگ زندگی شما
را به رقص دربیاورد!
ذهــن رویاپرداز شــما با کهکشــان ها پیوند دارد ،اما شــما
این پیوند را به چشــم نمی بینید.ســعی نکنیــد همین امروز
همــه چیــز را حل کنید ،در عــوض از لحظــات زندگی تان
لذت ببرید و مطمئن باشــید که تا چنــد روز آینده راحت تر
می توانید مشکالت را حل کنید.
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امام حسین (ع)  :همنشینی با افراد الابالی موجب بدگمانی است

دوشنبه  21شهریور 1401
 15صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3977

( روضه بحار ج  2ص )122

یادداشت

صدور دستور قضایی برای پهلوگیری کشتی حامل  ۷۰هزار تن گندم در بندر شهید رجایی

گروه خبر  //دادســتان مرکز استان هرمزگان
از صدور دســتور ویژه قضاییبرای پهلوگیری
یک کشتی روســی حامل  ۷۰هزار تن گندم در
بندرشهیدرجاییبندرعباسوهمچنینترخیص
 ۳۰هزار تن برنج وارداتی از گمرک خبر داد.

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
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آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

بازدید تیم ممیزی ستاد سرمایه گذاری
وزارت صمت از  4طرح صنعتی و معدنی هرمزگان
گــروه خبــر  //تیم ممیزی ســتاد
ســرمایه گــذاری وزارت صمت از 4
طرح صنعتی و معدنی پس از نشست
با مدیران عامل در اســتان هرمزگان،
بازدید کردند.

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ این

گروه خبر  //مدیر امور زراعت ســازمان
جهاد کشــاورزی هرمزگان از پیشتازی
اســتان در اجرای طــرح خرید تضمینی
گندم در کشــور خبــر داد و گفت۵۰ :
هزار تن گندم را به صــورت تضمینی از
کشاورزان خریداری کردهایم.

بــه گــزارش خبرنگار دریا  ،ســیدرضا
امیــری زاد مدیــر امور زراعت ســازمان
جهادکشــاورزی هرمزگان اظهار داشــت:
هرســال بالغ بر  12هزار هکتار از اراضی

امین زارعی /دریا

گروه گزارش« //حسین شادخواست» بهعنوان
سرپرست مدیریت شعب بانک قرضالحسنه
مهر ایران در استان هرمزگان فعالیت خود را
آغاز کرد .

فالهی» عضو هیأت
با حضور دکتر «ناصر سی 
مدیره« ،احمدرضا کریمی» مدیر امور استانها و
«یوسف نجفی» رئیس اداره کل بازرسی بانک،
از زحمات «رضا صابری» مدیر ســابق شعب
ضالحسنه مهر ایران در استان هرمزگان
بانک قر 
تقدیر و «حسین شادخواست» بهعنوان سرپرست
جدید مدیریت شعب استان هرمزگان معرفی شد.
قرضالحسنه ،سنتی که بانک قرضالحسنه
مهر ایران آن را احیا کرد

کریمی مدیر امور استانهای
بانک قرضالحسنه مهرایران

نجفی رئیس اداره بازرسی
بانک قرضالحسنه مهرایران

شادخواست سرپرست جدید مدیریت شعب
بانک قرضالحسنه مهرایران استان هرمزگان

صابری مدیر سابق شعب
بانک قرضالحسنه مهرایران استان هرمزگان

طــرح های صنعتی اولویــت دار که در
نشســتی با مدیــران عامل ،مســائل و
مشکالت آنها مورد رصد قرار گرفت؛ تیم
ممیزی ستاد سرمایه گذاری وزارت صمت
برای بررســی بیشــتر از نزدیک بازدید
نمود .معدن رضوان بعنوان معدن ســنگ

آهن و از پتانســیل های موجود استان،
کارخانه کنسانتره رضوان ،دو واحد صنعتی
در ناحیه فرآورده های نفتی و همچنین
خط انتقال آب واقع در شــهرک صنعتی
خلیج فــارس از واحدهایی بودند که در
بازدید این تیم قرار گرفتند.

خرید  ۵۰هزار تن گندم تضمینی در هرمزگان

Amin.zch2011 @ gmail.com

سیف اللهی عضو هیئت مدیره
بانک قرضالحسنه مهرایران

به گزارش خبرنگار دریا  ،دادســتان عمومی و
انقالب مرکز اســتان هرمزگان به منظور بررسی
آخرین وضعیت کاالهای اساســی دپو شــده در
انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس ،به صورت
ســرزده از این مجتمع بندری بازدید و دستورات
الزم را جهت تســریع در ترخیــص و حمل این
کاالها به اقصی نقاط کشــور صادر کرد.علیرضا
احمدی منش در جریان این بازدید اظهار داشت :در
راستای تنظیم بازار داخلی و همچنین کاهش هزینه
حضور کشــتی ها در بنادر یا همان هزینه دموراژ،
با هماهنگی های انجام شده توسط دادستانی مرکز
اســتان هرمزگان بین نهادهای نظارتی و متولیان
امــور واردات و صادرات مثــل اداره کل بنادر و
دریانوردی ،گمرک ،اداره کل اســتاندارد ،اداره غذا

و دارو و سازمان غله اســتان ،دستور داده شد که
ضمن ترخیص  ۳۰هزار تن برنــج وارداتی ،یک
کشــتی حامــل  ۷۰هــزار تن گندم از کشــور
روســیه نیز به ســرعت در بندر شــهید رجایی
بندرعبــاس پهلو بگیــرد و محمولــه آن تخلیه
شود.وی در ادامه با بیان اینکه به منظور حمل یکسره
این کاالهای وارداتی نیز تدابیر الزم اتخاذ شده است،
تصریح کرد :جهت ترخیص فوری این محموله های
بزرگ و بارگیری و ارسال آن به اقصی نقاط کشور
دستورات ویژه ای صادر شده و دستگاههای متولی،
مکلف هستند فورا ً در این خصوص اقدام نمایند.
احمدی منش بر لزوم اطمینان از سالمت کاالها و
محمولههای وارداتی نیز تأکید کرد و خاطرنشــان
ساخت :ســامت اقالم خوراکی و مصرفی خط

قرمز دستگاه قضایی کشور و استان است و در این
خصوص با هیچ کسی مسامحه نخواهیم کرد.وی
یادآور شــد :به متولیان این حوزه تأکید شده است
که ســامت کلیه کاالهای مصرفی و وارداتی ابتدا
سنجیده شود و پس از احراز شرایط الزم ،ترخیص
صورت گیرد.دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان
تأکید کرد :به قاضی ویژه بنادر و گمرکات اســتان
دستور داده شده اســت که با تشکیل کارگروهی
متشکل از ادارات خدمات رســان در این حوزه،
تدابیر الزم جهت تصمیم گیری در خصوص تمامی
نمونه گیری ها به صورت یکپارچه و توسط اعضای
این کارگروه اتخاذ گردد و برای کاهش هزینه های
دموراژ و آزمایش به منظور تســریع در ترخیص
کاالهای وارداتی اقدامات الزم انجام شود.

فالهی عضــو هیــأت مدیــره بانک
ســی 
ضالحســنه مهر ایران در این مراسم گفت:
قر 
اســتان هرمزگان از نظر تعداد پرســنل بانک
ضالحسنه مهر ایران در ردیف سیزدهم و از
قر 
نظر شعب در رتبه هفدهم استانها قرار دارد.وی
افزود :خوشبختانه همه کارکنان بانک در سراسر
کشور تالش کردهاند تا منابع خوبی برای بانک
ضالحسنه
فالهی عنوان کرد :قر 
جذب شود.سی 
یکی از سنتهایی است که در جامعه ما مغفول
ضالحســنه مهر ایران تاکنون
مانده و بانک قر 
توانســته اســت این ســنت را احیاء کند.وی
ضالحسنه
خاطرنشان ساخت :کارکنان بانک قر 
مهرایران افراد پاکدستی هستند و سعی کنند این
پاکدست بودن را با هیچ چیز عوض نکنند.وی
خطاب به کارکنان بانک ،ادامه داد :رعایت نظم
و انضباط را سرلوحه کار خود قرار دهید و برای
اینکه این امر محقق شود ،ضوابط و مقررات را
فالهی ادامه داد :بانک
هیچگاه نادیده نگیرید.سی 
با اعتماد و اعتبار همراه اســت و اگر این اعتبار
خدشــهدار شود ،مردم به آن بدبین میشوند .به
همین دلیل الزم اســت با عملکرد خود ،اعتبار

گنــدم در هرمزگان کشــت می شــود و
پیش بینی ما این اســت امســال با افزایش
قابل توجه کشــت گندم در اســتان مواجه
باشیم.
وی با اشــاره به اجرای کشــت قراردادی
گندم در هرمزگان گفت :امســال بالغ بر 12
هزار هکتار از اراضی در اســتان زیر کشت
قراردادی میروند و همچنین با اجرایی کردن
کشت قراردادی ،ارتقاء بهره وری در بخش
کشاورزی ،باال رفتن سطح کیفی تولیدات و

همچنین افزایش راندمان و عملکرد را شاهد
خواهیم بود.
امیری زاده بیان داشت :در زمان برداشت
گندم ،با توجه بــه خودمصرفی بالغ بر 50
هزار تن در هرمزگان تولید داشتیم ،بر همین
اساس هرمزگان جزو استان هایی بود که به
صورت پایلوت کشت قراردادی انجام دادیم
و در زمره برترین های کشــوری درحوزه
کشت قراردادی معرفی شدیم.
مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی

هرمزگان اذعان داشــت :اســتان هرمزگان
در بخش کشــاورزی امسال نسبت به سال
 ،1400بالــغ بر  50درصــد افزایش تولید
داشته است.
وی بــه افزایش قیمت گنــدم خریداری
شــده از کشاورزان نیز اشــاره کرد وگفت:
با توجه به رایزنــی های وزیر ،این افزایش
قیمت باعث جذاب شدن کشت گندم نسبت
به سایر محصوالت می شود و از این طریق
کشــاورزان عملیات زراعی بهتری را انجام
می دهنــد.وی در پایان گفــت :مطالبات
کشاورزان هرمزگانی به طور کامل پرداخت
شده است.

آئین کهن «چهاردهمی» در هرمزگان
سعیده دبیری نژاد /دریا

Dabiri_ 91 @yahoo.com

در استان هرمزگان ،مانند مناطق ديگر کشور ،آئين های مردم شناختی
و باورهــاي فراواني رواج دارد که ريشــه در تاريخ و فرهنگ اين
سرزمين دارند .یکی از این آئین های کهن وماندگار در هرمزگان مراسم
چهاردهمی است که در چهاردهم ماه صفر هر ساله در شهرهای مختلف
هرمزگان برگزار می شود.در مورد قدمت این آئین نظرهای متفاوتی
وجود دارد .بعضی بر این باورند که از ابتدای قرون اولیه اســام این
مراسم اجرا میشده است و بعضی دیگر معتقدند که چهاردهمی قدمت
۴۰۰ســاله دارد .ولی ازآنجا که فایز در دوره قاجار و محیا در عصر
صفویه میزیست و بیشتر اشعاری که در این مراسم خوانده میشود ،از
این دو شاعر و بعضی دیگر شاعران عامهگوی چون رضایی و مشهور
است ،بهنظر میرسد ،قدمت این مراسم بیشتر از  ۴۰۰سال نیست.در
این مراســم قبل از غروب آفتاب سیزدهم ماه صفر ،زنان و دختران
موادی خوشــبو را از هفت خانه با نام « فاطمه » جمعآوری کرده و
آن را در درون یک قابلمه مسی میریزند و به آن آب و گالب اضافه
میکنند و روی آن را با پارچه ای سبز میپوشانند سپس در شب وقتی
که ماه در آســمان ظاهر شد زنان و دختران دور هم جمع میشوند و
هر کدام انگشتر و یا النگوی خود را با هر آرزویی که دارند در دل نیت
کرده و درون قابلمه میاندازند.با خواندن دو بیتی توسط میانساالن و
زنان با سواد مجلس و هم خوانی و همراهی سایرین ،دختر نابالغی به
نام فاطمه یا زهرا که از قبل وی را استحمام کرده اند و لباس نو و تمیز
پوشــانده و پارچه ای سبز بر سر او انداخته اند دست راست خود را
درون ظرف می کند و وســایل موجود در آن را بهم می زند.دختر با
پایان یافتن هر قطعه شــعر یا دوبیتی یک انگشتر یا النگو را از درون
قابلمه بیرون می آورد و با باال بردن دســت ،آن را به مجلس نشــان
می دهد تا مشخص شود که متعلق به کیست و زنان دو بیتی را تعبیر
میکنند صاحب انگشــتر یا النگو نیز آن را با آرزوی خود مطابقت
میدهد و بیرون آمدن شی خود از درون ظرف را دلیل بر برآورده شدن
حاجت مد نظر ،در آینده نزدیک می داند.فرد می تواند انگشتر خود را
بردارد و یا با نیت کردن دوباره ،مجددا ً آن را داخل ظرف بیاندازد و تا
ســه مرتبه می تواند این کار را تکرار کند.در قدیم اشعار فقط در باب
ائمه هدی (ع) بوده است،اما امروزه اشعار عاشقانه نیز به آن اضافه شده
است.زنان روستایی که پابه پای مردان کار و تالش می کنند این بهانه
را فرصت خوبی برای دورهمی می دانند .الزم بذکر اســت،در برخی
مناطق هرمزگان از جمله بندرکنگ در ظرف چینی که به آن شربتی
میگویند حنا و گالب میریزند و مراحل ذکر شده را انجام میدهند.
در این منطقه بیشتر به این منظور انجام میشده که جهازهایی که به سفر
دریایی میرفتند تاخیری در بازگشت نداشته باشند و شوهران و مردان
آنها به سالمت برگردند.پس از پایان مراسم شرکتکنندگان قصد بردن
مقداری از محتویات درون سطل را میکنند و به نشانه تبرک آن را بر
سروصورت خود میمالند و آنگاه صلوات میفرستند و آرزو میکنند
که حاجت همه اهل مجلس ،بهویژه صاحبخانه برآورده شود.

با حضور مدیران ارشد بانک قرضالحسنه مهرایران

سرپرست جدید مدیریت شعب استان هرمزگان معرفی شد

بانک را افزایش دهیم.وی خاطرنشان ساخت:
مدیران بانک باید با همکاران و مشتریان فروتنی
و تعامل داشــته باشند .یک مدیر خوب باید از
همکاران دلجویی کرده و همیشــه به روز باشد
و دســتورالعملهای بانکی را به خوبی بداند.
ضالحسنه مهر ایران
عضو هیأت مدیره بانک قر 
بیان کرد :طی یک سال و نیم اخیر خوشبختانه
از استان هرمزگان در کمیته انضباط کار بانک
موردی نبوده که این امر بــه دلیل حاکم بودن
مدیریت صحیح در استان هرمزگان بوده است.
حمایت گسترده بانک از اقشار محروم

در ادامــه مدیــر امــور اســتانهای بانک
ضالحسنه مهر ایران گفت :برای پایدار ماندن
قر 
این کشور و انقالب اسالمی ،شهدای زیادی جان
خود را در این راه اهدا کردهاند.کریمی افزود :ما
مدیون همه شهدا هستیم چرا که ۳۰۰هزار شهید
برای ادامه این انقالب جانفشانی کردهاند و خون
شهدا پشتیبان انقالب اسالمی و نظام است.وی
اظهار داشت :کمک به همنوع یکی از موضوعات
بسیار مهمی است که در دین اسالم بر آن تأکید
شده و همه ما باید آن را مورد توجه قرار دهیم.

ضالحسنه مهر ایران
کریمی ادامه داد :بانک قر 
یکی از بانکهایی است که در زمینه کمک به
ضالحسنه فعالیت میکند
همنوع با اعطای وام قر 
و این فرصت بســیار خوبی برای ما به وجود
آورده تا در زمینه کمک به مردم فعالیت کنیم.
ضالحسنه مهر
وی خاطرنشان ساخت :بانک قر 
ایران یک بانک تجاری نیست و بیشترین ارتباط
را با افرادی دارد که نیازمند هستند.کریمی ادامه
داد :انجــام کار برای این افراد برکت زیادی به
کار و زندگی ما وارد میکند؛ به همین دلیل باید
حواسمان به مشتریهایمان باشد که ناراضی
از بانک نروند .زیــرا آنها ولی نعمتهای ما
هستند.وی بیان کرد :فرهنگ سازمانی در بانک
ضالحسنه مهر ایران متفاوت بوده و این امر
قر 
باعث شده که این بانک رشد خوبی داشته باشد.
مدیر امور استانهای بانک خطاب به کارکنان
استان هرمزگان گفت :روحیه سختکوشی و
مشتریمداری خود را حفظ کرده تا بتوانید به
رشد بانک کمک کنید.وی با بیان اینکه گسترش
خدمات غیرحضوری باید افزایش یابد ،عنوان
کرد :در حوزه دیجیتال هر روز شــاهدیم که

تغییرات و پیشرفتهای زیادی به وجود میآید
و این خدمات گسترش پیدا میکند .به همین
دلیل باید خدمات غیرحضــوری را در بانک
توسعه دهیم.

عملکرد مطلوب مدیریت شــعب اســتان
هرمزگان

در ادامه رئیس اداره کل بازرسی بانک گفت:
استان هرمزگان یکی از بهترین عملکردها را در
مجموعه بانک دارد که این نشان از صداقت و
پاکدستی کارکنان این استان است.نجفی افزود:
مسلط بودن به بخشنامهها یکی از مواردی است
که باعث میشود تخلفات در بانکها کم شود.
الزم است بخشنامهها و قوانین توسط کارکنان
هر روز مرور شده تا تسلط بر آنها کامل شود.
رشــد چشــمگیر منابع مدیریت شعب
هرمزگان

در ادامه مدیر ســابق شعب بانک در استان
هرمــزگان گفت :بــا اقداماتی که از ســوی
همکاران در این بانک انجام شــد ،در ســال
 ۱۳۹۹رشــد منابع بانک در استان  ۷۰درصد
و در ســال گذشته  ۱۰۰درصد بوده ،بهطوری

که در سال گذشته رتبه سوم کشور را در زمینه
رشد منابع کســب کردیم.صابری به افزایش
تعداد دستگاههای کارتخوان در استان اشاره و
خاطرنشان کرد :با تالشهای صورت گرفته،
تعداد دســتگاههای کارتخوان مدیریت شعب
استان از  ۲۷۵۰دستگاه در شهریور سال ۱۳۹۹
به  ۵۸۱۱دســتگاه در مرداد ماه سال جاری
رسیده اســت.صابری به برخی اقدامات انجام
شده در  ۲سال مدیریت خود در استان هرمزگان
اشاره کرد و گفت :افتتاح باجه درگهان ،افتتاح
ســاختمان ملکی شعبه قشــم ،احداث سالن
همایش ،خرید ملک و جابهجایی شــعبه امام
رضا (ع) ،افتتاح باجه سیریک ،تعمیر و بهسازی
شعبه امام حســین(ع) ،جابهجایی شعبه بندر
لنگه ،تعمیر و بهســازی شعبه جناح ،بهسازی
شعبه حاجیآباد ،خرید و نصب دیزل ژنراتور
ساختمان سرپرســتی از جمله اقداماتی بوده
که طی این  ۲ســال انجام شده است.وی ادامه
داد :تعمیر و تعویض چهار واحد مأمورســرا
در بندرعباس ،تعویض تابلوی برخی شــعب،
پیگیری و جذب  ۳۰نفر پرسنل جدید و تعیین
تکلیف امالک مازاد اســتان از دیگر مواردی
است که طی این  ۲ســال اجرایی شده است.
صابری خاطرنشــانکرد :در سال گذشته ۴۲
هزار فقره وام به ارزش بیش از ۱۶هزار میلیارد
ریال در شعب استان پرداخت شده و در سال
جاری نیز تاکنــون ۲۲هزار فقره به ارزش ۱۰
هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده
اســت.وی ادامه داد :در بحث وامهای تکلیفی
نیز در سال جاری در استان و در بخش ازدواج

 ۱۹۲فقــره وام به مبلغ  ۲۵۶میلیارد ریال ،وام
فرزندآوری  ۵۶فقره به مبلغ  ۲۲میلیارد ریال،
 ۱۱۴فقره وام بــه مددجویان کمیته امداد امام
خمینی(ره) به مبلغ  ۷۸میلیارد ریال و ۱۱فقره
وام به مددجویان بهزیستی به ارزش  ۷میلیارد
ریال در سال جاری پرداخت شده است.

پرداخت حقوق و دســتمزد سازمانها از
طریق بانک قرضالحسنه مهر ایران

سرپرســت جدید مدیریت شــعب بانک
ضالحســنه مهر ایران در استان هرمزگان
قر 
نیز در ادامه گفت :در ســال  ۱۳۹۰در استان
ضالحسنه مهر
هرمزگان به استخدام بانک قر 
ایران درآمدم و  ۲ســال در شــعبه بالل و ۵
سال در شعبه رودان فعالیت داشتهام«.حسین
شادخواست» افزود :در ســال  ۱۳۹۵که در
شعبه رودان فعالیت داشتم ،این شعبه به عنوان
یکی از شعب منتخب در سطح کشور انتخاب
شد.شادخواســت ادامه داد :از سال  ۱۳۹۸به
عنوان معاون مدیریت شــعب در استان کرمان
فعالیت داشــتم و اکنون با اعتمادی که مدیران
بانک به بنده داشــتهاند ،بهعنوان سرپرســت
ت خود
مدیریت شعب استان هرمزگان به فعالی 
در ایــن بانک ادامه میدهــم.وی با تقدیر از
«رضا صابری» مدیر سابق شعب استان گفت:
فعالیتهای آقای صابری در این مدت بسیار
خوب بوده که نمونه آن جذب حقوق و مزایای
کارکنان استانداری هرمزگان است و امیدواریم
بتوانیم این روند را ادامه داده و حقوق کارکنان
دیگر ادارات و شرکتهای استان را از طریق
ضالحسنه مهرایران پرداخت کنیم.
بانک قر 

