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آغاز مزایده ۵۵۰ میلیاردی اموال 
تملیکی در هرمزگان

گروه خبر // مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس از رکورد تاریخی تولید بریکت 
گرم در این واحد تولیدی خبر داد و گفت: این رکورد در فاصله یک ماه و نیم به پایان 

سال مالی این شرکت به ثبت رسید .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ تولید ســاالنه ۵۵ میلیــون تن محصوالت فوالدی در افق 
۱۴۰۴ نیازمند استفاده از سبک نوین مدیریتی در الیه های مختلف تامین و تولید خواهد 
بــود و در این میان نبایــد فراموش کرد که محدودیت های انــرژی و مواد اولیه اگرچه 
دو چالش بزرگ برای دســتیابی هرچه ســریعتر به چشــم اندازهای توسعه و افزایش 
تولیدات اســت اما وزنه مدیریتی در چنین بزنگاه هایی میزان اثربخشــی خود را نشان 
مــی دهد که این مهم موجب شــد گام بزرگ صبا فوالد خلیج فــارس در ثبت رکورد 
 جدیــد تولید بریکت گرم با باال بــردن میزان تولید در کنار افزایــش بهره وری محقق 

شود . 
  شرکت صبا فوالد خلیج فارس به عنوان نخستین کارخانه داخلی کشور در زمینه تولید 
بریکت گرم موفق شد تا با عبور از رکورد سالیانه تولید بریکت گرم گام مهمی را در جهت 
حرکت در مســیر ظرفیت نهایی خود بردارد.الزم به ذکر است، این رکورد که در ۱۳ آبان 

۱۴۰۱ به ثبت رســید در شرایطی حاصل شــد که موضوع توزیع مواد معدنی در زنجیره 
فوالد از ابتدای سال هنوز محل بحث مدیران واحدهای تولیدی است. دکتر احسان دشتیانه 
که از ۲۰ بهمن سال گذشته مدیریت این واحد تولیدی را در اختیار دارد در این رابطه، بیان 
کرد: بیشترین میزان تولید سالیانه بریکت گرم آهن اسفنجی )HBI( در صبا فوالد در سال 
مالی گذشــته این شرکت، ۸۵۷ هزار و ۷۷۸ تن بود که در فاصله یک ماه و نیم به پایان 
ســال مالی این شرکت، رکورد تولید سالیانه قبلی با یک هزار و ۵۸۸ تن افزایش شکسته 

شد و به ۸۵۹ هزار و ۳۶۶ تن رسید .
* پیش بینی رشد ۲۰ درصدی در تولید سالیانه

  مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس در این باره،اظهار کرد:پیش بینی ما این است 
 که تا پایان ســال مالی صبا فوالد در پایان آذر مــاه ۱۴۰۱ بتوانیم به رکورد تولید یک 
میلیون تن بریکت گرم در این شــرکت دست پیدا کنیم و رشــد ۱۵ تا ۲۰ درصدی در 
 تولید سالیانه صبا فوالد محقق شود و در پایان از تالش های مجموعه کارکنان صبا فوالد 
خلیج فارس در جهت رسیدن به حد نصاب جدید تولید در این شرکت، تشکر و قدردانی 

کرد .

مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس خبرداد 

ثبت رکورد تاریخی
1 تولید بریکت گرم در صبا فوالد خلیج فارس
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در نشست هیئت وزیران
 به ریاست رئیسی موافقت شد 

صدور مجوز برای تامین 
تجهیزات مورد نیاز 

فرودگاه های کیش و قشم 

مقاومت ادارات 
نارضایتی واعتراض مردم

    *  

گروه خبر // در نشســت هیئــت وزیران به 
ریاست آقای رئیســی با صدور مجوز برای 
تامین تجهیزات مورد نیاز فرودگاه های کیش 
و قشم و پشتیبانی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ 

فوتبال در قطر موافقت شد . 
   در نشست هیئت وزیران به ریاست رئیس جمهور، 
به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی 
مســابقات جام جهانی۲۰۲۲ فوتبــال در قطر، به 
وزارت نفت اجازه داده شد با تأیید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و در صورت امکان نداشتن تأمین 
این تجهیزات در داخل کشور، نسبت به واردات ۴ 
دستگاه رفیولر سوخت رسان و ۲ دستگاه خودروی 
سواری عملیاتی برای »مرکز سوخت گیری فرودگاه 
کیــش« از محل اعتبارات تخصیصــی اقدام کند.
دولت، همچنیــن با صدور مجوز به این وزارتخانه 
برای واردات ۲ دســتگاه رفیولر سوخت رسان و 
۲ دستگاه خودروی سواری عملیاتی برای »مرکز 
سوخت گیری فرودگاه قشــم« از محل اعتبارات 

تخصیص یافته، موافقت کرد.
 *  اصالح آیین نامه اجرایی توســعه بازار تولید 
برق پــاک )انرژی هــای تجدیدپذیــر( از طریق 

شرکت های دانش  بنیان
  هیئت وزیران به منظور رفع ایراد و اعالم مغایرت 
قانونی از سوی مجلس شــورای اسالمی درباره 
آیین نامه اجرایی مــاده )۱۶( قانون جهش تولید 
دانش بنیان، موضوع توســعه بازار تولید برق پاک 
)انرژی هــای تجدیدپذیر( از طریق شــرکت های 
دانش بنیان، با پیشــنهاد اصالح ایــن آیین نامه، 
موافقت کرد.به موجب این اصالحیه، شرکت توانیر 
موظف شــد به گونه ای نسبت به ایجاد زیرساخت 
الزم برای تفکیک مبالغ ناشی از اجرای این آیین 
نامــه از مبدأ پرداخت، تا زمان تعیین شــده اقدام 

کند که مبالــغ دریافتی با رعایت اصل )۵۳( قانون 
اساسی و تشــریفات قانونی، به حساب ذی نفعان 
مربوطه، واریز شود.همچنین مصوب شد، مادامی 
که زیرســاخت الزم به منظور واریز مبالغ از مبدأ 
صورت نپذیرفته باشــد، خزانه داری کل کشــور 
موظف اســت بر اساس اعالم وزیر نیرو، درصدی 
از همه وصول های قبوض برق مصرفی مشترکان 
را به شرح این آیین نامه به صورت علی الحساب 
با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به حساب ذی 

نفعان، واریز کند.
*   آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال 

آفرین در حوزه سالمت اصالح شد
  هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی 
موجود در »آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین در حوزه سالمت«، با پیشنهاد معاونت 
حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصالح این آیین نامه، 
موافقت کرد.بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مکلف شد برای حمایت از تولید، 
پخش و توسعه بازار فرآورده های طبیعی و سنتی 
دانش بنیان، حســب مورد، مقرراتی که خود صادر 
کرده است، اصالح و پیشنهاد اصالح سایر مقررات 

مربوطه را به مراجع ذی صالح ارائه کند.
*  موافقت با اصالح مصوبه دولت درباره تشکیل 

شورای توسعه سواحل مکران
  با توجه به اعالم مغایرت قانونی از ســوی هیئت 
بررســی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره 
مصوبه مربوط به تشــکیل شورای توسعه سواحل 
مکران، هیئت وزیران به پیشــنهاد معاونت حقوقی 
رئیس جمهور، این مصوبه را اصالح کرد.به موجب 
اصالح ایــن مصوبه، وظیفــه تصویب طرح های 
تفضیلی و برنامه های توســعه منطقــه مکران با 

جهت گیری های توسعه بلند مدت و میان مدت و 
مالحظات توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل، از 
فهرست وظایف »شورای توسعه سواحل مکران« 
حذف شــد.همچنین ارائه پیشــنهاد تشکیالت، 
آیین نامه ها، مقررات و شیوه نامه های مورد نیاز شورا 
و دبیرخانه، در دو ماه با رعایت قوانین و مقررات 
اســتخدامی کشــور برای تصویب در مراجع ذی 
صالح، به عنوان یکی از وظایف این شورا خواهد 
بود. مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزرای عضو، 
با رعایت ماده )۱۹( آیین نامه داخلی هیئت دولت، 

قابل ابالغ است.
*   اصالح مصوبه تعیین حق السهم دولت از خدمات 
ارتباطی سیار و ثابت و حق االمتیاز دولت از صدور 

پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل
  برای رفع ایراد و اعالم مغایرت هیئت بررســی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین، درباره دو مصوبه 
مربوط به تعیین حق الســهم دولــت از خدمات 
ارتباطی سیار و ثابت و همچنین، تعیین حق االمتیاز 
دولت از صدور پروانه های ارائه خدمات پســت 
داخلی و بین الملل، هیئت وزیران با پیشنهاد اصالح 
این دو مصوبه، موافقت کرد.بر اساس این اصالحیه، 
این مصوبات با رعایت ســاز و کار نوشته شده در 
ماده )۱۹( آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل ابالغ 

است.
*  مصوبه مربوط به »مجوز تشکیل شورای ملی 

زیارت« اصالح شد
  به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ؛ هیئت 
وزیران، همچنین برای تأمین نظر مجلس شورای 
اســالمی و رفع مغایرت موجود در مصوبه مربوط 
به مجوز »تشکیل شورای ملی زیارت«، با پیشنهاد 
معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصالح این 

مصوبه، موافقت کرد .

در نشست هیئت وزیران به ریاست رئیسی موافقت شد 

صدور مجوز برای تامین تجهیزات مورد نیاز فرودگاه های کیش و قشم 

عکاس هرمزگانی دوطالی جشنواره 
تاجیکستان را بدست آورد

این رکورد در فاصله یک ماه و نیم به پایان سال مالی این شرکت به ثبت رسید 

 گروه خبــر // پیرو اطالعیه ی مــورخ نهم آبان 
ماه جاری پیرامون دســتگیری تعدادی از عوامل 
عملیاتی و پشــتیبانی فاجعه ی تروریستی حرم 
حضرت احمدبن موســی )علیهماالسالم(، اینک 
بخش دیگــری از اطالعات به دســت آمده را به 

استحضار مّلت شریف ایران می رساند :
۱. سلسله عملیاتی که سربازان گمنام امام زمان )عج( 
بالفاصله پس از وقوع فاجعه ی تروریســتی چهارم 
آبان ماه آغاز کرده بودند، به صورت شــبانه روزی و 
بی وقفه اســتمرار پیدا کرده است. این پی گیری ها در 
ابعاد اطالعاتی، ضداطالعاتی، امنیتی و فنی در جریان 
بوده و یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین عملیات 

ضدتروریستی این وزارت را رقم زده است.
۲. مجموعه رصدهــا، تحقیقات و عملیات صورت 
گرفته تاکنون منجر به شناســایی و بازداشت کلیّه ی 
عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام 
تروریستی شد. مضاف بر آن تعداد دیگری از عواملی 
که برای عملیات مشــابه وارد کشور شده بودند نیز 
بازداشت شدند. بدین ترتیب تاکنون ۲۶ تروریست 

تکفیری دستگیر شده اند. 
۳. کلیــه ی افراد دســتگیر شــده، غیرایرانی و با 
ملیّت هــای جمهــوری آذربایجان، تاجیکســتان 
 و افغانســتان هســتند.۴. عنصر اصلــی هدایت و 
هماهنگ کننده ی عملیات در داخل کشــور، تبعه ی 
جمهوری آذربایجــان بوده که از فرودگاه بین المللی 
 حیدرعلی اف در باکو پرواز و از مرز هوایی فرودگاه 

امام خمینی )ره( وارد کشور شده است. این فرد پس 
از رســیدن به تهران خبر حضــور خود را به عنصر  
هماهنگ کننده در جمهوری آذربایجان اعالم نمود. 
بالفاصله از طریق سرپل عملیاتی داعش در افغانستان 
با شــبکه اتباع خارجی داعش نیز ارتباط گرفته و 
حضور خود در تهران را به اطالع آن ها  رسانده است.

۵. عنصر پشــتیبانی کننده ی صحنه ی عملیات در 
شیراز، فردی افغانستانی به نام »محمد رامز رشیدی« با 
نام مستعار »ابوبصیر« و عامل تیراندازی در حرم مطهر 
به نام »سبحان ُکمرونی« با نام مستعار »ابوعایشه« که 

تبعه ی تاجیکستان بود.
۶. تروریســت های مذکور، در استآن ها ی فارس، 
تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی مورد تعقیب 
قرار گرفته و دستگیر شده اند. تعدادی از آن ها نیز در 
مرزهای شرقی و هنگام فرار از کشور بازداشت شدند.

۷. نفراتــی از تروریســت های یادشــده، در حال 
آماده ســازی و فراهم آوردن تمهیــدات الزم برای 
عملیات تروریســتی دیگری من جملــه در زاهدان 
بودند. به عبارت دیگــر، خون های مطهر و به ناحق 
ریخته ی شهدای مظلوم حرم حضرت احمدبن موسی 
)علیهماالسالم( موجب کشف مقاصد و اهداف بعدی 
جنایت کاران تکفیری و پیش گیری از چند عملیات 

تروریستی دیگر شد.
۸. رصــد و تحقیقات همه جانبه ی اطالعاتی و فنی، 
همچنان به صورت همه جانبه، شبانه روزی و سراسری 
ادامه دارد و همان طور که در اطالعیه های پیشــین 

اشاره شد، تا شناسایی و مجازات آخرین تروریست 
تکفیری دخیل در فاجعه ی حرم شــاهچراغ، چه در 
داخل و چه در خارج از کشــور باشند، ادامه خواهد 
یافت. قطعًا »آرتین«های مغموِم وطن، گرفتِن انتقاِم 

»آرشام«های پرپر شده را خواهند دید انشاءاهلل. 
* در پایان دو نکته را متذکر می شویم:

اوالً( چنان که قباًل اعالم شــد، ســربازان گمنام امام 
زمان )عج( در همــه ی مراحل تحقیقات و عملیات 
پیش گفتــه، از همکاری تمام عیار مردمی برخوردار 
بودند که ضمن تقدیر خاضعانه و صمیمانه به پیشگاه 
مردم عزیز، تقاضا دارد که همچون گذشــته فرزندان 
مجاهد و گمنام خود را در این مأموریت حســاس 

مساعدت فرمایند.
ثانیــًا( پس از وقوع حادثه ی غمبار صدراالشــاره، 
تعدادی از بلندگوهای وابســته به دشمناِن شناخته 
شده ی مّلت ایران و دنباله های داخلی آن ها، به طور 
مستقیم و غیرمستقیم عملیاِت تروریستی شیراز را به 
جامعه ی اطالعاتی پرافتخار کشور منتسب کردند تا 

)به زعم آن  ها( اغتشاشات داخلی را مهار نمایند!
  وزارت اطالعــات ضمن محفوظ دانســتن حق 
پی گرد قانونی نســبت به عناصر عنوِد دامن زننده به 
آن اتهام ناجوانمردانــه و خائنانه، اعالم می نماید که 
یافته ها از اظهارات عناصر تکفیری بازداشــت شده، 
مبین سوءاستفاده ی تکفیری ها از فضای اغتشاشات 
و ناامنی برای انجام اقدامات تروریســتی بوده است. 
اعترافات جداگانه ی چندتن از تروریست ها حاکی 
اســت که به دنبال وقوع اغتشاشــاتی در کشــور، 
فراخوانی از عناصر تکفیری برای انجام عملیات در 
جای جای کشورمان صورت گرفته است. این دقیقًا 
مضموِن همان عملیات ترکیبی اســت که در بیانیه ی 
تبیینی مشترک این وزارت خانه و سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی مورد اشاره قرار گرفت. 
بدین ترتیب کسانی که آن جنایت وحشیانه و بی سابقه 
را به جامعه ی اطالعاتی کشــور منتسب کرده اند، در 
واقع نقش مکمل عملیات تروریستی و جنگ روانی 
داعش را ایفا نموده اند و از این جهت باید پاسخگوی 
مشارکت خویش در ســناریوی خون بار داعشی-

صهیونیستی باشند .

اطالعيه دوم وزارت اطالعات 
پيرامون فاجعه ی تروریستی حرم شاهچراغ
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پشت پرده سیاست 

  
دستگیری ۳ تیم مربوط به گروهک نفاق در ناآرامی های اخیر 

با تالش و اشراف اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان 
اطالعات سپاه، سه تیم وابسته به گروهک نفاق که قصد اقدامات خرابکارانه 
و تروریستی در استان های خوزستان، فارس و اصفهان را داشتند، دستگیر 
شدند.بنا بر اعالم سازمان اطالعات ســپاه، تیم های مذکور قصد داشتند 
ضمن جذب و شبکه ســازی در میان آشوبگران، اقداماتی نظیر  حمله به 
مراکز دولتی، امنیتی و انتظامی،  تخریب اموال عمومی و سوءقصد به جان 
شهروندان را پیاده ســازی کنند که به دلیل کنترل، اشراف و اقدام به موقع 
پاســداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه ناکام ماندند.

سرپل های این گروهک در چند هفته اخیر، محورهای متعددی را به عناصر 
عملیاتی خود ابالغ کرده اند که موارد گفته شده بخشی از این محورهاست.

 بــه گزارش ســپاه نیوز،بــه زودی اطالعات تکمیلی در ایــن پرونده به 
اطالع مردم شریف ایران می رسد.همزمان روابط عمومی و تبلیغات سپاه 
ولیعصر )عج( خوزستان در اطالعیه ای آورد:به دنبال اقداماتی که ضدانقالب 
در ناامن کردن خوزســتان و کشــور دارد، حمله ای تروریستی به یکی از 
مقرهای نظامی شهرســتان ماهشهر در تاریخ ۱۵ آبان ساعت ۲:۲۵ بامداد 
رخ داد.در اقدام متقابل برای حفاظت از این مقر به دو نفر تروریست راکب 
موتورسیکلت تیراندازی شد که در پی زخمی شدن یکی از این تروریست ها 
اقدامات پزشکی موثر واقع نشد و وی فوت کرد.همچنین اقدامات امنیتی و 
اطالعاتی برای شناسایی و دستگیری نفر دوم در حال پیگیری است.در این 
میان،روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز در اطالعیه ای 
از دستگیری تعدادی از عناصر اصلی انسداد آزادراه کرج- قزوین، تعرض 
و آسیب و حمله به عوامل فراجا و همچنین سرقت سالح سازمانی نیروی 
انتظامی خبر داد.روابط عمومی ســپاه امام حسن )ع(در این اطالعیه اعالم 
کرد : عامل اصلی که به تعرض و آسیب و سرقت سالح سازمانی نیروهای 
فراجا و انســداد آزادراه کرجـ  قزوین مبادرت کرده و انتشار آن در فضای 
مجازی باعث ایجاد رعب و وحشت و همچنین تحریک احساسات مردم 

شده بود  ، در میان دستگیرشدگان است.
سردار سنایی راد :  اغتشاشات یک نوع فشل سازی و سرگرم سازی است

سردار رســول سنایی راد، معاون سیاســی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده 
معظم کل قوا گفت: آن چه به تازگی اتفاق افتاده از ســوی کسانی است که 
 چشم دیدن اقتدار و اســتقالل نظام را ندارند و هدف از اغتشاشات هم از 
بین بردن اقتدار و استقالل کشور است.  اغتشاشات یک نوع فشل سازی 
و سرگرم سازی است که این کارکرد را دشمن برای مهار رقیب و فرسایش 
قدرت وی استفاده می کند و اسم آن را بی ثباتی سازنده گذاشته است.  وی 
در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد:»  نظام از دست نرفته، اما ضربه 
خورده ایم، به فرمایش مقام معظم رهبری برخی فرزندان نظام هســتند، اما 
این ها کنار دست لیدر هایی آمدند که می خواستند سر  به تن نظام نباشد و 
از این موضوع ابزاری برای کشته سازی بسازند.« سردار سنایی همچنین 
گفت: » در اغتشاشات اخیر ورود افراد متفاوت بود، برخی افراد با پرداخت 
پول به میدان آمدند، برخی هیجانی و عناصر غربی هم برای رصد میدانی 
آمده بودند و در کردستان پایگاه، اتاق فکر و اتاق عملیات زدند، پس همه 
افراد را نباید قاطی کنیم.« او افزود : »  در اغتشاشــات اخیر ۵۰ ، ۶۰ نفر 
منافق، حدود ۲۰۰ نفر ســلطنت طلب و افراد کومله و دموکرات دستگیر 
شــدند که این افراد به دنبال تجزیه ایران هستند که فعال تاکتیکی با هم به 

وحدت رسیده اند.« / ایرنا 

قالیباف : سیا و موساد به دنبال داعش سازی در ایران اند
امیدوارم با تثبیت کامل امنیت، تغییرات مشــروع و الزم به سمت حکمرانی نو آغاز 
شــود. رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود به سراغ حوادث تلخ اخیر رفت، 
 از ســناریو نویسی ســیا و موساد برای داعشی ســازی درایران پرده برداشت و از  
داعشی های نوینی سخن گفت که با ا فتخار فیلم جنایت هایشان  را منتشر و روی آن 
تبلیغات می کنند. در ادامه مطلب، بخش های مهم اظهارات اخیر محمدباقرقالیباف را 
به گزارش خانه ملت می خوانید: * حوادث اخیر بار دیگر نشان داد که گردانندگان 
اصلی اغتشاشات یعنی سیا، موساد و گروهک های پیرو آن ها، دنبال به نتیجه رسیدن 
مطالبات معترضان نیستند، بلکه با تبدیل اعتراض به اغتشاش و جنایت، داعش سازی 
 نوین را در دســتور کار خود قرار داده اند. * ببینند که این داعشی های نوین مانند 
داعشی های سوریه و عراق بدون هیچ دلیلی مردم بی گناه را شکنجه می کنند و به 
 قتل می رسانند و مثل آن ها با افتخار، فیلم جنایتشان را منتشر و روی آن تبلیغات 
 می کنند. این ها اگر بتوانند به هیچ کس رحم نمی کنند، همان طوری که در فضای مجازی 
چنان خفقانی ایجاد کردند که هرکس غیر از خواسته آن ها عمل می کرد با بدترین 
اهانت ها مواجه می شد. * دشمنان ایران با مرزبانی مدافعان حرم به فرماندهی شهید 
حاج قاسم سلیمانی نتوانســتند از طریق مرزها به کشور ما نفوذ کنند، اما امروز از 
داخل، داعش را بازتولید کرده اند و تأسف اصلی آن جاست که عده ای از چهره های 
فرهنگی، هنری، ورزشی یا سیاسی از این داعش نوین حمایت می کنند. * آن ها با 
این بهانه که نیروهای امنیتی، معترضان را می کشــند سعی در توجیه جنایات خود 
دارند این در حالی اســت که نیروهای حافظ امنیت فقط مجهز به سالح های ویژه 
مبارزه با اغتشاشات هستند. شهادت نیروهای پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در این 
 مدت هم، دلیل این ادعاست. این نیروها جان خود را در مقابل این جنایتکاران سپر 
 می کنند اما از سالح گرم استفاده نمی کنند تا مردم در این میان آسیبی نبینند. ندیدن این 
 واقعیت ها بالیی بدتر از داعش بر سر مردم خواهد آورد. * مردم امروز از مسئوالن، امنیت 
می خواهند و برای امنیت در جنگ ترکیبی نیازمند اقتدار هوشمند در میدان و بازنمایی 
کامل واقعیت، در افکارعمومی هستیم تا هم بهانه ای به دشمن برای داعش سازی داده 
نشود و هم کسی جرئت رفتار داعشی نداشته باشد و معترضان نیز از اسارت فکری 
رسانه های داعش ساز آزاد شوند. * همان طور که رهبر انقالب در دیدار با اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند »این مسائل حواس شما مسئوالن را پرت نکند 
و از کارهای اصلی و اساسی باز نمانید«، مجلس آماده است تا بیش از پیش هرگونه 
کمکی به دولت کند و انتظار داریم که مسئوالن، دقت و نظارت بیشتری بر قیمت ها و 
بازار ارز داشته باشند.*  امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت 
شود تا تغییرات مشروع و الزم به سمت حکمرانی نو در عرصه های اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسالمی آغاز شود.  
انسیه خزعلی :  فقط ۱۲ درصد بازداشتی ها  زن هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت :»  همه چیز را به نام آن ها و باشعار زن، 
زندگی، آزادی تمام کردند. این اســتفاده ابزاری از زن را در بسیاری از امور دیگر 
هم شاهد هستیم. این یک جنگ همه جانبه شناختی و رسانه ای علیه ایران و زن و 
خانواده ایرانی بود.« این مقام دولتی افزود :» در بسیاری از حرکت ها و تبلیغات این 
ناآرامی ها زنان وسیله قرار داده شدند. طبق آمار تنها ۱۲درصد از دستگیرشدگان در 
اغتشاشات از خانم ها   و ۸۸درصد بقیه از مردان بودند، ولی می بینیم که به غلط این 
کارها حرکتی زنانه معرفی می شود  ولی همه چیز را به نام آن ها و باشعار زن زندگی 
آزادی تمام کردند.« او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد :» اگر دروغ از 
رسانه پاک شود، خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم، زندگی مردم نیز پاک 
و زالل و باصفا می شود. دروغ منشأبسیاری از همین اغتشاشات و ناآرامی ها ست 
که منجر به جریحه دار شدن جسمی و روحی خانواده های ما شده است و التیام آن 

هم به راحتی صورت نخواهد گرفت.« /فارس

تازه های مطبوعات
رســالت - اگر جمهوری اســالمی نباشــد، ایران، نه نروژ می شود نه 
ســوئیس نه آلمان و فرانســه. این جا خاورمیانه اســت و اتمسفر، 
قواعــد و بافت هویتی، قومی، سیاســی و اقتصادی خاص خود را 
دارد. اگر جمهوری اســالمی نباشــد، ایران عزیز ما در مدتی کوتاه 
به کشوری چندپاره، بی ثبات و دچار هرج ومرج و آنارشی، ضعیف 
و تدارکاتچی غرب تبدیل می شــود. اگر جمهوری اسالمی نباشد، نه 
ایران می ماند نه اسالم. نه قدرت می ماند نه اخالق. نه تمدن می ماند 

نه استقالل نه آزادی. 
جمهوری اســامی – آن چه که اکنون در ســرزمین ما اتفاق می افتد، 
به سادگی می شد حل شــود.آن مدیر می توانست استعفای نمایشی 
 انجام دهد و مدیرباالدســت هــم برایش ارتقــا در صندلی دیگر 
 بدهد ؟!و آن گاه در خفا  یا در معرض دید به نقد ماجرا پرداخته می شد 
و آزادانه اصالح زمینه و بســتر خطا ممکن می شــد، تا که آن گونه 
نشــود! اکنون هر روز سرزمین ما رنگین می شود، جوانی که آرزو ها 
 و آمالی دســت نیافتنی را پیش رویش می بینــد و دیگر جوانی که

 او هم موظــف به اجرای ماموریتش اســت؛ خونش بر کف زمین 
می ریزد.

کیهان - زمان خبر »اظهارات بایدن مبنی بر آزاد سازی ایران!« بامداد 
جمعه بود! یعنی قبل از برگزاری مراسم راهپیمایی! آن ها پس  از آن 
که دیدند ملت ایران در حماسه روز جمعه با استکبارستیزی و فریاد 
مرگ بر آمریکای خود، تالش های خصمانه واشــنگتن و متحدانش 
را به شکست کشاندند، پیام ۱۳ آبان را دریافت و از موضع متوهمانه 

بایدن عقب نشینی کردند .
 آرمان ملی - ســکوت احمدی نژاد بی دلیل نیست چرا که او همواره 
نشــان داده هر لحظه باید درانتظار یک چالش یا حرکت از سوی او 
بود. سکوت او برای آزادی مشایی و بقایی است؟ یا حتی راهی برای 
ورود از جاده جدید به سیاســت. هر آن چه باشد باید این سکوت 

را جدی گرفت .
  دنیــای اقتصــاد - وعــده یک میلیــون خانه در ســال را اگر همه 
 شــرکت های برند ســاختمانی هم دست به دســت دولت بدهند تا 
روی زمیــن بیاورند، با شــرایطی که برخی عوامــل ایجاد کرده اند 
 و ظاهرا مســئوالن ارشد نیز از آن بی خبر هســتند، بعید است در 
 ظــرف زمانی تعیین شــده تحقق پیــدا  کند، چون یکــی از همین 
 برندهــا بعــداز ۱۰ ماه حضــور در طرح تولید مســکن میلیونی، 
 توانســته فقط ۲ درصد پیشــرفت فیزیکی در ابرپروژه اش  حاصل

کند .
انعکاس

انصاف نیــوز خبرداد: ســعید حجاریان فعال سیاســی و نظریه پرداز 
اصالح طلــب  در بخشــی از مصاحبه اخیرش دربــاره ضرورت 
مرزبندی نیروهای سیاسی با جریان هایی که مطالبات دیگری دارند، 
گفت:در مقابل جنگ طلبی، تجزیه طلبی، تحریم طلبی و ریختن خون 
ایرانی ها مرزبندی دارم.باید در مقابل اینان که به قول خودشان ترمز 
و فرمان ماشــین را کنده اند، ایستاد چون درحقیقت کشور  را نابود 

می کنند و مسئولیت هم نمی پذیرند .

 همشهری آناین خبرداد: گوگوش خواننده لس آنجلسی پس از کنسرتش 
در ســیدنی، با جمعیتی از هم مسلکانش روبه رو شد که بر سرش فریاد 
می زدند: خجالت بکش بی شرف! این ادبیات فرهیخته! در اعتراض مدنی! 
به این مســئله بود که چرا کنسرت برگزار کرده است. مشابه این مسئله 
برای ساسی مانکن هم رخ داد.در هفته های گذشته اجتماعاتی که مخالفان 
جمهوری اسالمی در خارج از کشور برگزار می کنند شاهد صحنه های 
زیادی مانند این بوده است ،این افراد معموال با فحش های بسیار رکیک 

تالش دارند افراد را تحت فشار بگذارند .
تابناک خبر داد: فرمانده انتظامی شهرستان بمپوردر سیستان وبلوچستان 
گفت:پیرو خبری ، مبنی بر حادثه شــهادت چهــار نفر از همکاران در 
ایســتگاه جاده ای، بررسی های اولیه نشــان می دهد به سبب اختالف 
شخصی بین سرباز ضارب با یکی از ســربازان که منجر به تیراندازی 
ضارب و مداخله دیگر کارکنان حاضر در مقر بوده است.متاســفانه این 
حادثه موجب شهادت سه نفر از کارکنان پایور و یک سرباز وظیفه شده 

است .
اعتمادآناین - حجت االسالم نیک بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس، 
با اشاره به ماجرای کتک خوردن خود توسط معترضان گفت: چند روز 
بعد از اربعین به دفتر دو شهردار رفته بودم و بعد از آن به دلیل گیر کردن 
ماشین در ترافیک، پیاده از خیابان کارگر به سمت کشاورز رفتم که ۳۰ ، 
۴۰ نفر از جوانان ما را مورد نوازش خود قرار دادند. چیز خاصی نبود و 
یکی دو نفر به من مشت و لگد زدند.یکی دو روز بعد از این ماجرا، چند 
نفرشان توسط آگاهی دستگیر شدند و من نیز رضایت دادم تا آزاد شود. 

بعضی از این رفتارها حق ماست و باید سیلی بخوریم.
آیت ا... نوری همدانی : جامعه گرفتار جهل و فقر پیشرفت نمی کند

آیت ا... حســین نوری همدانی از مراجع تقلیــد، در اظهارات اخیر 
خــود در دیدار با وزیر آموزش و پرورش  با اشــاره به عوامل عقب 
افتادگی جوامع اســالمی ، اعالم کرد: متاسفانه به دلیل نفوذ استکبار و 
خودباختگی و اســتبداد حاکمان که با سرکوب و استثمار مردم  یا با 
کشتن اندیشمندانی همچون شیخ فضل ا... نوری همراه بود شاهد عقب 
افتادگی در کشورهای اسالمی هستیم. باید به یاد داشته باشیم دشمنان 
اسالم در ظلم و ستم راندن بر ملت ما هیچ حد و مرزی نمی شناسند.«  
این مرجع تقلید  همچنین گفت:»اســالم برای رشد و تعالی جامعه بر 
مبارزه و ریشــه کنی سه چیز تاکید کرده است، جهل، فقر و ظلم. اگر 
به جای این ســه، دانش و آگاهی، رفاه اجتماعی و عدالت جایگزین 
شود شاهد رشــد و بالندگی جامعه خواهیم بود.«  وی تصریح کرد: 
»مردم در شــرایط کنونی، نیاز به کمک و رســیدگی دارند و با گرانی 
و ســختی معیشت روبه رو هســتند، هرگز جامعه ای که گرفتار فقر و 
جهل و بی عدالتی باشد پیشــرفت نمی کند. باید فقر جای خود را به 
 رفاه و جهل جای خود را به آگاهی و علم آموزی بدهد.« وی افزود :
حضرت امیر مومنان )ع( در نامه ای به مالک اشتر هنگام اعزام به مصر 
عنایت به مردم و رسیدگی به مشکالت آنان را بسیار سفارش و تاکید 
کرد، چراکه این مردم سپر در مقابل دشمنان هستند و همواره در خط 
مقدم دفاع از اسالم و انقالب بوده و هستند. اگر شما)مسئوالن( همین 
سفارش حضرت امیرمومنان )ع( را اجرایی کنید گام بلندی در پیشرفت 

کشور برداشته اید.« / فارس

  گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان با اشاره به نقش 
مؤثر دفاتر خدمات الکترونیک در فرایند دادرســی عادالنه، بر لزوم 
استفاده از طرح های جدید و بروزرسانی خدمات این دفاتر بر مبنای 
سند تحول قوه قضاییه تأکید کرد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس 
کل دادگستری هرمزگان در نشست اعضای هیئت مدیره کانون دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی کشور که با حضور قائم مقام مرکز آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضاییه در بندرعباس برگزار شد با بیان اینکه 
متأســفانه نقش دفاتر الکترونیک قضایی برای مردم به خوبی تبیین 
نشده است، اظهار داشت: جایگاه دفاتر الکترونیک قضایی در فرآیند 
دادرسی عادالنه، بسیار مهم و ارزشمند است.مجتبی قهرمانی با اشاره 
به اینکه یکی از زمینه های تحول در قوه قضاییه، ارتقای شاخص های 
عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، تصریح کرد: با تبیین 
صحیح نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مردم، به خوبی 
مشــخص می شود این دفاتر چه تأثیری در جهت صرفه جویی در 
هزینه ها، وقت و نیروی انسانی داشته اند و چگونه موجبات تسریع در 
روند رسیدگی های قضایی را فراهم آورده اند.وی همچنین با اشاره به 
لزوم تبیین ماهیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،خاطرنشان کرد: 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ماهیتی چندگانه دارند و از نقش 
خدمت رســانی در کنار نقش قضایی و اقتصادی به صورت توأمان 
برخوردار می باشند.قهرمانی با بیان اینکه به اعتقاد برخی افراد، ویژگی 
فعالیت اقتصادی دفاتر خدمات الکترونیک منجر به افزایش ورودی 
پرونده به قوه قضاییه شــده است، یادآور شد: برای اصالح این روند 
باید مسیر فعالیت دفاتر تغییر یابد و با بروزرسانی خدمات و استفاده 
از طرح هــای جدید نقش دفاتر خدمات الکترونیک در حوزه های 
مختلف گسترش یابد.وی با بیان اینکه قوه قضاییه برای کاهش ورودی 
پرونده ها، خواســته ای موجه و معقــول دارد، تأکید کرد: ضرورت 
 دارد با همســان ســازی فعالیت ها، دفاتر خدمات الکترونیک سند 
 تحــول قوه قضاییــه را مالک عمل قرار دهنــد و ضمن باز تعریف  
مأموریت های خود در جهت اولویت های این سند گام بردارند و درآمد 
خود را  از طریق خدمت رسانی در این جهت کسب کنند.قهرمانی با 
اشاره به برخی از مأموریت های جدیدی که می توان برای دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی در نظر گرفت، از طرح انحصار وراثت الکترونیک 
 نــام برد و گفت: با عملیاتی نمودن این طرح به صورت میانگین بین 
۴ تا ۵ هزار پرونده ورودی قوه قضاییه کم می شــود و با استفاده از 

سامانه های الکترونیک، حقوق دولت را بهتر استیفا خواهیم کرد .

 گروه خبــر // مدیــرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان با اعالم آغاز 
فعالیت های بندری مشترک ایران و 
قزاقستان در بندر شهید رجایی، از 
اجرای آزمایشی ترانزیت دریایی- 
ریلی بین ۲ کشور تا آغاز سال نو 

میالدی خبر داد . 
  حسین عباس نژاد با اشاره به بازدید 
 معاون نخســت وزیر و وزیر تجارت 
 و همگرایــی قزاقســتان از بنــدر 
شــهید رجایی، اظهار داشت: پس از 
شــرایط پیش آمده برای روســیه و 
اوکراین یکــی از موضوعات مهم و 
مورد توجــه در بخش ترانزیت برای 
کشورهای حوزه CIS و آسیای میانه، 
از کریدور شمال- جنوب  اســتفاده 
و جایگاه ویــژه ایران برای صادرات 
و واردات کاال اســت.وی ادامه داد: 
قزاقســتان یکی از کشورهایی است 
که بــه صورت جدی ایــن موضوع 
را دنبــال می کند و معاون نخســت 
وزیر قزاقســتان در بازدید اخیر خود 
از بندر شــهید رجایی برای فعالیت 
ترانزیتی در ایــن بندر اعالم آمادگی 

کرد.وی با تاکید بر اینکه کشور ما با 
توجه به شرایط ویژه ای که دارد باید 
حجم مبادالت کاال در حوزه ترانزیت 
را افزایش دهد، گفــت: فعالیت های 
سرمایه ای مشــترک به منظور توسعه 
ترانزیت با ســرمایه گذاری  خارجی 
یکی از مواردی است که در دستورکار 
قرار دارد.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان به درخواست معاون نخست 
وزیر قزاقســتان بــرای فعالیت های 
پشتیبانی اعم از نگهداری، انبارداری، 
آماده ســازی، صــادرات، واردات و 
سایر موضوعات، در این بندر اشاره 
کرد و گفت: قزاقستان عالقمند است 
فعالیت های ترانزیتی خود را در بخش 
کانتینرهای یخچالی شامل گوشت و 
سایر محصوالت دامی، غالت و آرد و 
سایر کاالهای فله از طریق بندرعباس 

مدنظر قرار دهد.
  عباس نــژاد عنوان کــرد: یکی از 
موضوعات بسیار مهم برای کشورهای 
حوزه CIS اســتفاده از ریل است تا 
بتوانند کاال را از شمال به جنوب ایران 
منتقل کنند و از آنجا به کشــورهای 

جنوبی صادرات داشته باشند. مدیرکل 
از  بنــادر و دریانوردی هرمــزگان 
تشــکیل کمیته فنی بین ۲ کشور طی 
۲ ماه آینده خبر داد و اظهار داشــت: 
در این کمیته، سازوکار و نیازمندی ها 
به منظور تحقق این ســرمایه گذاری 
مشترک در دســتورکار قرار خواهد 
گرفت و بحث استفاده از ریل در حوزه 
کانتینر به منظور انتقال بار از شــمال 
ایران به بندر شهیدرجایی مدنظر قرار 
دارد.عباس نژاد افزود: همچنین تشکیل 
کارگروه مشــترک به منظور بررسی 
استفاده از ریل به منظور انتقال کانتینر 
از شمال به جنوب ایران در دستورکار 
قرار گرفت و تصمیم بر این شــد تا 
در گام نخســت به صورت آزمایشی 
و محدود شاهد جابجایی کانتینر در 
این مســیر باشیم و در صورت نتیجه 
بخش بــودن، اقدامات بعدی را انجام 
دهیم.وی به ارتبــاط نزدیک ایران و 
قزاقســتان در حوزه اقتصادی اشاره 
و بیان کرد: نخســت وزیر قزاقستان 
همزمان با آغاز ســال نو میالدی به 
ایران می آید و مســئوالن این کشور 

عالقمند هستند همزمان با این حضور 
شاهد آغاز فعالیت مشترک اقتصادی 
ایران و قزاقستان در بندر شهیدرجایی 
دریانوردی  و  بنادر  باشــند.مدیرکل 
هرمزگان با بیان اینکه قزاقســتان در 
خشــکی محصور اســت و به دریا 
دسترسی ندارد، خاطرنشان کرد: ایران 
یک مسیر مناســب انتقال کاال برای 
قزاقســتان، کشورهای حوزه CIS و 
آسیای میانه است که با کمترین هزینه 
و بیشترین ســرعت جهت صادرات 
و واردات در کریدور شــمال جنوب 
ژومان  بود.»ســریک  خواهد  همراه 
گارین«، معاون نخســت وزیر و وزیر 

تجارت و همگرایی قزاقستان ۱۰ آبان 
ماه در راس یک هیــات از مقامات 
نمایندگان بخش خصوصی  و  دولتی 
این کشــور از ظرفیت های ترانزیت 
و لجســتیک با هدف بررسی امکان 
سرمایه گذاری در پایانه های بندر شهید 
رجایــی بازدید کرد.به گزارش ایرنا ؛ 
روز شنبه ۱۴ آبان ماه نیز یک هیات 
۲۶ نفره متشکل از تجار و نمایندگان 
شــرکت های حمل و نقل لجستیک 
روسی با حضور در بندرشهید رجایی 
از مزیتها و فرصت های سرمایه گذاری 
در بزرگترین بندر تجاری کشور آشنا 

شدند .

اجرای آزمایشی ترانزیت دریایی- ریلی بین ایران و قزاقستان 

   
سرمقاله

  عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف در افزایش 
یا کاهش رضایت شهروندان در حوزه های مختلف اثرگذار است.
یکی از بخش هایی که مردم با مشکالت فراوانی مواجهند، بخش 
مسکن اســت. در دولت قبل که صورت مسئله مسکن را بطور 
کامل پاک کردند و افتخار کردند که هیچ مســکنی نساختند و با 
افزایش و سبقت تقاضا از عرضه مسکن، قیمت مسکن و اجاره و 
رهن نجومی و چندبرابر شد که باعث بروز مشکالت و نارضایتی 
زیادی در بین اقشار مختلف شــد. در دولت سیزدهم که دولت 
عزمش را جزم کرده تا چهار میلیون واحد مسکن را بسازد و اعالم 
شد در گام نخست ادارات و سازمان ها زمین های مازاد شان را 
در اختیار راه وشهرسازی قرار دهند تا طرح نهضت ملی مسکن 
در آنها اجرایی شــود که متاسفانه بیشتر مدیران و دستگاه های 
 اجرایی از انجام آن استنکاف ورزیدند وعلی رغم تاکیدات چندباره 
رئیس جمهور، اما همچنان تمام زمین های مازاد ادارات برای اجرای 
 این طرح ملی واگذار نشده است و گویا برخی از مدیران تصور
 می کنند که این اراضی ملک شــخصی یا ارث پدرشــان است 
که حاضر نیســتند واگذار کنند که در هرمزگان نیز اینگونه است 
 و مدیــرکل راه وشهرســازی هم از این وضعیــت انتقاد دارد و 
می گوید اقدامات قانونی از طریق دستگاه های نظارتی را انجام 
داده است. اما یک نکته اساسی این است که این نحوه مدیریت و 
اقدام بیشتر مدیران باعث نارضایتی و بروز مشکالت زیادی برای 
مردم شده است. مردم مشکل مسکن دارند وبرخی آواره اند و حتی 
توان اجاره خانه را ندارند وسازندگان، مشاوران امالک و دالالن 
 نبض بازار مسکن را در دست گرفته اند و خون مردم را در شیشه 
کرده انــد وبرخی از خانواده ها به جدایی و اختالفات شــدید 
خانوادگی رسیده اند و جوانان جرات ازدواج کردن را ندارند، آن 
وقت برخی دستگاه ها حتی حاضر نیستند دستور رئیس جمهور 
را اجرا کنند وزمین ها را واگذار کنند تا این طرح زودتر به سرانجام 
برسد ومردم خانه دار شــوند. از طرفی دیگر سیاست دولت بر 
ویالیی ســازی در شهرهایی است که زمین دارند، اما در شهری 
مانند بندرعباس که زمین به وفور وجود دارد، اما الحاق به شــهر 
صورت نگرفته اســت و این طرح ویالیی سازی در حال حاضر 
اجرایی نشــده است که از وزارت راه وشهرسازی انتظار می رود 
تدبیری بیندیشند تا الحاق اراضی به شهر بندرعباس فوری انجام 
شود و ویالیی سازی طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس نیز 
عملیاتی شود. بطور حتم با واگذاری زمین به مردم و افراد واجد 
شــرایط، قیمت حبابی زمین وامالک از بین خواهد رفت و مردم 
هم به خانه دار شدن امیدوار می شوند. دستگاه های نظارتی هم 
بایســتی با مدیرانی که ترک فعل می کنند واقدامات شان باعث 
نارضایتی، اعتراض و اغتشاش در همه بخش ها می شود، برخورد 

کنند که حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست .
  علی زارعی

مقاومت ادارات 
نارضایتی واعتراض مردم

گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هرمزگان گفت:  به مناسبت 
برگزاری مســابقات والیبال ساحلی قهرمانی 
آســیا در بندرعباس، بازارچه صنایع دستی 
در محل اسکان تیم های شرکت کننده برگزار 

می شود .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ، ســهراب بناوند 

 بابیان این مطلب گفت: به منظور معرفی و ترویج 
صنایع دستی استان هرمزگان به مهمانان خارجی، 
این بازارچه در محل اسکان تیم های شرکت کننده 

مسابقات آسیایی در تاریخهای ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه 
و ۲۳ تــا ۲۷ آبان ماه در هتل خلیج فارس برگزار 
می شــود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دســتی هرمزگان افــزود: رودوزی های 
سنتی، حصیربافی، گالبتون دوزی، سفال، چرم و ... 
ازجمله هنرهایی هستند که در این بازارچه از سوی 
هنرمندان عرضه می شــود.او تأکید کرد: برگزاری 
بازارچه صنایع دستی قابلیت انتقال فرهنگ و هنر 
اســتان را  افزایش می دهد و از این فرصت برای 

تبلیغ و فروش صنایع دستی استفاده می کنیم .

 به مناسبت برگزاری  مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا ؛

بازارچه صنایع دستی در بندرعباس راه اندازی شد 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد
 دفاتر خدمات الکترونیک

 سند تحول قوه قضاییه را مالک عمل قرار دهند

گروه خبر // مدیر شهر خالق بندرعباس گفت: هدف از 
برگزاری این بازارچه عرضه محصوالت صنعتگران در 

حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی است .
    به گزارش خبرنگار دریا  ، مسلم عاشوری مدیر این  مرکز 
در این خصوص اظهار داشــت: هنرمندان صنایع دســتی با 
توانمنــدی های الزم و تالش های مســتمر در عرصه کار 
آفرینی و اشتغال زایی نقش بســزایی را ایفا کرده اند و باید 

مورد حمایت قرار گیرند.
  وی بیان داشــت: هدف از برگــزاری این بازارچه ، عرضه 
محصــوالت صنعتگران در حوزه صنایع دســتی و هنرهای 

مردمی است.
   مسلم عاشوری در پایان عنوان کرد: این بازارچه از ۱۹ آبان 
ماه در محل  پارک صدف مقابل بازار روز هر هفته از ساعت 

۱۶ تا ۲۳ برگزار خواهد شد .

مسلم عاشوری مدیر شهر خالق بندرعباس خبر داد 

برگزاری پنجشنبه بازار خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی



3جنوب کشور
سه شنبه 17 آبان 1401

13 ربیع الثانی 1444

سال بیست و یکم شماره 4022

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: در زمان 
حاضر ۸۶۲ مورد بند خاکی و سنگ مالتی )سازه آبخیزداری( 
احداث و ۱۴۵هزار هکتار عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در این 

استان اجرا شده است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید رضا حسینی افزود: این عملیات 
در سطح ۴۷۱ هزار هکتار اجرا و با فرض چهار بار آبگیری ساالنه 
بالغ بر ۱۴۰ میلیون مترمکعب اســتحصال آب در ســطح استان 
انجام می شــود.وی بیان کرد: برای اجرای پروژه های آبخیزداری 
تا پایان ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 
است.حســینی یادآور شــد: همچنین بیش از یک میلیون هکتار 
از ســطح حوزه های آبخیز اســتان دارای مطالعه و آماده اجرای 
عملیات آبخیزداری هســتند.معاون آبخیــزداری اداره کل منابع 
 طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: با توجه به اهمیت اجرای 
سازه های آبخیزداری امســال ۷۴ میلیارد تومان اعتبار از محل 
اعتبارات اســتانی، محرومیت زدایی و ملی برای اجرای عملیات 

آبخیزداری و پرداخت مطالبات پیمانکاران این استان مصوب شده 
اســت.وی پیشگیری و مهار سیالب، جلوگیری از خسارت وارده 
ناشی از آن، تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی، پیشگیری 
از فرســایش و تخریب خاک و تولید رسوب را از جمله مزایای 
اجرای سازه های آبخیز عنوان کرد.حسینی گفت: انجام پروژه های 
مهم آبخیزداری و استحصال حجم قابل مالحظه ای ازرواناب تاثیر 
مهمی در مدیریت بحران کم آبی که در اثر خشکســالی  سال های 
گذشته اتفاق افتاده شد و اگر این کار انجام نمی شد به طور یقین با 
شرایط حادتری روبرو می شدیم.وی بیان کرد: باتوجه به بارش های 
زودگذر و فصلی که با سرعت از دسترس خارج و یا در پائین دست 
باعث تخریب و آســیب به زیرساخت ها می شود ضرورت اجرای 
سازه های آبخیزداری را در استان بوشهر دوچندان می کند.حسینی 
گفــت: یکی دیگر از رویکردهای اجرای ســازه های آبخیزداری 
باتوجه به بیالن منفی بیشتر دشت ها تقویت سفره های زیرزمینی 
است که تالش شده با استحصال آب از طریق سازه های آبخیزداری 

به معیشت روستائیان که ارتباط مستقیمی به آب دارد کمک شود .

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
مدیرعامل شــرکت پخش فراوردهای 
نفتی استان کرمان گفت: طرح جدول 
منطقه ای که از ابتدای شــهریورماه 
در راســتای مدیریت مصرف سوخت 
وجلوگیری از عرضه خارج از شبکه در 
جنوب وشرق استان اجرا شده بود فعال 
متوقف شد و جایگاهای عرضه سوخت 

به شرایط عادی برگشتند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدمحمدباقر 
نورالدینی در نشســت با فرماندار و دادستان 
عنبرآباد و رئیس شرکت فرآورده های نفتی 
جیرفت با اشــاره به آخرین وضعیت طرح 
کدینگ اظهار کرد: طی دو ماه گذشــته طرح 
کدینگ اجرا و به اهداف مورد نظر رسیده بودیم 
ولی یکسری مشکالتی را برای هم استانی ها  

فراهم کرده بود که ضــرورت دارد برخی از 
زیرساخت ها فراهم شوند.وی از توقف طرح 
کدینگ تا اطالع ثانوی خبر داد و افزود: در 
حوزه نازل ها مشکالتی وجود داشت، صفوف 
گسترده ای ایجاد شده بود و بر همین اساس 
طبق صورتجلســه شــورای تامین استان و 
دستور استاندار و درخواست فرمانداران، طرح 
فعال متوقف و شرایط سوخت گیری خودروها 
به روال قبل برگشت.نورالدینی اجرای طرح 
کدینگ را مستلزم تامین زیرساخت های مورد 
نیاز دانست و اظهار کرد: تا زمانی که بسترها 
و زیرســاخت ها آماده و یک شیوه و طرح 
مناسب تری آماده شــود جایگاه ها به روال 
قبل برگشتند.مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی اســتان کرمان در خصوص جلوگیری 
از قاچاق ســوخت در استان گفت: اقدامات 

خوبی صورت گرفتــه، بازدیدهای مکرر از 
جایگاهای عرضه ســوخت انجام می شود، 
 ســاماندهی کارت های آزاد کــه در اختیار 
جایگاه داران بــود و دوربین پالک خوان در 
ورودی جایگاهای عرضه ســوخت نصب 
می شــود و خودروهایی که روزانه تکراری 
وارد جایگاه می شــوند به مراجع قضایی و 
تعزیرات معرفی می شوند.یزدان افشاری پور 
فرماندار عنبرآباد نیز  در این جلسه گفت: با 
توجه به وسعت و جمعیت شهرستان عنبرآباد 
و تعداد کم جایگاه های عرضه سوخت، تقاضا 
 کردیم دو جایگاه سوخت دیگر در شهرستان 
راه اندازی شود.وی افزود: برای حل مشکل 
ســوخت در سطح شهرســتان یک جایگاه 
CNG در شهر عنبرآباد احداث می شود تا 

مشکالت مردم به حداقل برسد .

 احداث 862 سازه آبخیزداری در استان بوشهر 

توقف طرح نيمه جان ُکدینگ 
در جایگاه های عرضه سوخت جنوب و شرق کرمان

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون 
گفت:  بوشهر  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
تولید بچه ماهی یکی از مشکالت پرورش دهنده 
است و اکنون بیشتر قفس های پرورش ماهی در 

استان به سبب نبود بچه ماهی خالی است .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی باستین در مراسم 
معارفه مدیرکل شــیالت استان بوشهر با بیان اینکه 
صنعت آبزی پروری از ظرفیت های مهم استان بوشهر 
به عنوان پیشران توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: 

واگذاری اراضی پرورشــی در مقیاس های کوچک 
برای پرورش میگو مــورد توجه ویژه قرار دارد تا 
زمینه افزایش تولید و اشتغال و سهیم شدن ساکنان 
روستاهای ســاحلی در این عرصه فراهم شود.وی 
تکمیل زنجیره تولیــد در صنعت پرورش آبزیان را 

مــورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: برای تولید ۶۵ 
هزار تن ماهی پرورشی در خلیج فارس تاکنون ۷۵ 
مجوز در اختیار ســرمایه گذاران قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تولید 
بچه ماهی را یکی از مشکالت پرورش دهنده اعالم 

کرد و گفت: اکنون بیشتر قفس های پرورش ماهی 
در استان بوشهر به سبب نبود بچه ماهی خالی است 
که در راستای تولید این آبزی در تأمین زیرساخت 
مورد نیاز تولیدکنندگان و رفع مشــکل تأمین بچه 
ماهی، ســرمایه گذاران اقدامات الزم انجام داده اند.

باستین جایگاه نرخ بیکاری در روستاهای ساحلی 
استان را بیست و هفتم اعالم کرد و گفت: با وجود 
اینکه یکی از مزیت های نوار ساحلی استان بوشهر 
پرورش آبزیان اســت از آن طرف نرخ بیکاری در 

روستاهای ســاحلی بیش از نقاط دیگر است که 
سهیم کردن ساکنان روستاهای ساحلی در طرح های 
پرورش آبزیان در اولویت اســت.وی با اشــاره به 
شناســایی ۵۰ هزار هکتار اراضی ساحلی استان 
بوشهر برای پرورش میگو اضافه کرد: تاکنون ۷۵۰۰ 
هکتار اراضی ســاحلی استان بوشــهر به پرورش 
میگو اختصاص یافته است.در این آیین عقیل امینی 
به عنوان مدیرکل شــیالت استان بوشهر معرفی و از 

خدمات علی بازدار قدردانی شد .

معاون استاندار بوشهر:

قفس های پرورش ماهی خالی است

خبر

مدیرعامل شرکت گاز یزد خبر داد
۲۶ روستای استان یزد در مسیر گازرسانی

   علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان یزد گفت: پروژه گازرسانی در روستای 
اســتان یزد در دست اجراســت و این روستاها تا پایان سال 
۱۴۰۲ گازرســانی می شــوند.  به گزارش خبرنگار دریا ؛ 
سعید عقلی در نشستی خبری با بیان اینکه ۷۰ درصد انرژی 
اســتان یزد از طریق گاز تامین می شود، اظهار داشت: از ۸ 
هزار و ۹۰۰ مشــترک عمده گاز اســتان یزد، ۳ هزار و ۴۰۰ 
مشــترک گلخانه و متعلق به بخش کشــاورزی هستند.وی 
عنوان کرد: سال گذشــته بیش از ۷.۷ میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی در اســتان یزد مصرف شده که عمده این مصرف در ۶ 
ماهه اول ســال مربوط به حوزه صنعت است اما در پنج ماهه 
 آخر ســال، تغییر مصرف صورت می گیرد به نحوی که میزان 
مصرف خانگی از ۱۱ درصد به ۲۵ درصد می رسد.عقلی در 
مورد قطعی گاز در اســتان یزد نیز بیان کرد: مردم یزد خاطره 
قطعی گاز را فراموش کرده اند زیرا خدمات شــرکت گاز در 
استان، مستمر و پایدار اســت و میزان قطعی به صفر رسیده 
است.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان یزد با اشاره به قطعی 
گاز در زمان بروز ســیل در مردادماه امســال اظهار داشت: 
تنهــا قطعی گاز در برخی مناطق ســیل زده مربوط به زمان 
 بروز سیل است که در ســریع ترین زمان ممکن وصل شد و 
مقاوم سازی شــبکه در بخش های آســیب دیده نیز انجام 
شــد.عقلی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
گازرسانی به روستاهای استان یزد بیان کرد: در حال حاضر 
۹۹.۷ درصد روستاهای اســتان یزد گازرسانی شده اند.وی 
یادآور شد: در حال حاضر عملیات عمرانی گازرسانی در ۲۶ 
روستای استان یزد در حال اجراست که تا پایان سال ۱۴۰۲ 
کار گازرسانی به تمامی آنها انجام می شود.عقلی ادامه داد: با 
اتمام گازرسانی به ۲۶ روستای یاد شده، عملیات گازرسانی به 
روستاهای استان یزد متوقف نمی شود بلکه روستاهای باالی 
۲۰ خانوار همچنین روستاهای هدف گردشگری در اولویت 
شــرکت گاز استان یزد برای گازرسانی قرار دارند.مدیرعامل 
 شرکت گاز استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد 
بدهی مشــترکان گاز استان یزد اظهار داشــت: بدهی مردم 
 در بخش خانگی ۵۰ میلیارد تومان اســت.وی افزود: بدهی 
 صنایع اســتان نیز بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان است که عمده

 ایــن بدهــی مربوط بــه واحدهــای فوالدی و کاشــی و 
 ســرامیک است.عقلی اظهار داشــت: کمیته وصول مطالبات

 بــه همین منظور تشــکیل شــده و تالش مــی کنیم ضمن 
همکاری تعامل با صنایع، این بدهی را به حساب خزانه واریز 

کنیم .

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
استاندار یزد از قریب الوقوع بودن دومین 
سفر استانی رئیس جمهور به یزد خبر داد 
و گفت: تالش داریم این سفر مصادف با 
آغاز عملیات اجرایــی بزرگ ترین طرح 

عمرانی، تاریخی و تمدنی استان باشد . 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ 
"مهــران فاطمــی" در یــک برنامه 
تلویزیونی ســیمای مرکز یزد در مورد 
دومین ســفر رئیس جمهور به استان، 
اعالم کرد: این سفر بسیار قریب الوقوع 
خواهد بود و شاید جزو استان های اولی 
هستیم که میزبان دومین دور سفرهای 

بود. رئیس جمهور خواهیم  اســتانی 
 وی با بیان ایــن که به محض قطعیت
  ســفر در این باره اطالع رسانی الزم 
به مــردم اســتان خواهد شــد، ابراز 
امیــدواری کرد که در این ســفر برای 
حضور رئیس جمهور در یک اجتماع 
عمومی با حضــور مردم مهمان نواز و 
انجام  برنامه ریزی مناسبی  انقالبی یزد 

شود .
  اســتاندار همچنیــن از تالش برای 
مصادف شدن این سفر با آغاز عملیات 
اجرایــی بزرگ ترین طــرح عمرانی، 
تاریخی و تمدنی استان خبر داد و گفت: 

این طرح همان ابرپروژه انتقال آب به 
استان یزد خواهد بود که امیدواریم در 
این سفر محقق شــود و حتمًا در این 
باره نیز به مردم اطالع رســانی الزم را 

خواهیم داشت .

استاندار یزد خبر داد

آغاز بزرگترین طرح عمرانی یزد
 در دومین سفر قریب الوقوع رئیس جمهور 

 

آگهی مزایده )نوبت اول(  
 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 140030920003654478 و شماره بایگانی 0100294 در خصوص اجراي 
قرار ارزیابي ملك درخواست خانم یلدا واصبي )خواهان( به طرفیت امیر کاخ ساز )خوانده ( با هماهنگی انجام شده با طرفین پرونده ، از ملك فوق الذکر مطابق کروکي 

بازدید بعمل آمد. وگزارش کارشناسي با شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود :
 آدرس ملك : بندرعباس ، نبش میدان 9 دي ، نبش کوچه مباشر ، ساختمان لوکس ، کدپستي 55767 79168 )محدوده شهري(

 مشخصات ثبتي: عرصه و اعیان یك باب واحد تجاری به شماره پانزده هزار و سیصد و هشتاد دو فرعي از یك اصلي قطعه دو تفکیکي مفروز و مجزي شده از چهار 
هزار و صد و هفتاد و یك فرعي از اصلي مذکور بخش بخش دو بندرعباس حوزه ثبت ملك بندرعباس استان هرمزگان به مساحت 32.47 متر مربع ) سي و دو متر و 

چهل و هفت دسیمتر مربع واقع در همکف که 2.66 متر )دو متر و شصت و شش دسیمتر مربع( آن راه پله داخلي است . بانضمام نیم طبقه فوقاني قطعه دو تفکیکي به مساحت 40.78 متر مربع 
) چهل متر و هفتاد و هشت دسیمتر مربع ( واقع در نیم طبقه فوقاني ، به انضمام پارکینگ قطعه چهارده تفکیکي به مساحت 9 نه مترمربع واقع در زیر زمین یك ، با قدرالسهم از عرصه و سایر 

مشاعات و مشترکات طبق قانون تملك آپارتمانها و آیین نامه اجرایي آن. )مطابق تصویر سند تك برگ ارائه شده به شماره 998723 ج 93 به نام امیر کاخ ساز ( 
مشخصات اعیاني ومتعلقات :

 اعیاني ملك در زمان بازدید ، یك باب واحد تجاری واقع در طبقه اول از ساختمان تجاري مسکوني نه و نیم طبقه با قدمت حدودا 10 سال ساخت ) هفت طبقه مسکوني بر روي همکف و نیم 
طبقه تجاری پارکینگ و یك طبقه زیر زمین ( میباشد ، مساحت 32.47 متر مربع ) سي و دو متر و چهل و هفت دسیمتر مربع واقع در همکف که 2.66 متر )دو متر و شصت و شش دسیمتر مربع( 
آن راه پله داخلي است . بانضمام نیم طبقه فوقاني قطعه دو تفکیکي به مساحت 40.78 متر مربع ) چهل متر و هفتاد و هشت دسیمتر مربع ( واقع در نیم طبقه فوقاني ، به انضمام پارکینگ قطعه 
چهارده تفکیکي به مساحت 9 نه مترمربع واقع در زیر زمین یك درب ورودي رول آب و شیشه سکوریت میباشد کف سرامیك و دیوارها گچ کاري و بخشي از دیوار کاشیکاري میباشد. دسترسي 
طبقه همکف به نیم طبقه از طریق راه پله در محل ورودي میباشد و نیم طبقه و همکف به صورت تفکیك مورد بهره برداري قرار دارد. واحد دارای انشعاب برق اختصاصي و آب مشاع میباشد..

نماي کلي ساختمان ، ورق کامپوزیت میباشد .
در زمان بازدید طبقه همکف تخلیه میباشد و مورد بهره برداري قرار ندارد و نیم طبقه به صورت تفکیك خیاطي زنانه با تابلو لیا مزون قهوه مورد بهره برداري توسط مستاجر میباشد. 

بنا بر اظهارات نیم طبقه در رهن میباشد و از خرداد 1401 تا خرداد 1403 به صورت رهن کامل به مبلغ 800.000.000 ریال ) هشتصد میلیون ریال در اختیار مستاجر میباشد(
کارشناسی و ارزیابی :

با توجه به مراتب فوق و کاربري و موقعیت، مساحت و سایر پارامترهاي کارشناسي و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقي و 
حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هرگونه مغایرتهاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني ، حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم دیون و بدهي 
هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانك ها و اشخاص حقیقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد ارزیابي شامل شامل 
ارزش مالکیت تجاري و سرقفلي و کلیه منافع تجاري عرصه و اعیاني مذکور با احتساب پارکینگ و کلیه متعلقات و انشعابات جمعا به مبلغ کل - / 48.190.000.000 )چهل و هشت میلیارد و 

صدو نود میلیون ریال( تعیین و اعالم مي گردد.
- مبلغ ارزیابي ذکر شده صرفا ارزش ملك میباشد و شامل مبالغ رهن و توقیفي و یا بدهي احتمالي به اشخاص حقیقی و یا حقوقي و عوارض و مالیات نمیباشد. گزارش حاضر صرفا بر مبناي 
مدارك ارائه شــده و اظهارات مراجعه کننده میباشــد و صرفا ارزش گذاری بر عرصه واعیاني ملك مذکور میباشد و به منزله احراز مالکیت افراد نامبرده در شرح گزارش نمیباشد و صالحیت 
پروانه اینجانب صرفا کارشناســي ارزیابي میباشــد.1- فروش نقدي اســت .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به 
عهده خریدار اســت. 3- پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 

IR220100004062012907685962 نزد بانك ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 
5- مزایده در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل 
شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام 

حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان بندر عباس

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت اول شماره 1401/10
اداره كل نوسازي ، توســعه و تجهيز مدارس هرمزگان در نظر دارد پروژه های مشــروحه زیــر را بر اساس بخشنامه  
96/1299188 مورخ 96/05/04 با فهرست بهاي ابنیه سال 1401 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرسww.setadiran.ir  به مناقصه بگذارد، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت به همکاری می 
نماید و در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق ســازند. کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد از روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 لغایت 1401/08/22 مراجعه 
نمایند . آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 به سامانه ستاد و دبیرخانه اداره کل نوسازي 
مدارس هرمزگان به آدرس بندرعباس – کوي فرهنگیان - بلوار شهید ناصر - اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان 
مي باشــد و پاکتهاي مناقصه در روز سه شنبه مورخ  1401/09/08در محل اداره کل نوسازي مدارس استان هرمزگان بازگشایي خواهد 
شد . این اداره کل در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مخدوش یا بدون مهر و امضاء مختار مي باشد . ضمناً ، هزینه درج آگهي بر عهده 
برنده مي باشد . در صورت هر گونه ابهام با واحد امور قراردادهاي این اداره کل به شماره تلفن 33350095-076 تماس حاصل فرمایید .

آگهي مذکور در سایت اطالع رساني مناقصات به نشــاني http://iets.mporg.ir و اداره کل نوسازي مدارس هرمزگان به نشاني 
http://www.nosazihormozgan.ir و http://www.setadiran.ir  قابل رویت می باشد .

روابط عمومی اداره كل نوسازی ، توسعه وتجهيز مدارس استان هرمزگان
شناسه آگهی : 1406105

اداره كل نوسازي ، 
رس رهمزگان  توسعه   و تجهيز مدا

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عنوان پروژه
تکمیل مدرسه بستويیه 

تکمیل مدرسه 6 کالسه کونه 
احداث سالن ورزشی بستک

تکمیل هنرستان جناح 
تکمیل مدرسه 9 کالسه هلر 

تکمیل دبستان 3 کالسه گوری 
تکمیل مدرسه 9 کالسه گیاهدان 

تکمیل تخريب و بازسازی دبستان 12 کالسه شهید داشته بندرعباس
تکمیل دبستان 6 کالسه زهوکی شمیل 
تکمیل مدرسه 18 کالسه پیامبر اعظم 
احداث دبستان 6 کالسه برکت فین 

نوع تضمین

1( ضمانتنامه  معتبر
 بانکي به مدت سه ماه 
اعتبار از تاريخ آخرين 

روز تسلیم  پیشنهادها                                                                                                                                       
  

  2( واريز نقدي به
 شماره حساب تمرکزی 

وجوه سپرده بانک مرکزی

مبلغ تضمین به ريال
767/386/077
573/123/701

1/973/059/461
2/257/006/858
2/568/364/535
874/557/843

5/341/856/481
5/828/267/965
1/744/626/377
5/739/150/898
2/177/618/682

مبلغ برآورد به ريال
15/347/721/544
11/462/474/028
39/461/189/215
45/140/137/157
51/367/290/700
17/491/156/852
106/837/129/629
116/565/359/298
34/892/527/533
114/783/017/953
43/552/373/640

شهرستان
بندرخمیر
بندرلنگه
بستک
بستک
قشم
قشم
قشم

بندرعباس
بندرعباس
بندرعباس
بندرعباس

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان از 
آغاز طرح ضربتی ترمیم نوارهای حفاری 
و لگه گیری آسفالت ناشی از اجرای پروژه 

فاضالب در کالنشهر اهواز خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛محمدرضا کرمی نژاد 
اظهار کرد: مهمترین اولویت آبفای خوزستان در 
حال حاضر با توجه به شروع فصل بارندگی، ترمیم 
حفاری ها و پاکسازی نوارهای حفاری در سطح 
شهر اهواز است.وی با تاکید بر اینکه رضایت مندی 

مردم در اولویت اول آبفا است، افزود: باید به نحوی 
فعالیت کرد که مردم با مشکل مواجه نشوند و در 
این راســتا باید از همه ظرفیت های موجود برای 
حل مشــکالت به وجود آمده در زمینه نوارهای 
حفاری استفاده شــود.کرمی نژاد تصریح کرد: به 
عوامل اجرایی طرح فاضالب تاکید شده است که 
همزمان با پیشبرد عملیات لوله گذاری و اتصال 
قطعات، به سرعت نوارهای حفاری ترمیم و پس از 
آن آسفالت شود تا در روند تردد شهروندان خللی 
ایجاد نشــود.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 

خوزستان با اشاره به اینکه مجری و پیمانکاران 
باید از همه توان خود در اجرای بهتر و ســریعتر 
این پروژه ها استفاده کنند، عنوان کرد: قرار است 
ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز به شکل فوری و 
اصولی و با حفظ کیفیت و استفاده از ظرفیت کامل 
پیمانکاران شرکت آبفا خوزستان نسبت به ترمیم و 
مرمت ۲۰ کیلومتر از طول نوارهای حفاری ناشی 
از اجرای شبکه فاضالب در ۸۶ خیابان شهر اهواز 
اقدام شود.وی عنوان کرد: در جلسه مشترکی که 
با حضور دادستان و بازرس کل استان خوزستان 
داشــتیم، قرارداد اجرای عملیات ترمیم و مرمت 
۲۰ کیلومتر از نوارهای حفاری شهر اهواز به ۱۴ 
پیمانکار منتخب شرکت آب و فاضالب خوزستان 

ابالغ شد .

مدیرعامل آب و فاضالب خوزستان خبر داد

آغاز طرح ضربتی ترمیم نوارهای حفاری در اهواز

حسن سیالوی سرویس استان ها // 
استاندار خوزستان گفت: صحبت های 
نسل جوان باید شنیده شود و اقدامات 
انجام شده از سوی دولت برای آن ها 
باید تبیین بشود تا روح مطالبه گری 

در آن ها تقویت خواهد شد .
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ 
 صــادق خلیلیــان در نشســت بــا 

انجمن های  اتحادیــه  آمــوزان  دانش 
اســالمی اظهار کرد: دولت سیزدهم از 
یکسال اخیر مشــغول به حل مسائلی 
شــد که در ۸ سال گذشته رها شده بود 
زیرا دولت دوازدهم قصد داشت که همه 
 مشکالت را از مســیر برجام برطرف 

کند.
  وی تاکید بر اینکه انجمن های مردمی 
باید از فضای رســانه ای استفاده کنند و 
به دشمنان فرصت مانور ندهند، تصریح 
کرد: علم و دانش نخستین رسالت دانش 
آموزان است زیرا آینده کشور در اختیار 

کرد:  تاکید  آنهاست.استاندار خوزستان 
صحبت های نســل جوان باید شــنیده 
شــود و اقدامات انجام شــده از سوی 
 دولت برای آن ها باید تبیین بشــود تا 
روح مطالبه گری در آن ها تقویت شود.
خلیلیان با اشاره به اینکه مساجد پایگاه 
فرهنگی در دل محالت هســتند و باید 
مانند ســابق تقویت و حمایت شوند، 
گفت: یکــی از آثار عدالــت، عدالت 
آموزشی است و همه آحاد مردم باید از 
آن بهره مند شوند تا زمینه برای رشد آنها 

فراهم شود .

استاندار خوزستان :

حرف جوانان باید شنیده شود

کارت شناسایی خودرو وانت تک کابين تویوتا هایلوکس 2700 )4*2 ( پالک : 51185 شخصی قشم 
 2TR5330139 شماره موتور MR0CX19G8E2611681مالک : احمدتنيده شماره شاسی 

مدل 2014 رنگ : نوک مدادی مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی

قوه قضائیه 
دادگستري جمهور ي اسالمی اریان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  نوبت دوم  

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسکن كاشانه اعتماد كاركنان سازمان منطقه آزاد قشم رأس ساعت 10 صبح روز  دوشنبه   
مورخ1401/08/30در محل دفتر شرکت تعاونی به آدرس : قشم ، بلوار ولی عصر ، کوچه احسان ، روبروی بانك قرض الحسنه مهر ایران مجتمع مولوی 
طبقه 4 ، واحد 401 تشکیل می گردد  .لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم 
رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.* ضمناًبه اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر 3رای و هر شخص غیر عضو تنها یك رای خواهد بود. و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر 
تا تاریخ  1401/08/29  در محل دفتر شرکت تعاونی قشم ، بلوار ولی عصر ، کوچه احسان ، روبروی بانك قرض الحسنه مهر ایران ، مجتمع مولوی طبقه 

4 ، واحد 401 حاضر تا پس از احراز هویت و تأئید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
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اقتصادی

وزیر نفت مطرح کرد 
 راه اندازی پارک های پتروشیمیایی

 در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
  گــروه اقتصادی // وزیر نفت گفــت: به زودی عملیات 
اجرایی احداث ۱۳ پارک پتروشیمیایی در ۴ استان خوزستان، 
بوشــهر، هرمزگان و سیستان و بلوچســتان شروع خواهد 
شــد.  جواد اوجی در ارتباط با خبر ۲۱ اظهار داشت: امروز 
 و در ادامه جلســاتی که ما در حوزه معــاون اول با حضور 
جناب آقای دکتر مخبر داشــتیم روند احــداث پارک های 
پتروشیمی بررسی شــد.وی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی 
وزارت نفت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش 
می باشــد که این موضوع هم در اسناد باالدستی مورد تاکید 
قرار گرفته و هم در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
اعالم شده و ایشان به کرات در سخنرانی های خود به تکمیل 
زنجیره عرضه و جلوگیری از خام فروشی اشاره داشتند.وزیر 
نفت اظهار داشت: خوشبختانه در راستای سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری و اســناد باالدستی، برنامه های گسترده و 
منسجمی در وزارت نفت دولت سیزدهم در جهت تحقق این 
هدف در طول یک سال گذشته انجام شده است و امروز بیش 
از ۶۰ مجتمع پتروشیمی در کشور داریم که عمده محصوالت 
پتروشیمی) نزدیک به ۷۰ درصد( صادر می شود که در قالب 
محصوالت نیمه خام هستند و ۳۰ درصد از این محصوالت 
در داخل مورد اســتفاده قرار می گیرد.اوجی افزود: به همین 
دلیل طبق برنامه ریزی های صورت گرفته احداث پارک های 
پتروشــیمیایی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده، جلوگیری 
از خروج ارز و افزایش اشــتغال زایی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: بیش از ۲۹ نقطه در کشور به خصوص در 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان در ۴ استان خوزستان، 
بوشــهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شناسایی شده که 
تقریبا ۱۳ منطقه نهایی شده و مطالعات آمایش سرزمینی، بحث 
تامین خوراک، دانش فنی و بحث تاسیسات زیرساختی جانبی 
بــرای احداث این پارک ها محیا و مطالعات فنی و اقتصادی 
آن ها هم نهایی شده است.به گزارش قدس آنالین ؛وزیر نفت 
گفت: عمده این پارک های شــیمیایی در حوزه کشاورزی و 
صنایع وابسته به آن، صنایع بسته بندی، صنایع رنگ و رزین، 
صنایع خودرو، محصوالت شوینده و ساختمان سازی است 
که به زودی عملیات اجرایی این ۱۳ منطقه در ۴ استان مورد 
اشاره، شروع خواهد شد که زمینه جلوگیری از خام فروشی، 
تحقق اقتصاد مقاومتی، ارزآوری و اشتغال زایی برای ۲۰ هزار 

نفر فراهم خواهد شد .

خبر

 گروه اقتصادی // به گفته فعالین حوزه کشاورزی نبود 
حمایت از کشاورزان و باغداران سبب شده بسیاری 
فعالین این حــوزه اقدام به تغییر کاربری زمین های 
خود کنند و حتی برخی مهاجرت و از کشور خارج 

شوند . 
  کافی است کلماتی نظیر مهاجرت کشاورزان یا ویزای 
کشاورزی را در مرورگرها جستجو کنید تا با موسسات 
مهاجرتی مواجه شوید که به کشاورزان کمک می کنند از 
کشور خارج شوند.مهاجرتی که سال های گذشته شامل 
پزشکان، پرستاران و مهندسین می شد، امروز کشاورزان 
و باغداران بزرگ و حتی کارگران کشاورزی را هم شامل 
می شود تا اینگونه در حوزه تامین غذا که مهم ترین نیاز 
انسان است با مشکل مواجه شویم.متاسفانه سوءمدیریت 
در حوزه کشاورزی چه در بحث حمایت های دولتی و 
چه در حوزه منابع آبی سبب شده که این قشر هم عطای 
 ماندن را به لقایش ببخشــند و خوشبختی را هرجایی 
غیر از وطن خود جستجو کنند.آمارها نشان می دهند 
که رشد گروه کشــاورزی)زراعت، باغداری، دامداری، 
جنگلداری و ماهیگیری( در سال ۹۹ حدود ۳.۵ درصد 
بوده و پس از آن منفی شــده به طوری که در سه ماهه 
۱۴۰۰ حدود منفی ۵.۱، در ۶ ماهه همین سال منفی ۴.۵ 
درصد، در ۹ ماهه حدود منفی ۳.۹ درصد و در مجموع 
سال ۱۴۰۰ منفی ۳.۶ درصد بوده؛ این رقم در سه ماهه 
نخست سال جاری به منفی هشت دهم درصد رسیده 
است که هرچند نشان می دهد اوضاع مان نسبت به سه 
ماهه اول سال گذشته بهتر است؛ اما بازهم نشان از رشد 
منفی بخش کشــاورزی دارد.از طرف دیگر بررسی ها 
نشان می دهد بسیاری از اهداف مندرج در قانون برنامه 
توسعه ششم در بخش کشاورزی که بایستی در دولت 
قبل پیگیری می شــد، تحقق نیافته است. به طوری که 
شاهد عدم تحقق تکلیف بند ب از ماده ۳۱ قانون برنامه 

ششم توسعه مبنی بر خرید تضمینی به موقع محصوالت 
کشاورزی و جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت 
توسط نظام بانکی، کاهش در میزان تولید محصوالت 
اساسی کشــاورزی بر خالف تکلیف ۳۱ قانون برنامه 
ششم توســعه مبنی بر نیل به خودکفایی ۹۵ درصدی 
در محصوالت اساســی، عدم تحقق تکلیف بند چ از 
 ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزاش سهم 
 ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی در کل 
سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل دو درصد و 
عدم تحقق تکلیف بند ذ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم 
توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط 
تسهیالت اعطایی بانک های عامل غیرتخصصی کشور 
به بخش کشاورزی هستیم که تمامی این موارد نشان 
می دهد ما در حوزه کشــاورزی دچار ضعف مدیریت 
هستیم که نتیجه آن مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر 

و طی سالیان اخیر مهاجرت از کشور شده است.
*  کشاورزان ایرانی به دلیل تجربیات بسیار، جایگاه 

خوبی در دیگر کشورها دارند
  عنایت اهلل بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز ضمن تاکید 
مهاجرت کشاورزان به خارج از کشور، ابراز کرد: واقعیت 
ماجرا این اســت که کشــاورزان ما به دلیل تجربیات 
بسیاری که در حوزه های مختلف اندوخته اند، جایگاه 
خوبی در دیگر کشورها دارند و خارج از مرزهای ایران 
خواهان حضور کشاورزان ما در کشورهایشان هستند.
وی با اشاره به اینکه امروز کشاورزان ما از ترکیه گرفته 
 تا آمریکا، اســترالیا و اروپا و حتی کشورهای حاشیه 
خلیج فــارس مهاجــرت می کنند، اضافه کــرد: در 
ســمینارهای زیادی می شنویم که کشــاورزان عنوان 
می کنند»چنانچه زمین های خود را فروخته و مهاجرت 
کرده  بودیم درآمدمان بیشتر می شد« این جمله به این 

معناســت که بسیاری به فکر رفتن هستند.بیابانی بیان 
کرد: مهاجرت حتی به کشــاورزان و باغداران بزرگ 
ختم نمی شود و موارد بسیاری وجود دارد که کارگران 
کشــاورزی هم به دلیل درآمد باال و قوانین روزآمدی 
که کشــورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا در حوزه 
کارگری دارند، حاضر به مهاجرت می شوند.قائم مقام 
خانه کشــاورز یادآور شد: چندی پیش در لندن برای 
خرید میوه به فروشگاه مراجعه که بر روی یکی از میوه ها 
یک نام ایرانی مشاهده کردم. وقتی مبداء صادرات این 
میوه را از فروشنده پرسیدم در جواب گفت ترکیه. این 
اتفاق به این معناست که یا باغدار ما به ترکیه رفته و یا 
میوه های ما به این کشــور صادر شده و از آنجا با یک 
بسته بندی به روز به اسم ترکیه به دیگر کشورها صادر 

شده است.
*  در حــوزه حمایت از تولیدکننــده و کارگر دچار 

بحران و چالش هستیم 
  وی تاکید کرد: تمامی این اتفاقات نشــان از این دارد که 
میوه کشت شده در کشــور ما قابلیت صادرات را دارد و 
ما از دانش الزم در حوزه کشــت میوه های مورد پسند 
صادراتی برخورداریم؛ اما در حوزه حمایت از تولیدکننده و 
کارگر دچار بحران و چالش هستیم.بیابانی تاکید کرد: امروز 
کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا به نیروهای توانمند 
ما که سال ها در کشت انواع محصوالت تجربه اندوخته اند 
نیازمندند و چنانچه دولت می خواهد سرمایه های انسانی 
خود را از دســت ندهد باید فکری عاجل کند.قائم مقام 
خانه کشاورز در ادامه سخنان خود بیان کرد: آنچه که سبب 
می شود تولیدکننده بخش کشاورزی دلگرم به تولید و ماندن 
در کشور باشد، این است که به این حوزه به عنوان مهمترین 
بخش تولیدی کشــور نگاه شود و به میزان مهم بودن آن، 

مورد توجه قرار گیرد.

*  لــزوم بازنگــری در سیاســت های 
در  تشویقی و سرمایه ای دولت 

حوزه کشاورزی 
  وی ضمــن تاکید به 

در  بازنگری  لــزوم 
ی  ســت ها سیا
و  تشــویقی 
ی  یه ا ما ســر
حوزه  در  دولت 
 ، ی ز ر و کشــا
کــرد:  تصریــح 

تخصیص یارانه های 
الزم و برداشتن قوانین 

دســت و پاگیر گمرک از 
جمله اقداماتی اســت که دولت 

می تواند با رفع این موارد برای کشاورزان 
و باغداران دلگرمی ایجاد کند.

* بلندگویی برای رساندن صدایمان نداریم 
  همچنیــن رضا بابانزاده، عضــو مجمع ملی خبرگان 
کشاورزی کشــور به خبرنگار ما گفت: متاسفانه حوزه 
کشــاورزی مورد حمایت دولت قــرار نمی گیرد و ما 
بلندگو برای رســاندن صدایمان نداریم.وی بر داشتن 
اتاق های قوی در حوزه کشاورزی تاکید و تصریح کرد: 
کشاورزان دارای نظام صنفی هستند؛ اما باتوجه به اینکه 
این صنوف به شدت تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی 
است، بنابراین عمال صدای کشاورز به جایی نمی رسد.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی با بیان اینکه آنچه 
که از جانب مسئوالن گفته می شود صدای وزارت جهاد 
کشاورزی است نه کشاورز، خاطرنشان کرد: همچنین 
هرآنچه در این حوزه به تصویب می رسد همانی است که 
وزارتخانه می خواهد و نه کشاورز.بابانزاده ادامه داد: امروز 
بخش کشاورزی بیشترین سرمایه)زمین و امالک(را دارد؛ 
اما درآمد ندارد.وی بر ایجاد تشکل های قوی کشاورزی، 
اختصاص تســهیالت ارزان قیمت، اختصاص ادوات 

و  به روز  کشاورزی 
واقعی کردن 
قیمت 

محصوالت 
کشــاورزی تاکید 
کرد و افــزود: در برنامه پنجم 
توســعه از اختصاص ۳۵ درصدی یارانه تحت عنوان 
حمایت های کلی دولت از بخش کشاورزی سخن به میان 
آمــده بود که عمال پنج تا ۶ درصد این میزان تخصیص 
یافت و در برنامه ششــم هم چنین حمایتی را نداشتیم.
همچنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانــی تهران پیش از این اعالم کرده بود که حمایت 
نکردن از بخش کشاورزی باعث تغییر کاربری زمین های 
کشاورزی و مهاجرت کشــاورزان می شود.به گزارش 
قدس آنالین، وی گفته بــود: در اتحادیه اروپا به ازای 
هر هکتار زمین زراعی به کشــاورز مبلغ قابل توجهی 
کمک مالی می شود که بسیاری از هزینه های کشاورز و 
زیان های ناشی از حوادث طبیعی را تأمین می کند. این 
رقم قابل توجه است و در کشورهایی مانند اتریش مبلغ 
آن در ازای هر هکتار به ۶۰۰ تا ۷۰۰ یورو می رسد، اما 
در ایران چنین حمایت هایی وجود ندارد و کشاورزان در 
مواجهه با تنش های آبی و بحران های اقلیمی دست تنها 

می مانند .

فرار سرمایه این بار در بخش کشاورزی

گروه اقتصادی // دبیر شورای  عالی مناطق 
آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: 
در خصــوص ایجاد مناطــق آزاد جدید، 
فصل الخطــاب قانون اســت و با توجه به 
تسریع خواهد  گذار، حتماً  قانون  تصویب 

شد .
   حجت اهلل عبدالملکی در نشست با معاونین 
و مدیران این مجموعه، از مناطق آزاد به عنوان 
موتور محرک توسعه اقتصاد کشور نام برد و 
اظهار کرد: مجموعه دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی از بخش های 
مهم اقتصادی کشــور و دولت محســوب 
می شــوند و رئیس جمهور نیز نسبت به این 
مناطق حساســیت ویژه ای دارند.وی افزود: 

مناطق آزاد با شــرایط و خصوصیاتی ویژه 
در نظر گرفته شده اســت که این ویژگی ها 
این مناطق را به موتور محرک اقتصاد کشور 
تبدیل کرده اســت.عبدالملکی، به کمبودها 
و کاســتی ها در برخی از مناطق آزاد کشور 
اشاره کرد و گفت: به طور کلی گالیه هایی در 
خصوص عملکرد مناطق آزاد وجود دارد، مثل 
اشکاالتی که در بسیاری از نظام های اقتصادی 
کشــور با آن مواجه هستیم، اما در مقابل این 

اشــکاالت، ظرفیت های قابل اعتنایی است.
وی، به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل 
تولید، صادرات کاال و خدمات، تأمین نیازهای 
ضروری و منابع مالــی از خارج و مهم ترین 
آن رفاه مناسب ساکنان این مناطق از جمله 
سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در این 
مناطق اســت که بر آن تاکید شده است.دبیر 

شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و 
ویــژه اقتصادی افــزود: در خصوص ایجاد 
مناطق آزاد جدید، فصل الخطاب قانون است 
و با توجه به تصویب قانون گذار، حتماً تسریع 
خواهد شد.عبدالملکی، در پایان از اقدامات 
صورت گرفته در دولت های قبل و زحمات 
سعید محمد و همچنین نصراله ابراهیمی تشکر 
کرد و گفت: ما رویکرد را تغییر نمی دهیم؛ بلکه 
تالش می کنیم با همکاری هم سرعت را برای 

رسیدن به اهداف بیشتر کنیم.
* مناطق آزاد از بدنه کارشناسی متخصص 

و فنی تشکیل شده است
نصراله ابراهیمی سرپرســت سابق دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و 
ویژه اقتصادی نیز در این نشست گفت: مناطق 
آزاد از بدنه کارشناســی متخصص و فنی در 
حوزه های اقتصادی، توسعه مدیریت، پارلمانی 
و امور مجلس و حوزه های فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری - خدماتی تشکیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر در کشور ۸ منطقه 
آزاد فعــال، ۷ منطقه آزاد جدید و ۷۹ منطقه 
ویژه اقتصادی وجود دارد که از این تعداد ۳۵ 

منطقه ویژه اقتصادی فعال و الباقی در مرحله 
راه اندازی هســتند.ابراهیمی ادامه داد: مناطق 
ویژه اقتصادی در مقایســه با مناطق آزاد دو 
وجه تمایز دارند، یکی اینکه توسط سازمان 
مســئول به صورت دولتی و خصوصی اداره 
می شوند و دیگری معافیت مالیاتی و گمرکی 
اســت که مناطق آزاد از معافیت مالیاتی ۲۰ 
ســاله برخوردار هســتند و در مناطق ویژه 
اقتصادی حسب فعالیت آنها این معافیت بین ۷ 
تا ۱۲ سال متغیر است.به گزارش مهر؛ در این 
نشست هریک از معاونین و مدیران دبیرخانه 
شــورای عالی به ارائه گزارشی از اقدامات و 

عملکرد حوزه فعالیت خود پرداختند .

گروه اقتصادی // رئیــس مرکز اطالعات مالی 
وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست 
۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مســتعد پولشویی به 

دستگاه های مرتبط ارسال شده است. 
  »هــادی خانی« معاون وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی با اشــاره به انجام اقدامات بر زمین مانده 
درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
در دولــت ســیزدهم، اظهار کرد: بــه طور قطع 
شفافیت هایی که ما در داخل کشور ایجاد می کنیم 
و به تبــع آن گزارش هایی کــه بتوانیم به مجامع 
بین المللی و یا حداقل به کشــورهای همسو ارائه 
دهیم قطعًا در تصمیم گیری های این مجامع بدون 
تأثیر نیست.وی خاطرنشان کرد: گفت وگوهای دو 
و چند جانبه با کشورهای همسو موجب می شود 
کــه در مجامع بین المللی علیه کشــور ما موضع 
نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، 
علیه آن موضوع بگیرند.خانی اضافه کرد: رویکرد 
ما این اســت که سریعًا داخل را ساماندهی کنیم و 
کارهای عقب مانده را انجام دهیم و به دنبال آن هم 
بر ائتالف های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای 

همسو متمرکز شویم.
*  تمرکز بر شفافیت اقتصادی

  رئیس مرکز اطالعات مالی خاطرنشــان کرد: ما 
در داخل روی تقویت پایگاه اطالعاتی فعالیت های 
اقتصادی متمرکز هســتیم تا بتوانیم به طور کامل 
جریانات مالی فعاالن اقتصادی را به ویژه آنهایی که 
مشکوک به معامالت نامشخص یا معامالت مشکوک 
و یا معامالت غیرشفاف هستند، رصد کنیم.وی ادامه 
داد: زیرساخت های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی 
در حال تهیه و تعامالت بین دستگاهی آن در حال 
برنامه ریزی است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت 
کامل نرم افزاری با رویکرد مانیتورینگ شفاف و البته 
اقتصادی داشته باشیم. این پایگاه اطالعاتی، کشف 
پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری ممکن 

می کند.
*  کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی

  خانی توضیح داد: در حال حاضر کشــف هایی که 
اتفاق می افتد، غالباً »پسینی« است، یعنی یک اتفاقی 
رخ می دهد، ســپس یک مرجع مشخص متوجه 
می شود و یا یک گزارشی از یک دستگاهی می آید 
که چنین اتفاق رخ داده است.رئیس مرکز اطالعات 
مالی افزود: نوع ورود مرکز اطالعات مالی و مرجع 
قضائی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که 
پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. ما اکنون به 
سمت اقدامات »پیشینی« می رویم که اصاًل نگذاریم 
این اتفاق بیفتد.وی الزمه انجام اقدامات پیشــینی 
را راه انــدازی بانک های اطالعاتی و ســامانه های 
هوشمند برشــمرد و گفت: از این طریق می توانیم 

رفتارها را بررســی، تست و مانیتور کنیم و هر جا 
به یک مورد مشکوک برخورد کردیم، جلوی آن را 
بگیریم که منجر به یک پولشویی و فساد اقتصادی 
یا فرار مالیاتی و … نشــود.رئیس مرکز اطالعات 
مالی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده درباره 
آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با پولشویی 
تاکید کرد: آموزش با همکاری مجامع بین المللی است 
و در حال برنامه ریزی برای تقویت آموزش های الزم 
با اســتانداردهای بین المللی هستیم.وی همچنین 
گفت: عــالوه بر این موارد در موضوع رگوالتوری 
نیز اقداماتی آغاز شده چرا که هنوز برخی مقررات 
ما هنوز در قانون تنظیم نشده است، دستورالعمل ها 
و آئین نامه های آن باید نوشــته شود که هنوز انجام 
نشده است.معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشورهای 
مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای همسو را 
یکی دیگر از سلسله اقدامات انجام شده در زمینه 
مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این زمینه 
تالش کردیم که ایران به سمت خودانزوایی پیش نرود 
و درخواســت های این کشورها به ویژه کشورهای 
همســو و همسایه مانند چین، روسیه و پاکستان را 
بی پاسخ نگذاشــته ایم.رئیس مرکز اطالعات مالی 
درباره درخواست های کشورها نیز توضیح داد: این 
درخواست ها هم در حوزه پولشویی و هم در زمینه 
تأمین مالی تروریسم است.وی اضافه کرد: پولشویی 
به هر نوع معامله یا فعالیت اقتصادی مشکوکی که 
منشأ جرم دارد، مانند فرار مالیاتی، سرقت و یا پنهان 
کردن عایدی حاصل از جرم اطالق می شود و تأمین 
مالی تروریسم نیز موضوعات مربوط به تروریسم 
ماننــد قتل، مواد مخدر و قاچاق انســان و قاچاق 
اسلحه و … را شــامل می شود که اتفاقاً کشور ما 
هم در این قضیه همیشه متضرر بوده و باید روی این 

موضوع کار کنیم.
*  توجیه دســتگاه های مشــمول مبــارزه با 

پولشویی
  خانی در خصوص میزان همکاری و هماهنگی 
دستگاه ها برای اقدامات پیشــینی اظهار داشت: 
دستگاه ها سه دسته اند، یک دسته مشمول هستند، 
یعنی باید به اســتانداردهای ابالغی عمل کنند و 
اکنون در حال توجیه دســتگاه به دستگاه هستیم؛ 
چرا که بسیاری از این دستگاه های مشمول، توجیه 
نیســتند.معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد 
بانکی از اشــخاص و افراد مظنون به پولشــویی 
اظهار کرد: اکنون لیســت ۳۰۰ نفره ای را در ۵ ماه 
اخیر ایجاد و به تمــام بانک ها و بورس و بیمه و 
… ابالغ کرده ایم که این افراد، اشــخاصی هستند 
که ســابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی 
هستند.رئیس مرکز اطالعات مالی با اشاره به اینکه 

این مرکز تا پیش از دولت ســیزدهم تقریبًا تعطیل 
بود و بسیاری از ظرفیت های قانونی آن مسکوت 
باقی مانده و فعال نشــده بود، اضافه کرد: در این 
دوره تالش شــد تا مرکز و ظرفیت های آن فعال 
شود و البته این فعالیت ها خود یک پیام و سیگنال 
مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور 
خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی برای مبارزه با فساد جدی است.وی تصریح 
کرد: در حال فعال کردن ظرفیت های قانونی برای 
این موضوع هستیم و برای خارج از کشور هم این 
پیام مخابره می شود که ایران در مبارزه با پولشویی 
در حال انجام اقدامات مهم و اساســی است و اگر 
حاضر نشده، برخی کنوانسیون ها را بپذیرد، به دلیل 
موضوعات سیاسی بوده که پشت آن وجود دارد، 
اما در حوزه تخصصی و فنــی ایران حرکت های 
خوبی داشته اســت.خانی با تاکید بر اینکه اکنون 
به مبارزه با پولشــویی و مبارزه با فساد به عنوان 
یک بحث ملی نگریسته می شود که باید برای آن 
تقسیم کاری ملی داشته باشیم، افزود: ما در وزارت 
اقتصاد با همین رویکرد در حال پیشبرد کار هستیم 
تا بحث را از مرکز اطالعات مالی و وزارت اقتصاد 
به سطح حاکمیت و کشور بکشانیم و هر دستگاهی 
متناسب با وظایف خود ایفای نقش کند.رئیس مرکز 
اطالعات مالی اظهار کرد: برگ برنده ای که امروز 
در دست وزیر اقتصاد است و سعی می کند که مرکز 
اطالعات مالی متفاوتی را ایجاد کند، فعال سازی 
ظرفیت های ملی کشور و به تناسب آن فعال سازی 
ظرفیت های بین المللی اســت که ما هم در حوزه 
داخل کشــور و هم بیرون کشور بتوانیم تعامالت، 
تقســیم کار و هماهنگی های حداکثری را داشته 
باشیم.وی همچنین تدوین سند ملی ارزیابی ریسک 
مبارزه با پولشویی را یکی از دستور کارهای مهم 
این مرکز و وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: در حال 
احصای آسیب پذیری های کشور در زمینه مبارزه 
با پولشویی هستیم.رئیس مرکز اطالعات مالی با 
بیان اینکه برنامه ریزی و تعریف برنامه اقدام برای 
دســتگاه ها گام دیگری است که برمی داریم، ادامه 

داد: امیدوار هســتیم تا پایان امسال زیرساخت ها 
را فراهم کرده و در ســال بعد وارد مبارزه جدی 
با شبکه های پولشویی و نه صرفًا پولشوها شویم.

خانی تاکید کرد: تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد 
خشکیده نشود و دارایی های آنان را از آنها نگیریم، 
نه قاچاق مواد مخدر، نــه قاچاق کاال و ارز، و نه 
فساد و … جمع نخواهد شد.وی گفت: آنچه امروز 
در مرکز اطالعات مالی پیگیری می شود شناسایی 
منابع تأمین مالی این مفاســد است که چه کسی 
پول و دارایی خــود را برای قاچاق مواد مخدر و 
فسادهای دیگر هزینه می کند.رئیس مرکز اطالعات 
مالی در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی 
توضیح داد: مــا برای مبارزه با پولشــویی، باید 
دیتاهای خود را در کشــور به روز کنیم و به همین 
دلیل اساتیدی را از خارج از کشور دعوت می کنیم 
تا اطالعات کارکنان ما را در حوزه استانداردهای 
مربوط به مبارزه با پولشــویی به روز کنند.وی در 
خصوص زمان برگزاری کارگاه ها یادآوری کرد: 
 )UNODC( برای نخستین دوره دو اســتاد از
یا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان ملل 
متحد دعوت کرده ایم که برای آذرماه امسال اعالم 
آمادگی کرده اند و اگر مشکلی پیش نیاید، در همان 
ماه برگزار خواهد شد.رئیس مرکز اطالعات مالی 
افزود: به دنبال آن هم با کارگروه منطقه ای اوراسیا 
وارد مذاکره شــده ایم تا از آنها کمک فنی بگیریم، 
اما ما خودمان هم می توانیم برخی کشورها را در 
این زمینه آمــوزش دهیم که به طور مثال می توان 
به کشورهایی مانند قزاقستان اشاره کرد.به گزارش 
مهر ؛ وی با بیان اینکه ما سعی می کنیم علم خود 
را به روز کنیم و از سویی خودمان هم در منطقه و 
مباحث آموزشی فعال تر باشیم، اضافه کرد: هدف 
اصلی این است که ایران در بحث مبارزه با پولشویی 
هم در داخل و هم خارج از کشــور، فعال تر جلوه 
کند تا اگر در این زمینه زیاده گویی هایی شد، بتوانیم 
ادعا کنیم که چنین چیزی درست نیست و عقل هم 

حکم می کند که کارهایمان را تبیین کنیم .

رئیس مرکز اطالعات مالی اعالم کرد

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای عبدالرحیم حسینی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1 صادره از حوزه 2 شیبکوه به استناد 
دوفقره استشهادیه محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یك قطعه چهار دیواری دارای پالك 0 
فرعی از 1645 اصلی واقع در پارسیان روستای بهده بخش 21 پارسیان به مساحت 634.80 متر مربع که در 
صفحه 157 دفتر 14 ذیل شماره 1898 به شماره سریال 226221 سری الف /82 به نام نامبرده صادروتسلیم 
گردیده به علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
اســناد وامالك مصوب 1380/11/18 مراتب به استناد بند یك ماده مذکور در یك نوبت آگهی می شود تا 
هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 10 روز به این اداره مراجعه واعتراض خود 

را ضمن ارائه اصل سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در 
صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه 

متقاضی تسلیم خواهد کرد .1708/248م/الف - تاریخ انتشار: 1401/08/17
عبدالحسين فروتن -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک پارسيان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632192 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 

. 140140390001948127
شــاکی : ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- 

اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی

گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو یك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000632192 تحت 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 یك قطعه زمین واقع در شهرســتان جاســك ، شــهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 67 ، به مساحت 2500 از 
طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140140390001355220 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه 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 متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت 
امام  )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك و یا ورثه یا نماینده قانونی 
وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، 
ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228484/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملك ملك موصوف را نموده است. النهایه این 
دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالك و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام 
شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از 
مالك یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله 
) کتاب لقطه( حکم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك 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 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دبیر شورای  عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی : 

ایجاد مناطق آزاد جدید تسریع خواهد شد

قوه قضائیه 
دادگستري جمهور ي اسالمی اریان



پول و ابزارهای جاسوسی ریاض برای تروریست ها 
در ایران به دست نیروهای امنیتی افتاد 

  مدیــر مرکز مطالعات اســتراتژیک و روابط بین الملل تأکید کرد 
که ریاض از اغتشاشــات ایران حمایت کرد و پول و دســتگاههای 
جاسوسی به گروههای تروریستی در ایران داد، ولی به دست نیروهای 
امنیتی ایران افتاد. امیر موســوی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و 
روابط بین الملل درباره اغتشاشــات اخیر در جمهوری اسالمی ایران 
و نقش عربستان سعودی، آمریکا و کشوریهای غربی در آن اظهارنظر 
کرد. موســوی به شبکه خبری المیادین گفت که طرح اغتشاشات در 
ایران از مدتها قبل آمده شــده بود و فوت مهسا امینی، صرفا بهانه ای 
بــرای اجرای آن بود. وی با بیان اینکه سرویســهای امنیتی ایران از 
این طرح اطالع داشــتند و در وهله نخست به باندهای مخفی اجازه 
دادند که ظاهر شــوند، تصریح کرد: اظهارات مسعود بارزانی در آغاز 
اغتشاشات ایران برای حمایت از این طرح بود. این تحلیلگر مسائل 
خاورمیانه با اشــاره به اینکه اربیل مرکز سرویسهای اطالعاتی برای 
اجرای طرحها علیه ایران بوده است، ادامه داد: مقامات اربیل خواستار 
تشکیل کردستان بزرگ هستند. به همین دلیل با حمایت موساد، قصد 
دارند کردهای ایران و سوریه را ]در این طرح[ شرکت دهند. موسوی با 
تأکید بر اینکه حوادث شیراز، انتقام داعش و حامیانش از ایران است، 
افــزود: هدف از ضربه زدن به ایران، تزلزل در موضع مذاکره کنندگان 
ایران بود، ولی این مسئله رخ نداد. منطق ایران در مذاکرات درست و 
مبتنی بر قطعنامه های شــورای امنیت است.  وی در ادامه عنوان کرد: 
اگر توافقی بر سر برنامه هسته ای حاصل نشود، تهران به پیشرفت این 
برنامه تا مرحله ای ادامه خواهد داد که غرب نمی تواند تصور کند. ایران 
به سایر طرفها درباره تضمینهای مدنظر خود پیام داده است. مدیر مرکز 
مطالعات اســتراتژیک درباره مذاکرات بین تهران و ریاض هم گفت: 
ایران به تماسهای دیپلماتیک ادامه می دهد. ریاض نیز به خاطر توقف 
مذاکرات با تهران پشیمان خواهد شد. پیش نویس توافق بین ایران و 
سعودی در بغداد آماده اســت، ولی عربستان نمی تواند در این زمینه 
تصمیم بگیرد. موســوی با اشاره به اینکه کانالهای ارتباطی بین ایران 
و عربستان از طریق واســطه ها همچنان باز است، خاطر نشان کرد، 
ریاض از اغتشاشات ایران حمایت و پول و دستگاههای جاسوسی به 
گروههای تروریستی در ایران داد، ولی به دست نیروهای امنیتی ایران 
افتاد.. وی در پایان اظهارات خود از طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی 
برای جدا کردن اســتان سیستان و بلوچستان از ایران اشاره و خاطر 
نشان کرد، هدف از این طرح، محروم کردن ایران از بندر چابهار است 

که ایران را به هند و پاکستان وصل می کند.

گروه حوادث // عشــق پسر بی پول 
به دختر دایی اش باعث شــد که برای 
از صاحبکار  او نقشه اخاذی  با  ازدواج 
ثروتمند  را طراحی کند اما در این بازی 
خطرناک هر دو گرفتار شدند.  چندی 
قبل مهندس جوانی نزد پلیس رفت و 
از اخاذی ۱۰ هزار دالری دختر جوانی 

شکایت کرد.
او گفت: من مدیر یک شــرکت طراحی 
داخلی ساختمان هستم و اوضاع مالی 
خوبــی دارم. چنــد روز قبل شــماره 
ناشناســی روی تلفــن همراهم افتاد و 
زمانی که آن را پاسخ دادم، دختر جوانی 

به نام مهیا پشــت خط بود. او خودش 
را یکی از مهندسان حرفه ای در زمینه 
طراحی معرفــی کرد و بعد کلی عکس 
از طراحی های داخلی به عنوان نمونه 
کار خودش در کشورهای خارجی برایم 

فرستاد.
مهندس جوان ادامــه داد: دختر جوان 
می گفت که بیشتر در خارج از کشور کار 
می کرده و حتی دوره های دکوراسیون 
و معمــاری را هم در خارج از کشــور 

گذرانده اســت اما به دلیل شیوع کرونا 
دیگر نتوانســته به کارش ادامه دهد. او 
از من خواســت که در شرکتم مشغول 
کار شود. بعد هم با چرب زبانی اعتماد 
مرا جلب کــرد و چندین بار باهم قرار 
گذاشتیم تا نمونه کارهایش را ببینم و اگر 

خوشم آمد او را استخدام کنم.
بعد پیشــنهاد داد که به خانه ام بیاید و 
طراحــی داخلی خانه ام را ببیند که من 
هم قبول کردم. یک روز که برای همسرم 

کاری پیــش آمده بــود و او به همراه 
فرزندم در خانه نبود، مهیا به خانه ام آمد. 
او بعد از چند دقیقه اجازه خواســت تا 
برایم چای بیاورد که من هم قبول کردم 
اما وقتی چای را نوشیدم، بی هوش شدم. 
ســاعتی بعد که به هوش آمدم، متوجه 
شدم تمام پول، اسناد و مدارک، دالرها 
و طالهایم به ســرقت رفته است.مرد 
جوان ادامه داد: ســاعتی بعد هم مهیا با 
من تماس گرفت و عکسی برایم فرستاد 

که شوکه شدم چرا که وقتی من بی هوش 
بودم او در شرایط نامناسبی از من عکس 
و فیلم تهیه کرده بود و با آن ها تهدیدم 
کرد که اگر با او همکاری نکنم، آبرویم را 
می برد و عکس و فیلم های سیاه را در 

فضای مجازی منتشر می کند.
او از من ۱۰ هزار دالر خواســت و من 
نیز به ناچار این مبلــغ را به او دادم اما 
طمع مهیا بیشــتر از این ها بود و دختر 
جوان چند روز بعد درخواست ۲۰ هزار 

دالر کرد. من که دیدم او می خواهد به 
اخاذی هایش ادامه دهد، تصمیم گرفتم 

که شکایت کنم.
به دنبال شکایت مهندس جوان، مأموران 
پلیس وارد عمل شدند و دختر جوان را 
در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت کردند. 
مهیا که خود را در دام می دید، اعتراف 
کرد که با همدستی پسر عمه اش دست 
به این اخاذی زده اســت. بدین ترتیب 
پسر عمه او نیز بازداشت شد و به دستور 
بازپرس دادسرای ویژه سرقت در اختیار 
قرار  پایتخت  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 

گرفت.

نقشه اخاذی دختر طمعکار از صاحبکار ثروتمند

جهان
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حوادث

  

از روزی که همســرم با ســماجت و اصرار 
زیاد از من اجازه گرفــت تا در یکی از مراکز 
اقامتی مشهد کار کند، زندگی ام دچار فراز و 
نشیب های وحشتناکی شده است به گونه ای 
که دیگر نمی توانم رفتارها و نوع پوشش او را 
تحمل کنم، به همین دلیل پایه های این زندگی 

به لرزه درآمده است چرا که ...
مرد ۴۵ ساله که در جســت وجوی یافتن راه 
چــاره ای برای جلوگیــری از »طالق« قدم در 
کالنتری طبرســی شمالی مشــهد گذاشته بود، 
درباره این ماجرا به کارشــناس دایره اجتماعی 
کالنتــری گفت: تا کالس پنجــم ابتدایی درس 
خواندم و از همان دوران نوجوانی وارد بازار کار 
شدم. آن زمان در یکی از روستاهای شهرستان 
کالت زندگی می کردیم امــا بعد از رها کردن 
درس و مدرسه به مشهد آمدم و در منزل عمه ام 
زندگی می کردم. در همان روزها بود که شاگرد 
نانوایی شدم و تا قبل از سربازی در کنار خانواده 
عمه ام روزگار می گذراندم به همین دلیل عاشق 
دختر عمه ام بودم و اجازه نمی دادم کســی به 
او چپ نگاه کند چرا که احســاس می کردم او 
هم مرا دوســت دارد. در ۱۸ سالگی به خدمت 
ســربازی رفتم اما هربار که می شــنیدم برای 
»عاطفه« خواســتگار آمده است، به هر طریق 
ممکن آن خواســتگار را پیدا می کردم و به او 
می گفتم که »عاطفه« نامزد دارد و بدین ترتیب 
خواســتگارانش را از ازدواج با او منصرف می 
کردم و حتی چند بار با برخی از خواســتگاران 
سمج او درگیر شدم. باالخره دوران سربازی به 
پایان رسید و من باز هم به خانه عمه ام بازگشتم 

و خیلی تالش می کردم تــا پول هایم را برای 
ازدواج پس انداز کنم.خالصه یک روز ماجرای 
عشــق و عاشقی ام را برای مادرم بازگو کردم و 
از او خواستم تا »عاطفه« را برایم خواستگاری 
کند. طولی نکشید که با رضایت خانواده عمه ام، 
پای سفره عقد نشستیم و با یکدیگر نامزد شدیم 
اما در حالی که حدود دو سال از مراسم عقدکنان 
ما می گذشت، خانواده های فامیل بر سر ارثیه 
پدری با یکدیگر درگیر شدند و اختالفات آن ها 
طوری شدت گرفت که هرکدام برای آزار و اذیت 
دیگری تالش می کرد تا من و عاطفه از یکدیگر 
جدا شویم و این گونه برای هم خط و نشان می 
کشیدند که دیگر مراسم عروسی برگزار نخواهد 
شد. وساطت بزرگ ترهای فامیل هم هیچ فایده 
ای نداشــت تا این که باالخــره با اصرار من و 
بدون حضور خانواده ها من و عاطفه با یکدیگر 
ازدواج کردیم و زندگی مشترکمان آغاز شد. البته 
خانواده »عاطفه« به نوعی به ما کمک کردند و 
حتی برخی از هزینه های اولیه زندگی ما را نیز 
پرداختند. این عشق تا جایی بود که عاطفه هم 
پا به پای من برای استحکام پایه های این آشیانه 
تالش می کرد و زحمت می کشــید. در مدت 
کوتاهی من شاطر نانوایی شــدم و با افزایش 
درآمد، خانه، خــودرو و یک مغازه خریدم تا 
بتوانم بــرای خودم یک  نانوایــی راه بیندازم. 
اگرچه قسط و قرض زیادی داشتیم و صاحب 
دو فرزنــد هم بودیم اما زندگی ما رنگ و بوی 
عاشقانه ای داشت و همه این سختی ها را برای 
آسایش فرزندانمان تحمل می کردیم ولی یک 

روز »عاطفه« با زن جوانی آشنا شد که به طور 
مجردی زندگی می کرد. بعد از مدتی معاشرت 
با آن زن، رفتار و گفتار همسرم نیز تغییر کرد تا 
جایی که از من خواست برای کمک به مخارج 
خانواده و پرداخت اقساط اجازه بدهم در یکی 
از مراکز اقامتی کار کنــد. ابتدا خیلی مقاومت 
کردم و یادآور شدم که درآمد من برای مخارج 
زندگی کافی اســت اما باالخره در برابر اصرار 
و ســماجت های او کوتاه آمدم و بدین ترتیب 
عاطفه در آن مرکز اقامتی مشــغول کار شد. از 
آن روز به بعد زندگی من در مســیر سراشیبی 
قرار گرفت به گونه ای که همسرم خسته و کوفته 
از راه می رســید و من به ناچار برخی از امور 
منزل را هم انجام می دادم و حتی غذا می پختم. 
او دیگر نه تنها دســت به سیاه و سفید نمی زد 
بلکه شیوه پوشش و رفتار ش نیز به کلی تغییر 
کرد.او در حالی با آرایش های غلیظ و با اندک 
حجاب از منزل خارج می شــد که می دانست 
مــن از این نوع رفتارها بیزارم. هر بار اعتراض 
می کردم، با من قهر می کرد و مدعی می شد که 
چرا از تمیز و مرتب بودن او ناراحت می شوم! 
دیگر »عاطفه« به من توجهی نداشت و زمانی 
که به خانه می رسید ساعت ها در الک گوشی 
تلفن همراهش فرو می رفت و با همکارانش در 
گروه های اجتماعی به پیامک بازی می پرداخت. 
اگرچه من به همسرم اعتماد کامل دارم اما دیگر 
نمی توانم این شیوه زندگی را تحمل کنم تا حدی 
که پایه های این آشیانه زیبا به لرزه درآمده است 

و اکنون به طالق فکر می کنم اما ...

آشیانه لرزان
در امتداد روشنایی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

گروه حــوادث//   قاضی اجرای 
ارومیه  دادگستری  مدنی  احکام 
تحویل  حکم  اجرای  برای  وقتی 
یک خانــه رفته بود متوجه یک 
اشــیای  قاچاق  بزرگ  محموله 
عتیقه ۳ هزار ساله در آن خانه 

شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری 
تشــریح  در  غربی  آذربایجــان 
ایــن خبر گفت: با هوشــیاری و 
وظیفه شناسی دادورز اجرای احکام 
مدنی دادگستری ارومیه که به همراه 
ضابطین و شاکی پرونده مدنی برای 
اجــرای حکم تحویــل یک باب 
از  ساختمان مســکونی در یکی 
مناطــق ارومیه رفتــه بودند یک 
محموله قاچاق آثار باســتانی در 
داخل این منزل کشف و با رعایت 
تمام ضوابط قانونی و تحت مراقبت 
کامل دســتگاه قضایی و ضابطین 

تحویل میراث فرهنگی استان شد.
وی ادامــه داد: این آثار تاریخی و 
باستانی حسب نظر اولیه کارشناس 

میراث فرهنگی قدمت بیش از 
۳ هزار ســاله دارنــد و مربوط 
به جنوب اســتان هســتند که با 
به  استخراج و  حفاری غیرقانونی 
شــهر ارومیه منتقل شده و در این 
خانه نگهداری می شد. رئیس کل 
اظهار  آذربایجان  غربی  دادگستری 
فرهنگی  میراث  کارشناسان  کرد: 

تعیین ارزش ریالی ایــن آثار را 
منوط به طی مراحل آزمایشــات 
تخصصــی ایــن اداره دانســتند 
کــه بدین منظور و بــرای حفظ و 
نگهداری این آثار که جزو تاریخ و 
سرمایه های کشور هستند با دستور 
قضایــی و طی صورتجلســه ای 
تحویــل میراث فرهنگی اســتان 
شدند. پرونده کیفری مستقل برای 
موضوع تشکیل و تحقیقات قضایی 

الزم نیز انجام شد.

گروه حوادث //  زن جوانی که با تبلیغات گسترده 
در فضای مجازی با شگرد دعانویسی و رمالی مبالغ 

هنگفتی به دست آورده بود، دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای کرمان اظهار کرد: به دنبال دریافت 
پرونده ای از یک زن ۳۸ ســاله مبنی بر کالهبرداری 
در قالب دعا نویســی، رمالی، سحر و جادو در فضای 
مجازی، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار این 
پلیس قرار گرفت. ســرهنگ رضایــی گفت: در این 

پرونده، شخصی در فضای مجازی با شگرد بارگذاری 
پســت ها و مطالبی با مضمون فال گیری، دعانویسی، 
فروش مهره مار و... در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال به تجویز دعا و مواردی از این قبیل 
اقدام و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را با شــاکی 
قطع کرده بود. وی ادامه داد: با اقدامات فنی و تحقیقات 
خاص پلیســی، متهم که زنی ۳۰ ساله بود در یکی از 

استان های غربی شناسایی و تحویل مقام قضایی شد.

کشف عتیقه های 3 هزار ساله در یک خانه مسکونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

دستور جلسه : 
_ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی در مورد عملکرد سال های مالی منتهی به 1385/12/29 الی 1400/12/29 . 

_ طرح و تصویب صورت های مالی و تراز نامه سال های منتهی به 1385/12/29 الی 1400/12/29 .
_ طرح و تصویب بودجه پیشنهای سال 1401 شرکت تعاونی  

_ طرح وتصویب و تصمیم گیری در خصوص افزایش تسهیالت و وام پروژه .
_ تصمیم گیری در خصوص شرایط و نحوه پذیرش عضو جدید در شرکت تعاونی .

_ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیت مدیره .
 _ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس / بازرسان .

دستور جلسه : 1- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی .

شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 10800032046

شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 10800032046

هیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه
تاریخ انتشار: 1401/08/17

تاریخ انتشار: 1401/08/17

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی مسکن مهر مشترک توليد  مسکن كارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه 
ملی 10800032046 ساعت 10:00روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 در محل پروژه شرکت تعاونی به آدرس : بندرکنگ ، پشت مجتمع تجاری زیتون 
 تشکیل می گردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید .

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص 
غیر عضو تنها یك رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/08/26 در محل 

دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شركت تعاونی مسکن مهر مشترک توليد  مسکن كارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 
10800032046 ساعت 9:00روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 در محل پروژه شرکت تعاونی به آدرس : بندرکنگ ، پشت مجتمع تجاری زیتون 
 تشکیل می گردد . لذا  از کلیه اعضاء دعوت می شود  با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید .

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر 
عضو تنها یك رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/08/26 در محل دفتر 

شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632248 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره 140140390001943593.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه-17 ستاد - 

اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصد و یك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. 
پرونده کالسه 140140920000632248 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان جاسك، شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه 68، به مساحت 2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان 
ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355297 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه 
آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك و توجها به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده از 
مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره(

درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا 
معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228467/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملك ملك موصوف را نموده است.النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالك و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع 
پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام 
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                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000631786 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره 140140390001943425.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه-17 ستاد - 

اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصد و یك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. 
پرونده کالسه 140140920000631786 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان جاسك، شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه 61، به مساحت 2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان 
ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355017 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه 
آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك و توجها به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده از 
مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره(

درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا 
معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/228470/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملك ملك موصوف را نموده است.النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالك و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع 
پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام 
)ره( در تحریر الوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیك ستاد اجرائی فرمان امام )ره( در ملك 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 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستري جمهور ي اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستري جمهور ي اسالمی اریان

کالهبرداری ميلياردی با شگرد دعانویسی و رمالی



گروه شهرســتان // خرما در طول قرن 
های متمادی، به ویــژه هنگام قحطی و 
خشکســالی به عنوان مهم ترین منبع 
آفتاب  و  آب  ســرزمین  مردمان  غذایی 
مورد احترام فراوان جزیره نشینان قشم 
بوده و دارای اهمیت ویژه ای است، نخل 
خرما با زندگی ساکنین نگین خلیج فارس 
درآمیختــه و نقش بســزایی در زندگی 

اقتصادی مردم بومی این منطقه دارد. 
نخل خرما از جمله درختان مقاومی اســت 
که سرما و گرما را به خوبی تحمل می کند و 
شاید اگر نخل نبود امروز شاهد شکل گرفتن 
زندگی در مناطقی از جهان که گرم و بی آب 

و علف است، نبوده ایم.
نخلســتان ها، با ایجاد سایه در برابر تابش 
شــدید خورشــید و مانع در برابر بادهای 
صحرایی، ســکونت در نواحی گرمسیر و 
سخت را ممکن ســاخته اند. کمتر درختی 
را می توان یافت همچون نخل که با زندگی 
انســان چنان آمیخته باشد که حتی مقدس 
شمرده شــود و ارزش آن تا آنجا برسد که 
مرد باغدار قشــمی بپنــدارد اگر نخل پیر، 
فرســوده و بی بار نخلســتان خود را قطع 
کند، گناه بزرگی مرتکب شــده است. گفته 

می شود یکی از دالیل پراکندگی خرما، آن 
بوده است که سربازان هنگام لشکرکشی ها، 
تاجران و کاوشگران در سفرهایشان خرما را 
برای مصرف غذایی با خود برده اند و پس 
از مصرف، هسته های آن را دور ریخته اند 
که سبب شده آنها در نقاط مختلف برویند. 
از گذشته های دور، نخل و میوه آن )خرما( 
استفاده های متعددی داشته است، از خرما، 
هــم به عنوان یک منبع غذایی سرشــار از 
انرژی اســتفاده شده و هم شیره آن گرفته و 
در زمستان مصرف می شده است. همچنین، 
هسته خرما را پس از جوشاندن و نرم شدن 
به احشام می دهند و از میوه خرما در تهیه 
ســرکه، الکل و داروهای مختلف اســتفاده 
می شــود. نخل خرما گیاهی است ۲ پایه 
که در زندگی وحشــی آن، نخل های نر و 
ماده در رقابت باهم به صورت موازی رشد 
می کنند، اما آدمی با کنترل رشــد، کمک به 
گرده افشــانی، کود دهی، دفع آفات، هرس 
به موقع و نیز جایگزین کردن نخل های ماده 
)تــا ۹۵ درصد( به جای نخل های نر عمال 

نخستین نخلستانهایی را پدید آورد که گر چه 
تعداد کمتری نخل داشت اما محصول بهتر و 
بیشتری به بار می آورد. به همین سبب انسان 
توانسته است با پرورش نخل در اقلیم هایی 
که کمتر نبات و گیاهی امکان رویش دارد، 

خود نیز امکان زیست یابد.
درخت خرما اســتفاده های متعدد دارد، تنه 
این درخت در ســاختمان سازی به عنوان 
تیرک های سقف کاربرد دارد و از برگ های 
باریک آن برای بافتن زنبیل، جارو، حصیر، 
طناب، سبد، لیف و نظایر آن استفاده می شده 
و می شــود. نخل از جمله نباتاتی است که 
اضافه بر فواید بســیار آن، از جهت دینی و 
معنوی جایگاه ویژه ای دارد و نام آن بیست 

بار در قرآن کریم آمده است.
از همه عجیب تر تشابه نخل به انسان است، 
بعنوان مثال همچون انسان در آب خفه می 
شود و اگر آب از سر آن بگذرد می میرد. سر 
نخل هم اگر بریده شود از بین می رود و بی 
دلیل نیست که واحد شمارش نخل همچون 

انسان نفر است.

استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
فارس، کرمان و خوزستان از مناطق عمده 

پرورش نخل در ایران است.
 نخلستان های قشم

از آنجایی که خرمــا بعنوان مهمترین فایده 
نخل، ارزش غذایی بســیار باالیی دارد، در 
تمام قرون گذشــته و حال این میوه بهشتی 
و درخت نخل برای مردم جزیره قشم منبع 
خیر و برکت بوده است. جزیره زیبای قشم 
که سرزمینی با آب و هوای گرم و مرطوب 
می باشد از جمله اقلیم هایی است که محیط 
مناسبی برای رویش گونه های مختلف نخل 

به شمار می آید.
براســاس آخرین آمارها در قشم بیش از 
دهها هزار اصله نخل در بیش از ۵۰۰ هکتار 
سطح زیر کشت در بخش های مرکزی، شهر 
قشم و بخش شــهاب )به صورت پراکنده( 
وجود دارد. کم ســن تریــن درختان خرما 
که در جزیره قشــم بار می دهند چهار ساله 
هستند و کهنسال ترین آنها ۱۵۰ سال عمر 
دارند که نمونه هایی از این درختان با عمر 

باال را در توریــان، گورزین، طبل و گوران 
می توان مشاهده کرد. امسال در فصل تولید 
خرما این شهرستان دارای سطح زیر کشت 
۴۰۰ هکتــار از جمله خرمــای »برحی«، 
بود.  »خالص«، »خنیزی« و »مرداسنگ« 
اما متاســفانه محصول درخــت زندگی در 
باور جزیره نشینان قشم این روزها به دلیل 
نبود استانداردهای مراقبت، صنایع تبدیلی و 
بسته بندی مناسب در این شهرستان مرزی به 
رغم مرغوبیت، نتوانسته است وارد بازارهای 
داخل کشــور شود. به نظر می رسد رعایت 
نکردن الگوی کشت توســط کشاورزان از 
اهم مشــکالت نخل کاران قشمی است و 
آنان بدون توجه به توصیه های کارشناسان 
در نخلستانهای خود اقدام به کشت هر گونه 

نخل می کنند.
طبق مشــاهدات عینی و میدانی خبرنگار 
ایرنا، دهها هزار نفر نخل در شهرســتان و 
جزیره قشــم وجود دارد کــه به علت نبود 
آب کافی، عدم توجه، پراکندگی و نامرغوب 
بودن برخی ارقام محصول خرمای آنها قابل 
توجه نیست و برای کشــاورزان اقتصادی 
نمی باشــد. میانگین تولید سالیانه خرما در 
قشــم حدود ۹۰۰ تُن است که بیش از ۵۰ 

درصد آن به دلیل نامرغوب بودن به صورت 
ضایعات بــه عنوان غــذای دام به مصرف 
می رسد. میزان تولید خرما در جهان حدود 
۷.۵ میلیون تُن در سطح ۱.۱ میلیون هکتار 
نخلستان با متوسط عملکردی معادل ۶  هزار 
و ۸۳۴ کیلوگرم است؛ مصر، ایران، عربستان 
پاکستان،  امارات متحده عربی،  ســعودی، 
الجزایر، عراق، ســودان، عمان و لیبی ۱۰ 
تولیــد کننده برتر خرما در جهان هســتند 
که مصر بیشــترین میزان عملکرد و الجزایر 
بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارند. 
متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما 
بیش از یک کیلوگرم برآورد شده که البته این 
شاخص در ایران بین هفت تا ۱۰ کیلوگرم 
است. اســتان هرمزگان با ۳۷ هزار هکتار 
نخلســتان زیر کشت و تولید ۱۶۰ هزار تن 
خرما در سال رتبه چهارم تولید خرما و رتبه 

سوم سطح زیرکشت را در کشور دارد.
»مرداســنگ«، »خنیــزی«، »مرزبــان«، 
»شیخ  »خاسویی«،  »سمران«،  »شاهانی«، 
کمالــی«، »زرد«، »مصلی«، »آل مهتری«، 
»کلــک ســرخ«، »هلیلــی«، »برحی« و 
»پیارم« از ارقام مرغوب خرما در اســتان 

هرمزگان و جزیره قشم است.  /ایرنا

نخل خرما، درخت زندگی در باور جزیره نشينان قشم

گروه شهرســتان // با وجود وعده های وزیر راه و 
شهرســازی و نیز سعید محمد دبیر وقت مناطق 
آزاد کشــور برای جذب گردشگر جام جهانی اما 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش می گوید: 
دیگر منتظر گردشــگر خارجی به داخل جزیره 

کیش در طول دوره جام جهانی نیستیم. 
اوایل امسال بود که وزیر راه و شهرسازی و نیز دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد در اظهاراتی بلندپروازانه 
به دنبال جذب گردشگر خارجی و کسب سهمی از 
صدها هزار گردشگری بودند که برای جام جهانی به 
قطر می آیند تا بلکه بتوانند امکانی برای استقرار آنها 
در جزیره کیش و خدمــات دهی به آنان را فراهم 
آورد. اما بســیاری از فعاالن گردشگری و صنعت 
توریســم، همان روزها نیز این اظهارات را دور از 
واقعیت و بر پایه بی تجربگی در حوزه گردشگری 

جهانی ارزیابی کردند.
حاال در حالی که فقط دو هفته تا آغاز جام جهانی 
فوتبال باقی مانده، مهدی کشاورز مدیرعامل منطقه 
آزاد کیش در اظهاراتی عنوان داشت: شلوغی های 
اخیر کشور به وضعیت گردشگری کیش ضربه وارد 
کرده اســت. البته اعتراض باید باشد اما اغتشاش و 
اعتصاب مورد تایید نیســت.وی که بمناسبت آغاز 
هفته کیش از ۱۸ آبان با رسانه ها صحبت می کرده، 

عنوان داشته است: این هفته از قبل برنامه ریزی شده 
و امیدواریم با استقبال مواجه شود.به گفته مدیرعامل 
منطقه آزاد کیش یکی از مشــکالت جزیره کیش، 
وضعیت ناوگان حمل و نقل آن اســت به طوری که 
برخی خودروها در جزیره کیش برای سال ۲۰۰۷ 
و برخی برای سال ۲۰۱۸ هستند. در اردیبهشت ماه 
خبر لغــو واردات خودرو اعالم شــد اما دبیرخانه 

مناطق آزاد اعالم کرد تا آیین نامه آن قطعی شود جام 
جهانی آغاز خواهد شد و فعال نتوانستیم نوسازی را 
انجام دهیم.وی با بیان این که قرار شد این موضوع 
به صورت ویژه برای همه مناطق بررســی شود و 
آیین نامه ای خارج از دستورالعمل دولت برای مناطق 
آزاد در نظر گرفته شــود، عنوان کرد: در این راستا 
با وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت 

نامه نگاری شــده است و امیدواریم امسال به نتیجه 
برسد.کشــاورز در بخش دیگری از اظهاراتش با 
اشــاره به وجود ۱۲.۵ متر آبخور در اسکله اصلی 
جزیره کیش برای پهلوگیری کشــتی کروز و انتقال 
مسافر از طریق این کشتی های کروز به قطر، عنوان 
داشت: ما آمادگی پهلودهی به کروزها را داریم اما 
قطر فعال در این زمینه اطالع رسانی مشخصی نکرده 

است.وی با اشاره به این که میزبانی قطر برای جام 
جهانی از سال ها قبل مشخص بوده و ایران در زمینه 
آماده ســازی خود برای بهره مندی از این فرصت، 
۷ ســال فرصت سوزی کرده و در عرض یک سال 
کار خاصی نمی توان برای آن انجام داد، خاطرنشان 
کرد: از سال گذشته که رئیس جمهوری با کشور قطر 
صحبت کرد صراحتــا اعالم کرد که باید از ظرفیت 
جام جهانی اســتفاده کنیم و در اردیبهشت ماه یک 
کارگروه در این راستا تشکیل شد. همچنین بین پنج 
وزارتخانه و چند دستگاه تقسیم کار صورت گرفت 
تا جزیره های کیش و قشــم برای جذب گردشگر 
خارجی آماده شــوند. حتی به ما ابالغ شــد همه 
پروازهای ایران به دوحه از کیش باشد، چرا که آب 
و هوای کیش و قطر یکســان است، فاصله هوایی 
بین کیش و قطر تنها ۳۵ دقیقه است و کیش ظرفیت 
گردشگری دارد.به گزارش فارس ، مدیرعامل منطقه 
آزاد کیــش در عین حال با تأیید کاهش پروازها به 
کیش اما از افزایش مسافر به این جزیره خبر داد و 
گفت: در تالشیم پروازها را به جزیره کیش افزایش 
دهیم و در حال رایزنی با ایرالین های مختلف برای 
تدوین بسته های گردشگری هســتیم تا به اقتصاد 
جزیره کمک شــود و مهم ترین مزیت آن که همانا 

گردشگری است، به رونق برسد.

روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شهردار بستک :
مسئولیت ها بر اساس شایستگی به افراد محول 

می شود

 سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان  //  مرتضي ایرانمنش شهردار 
بستک در اولین جلسه داخلي با کارکنان خود ضمن تشکر از سرپرست 
شهرداري و معرفي سیاستهاي کلي و نحوه کار خود اظهار داشت:مهمترین 
مسئله ما بحث مردم و شهروندان است، آمده ایم که به شهروندان خدمت 
کنیم و بنده و اعضای شوراي اسالمی شهر بر رضایت مردم و خدمات 
مطلوب به شهروندان تاکید داریم . به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی تصریح 
کرد : شایسته ساالری یکی از دغدغه های بنده می باشد و در راستای 
ارتقا شغلی و همچنین گماردن افراد با انگیزه و متخصص در قسمت های 
این مجموعه توجه ویژه ای خواهیم داشت . ایرانمنش ضمن تاکید بر 
همدلی و همبستگی بین کارکنان افزود : ان شاءاهلل سعي شود با همکاري 
و همدلي کارکنان شهرداري و اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر در 
ارائه خدمات ارزنده به شــهروندان و جلب رضایت مردم کوشا باشیم.  
در پایان جلسه تمامي کارکنان ضمن تبریک به شهردار جدید، پس از 

معرفي خود و پست کاري، رویه کاري خود را ارائه دادند.
ارائه ۱۰ هزار خدمت درمانی جهادی در رودان 

 گروه شهرستان // مدیر اجرایی قرارگاه مردم استانداری هرمزگان 
از ارائه بیش ۱۰ هزار خدمت درمانی جهادی پزشــکان این قرارگاه 
در شهرستان رودان خبر داد.  حامد فالح مدیر اجرایی قرارگاه مردم 
استانداری هرمزگان اظهار داشت: سیزدهمین اردوی جهادی درمانی 
قرارگاه مردم استانداری به مدت سه روز از  ۱۲  تا ۱۴ آبان ماه در به 
مرکزیت شهر رودان در سه بخش مرکزی، بیکاه و جغین این شهرستان  
برگزار شد. وی افزود: در دو گروه دندانپزشکی و پزشکان متخصص 
خدمت رسانی انجام شد و بالغ بر ۶۰  پزشک جهادی به مردم شریف 
خدمت رسانی کردند. فالح ادامه داد: طی این مدت پزشکان متخصص 
داخلی، زنان، جراح عمومی، کودکان ، ســونوگرافی، قلب و عروق، 
چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، طب سنتی، روانشناسی، عفونی 
خدمت رسانی کردند. به گزارش فارس ؛ فالح خاطر نشان کرد: بالغ بر 
۱۰ هزار خدمت درمانی جهادی رایگان طی این مدت سه روز به مردم 

این سه بخش شهرستان رودان انجام شده است.

خبری

اداره اوقــاف و امورخيريه شهرســتان 
بندرعباس در نظــردارد تعدادی از واحدهای 
تجاری و مسکونی و اداری را از طریق مزایده 

وبا رعایت شرایط ومقررات اوقافی به اجاره واگذارنماید.
1 - متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر صرفا درساعات 
اداری ، به قســمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه بندرعباس واقع در 

بلوار امام خمینی )ره( جنب بقعه متبرکه امام زاده سید مظفر )ع( مراجعه و 
یا با شماره تلفن های 33349754 و33349758 تماس حاصل نمایند. 
زمان شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/8/30 و 
تاریخ بازگشــایی پاکتها روز سه شنبه1401/9/1  ساعت 10 صبح در 
محل اداره اوقاف بندرعباس می باشــد  در ضمن در صورت وجود یك 
پیشنهاد در رقبات اعضای کمیسیون در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 

 آگهی مزايده كتبی نوبت اول

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

14

15
16
17
18
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اول
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اول
دوم
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تجاری
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20069388100027
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20069388100036
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پايه اجاره  ماهیانه)ريال(

22/000/000
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20/000/000
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25/000/000
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20/000/000
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مبلغ سپرده)ريال(
26/400/000
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24/000/000
30/000/000
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مساحت
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53
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52.78
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44
44

44

35

44

35
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نام موقوفه
محمد علی ناصری

محمد علی ناصری

محمد علی ناصری
محمد علی ناصری
محمد علی ناصری

محمد علی ناصری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

عبدالرحیم گله داری

آدرس
بندرعباس ،سه راه دلگشا کوچه شهید عباس میالد ساختمان پیرحاجی طبقه 2 واحد 2

بندرعباس ،شهرک آسمان کوچه پرواز 17 قطعه 290 طبقه اول
بندرعباس خیابان کوشا کوچه کوشا 18 طبقه اول

بندرعباس بلوار سهند  مجتمع 13 واحد اوقاف يک خوابه  طبقه 4
بندرعباس بلوار سهند  مجتمع 13 واحد اوقاف دو خواب طبقه 3

بندرعباس روبروی امامزاده شاه محمد تقی پاساژ ناصری طبقه اول
بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه 2 واحد شماره 15
بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه 2 واحد شماره 14
بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه 2 واحد شماره 21
بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه 2 واحد شماره 22
بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه 2 واحد شماره 20

بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه اول واحد شماره 1

بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه اول واحد شماره 5   

بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه دوم واحدشماره 13

بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه دوم واحدهای شماره 24

بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه اول واحدشماره  9

بندرعباس بلوار 22 بهمن  جنب شیرينی فروشی ايمان طبقه دوم واحد شماره 23
بندرعباس بلوار 22 بهمن جنب شیرينی فروشی ايمان  مغازه شماره 3

 سازمان اوقاف 
و امورخیریه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

دیگر منتظر
 گردشگر خارجی

 در طول دوره 
جام جهانی نیستیم 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
آیا در حال مذاکره هســتید؟ اگر این طور است و 
درباره ی بعضی موضوعات با سایر اعضا اختالف 
نظر دارید، بدانید که این تفاوت ها به احتمال خیلی 
زیاد حل خواهد شــد. به نظر می رسد ایده ای به سرتان بزند که 
در نتیجه ی آن هر دو طرف مذاکره برنده شــوند و حس خوبی 
به آن ها دســت دهد. این مســاله تاثیر بزرگی روی روابط تان 
می گذارد، پس بعید نیســت که روابط تان به تدریج بهتر شوند. 

خالصه این که از امروزتان لذت ببرید!
  اردیبهشت :

به نظر می رســد که مشکالت کاری باید با کمک 
دیگران حل شود. شاید علت مشکالت این باشد که 
چیزی را به اشتباه متوجه شده اید یا این که منابع را 
درست به کار نگرفته اید. بد نیست با یک مشاور تماس بگیرید. 
ممکن است در زمان مناسب به راه حل درست دست پیدا کنید و 
تحسین دیگران را برانگیزید. بدانید این مشکالت هر چه باشد تا 

ابد که ادامه نخواهد داشت!
  خرداد :

رویاهای عاشقانه و شور و حرارت احساسی در هم 
خواهند آمیخت و امروز را با شما خواهند بود. اگر 
احساس می کنید که می توانید زمانی را به کسی که 
دوســت اش دارید اختصاص دهید، هر طور که شده این کار را 
انجام دهید. اگر هم نمی توانید، پس یک قرار مالقات برای روز 
دیگری ترتیب دهید. تا آن موقع هم به شما پیشنهاد می شود که 

اوقات تان را به خوشی بگذرانید!
  تیر :

امروز در منزل حســابی سرتان شلوغ است، زیرا 
دوســتان از راه دور بعد از مــدت ها به دیدن تان 
خواهند آمد. احتمــال دارد زمان زیادی را صرف 
منظم کردن منزل کنید، اما یادتان باشد که زیاده روی ممنوع است. 
دوستان تان دارند به دیدن شما می آیند، نه خانه ی شما.می توانید 
محیط را با چند شاخه گل یا وسایل تزیینی دیگر آراسته کنید، 

بعدش هم فقط بنشینید و از روزتان لذت ببرید.
  مرداد :

امروز ممکن اســت از جانب یکی از دوستان تان 
که در نزدیکی های شــما نسبت، خبرهای خوبی 
دریافت کنید. شاید این یک خبر شخصی باشد، اما 
به احتمال زیاد درباره ی موضوعی است که مورد عالقه ی هر دو 
نفر شماست. شاید تصمیم بگیرید که خودتان هم دست به تحقیق 
بزنید و وقت تان را تا چند هفته ی آینده در کتابخانه و اینترنت 
بگذرانید. حواس تان باشد که یافته های تان را به دقت ثبت کنید، 

نباید هیچ چیز را از قلم بیندازید.
 شهریور :

امروز ممکن اســت آن دسته از دوستان تان که به 
ماوراء الطبیعه عالقه مندند به دیدن تان بیایند. شاید 
تصمیم بگیرید که موضوعات جالبی را در این زمینه 
برای آن ها شــرح دهید. این کار باعث می شود که افکارتان در 
این حوزه دقیق تر و عمیق تر شود. اما شاید هم مجبور شوید که 
فقط یک شــنونده ی خوب باشید، پس اگر این طور شد تعجب 
نکنید. خیلی مهم است که تا می توانید اطالعات کسب کنید. اگر 

نمی خواهید چیزی را فراموش کنید بهتر است بنویسید.
 مهر :

امروز سرشــار از انرژی های جسمانی هستید، اما 
مشکل این جاست که نمی توانید خروجی مناسبی 
برای این انرژی ها پیدا کنید. شاید یکی از خواهر 
و برادرهای تان یا یکی از همســایه ها به کمک احتیاج داشته 
باشد، آن وقت می توانید انرژی های خود را روی کمک به آن ها 
معطوف کنید. به این ترتیب هم دوستان تان کمک قابل توجهی 

دریافت می کنند و هم شما تخلیه ی انرژی شده اید.
 آبان :

امروز ممکن اســت در یک مساله ی مالی به شما 
کمک شایان توجهی شود، آن هم از جایی که اصاًل 
انتظارش را ندارید. کســی که او را نمی شناسید به 
ســراغ تان می آید و اطالعات مفیدی را که دارد ناگهان به شما 
منتقل می کند، به این ترتیب می توانید مشکالت تان را با رویکرد 
جدیــدی حل کنید. انتظار می رود که در پایان روز همه چیز به 

خوبی و خوشی تمام شود.
   آذر :

آیا بــه دنبال اطالعات خاصی هســتید؟ یکی از 
دوســتان تان این اطالعات را در اختیار دارد، اما 
نمی داند که شــما به دنبال چنین چیزی هســتید. 
پس بگذارید همه ی دوســتان و آشــنایان تان بدانند که اکنون 
در جستجوی چه چیزی هســتید. کسی که در نهایت به کمک 
تان می آید، شــما را شگفت زده خواهد کرد. پس تا آن موقع از 

اوقات تان لذت ببرید.
 دی :

امروز شاید به سرتان بزند که به جای دیگری پرواز 
کنید و بروید. به نظر می رســد که تغییرات شغلی 
در راه باشد. شاید این تغییرات در نگاه اول چندان 
مناسب نباشد، اما بدانید که در طوالنی مدت تاثیر مثبت خواهد 
داشــت. منظور از تغییر نوعی ارتقای شغلی است، شاید هم سر 
کار جدیدی بروید. به هر حال در مقابل این تحوالت ایستادگی 
نکنید. شاید ترسناک باشد، اما بدانید که این به نفع شماست، پس 

با جریانات فوق همنوا شوید.
  بهمن :

آیا مشکل مالی یا کاری دارید؟ اگر این طور است 
بدانید که امروز یکی از دوستان تان که دور از شما 
زندگی می کند به کمک تان خواهد آمد. شاید کار 
خــاص و قابل توجهی انجام ندهد، اما به احتمال زیاد شــما را 
طوری نصیحت خواهد کرد که بالفاصله راه تان را پیدا می کنید. 
چیزی که دوست تان می گوید در آینده هم به دردتان می خورد. 

آن را جایی یادداشت کنید تا هرگز فراموش تان نشود.
 اسفند : 

امروز ممکن است بتوانید مانعی را که مدت ها جلوی 
پیشرفت کاری تان را گرفته بود از میان بردارید. این راه 
حل آن قدرها کاربردی است که تمایل دارید آن را در هر زمینه ای 
از زندگی تان به کار ببندید. آن قدر از غلبه بر مشکالت تان خرسند 

هستید که تصمیم دارید بروید بیرون و یک جشن حسابی بگیرید.
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گروه سالمت // کارشــناس برنامه درمان ناباروری وزارت 
بهداشت ضمن تشــریح خدمات درمان ناباروری و نحوه 
پوشش بیمه ای این خدمات، شرایط اعطای وام قرض الحسنه 

چهار درصدی به زوج های نابارور را تشریح کرد. 
دکتر مهراندخت عابدینی- کارشناس برنامه درمان ناباروری 
وزارت بهداشــت ،  درباره خدماتی که از ســوی وزارت 
بهداشــت برای درمان ناباروری ارائه می شود، گفت: دولت 
با سه الگوی مختلف به زوج های نابارور کمک می کند؛ یکی 
از این الگوها بســته حمایت از زوج های نابارور بود که از 
سال ۱۳۹۴ تدوین و ارائه شد. به دانشگاه های علوم پزشکی 
گفته شد که مراکز درمان ناباروری منطقه خود را دعوت به 
قرارداد کنند و به عبارتی دانشگاه از مراکز خدمات درمان 
ناباروری خرید خدمت می کرد و زوج ها در مرکز ناباروری 
خدمت دریافت می کردند و درصدی از هزینه ها در قالب این 
بسته حمایتی به مراکز پرداخت می شد. همچنین اطالعات 
مراجعین و نوع خدمت دریافتی در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت و با تامین اعتبارات، هزینه کــرد مراکز طرف قرارداد 

پرداخت می شد.
 خدمات درمان ناباروری کدامند؟ 

وی ادامه داد: به طور کلی خدمات درمان ناباروری شامل 
ویزیت، پاراکلینیــک، دارو و لوازم مصرفــی و اقدامات 
تشــخیصی و درمانی برای زوجین مبتال به ناباروری اولیه 
و ثانویه که توســط بیمه های پایه در سامانه آنها نشان دار 
شده اند، است. در عین حال هر سال هم خدماتی را به بسته 
خدمتی تعریف شــده، اضافه کردیم. به عنوان مثال اگر در 
ســال اول اعالم کرده بودیم که ۸۰ درصد هزینه دو سیکل 
IVF را تحت پوشــش قرار می دهیم، سال بعد این میزان 
را افزایش داده یا خدمات دیگری را به آن اضافه کردیم. به 
طوری که در حال حاضر بُعد و عمق حمایتی را در این بسته 
ارتقاء دادیم. در ســال ۱۳۹۹ سه سیکل IVF، سه سیکل 
IUI، سه سیکل انتقال با جنین فریز، عمل میکروتسه و تسه 
برای مردان، یک آزمایش AMH، خدمات فریز و ذوب 
را تحت پوشش ۹۰ درصدی وزارت بهداشت قرار دادیم و 
سهم مردم ۱۰ درصد هزینه های داخل مرکز را می پرداختند. 
سقف و میزان پوشش حمایتی در کلیه مراکز خصوصی و 

دولتی ۹۰ درصد مبلغ خدمت در بخش دولتی بود.
  وجود ۴۰ مرکز درمان ناباروری دولتی در کشور

عابدینی گفت: همزمان با این اقدام مراکز درمان ناباروری 

دولتی در حال توسعه است تا دسترسی جغرافیایی مردم را 
فراهم کنیم. پیش از آغاز این طرح در ســال ۹۴ تنها ۱۷ 
مرکز درمان ناباروری دولتی در کشور داشتیم و اکنون حدود 
۴۰ مرکز درمان ناباروری دولتی داریم و برای برخورداری 
همه اســتان ها از خدمات دولتی، این تعداد به ۴۵ مرکز تا 
سال ۱۴۰۲ در حال افزایش است. بنابراین قرار است پنج 
مرکز دیگر به این مراکز اضافه شــود.  همچنین در برنامه 
توســعه ای مصوب در قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت مقرر شده تا کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
که مرکز ناباروری ندارند یک مرکز درمان ناباروری هر چند 
با خدمات محدودتر راه اندازی کنند. در این مراکز حداقل ۸۵ 
درصد از زوج های نابارور خدمات درمانی مورد نیاز خود 

را دریافت می کنند. 
 »پوشش بیمه ای« خدمات درمان ناباروری

کارشــناس برنامه درمان ناباروری وزارت بهداشــت در 
ادامه صحبت هایش در زمینه پوشش بیمه خدمات درمان 
ناباروری، گفت: طبق مــاده ۴۳ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت پوشــش بیمه ای خدمــات ناباروری به 
عنوان یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت مطرح 
و زیر ساخت های ارائه خدمات و قرارداد با بیمه های پایه 
در مراکز ناباروری دولتی فراهم شد. عابدینی با بیان اینکه 
پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری از سال های گذشته 
مورد تقاضای وزارت بهداشت بود، گفت: با حمایت هایی 
که دولت در زمینه تزریق اعتبارات به بیمه ســالمت انجام 
داد، از ســوی هیات وزیران در اواخر مــرداد ماه ۱۴۰۰ 
مصوب شــد که خدمات درمان ناباروری از ابتدای سال 
۱۴۰۰ پوشش بیمه ای داشــته باشد و اگر هم مراکز هنوز 
آمادگی ارائه خدمــت را ندارند، یا از طریق طرح حمایت 
مالی و یا از طریق خسارت درمان، حمایت های مالی برای 
هزینه کرد خود دریافت کنند.وی گفت: بر این اساس در حال 
حاضر پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری، جایگزین 
بسته حمایت از زوج های نابارور شده است؛ به جای اینکه 
وزارت بهداشــت اعتبار الزم را تخصیص دهد، بیمه ها این 
اقدام را انجام می دهند. تعداد اقالم و میزان پوشش هم همان 
پوشــش ۹۰ درصدی است. از مزایای پوشش بیمه ای نیز 
برقراری بیمه در مراکز عمومی غیردولتی )جهاد دانشگاهی( 
و خصوصی با پوشش متناسب با هزینه های مراکز عمومی 

غیر دولتی است. 

 کدام خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه اند؟ 
عابدینی ادامه داد: در حال حاضر خدمات مشــمول برای 
هر زوج در ســال، بسته به نیاز و نوع ناباروری آنها، شامل 
روش های کمک بــاروری ICSI  یا IVF، انتقال جنین،  
تلقیح داخل رحمی )IUI(، ســونوگرافی های واژینال یا 
ابدومینال طبق بســته خدمات که در مرکز ناباروری طرف 
قرارداد انجام می شود، داروهای درمان ناباروری با پوشش 
۹۰ درصدی، جراحی های درمان ناباروری مردان، داروهای 
درمان ناباروری مردان،  آزمایش PESA.TESE، بخشی 
از آزمایشــات ژنتیکی در افراد مبتال به آزواســپرمی طبق 
استانداردهای وزارت بهداشت، تحت پوشش بیمه قرار دارند.
 نکاتی درباره پذیرش زوج های نابارور و دریافت 

خدمات بیمه ای درمانی
کارشناس برنامه درمان ناباروری وزارت بهداشت با اشاره 
به چند نکته مهم در پذیرش زوج های نابارور برای دریافت 
خدمات بیمه ای در درمان ناباروری، گفت: همه مراکز مایل 
به ارائه خدمات با پوشــش بیمه ای نیستند. بنابراین برای 
بهره منــدی از این خدمات الزم اســت در ابتدای مراجعه 
مددجویان، وضعیت قرارداد مرکز با بیمه ها را ســوال کنند. 
همچنین الزم است مددجو در سامانه بیمه، نشان دار شود. 
دارندگان بیمه تامیــن اجتماعی با معرفی نامه از دفاتر بیمه 
تامین اجتماعی و دارندگان بیمه سالمت مستقیما در مراکز 
طرف قرارداد توسط متخصص اورولوژی و فلوشیپ نازایی 
نشان دار می شوند. نشان دار شدن به این معنی است که بیمه 
۹۰ درصد نسخ دارویی، آزمایش ها و اقدامات درمانی افراد 
نشان دار شده را تقبل کرده و بنابراین مددجویان این خدمات 
را با پوشش بیمه ای ۹۰ درصدی دریافت می کنند. عابدینی 
با بیان اینکه در عین حال سقف پوشش بیمه ای تعرفه بخش 
دولتی، خیریه یا عمومی غیر دولتی اســت و اگر زوج ها به 
مراکز خصوصی طرف قــرارداد مراجعه کنند، مابه التفاوت 
تعرفه خصوصی و غیر دولتی بر عهده بیمار است، گفت: در 
حال حاضر هم خدمات مربوط به اهدا و داروهای مکمل در 
پوشش بیمه قرار ندارند. همچنین داروهای وارداتی که مشابه 
داخلی دارند، معادل تولید داخل در پوشش بیمه بوده و مابه 
التفاوت آن بر عهده بیمار است. در حالی که داروهای وارداتی 

که مشابه داخلی ندارند، تحت پوشش بیمه قرار دارند.  
 توصیــه به فرزندآوری زیر ۳۰ ســالگی و کاهش 

فاصله بین ازدواج و فرزندآوری

وی تاکید کرد: توصیه ما به عنوان متولی درمان ناباروری در 
وزارت بهداشت، این است که افراد در سن زیر ۳۰ سال برای 
بارداری اقدام کنند و بعد از ازدواج باروری را خیلی به تعویق 
نیندازند. ســن یکی از مولفه های مهم در ابتال به ناباروری 
است. افراد نباید تصور کنند که هر زمان که برای بچه دار شدن 
اقدام کنند، امکان بارداری وجود دارد. موفقیت در بارداری، 
در درجه اول بستگی به سالمت جسمی زوج دارد و پس 
از ازدواج تا زمانیکه از قدرت باروری شان مطمئن نشده اند، 
بارداری را به تعویق نیندازند. چه بسا بسیاری از خانم ها یا 
آقایان کم بارور هســتند و اطالعی از این موضوع  ندارند.
عابدینی ادامه داد:. همچنین زوج ها بین فرزندان شــان هم 
خیلی فاصله نیندازند. زیرا با افزایش سن و افزایش احتمال 
ابتال به عفونت ها، باروری با مشکل مواجه خواهد شد. در 
سنین زیر ۳۵ سال، مکاتب بین المللی هم حداکثر فاصله بین 
فرزند اول و دوم را از دیدگاه پرورشی و روانشناختی ۴۸ ماه 
توصیه کرده اند. حال اگر سن باالی ۳۵ سال باشد، این فاصله 

به یک سال کاهش می یابد.
 جزییات وام قرض الحسنه ۴ درصدی برای زوج های 

نابارور
عابدینی در ادامــه صحبت هایش به اقدام دیگری که برای 
حمایت از زوج های نابارور در نظر گرفته شــده، اشاره و 
اظهار کرد: از شهریور ســال ۱۳۹۹، بر اساس تبصره ۱۶ 
قانون بودجه، وزارت بهداشت و بانک مرکزی، مکلف شدند 
دستورالعمل تسهیالت اعطایی را تدوین کرده و از اعتبارات 
توزیع شــده به بانک ها در خصوص اعطای تســهیالت 

قرض الحسنه به زوج های نابارور اقدام کنند.
وی تاکید کرد: البته شــرایط پرداخت وام در قالب ضوابط 
بانک ها است. طبق این طرح تسهیالت درمان ناباروری به 
سه گروه از زوج هایی که خواستار درمان ناباروری هستند، 
تعلق می گیرد؛ زوج هایی که به خدمــات اهدا نیاز دارند، 

زوج هایی که الزم است از داروهای درمانی که وارداتی بوده 
و  تحت پوشش بیمه قرار ندارند، استفاده کنند و زوج هایی 
با حاملگی های پرخطر و پرهزینه که به درمان های IVF  و 
ICSI نیاز دارند.  کارشناس برنامه درمان ناباروری وزارت 
بهداشــت گفت: متقاضیان با دریافت معرفی نامه از مرکز 
ناباروری تحت درمان که به یکی از موارد فوق اشاره دارد، به 
دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت مراجعه کرده و اقدامات 
اداری برایشان انجام می شود. واجدین شرایط وام، باید بیمه 
پایه داشــته باشند. سایر شرایط از قبیل شرط سن کمتر از 
۴۵ سال، تابعیت ایرانی و شــرایط بانک را اعم از ضامن 
و ... دارا باشند. تاکید می کنم که حتی اگر خدمات درمانی  
را در شهر دیگری دریافت می کنند، با گرفتن معرفی نامه از 
آن مرکز درمان نابــاروری، تقاضای وام به معاونت درمان 
دانشگاه محل سکونت باید ارائه شود. عابدینی درباره شرایط 
دریافت وام از ســوی زوج های نابارور، تاکید کرد: میزان 
کلی اعتبارات برای اعطای وام مشــخص بوده و هر زوج 
فقط یکبار می تواند از این وام اســتفاده کند. وظیفه معرفی 
متقاضی به بانک عامل در سقف کلی سهمیه  استان و سقف 
فردی تســهیالت برای متقاضی بر عهده کارشناسان ما در 
معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی است. بازپرداخت 
اقساط تسهیالت حداکثر ۶۰ ماه )۵ سال( و با نرخ کارمزد ۴ 
درصد در سال است. وی افزود: در عین حال در اعطای این 
تسهیالت نیازی به اخذ پیش فاکتور بیمارستان یا تجهیزات 
از متقاضی نیســت و بانک های عامــل مکلف به رعایت 
سایر قوانین و مقررات مربوطه بانکی در اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه هستند. معرفی افراد متقاضی به بانک عامل 
نیز بر اساس لیســت انتظار بوده و انجام امور دریافت وام 
طبق شرایط بانک عامل است. باید توجه کرد که افراد بعد 
از دریافت هر خدمت در سامانه های مربوطه بیمه ها و وام 

وزارت بهداشت ثبت می شوند./ایسنا

تشریح بسته حمایتی دولت از درمان ناباروری ؛

شروط اعطای وام 4 درصدی به زوج های نابارور

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632462 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم 

نهایی شماره 140140390001943616.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - 
خالد- اسالمبولی -کوچه-17 ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند 

احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصد و یك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه 140140920000632462 تحت نظر است . دادگاه با 

عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شــش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرســتان جاسك، شهر لیردف، لیردف جنوبی قطعه 70، به مساحت 2487/50 از طرف 
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 
140140390001355343 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 
قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك و توجها به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام )ره( و اینکه 
ملك موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا 
در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره(درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228490/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملك ملك موصوف را نموده است.النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالك و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك یا ورثه یا نماینده قانونی 
وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیك ستاد 
اجرائی فرمان امام )ره( در ملك 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 49 قانون اساسی( می باشد .

مختارصادقی - شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632136 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم 

نهایی شماره 140140390001943526.  
شــاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - 
خالد- اســالمبولی -کوچه-17 ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند 

احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصد و یك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به 

تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه 140140920000632136 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم  وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

)رای دادگاه ( :
در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان جاسك، شهر لیردف، لیردف جنوبی قطعه 66، به مساحت 2500 از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررســی های اولیه طی دادنامه شماره 
140140390001355196 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 
قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك و توجها به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام )ره( و اینکه 
ملك موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا 
در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره(درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228494/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملك ملك موصوف را نموده است.النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالك و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالك یا ورثه یا نماینده قانونی 
وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیك ستاد 
اجرائی فرمان امام )ره( در ملك 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 49 قانون اساسی( می باشد .

مختارصادقی - شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستري جمهور ي اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستري جمهور ي اسالمی اریان

سند مالکيت خودرو کاميون جرثقيل 
هينو پالک : 21652 شخصی قشم  

مالک:محمد محمد نظامی
شماره شاسی 60436 شماره موتور 

22559    مدل 1974  رنگ :قرمز
 مفقود واز درجه اعتبارساقط می باشد 

سند مالکيت خودرو سواری هيوندای اکسنت 1600 پالک : 62296شخصی 
 KMHCT41D7FU758976 قشم  مالک:مژگان جليلی شماره شاسی

شماره موتور G4FCEU398384    مدل 2015  رنگ :سفيد _ روغنی
 مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

اصل قرارداد واگذاری موقت 
زمين روستایی  به شماره 

7/5144_1386/1/16 مالکيت 
غفارجهانگيری  قطعه 85 شهرک 

14هکتاری درمنطقه آزاد قشم . رمکان  
مفقود و ازدرجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم

مفقودی نوبت دوم

مفقودی

 فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی
 با متراژ496.2 مترمربع واقع در بلوار علی ابن ابیطالب

سازمان همياری شهرداريهای استان هرمزگان در نظر دارد یك قطعه زمین با کاربری 
تجاری و مسکونی واقع در شهرک توحید جنب تعمیرگاه ایران خودرو را از طریق مزایده 
عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001092531000001به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سايت: دوشنبه مورخ 1401/08/16 ساعت 14:00

مهلت دريافت اسناد مزايده: دو شنبه مورخ 1401/08/23 تا ساعت 14:00
تاريخ بازديد: 1401/08/18 تا 1401/09/02 از ساعت 8 صبح تا 14  

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: پنج شنبه مورخ 1401/09/03 ساعت 14
زمان بازگشايی پاكات: شنبه مورخ 1401/09/05 

زمان اعالم به برنده:یکشنبه 1401/09/06
ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامی است:

1 . برگزاری مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده)در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده)ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2 . عالقه مندان به شــرکت در فرایند می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســازمان همیاری 
شهرداری های استان هرمزگان واقع در بلوار امام خمینیـ  چهارراه نخلـ  طبقه فوقانی بانك ملت به شماره 

تلفن 33672691ـ  076 و 09171682520 مراجعه نمایند.



امام  محمدالتقی  علیه السالم: اشخاص نادان بوسیله جهالت خود نابود می شوند.     
روضه بحار  ج 2 ص 360

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

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئين نامه اخالق حرفه ای روزنامه دريا
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.

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

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

13 ربیع الثانی 1444
سال بیست و یکم شماره 4022

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.ir : اینستاگرام

سه شنبه 17 آبان 1401

مصاحبه اختصاصــی// کانون پرورش 
اعضاء  برای  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
با خاطرات خوب  ومربیان کانون همراه 
وخوش است و کسانی که در حال وهوای 
کانون تنفس می کنند ودر کارگاه هایش 
شرکت دارند، می توان گفت که آینده 
 شان تضمین شده اســت و خودشان 
مــی توانند بهتریــن تصمیمات را در 

زندگی شان بگیرند . 
  کانون باعث می شود اعتماد بنفس کودکان 
 و نوجوانــان افزایش یابد که خودشــان و 
 خانواده ها نیز متوجه ایــن اعتماد بنفس 
 می شوند. به همین دلیل هم بایستی که از کانون 
حمایت های بیشتری صورت گیرد تا بتواند 
چترش را برســر تمام کودکان و نوجوانان 
ســرزمین ما پهن کنند. در ادامه سلســله 
گزارش ها و گفتگو بــا اعضاء، مربیان و 
مســئوالن کانون، در این شماره با یکی از 
اعضای کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان ابوموسی گفتگو کرده ایم. 

دریا: خودتان را بطور کامل معرفی کنید 
و از چنــد ســالگی و چگونه بــا کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشنا 
شدید؟ والدین تان چه نقشی در آشنایی 
و اســتفاده از کتابخانه و برنامه های 

کانون داشتند؟
   من فاطمه مرادزاده هســتم ۱۶ساله و 
از ۷سالگی عضو  ابوموسی بزرگ شدم. 
کانون هستم و از طریق دوستان ومدرسه 
با کانون آشنا شدم. پدرم من را ترغیب به 

شرکت در کارگاه ها و استفاده از کتابخانه 
و مطالعه کتاب های مفید کانون کردند. 

دریــا : بیشــتر در چــه دوره هــا و 
کارگاه های کانون شــرکت کرده اید و 
ارزیابی تــان از این کارگاه ها ودوره 
ها چیست؟شــرکت کننــدگان با چه 
 مهارت هایی آشــنا می شــوند؟بین 
بچه هــای کانونی و غیــر کانونی 
چــه تفاوتی فکــر می کنــی وجود 
باغیرکانونی  کانونــی  دارد؟مربیان 

بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟
در  و  خالق،ســفالگری  نوشــتن    
دوران کرونــا در کارگاه هــای مجازی 
عکاســی،قصه گویی و ســوزن دوزی 
شــرکت کردیم. کارگاه ها مفید و عالی 
 بودنــد. مهارت هــای بومی ســنتی ،
مهارت های زندگی و... آموزش می بینیم 
و کســانی که در کارگاه ها شــرکت می 
کنند، از اعتماد به نفس باالیی برخوردار 
هســتند. مربیان با محبت و صمیمت با 
اعضاء برخورد می کنند و ارتباط دوستانه 

قشنگی باهمدیگر دارند.
دریا: باتوجه به اینکه شما دانش آموز 
هســتید،حضور در کانون چه اثری بر 
روی تحصیل تان داشته است؟در روند 
تحصیل ودرس خواندن و.....چه تاثیری 

داشته است؟
  کانــون باعث شــده اســت اعتماد به 
نفس ما باال بــرود و بــودن در کانون 
باعث شــده اســت به محیط اطرافمان 
 بیشــتر توجه کنیــم و کانــون خوب
 زندگی کردن را به ما آموزش می دهد .

دریــا: باتوجه به مطالعــه  کتاب های 
کانــون پــرورش فکری،بنظرتان وجه 

تمایز کتــاب های کانون با غیر کانونی 
چیست و چه چیزهایی را از این کتاب ها 

آموزش دیده اید؟
هــای  کتابخانــه  کــه  آنجایــی  از    
کانون،کتابخانه هــای تخصصی کودکان 
باتوجه  ونوجوانان هســتند، کتاب هارا 
به گروه ســنی مان انتخاب می کنیم  و 
با اطمینــان کامل کتاب ها را مطالعه می 
کنیم و در کنار مربیان، آن کتاب ها را نقد 

و بررسی می کنیم. 
دریا: در چه جشــنوار هایــی  تا کنون 

شــرکت کرده اید  و به چــه مقام هایی 
دست یافته اید؟

  جشــنواره قصــه گویــی در مرحله 
شهرســتانی مقام ســوم را کسب کرده 
ام،عکاسی و انتشــار عکس در صفحه 

های مجازی کانون استان. 
دریا: چه توصیــه هایی را به والدین و 
کودکان و نوجوانان برای بهره مندی از 

برنامه های کانون دارید؟
   آنها را به مراکز کانون دعوت می کنیم تا 

فرزندان شــان از کارگاه ها و کتابخانه 
استفاده بکنند ودر کانون پرورش فکری 
خاطره خوشــی را برای خودشان رقم 

بزنند. 
دریا :بنطرتان خانواده ها و مســئوالن 
چــه میزان بــا کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان آشنا هستید و چه 
کار باید کرد تا آنها بیشتر آشنا شوند 
و چه حمایت هایی فکر می کنید از کانون 

و هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟
  از آنجایــی که مــا در جزیره کوچکی 
زندگــی می کنیم و همــه کانون  را می 
شناسند، ادارات وخانواده ها تعامل خوبی 

با کانون دارند.
  دریا: به نظر خودتان اگر با کانون آشنا 
نمی شــدید، مســیر زندگی تــان چه 

تغییری می کرد؟
  مــا در کانون شــعاری داریم و آن این 
اســت که خوب زندگی کردن تمرین می 
خواهد و کانون و مربیان این تمرین کردن 
را بــه ما آموزش داده انــد و زندگی را 

قشنگ می سازند. 
دریا: سوال آخر هم اینکه هر آن چیزی 
دیگری که در این گفتگو مطرح نشــد و 

تمایل دارید را بیان کنید.
  اول از همه تشــکر می کنــم ازکانون 
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
بــرای اینکه این فضا را بــرای ما فراهم 
کردند که وقتمــان را به خوبی بگذرانیم 
 و مهــارت هــای زیادی یــاد بگیریم، 
یک درخواستی هم دارم و آن این است 
که کارگاه های بیشــتری برای ما برگزار 
بکنند و مربیان بیشتری در اختیار ما قرار 

بدهند .

عضوکانون پرورش فکری ابوموسی :

کانون خوب زندگی کردن را به ما آموزش می دهد

تشــکر می کنم ازکانــون برای 
اینکه این فضا را برای ما فراهم 
کردند که وقتمــان را به خوبی 
بگذرانیــم و مهارت های زیادی 
 یاد بگیریــم، یک درخواســتی

 هــم دارم و آن این اســت که 
کارگاه های بیشــتری بــرای ما 
برگزار بکنند و مربیان بیشتری 

در اختیار ما قرار بدهند

,,

کانون باعث شده است اعتماد به نفس ما باال برود 
  ما در کانون شعاری داریم و آن این است که خوب زندگی کردن تمرین می خواهد و کانون 

و مربیان این تمرین کردن را به ما آموزش داده اند

از آنجایی کــه کتابخانه های 
کانون،کتابخانه های تخصصی 
کودکان ونوجوانان هستند، 
کتاب هارا باتوجــه به گروه 
ســنی مان انتخاب می کنیم  
و با اطمینــان کامل کتاب ها 
را مطالعه می کنیم و در کنار 
مربیان، آن کتاب ها را نقد و 

بررسی می کنیم

گروه خبر // عکاس هرمزگانی در مسابقات بین ,,
المللی عکس »سیر دریا« تاجیکستان، دو طالی 

جهانی کسب کرد. 
اصغر بشارتی عکاس و فیلم ساز هرمزگانی 
با حضور در مســابقه بیــن المللی عکس 
»سیر دریا« به میزبانی کشور تاجیکستان، 
موفق به کســب دو مدال طال در دو بخش 
دریا و سیاه سفید شد. جشنواره بین المللی 
عکس »سیر دریا«، دارای مجوز )پاتروناژ( 
فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ(، 

است.
ســیر دریا کــه از لحاظ تاریخــی به نام 
جکسارتس یا سیحون شــناخته می شود، 
رودخانه بزرگی در آسیای مرکزی است که 
از کوه های تیان شأن سرچشمه می گیرد و به 

دریای آرال می ریزد.
به گزارش ایســنا ؛ بشــارتی که از ســال 
۱۳۸۶ فعالیت هنری خــود را آغاز کرده 
تاکنــون موفق به اخذ مدال های فراوانی در 
مجامع ملی و بین المللی شده و سعی کرده 
ظرفیت های گردشــگری و زیست محیطی 
جزیره قشم، استان هرمزگان و ایران عزیز را 

در قالب تصاویر زیبا روایت و معرفی کند.
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یادداشت

قسمت اول
»اصالــت« که ازنظرلغــوی به معنی 
ریشــه. پایه و بنیاد می باشــد  در 
تشــریح و توصیف یعنــی زندگی 
مطابق باارزش هــا و اهداف خود و 
نه مطابق باارزش ها و اهداف دیگران 
است. به زبان ساده تر، اصالت یعنی 
به شــخصیت ارزشها و  پایبندبودن 
روح خودودرعیــن حال بی توجهی 
به فشــارهای تحمیلی. وقتی اصالت 
دارید یعنــی باخودتــان و دیگران 
صادق هستید و مسئولیت اشتباهات 
تــان رامی پذیرد و ارزش ها و آرمان 
هاواعمــال تان باهم تناســب دارند 
درنتیجه بــه عنوان فــردی حقیقی 
واصیل شــناخته می شویدودوست 
داریدتاپیامدهای پابندبودن به آنچه که 
فکرمی کنید درست است را بپذیرید.                      

 اعتمادواحترام :
 وقتی به خودتان پایبند هســتید نه 
تنها به قضاوت ها وتصمیم هایی که 

می گیریداعتمادمی کنید، بلکه دیگران 
نیز به شــما اعتمادمی کنند و آنها به 
خاطراینکه شــما پــای ارزش ها و 
باورهایتان می ایستید به شما احترام 
می گذارند.                               

 اخالق مداری: 
وقتی اصالت داریــد، اخالق مداری 
هم دارید و در انجام کارهای صحیح 
تردید نمی کنید پــس نباید هیچ گاه 
ازخودتان انتقاد کنید، آن کســی که 
هستید و آنچه انجام می دهید وآنچه 
برآن باور دارید، همگی کامال منطبق 

بایکدیگرند.                           
  توانایی مقابله بامشکالت: 

وقتی با خودتــان و دیگران صادق 
باشید، به جای اینکه ازمشکالت طفره 
بگیرید،  اصالآنهارانادیده  یــا  بروید 
قدرت و آزادی عمل برای مقابله ی 

سریع با آنهارادارید. 
 محقق ساختن پتانسیل ها: 

وقتی به خودتــان اعتمادداریدوآنچه 
اســت  کنیددرســت  فکرمی  کــه 
راانجــام می دهیــد و می توانید همه 
محقق  رادرزندگی  پتانســیل هایتان 
سازید. به جای اینکه به دیگران اجازه 
دهیدآنچه برایتان مناســب است رابه 
شما اختصاص دهند، خودتان کنترل 
زندگی رابه دست می گیرید.           

 اعتمادبه نفس وعزت نفس:
 وقتــی واقعی وحقیقی هســتید و 
کاردرست را انجام می دهید، می توانید 
به خودتان اطمینــان کنیدکه تصمیم 
درســت را می گیرید. این امربه نوبه 

ی خود منجربه اعتماد به نفس وعزت 
نفس، خوش بینی و رضایت بیشتر از 
زندگی هم می شود.                         

 چگونه اصیل باشیم؟:
۱(مطابق باارزش هایتان زندگی کنید. 
با اصالت زندگــی کردن یعنی اینکه 
مطابق بــا ارزش و باورهایی زندگی 
کنید که بیشتر از همه برای شما عزیز 
بــوده وتحت تآثیر اهــداف ذاتی و 

شخصی اتان هستند.
قدم اول شناسایی ارزش های اصلی 
و سپس تعهد به زندگی و کار مطابق 
با آنهاست. سپس باید اهداف شخصی 
و اهداف حرفه ایی را مشخص کنید 
که با این ارزش هــا مطابقت دارند.
گاهی اوقات باید تصمیمی بگیرید که 
به لحاظ اخالقی چالش برانگیز است. 
اینجاســت که دانســتن ارزش های 
اصلی کمک تان می کند تا کار درست 
را انجام بدهید                                    

  ۲(شکاف را شناسایی کنید: آیا 
شکافی بین کسی که اکنون هستید و 
کسی که فکر می کنید می توانید باشید، 
وجود دارد؟برای مثال آیا در محل کار 
نقابی به صورت دارید؟ شاید زمانی که 
با اعضاء گروه تان هستید خشن تر از 
حد معمول باشید؟چرا که فکر می کنید 
این گونه اســت که مدیران کارها را 
پرحرف  بسیار  دهند.شاید  می  انجام 
دیگران  نمی خواهید  هســتید.چون 
فکر کنند که خسته کننده اید. یا شاید 
لبریز از ایده هایی هستید که هیچ گاه 
آنها را به اشــتراک نمی گذارید چون 

می ترسید که اعضای گروه آنها را رد 
کنند و این کار باعث می شود احساس 
سرکوب شدن و ناراحتی داشته باشید.              

 ۳ (اخالق مدارانه زندگی کنید:
 توسعه و حفظ اخالق مدارانه شجاعت 
مــی خواهد.با تحلیــل انتخاب های 
روزمره تان شروع کنید. اغلب براساس 
انتخاب های  که  می دانید  شــهودتان 
درســت و غلط کدامنــد، هدف تان 
یاد گرفتن چگونه گوش دادن به آن 
درون تان«اســت.حس  کم  »صدای 
ناراحتی که به شــما می گوید جایی 
از کار اشــتباه است.هر انتخابی را که 
می کنید بررسی کرده و از خود بپرسید 
کدام انتخاب باعث می شــود حس 
خوبی نسبت به خودتان داشته باشید.

زندگی اخالق مدارانه به این معنی هم 
هست که مسئولیت کارهایتان از جمله 
مسئولیت  بپذیرید،  را  تان  اشتباهات 
انتخاب هایتــان را برعهده بگیرید و 
ســعی کنید هرگونه نقص و عیبی را 

برطرف کنید.              
کنید:  برقــرار  ارتباط  ۴(صادقانــه 
ارتباط صادقانه یعنی گفتن آنچه که 
باور دارید، ضمــن آنکه به نیازها و 
احساسات دیگران احترام می گذارید.
این کار مســتلزم هــوش هیجانی و 
مهارت های خوب ارتباطی اســت، 
بــه این معنی هم هســت که نباید با 
دیگران بازی کنید .آنچه در ذهن تان 
است را بگویید و از اشارات سری با 
تدابیر دیگری برای انتقال منظور خود 

استفاده نکنید.

بصیرت واصالت، هویت ملی وتربیت اسالمی

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

گروه خبر // مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
هرمزگان گفت: هشتمین مرحله از طرح 
قرار دوازدهم در9 بقعه متبرکه شــاخص 

استان برگزار شد. 
حجت االسالم حسین مهدیان مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه هرمزگان در حاشیه 
توزیع طرح قرار دوازدهم،اطهار داشت: 
در اجرای طــرح  قرار دوازدهم هر ماه 
بسته های معیشتی به نیت امام دوازدهم 
)عج ( بین نیازمندان اســتان هرمزگان 

توزیع می شود.
وی عنــوان کرد: در طــی هفت دوره 
قبلــی این طرح که از روز ۱۲ اســفند 

ماه سال گذشــته همزمان با روز نیمه 
شعبان آغاز شده و بسته معیشتی در بین 
نیازمندان شناسایی شده توسط مراکز افق 

امامزادگان توزیع شده است.
حجت االسالم مهدیان در خصوص طرح 
قرار دوازدهم توضیح داد: قرار دوازدهم 
با هدف ســاماندهی توزیع ســبدهای 
معیشــتی و ترویج معــارف مهدوی و 
ارائــه خدمات اجتماعــی بامحوریت 

امامزاده های شاخص انجام می شود.
وی  با بیان اینکه بــا اجرای این طرح 
زمینه مشارکت همگانی در زمینه حمایت 

از نیازمندان فراهم می شود، افزود: قرار 
دوازدهم اســتمرار طــرح کمک های 
مومنانه ای اســت که از ابتدای شــیوع 
ویروس منحوس کرونا بر اساس دستور 
مقام معظم رهبری اجرا شده و توجه به 
نیازمندان در دستور کار این طرح است 
که این طرح بر مبنای مشارکت مردم و 
با هدف جذب مومنان با عنوان »مهدی 

یاوران« در بقاع متبرکه اجرا می شود.
بــه گــزارش فــارس ، وی گفت: در 
شهرستان رودان، میناب، قشم، حاجی آباد 
و بصورت ویژه در امامزاده سید مظفر)ع( 

بندرعباس ۲۰۰ بســته البسه به ارزش 
ریالی یک میلیاردو دویست میلیون ریال 

بین نیازمندان توزیع شد.

برگزاری هشتمین مرحله قرار دوازدهم در بقاع متبرکه هرمزگان 

گروه خبر // مدیرکل ومعاون فنی منابع طبیعی 
هرمزگان از نهالستان باغو وظرفیت های موجود 

بازدید نمودند.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید محمد نور موسوی 
در بازدید از نهالستان باغو گفت: این مکان با توجه 
به ظرفیتها وپتانسلیهای پیش رو در صورت تامین 
اعتبارات الزم توانایی تبدیل شــدن به نهالستان 

پایلوت در جنوب کشور را هم دارد.
وی افزود:کشــت وپــرورش نهــال گونه های 
گرمســیری و بومی اعم از تاکاما، گل ابریشــم، 
مغیر، شیشه شور، گل ابریشم ، یاس هندی،آکاسیا 
وختمی دریایی و... همه نشان می دهد که نهالستان 

ظرفیت تولید و پرورش نهالهای بیشتر و متناسب 
با اقلیم را دارد ومــا هم این آمادگی و توانایی را 
برای توسعه و افزایش گونه های گیاهی و جنگلی 

داریم.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری هرمزگان 
که به همراه معاون فنــی و رییس اداره جنگل از 
مراحل کاشــت، پرورش و آبیــاری و نگهداری 
انواع گونه های جنگلی وگرمســیری بازدید می 
کرد : تاکید کــرد: در حال حاضر بالغ بر ۴۰گونه 
گیاهی بومی و جنگلی دراین نهالستان کشت می 
شــود که بنا داریم با افزایــش گونه های گیاهی 
این میزان را افزایش دهیم.موســوی افزود: تمامی 

گونه های جنگلی وگرمســیری تا قبل  از آغاز 
هفته منابع طبیعی جهت غــرس نهال و برگزاری 
مراسم روزدرختکاری در سراسر استان بین مردم 
توزیع می شود تا در مکانهای مناسب غرس شده 
و این روز را بــه هفته منابع طبیعی تبدیل نماییم.

وی گفت: تولیــد ۵۰۰هزار نهال حرا و ۲۰۰هزار 
اصله انواع نهال گرمسیری در نهالستان باغو نشان 
دهنده توانایی و پتانســیل باالی این مکان جهت 
توسعه بیشتر می باشد.گفتنی است نهالستان باغو 
با دارا بودن مساحت ۸هکتار در شرق بندرعباس 
هم اکنون بالغ بر یک ونیم هکتارش زیر کشــت و 
پرورش انواع گونه های جنگلی و گرمسیری است.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان:
نهالستان باغو توانایی تبدیل به پایلوت تولید نهال جنوب کشوررا دارد

دادگستری  کل  رئیس   // خبر  گروه 
هرمزگان از آغاز مزایده ۵۵۰ میلیارد 
تومانی اموال تملیکی در این استان 

خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مجتبی 

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان 
اظهار داشت: با توجه به دستور ریاست 
قوه قضاییه در خصوص لزوم نظارت 
مستمر و ساماندهی انبارهای سازمان 
جمع آوری و فــروش اموال تملیکی، 

مزایده سراسری شــماره ۲۶۲ استان 
هرمزگان بــا ارزش پایه ۵۵۰ میلیارد 
تومان تا تاریخ چهارشــنبه ۱۸ آبان 

۱۴۰۱ برگزار می شود.
وی افزود: عالقمندان به شــرکت در 
این مزایــده می توانند بــا مراجعه به 
دفاتر پیشخوان دولت و دفترخانه های 
اســناد رســمی، پــس از دریافــت 
امضای الکترونیک نســبت به رویت 
لیســت کاالها و ارائه پیشنهاد قیمت 
از طریــق ســامانه های اینترنتــی به 
و   www.TAMlIkI.Ir  آدرس های: 

www.SETAdIrAn.Ir اقدام کنند.
قهرمانی با بیان اینکه دریافت جزئیات 
این مزایده بــرای متقاضیان از طریق 
مشاهده متن فراخوان امکان پذیر است، 

خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند 
با مراجعه بــه اداره کل اموال تملیکی 
هرمــزگان از تمامی کاالهای موضوع 

این مزایده بازدید نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
همچنیــن در پایان ضمن تشــکر و 
قدردانــی از اقدامات جهــادی انجام 
شده در ســازمان اموال تملیکی برای 
ساماندهی انبارهای استان و برگزاری 
مســتمر و منظــم مزایده هــا در این 
خصوص، تحوالت مثبت ایجاد شــده 
را مرهون عمل به رهنمودهای ریاست 
قوه قضاییه و تالش و پشتکار مسئولین 
و کارکنان این ســازمان عنوان نمود و 
بر ادامه این روند تا ســاماندهی صد 

درصدی کاالهای موجود تأکید کرد.

آغاز مزایده ۵۵۰ میلیاردی اموال تملیکی در هرمزگان


