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گروه خبر // معاون امور صنایع ســازمان صمت 
هرمزگان از بازگشــت ۱۵ واحد صنعتی راکد به 

چرخه تولید در استان خبرداد. 
ایران اسالمی با تمام راه های رفته و نرفته اش امروز 
با اقداماتی که در حال انجام اســت در حال تبدیل 
به یک کشور صنعتی اســت هر چند که با معنای 
واقعی یک کشــور کامال صنعتی تفــاوت دارد اما 
دهه ی پیش رو قطعا دهه ی رونق صنعت و صنعتی تر 
شدن است چرا که چشــم اندازهای ترسیمی برای 
آینده این مرز و بوم در جای جای میهن اســالمی، 
نویدی مبارک برای کشــور به همــراه دارد ضمن 
اینکه کشور به این بلوغ رســیده است که صنعت 
و جانمایــی واحدهای صنعتی به ویژه صنایع مادر 
و بزرگ مقیاس امتیازی برای رقابت های سیاسی 
نیست و جایگاه اســتقرار صنایع در نوار ساحلی 

کشور مشخص شده است.
صرف نظر از دهه  پیــش رو و گام دوم انقالب که 
با پیشــرفت توام با عدالت برنامه ریزی شده است، 
دهه ای پشت سر گذاشــتیم آن طور که باید و شاید 
نتوانســت حال صنایع کشــور را خوب نگه دارد 
و تقریبــا قانون جنگل را بر صنایع کشــور حاکم 
کرد بدین شــکل که صنایع کوچک زیر دســت و 
پای رقبــای قدرتمند داخلــی و خارجی خود له 
می شــدند و در این بین سیستم بانکداری به جای 
اینکه زردی خزان رنگ واحدهای صنعتی را درمان 
کند بیشــتر گلوی آن ها را برای شمارش نفس های 

آخر می فشارید، خصوصی سازی به روش غلط نیز 
بالی جان صنایع بزرگ در کشور شد و یک دوره 
رکود صنعتی با حجم باالیی از صنایع تعطیل شده، 
راکد، نیمه راکد، مصادره شــده با تعداد زیادی از 
کارگران بیکار شــده برروی دست کشور ماند، اما 
در همان زمان دلســوزان آینده ایران آستین همت 
را باال زدند برای احیای واحدهای صنعتی پای کار 
آمدند، کاری که دامنه آن امروز در دولت نیز ادامه 
دارد و دولت سیزدهم در کارگروه رفع موانع تولید و 
دیگر کارگروه های تخصصی تمام تالش خود را به 
کار گرفته است تا چرخ تولید، واحدهایی را که طی 
سالیان گذشته ســکته هایی را تجربه کردند دوباره 
به گردش در بیاورد.بر اســاس تالش های صورت 
گرفته با محوریت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
هرمزگان، طبق اعالم معاون اقتصادی اســتاندار از 
ابتدای ســال 1401 تا مراد ماه 21 واحد تولیدی 
غیرفعال به چرخه تولید بازگشت.ماموریت احیای 
واحدهای تولیدی راکد مســئله ای است که امروزه 
به نهضتی تبدیل شــده است و به غیر از استانداری 
هرمزگان، دادگســتری، صمت، شرکت شهرک های 
صنعتی، جهاد کشاورزی و هر دستگاهی متناسب با 
حوزه مسئولیتی خود در یک نهضت تمام عیار این 
هدف را پیش می برد بر همین اساس خبرها حاکی 
از این است که 15 واحد تولیدی جدید نیز با تالش 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان 

احیا شده اند.

ایوب رحیمی معاون امور صنایع ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان هرمزگان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های سازمان 
صمت اســتان، احیای واحدهای راکد و غیر فعال 
است که تالش می شود با استفاده از ظرفیت های 
موجود، این واحدهای راکد احیا و به چرخه تولید 
بازگردنــد. وی اظهار داشــت: واحدهای تولیدی 
مذکور ســالیان گذشته به دلیل مشــکالتی نظیر 
فرســودگی ماشــین آالت، نبود مواد اولیه، کمبود 
نقدینگی و ســرمایه در گردش و مشــکالت فنی 
تولیــد و مدیریتی  از چرخه تولید کنار رفته بودند.
معاون امور صنایع سازمان صمت استان ادامه داد: 
با شناســایی این واحدها و عارضه یابی مشکالت 
آنها حمایت های الزم در این خصوص انجام و این 
واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگشتند که در 
این راســتا 373 فرصت شغلی در استان هرمزگان 
احیا شــد. رحیمی  در ادامه اظهار داشت: کمک به 
تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش با ارائه  
تســهیالت بانکی و جذب سرمایه گذاران جدید از 
جمله فعالیت هایی بوده که موجب بازگشــت این 
واحدها به چرخه تولید شده است.به گزارش تسنیم 
؛ معاون امور صنایع سازمان صمت استان هرمزگان  
یادآوری کرد: بانک ها،اداره کل امور مالیاتی ؛تامین 
اجتماعی ، دادگســتری استان و سایر دستگاههای 
خدمات رســان  نقش مهمی در احیای واحدهای 

تعطیل و راکد استان داشتند.

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور خبرداد
متالشی شدن باند بزرگ قاچاق کاال و 

ارز در هرمزگان
محور بندر »شیو « پارسیان به اعتباِر 

6تکمیلی نیاز دارد

پهلوگیری دو فروند کشتی حامل روغن 
و گندم در بندر شهید رجایی
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خواسته بندرعباسی ها از استاندار هرمزگان

ویالیی سازی 
طرح جهش تولید مسکن در بندرعباس

 انتظار می رود مسئوالن استان جهت افزایش رضایت شهروندان و رفع مشکالت مسکن شان در دولت سیزدهم، این طرح
 را باسرعت و بصورت ویالیی در بندرعباس اجرایی کنند 

آگهي مزایده عمومي شركت فوالد هرمزگان

نحوه شركت در مزايده:
كلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی براي شركت در مزايده مي توانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده مبلغ 500/000 ريال به حساب 0111111100008 
بنام شركت فوالد هرمزگان جنوب، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واريز نموده و با ارائه فیش واريزي و درخواست كتبي در ساعت اداري )بجز روزهای 
پنجشنبه و ايام تعطیل( پس از هماهنگی به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمايند و با ارسال فیش واريزی از طريق فکس به شماره 33530055-076 و يا به 

آدرس ايمیل  Khosravi.s@hosco.ir اسناد را از طريق الکترونیکی دريافت نمايند.
ارائه معرفي نامه، داشتن مهر شركت )اشخاص حقوقی( و رسید واريزي هزينه خريد اسناد جهت دريافت حضوری اسناد الزامي است.

محل دريافت اسناد: بندرعباس، كیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجايي، شركت فوالد هرمزگان جنوب، واحد خريد مواد مصرفي و فروش كاالی مازاد.
جدول زماني انجام مزايده:

روابط عمومی شركت فوالد هرمزگان جنوب

متقاضیان براي آگاهي بیشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 44843249-076 تماس حاصل فرمايند و يا به سايت فوالد هرمزگان به آدرس  
www.hosco.ir مراجعه نمايند. جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازديد از موضوع مورد مزايده، هماهنگی با شماره فوق )48 ساعت قبل از حضور( 

الزامیست. هزينه درج آگهی با برنده مزايده می باشد.

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/08/30

تاريخ گشايش پاكت ها
1401/09/15

تاريخ پايان فروش اسناد
1401/09/10

آخرين مهلت دريافت پاكت هاي مزايده
1401/09/14 تا ساعت 12:00

شماره مزايده
0104002

شرح كاال
تیوب ريفورمر ضايعاتی

واحد
كیلوگرم

مقدار
520،000

مبلغ ضمانت )ريال(
8,900,000,000 ريال

رديف
1

موضوع مزايده: تغییر مقدار و تمديد مهلت فروش اسناد مزايده تیوب ريفورمر ضايعاتی
مواد مورد مزايده به شرح جدول ذيل:

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی كیفی(بازگشت ۱۵ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید در هرمزگان 
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir مي باشد . 

مناقصه عمومی دو مرحـله ای شماره  م م/01/0297مربوط به  تعمیرات اساسي یك دستگاه کمپرسور کوبلکو رفت و برگشتي ایستگاه تقویت فشار گاز بینك )گچساران( سه کمپرسور روي یك میل لنگ 
الف- شــرح مختصر خدمات : تعمیرات اساسي کمپرسور رفت و برگشتی کوبلکو با هدف دستیابي به میزان دبي ، دما و فشار گاز خروجي استاندارد در محدوده مجاز عملکردي ماشین ها بر اساس کتابچه 
 هاي عملیاتي و مدارك فني کاربردي کمپرسور فوق ، این عملیات شامل و نه محدود به تجهیز و برچیدن کارگاه ، بازکردن کمپرسور، حمل و نقل ، شستشوي کلیه قطعات ، انجام بازرسي هاي فني کلیه قطعات کمپرسور بر اساس 
کتابچه هاي بازرسي فني کمپرسور فوق االشاره و استانداردهاي مربوطه ، همچنین ارائه گزارش بازرسي ، تهیه و تامین قطعات ، باالنش دینامیکي و استاتیکي روتور، تعمیر اساسي و اعمال جدیدترین اصالحات بر اساس دستورالعمل 

هاي سازنده ، مونتاژ کامل ماشین آالت ، نصب و راه اندازي ، انجام تست هاي عملکردي ، تضمین کیفیت کارکرد بر اساس استاندارد ، گارانتي 8000 ساعته یا 18 ماهه ماشین آالت و سایر عملیات جزئي و کلي       
  ب -   محل اجرای خدمات و مدت انجام كار    محل اجرای خدمات در در کارخانجات و ایستگاه های ناحیه گچساران و نیز کارگاه مجهز پیمانکارو مدت انجام آن 120روز  می باشد .

ج -   برآورد كارفرما    برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/134,363,000,000ریال  مي باشد      د- شرایط مناقصه گران متقاضی    - داشتن ظرفیت آزاد )تعدادي و ریالي ( در رشته مربوطه 
مناقصــه گــران داراي حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و ** داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي    **ارائه صورتحســاب مالی ســال 1399 یا 1400 که توســط شــرکتهای 
حسابرســی عضو ســامانه پردیس صورت پذیرفته اســت الزامی می باشد؛ شایان ذکر اســت صورتهای مالی ارائه شــده بایســتی حاوی گزارش مربوطه ممهور به مهر و امضاء حسابرس باشــد و در سامانه پردیس 
ثبــت و قابــل رویت باشــد ؛ عدم ارائه صورت حســاب مالی مزبور بمنزله حــذف از مناقصه خواهد بــود .   **گواهی صالحیت ایمنی  و صالحیــت پیمانکاری در تاریخ  بارگــذاری مدارك  )آخرین مهلــت بارگذاری( در 
ســامانه ســتاد می بایست حداقل دارای 30 روز اعتبار باشــد ؛ عدم اعتبار گواهی صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری بمنزله حذف از لیســت مناقصه گران خواهد بود .  - در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت 
با شــرکت هاي بومي اســتاني مي باشــد . توانایي ارائه تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلــغ -/6,718,150,000ریال  همچنین ) 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شــدن ( بعنــوان تضمین انجام تعهدات 
 می باشــد(     - ارائه یك نســخه تأیید شــده از صورتهای مالی حسابرســی شده توسط سازمان حسابرســی یا اعضای جامعه حسابداران رســمی الزامیســت . )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی 
 صــورت هــای مالــی ، بارگــذاری گــزارش مذکور از طریق ســایت جامع حســابداران رســمی ایــران )قابــل اســتعالم در وبــگاه www.iacpa.ir( بــا قابلیت مشــاهده در ســامانه پردیس می باشــد( 
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی 
ـ - محل و  مهلت دریافت اسناد  از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت  بلوك دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند .      ه
دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابیهاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کیفی( بر روي مدارك ارسالي 

مناقصه گران به عمل آید .   1- مهلت اعالم آمادگی : بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/09/05 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/09/14
www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  7,616,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

ضمنــاً می بایســتی حداکثر ظــرف مــدت 14روز مدارك ارزیابــی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواســت شــده در اســتعالم ارزیابی کیفی از طریق ســامانه ســتاد بارگــذاری نمایند . بدیهی اســت کارفرما 
 ایــن حــق را بــرای خود محفــوظ میدارد به مدارکی که شــرایط منــدرج در متن آگهی و اســتعالم ارزیابــی کیفی را لحــاظ ننموده اندترتیــب اثر ندهد . محل ، زمان تحویل و گشــایش پیشــنهادها    متقاضیان 
واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  یکشنبه مورخ  1401/11/16به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز 
دوشنبه مورخ  1401/11/17 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است . همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  یکشنبه مورخ 1401/11/16اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس : اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع 
تندگویان ، واقع در روبروی بلوك دو ، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد . 

تذکر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها ، آگهي تاسیس ، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
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 برخی از شهروندان بندرعباسی از استاندار هرمزگان خواستند پیگیری های الزم را از 
طريق وزارت راه وشهرسازی و دولت جهت واگذاری زمین در بندرعباس جهت اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن بصورت وياليی داشته باشند و به متقاضیان واجدشرايط در 
بندرعباس مانند ساير شهرهای استان زمین 250تا 300 متری واگذار كنندتا آنها نیز 

بتوانند برای خودشان خانه های وياليی بسازند. 

از شهروندان معتقدند درصورتیکه متولیان مربوطه قطعات زمین را به   برخی ديگر 
متقاضیان طرح نهصت ملی مسکن  واگذار نمايند، زلرله ای در قیمت حبابی مسکن و 
زمین در اين شهر بندری را شاهدخواهیم بود و  اين حباب ازبین می رود. البته برخی كه 
منافع شان به خطر می افتد، بطور حتم تالش می كنند از اجرای اين طرح جلوگیری كنند كه 

بايستی دستگاه های نظارتی و امنیتی با اين افراد نفوذی و سودجود برخورد جدی نمايند.
صفحه 8 را بخوانید

گروه خبر // در مراسمی با حضور 
مدیرعامل  پور  حمزه  عبدالحمید 
و  فاضالب هرمزگان  و  شرکت آب 
سازمان  رئیس  عظیمی  محمدرضا 
نظام مهندسی و ساختمان استان، 
با هدف  تفاهــم نامه همــکاری 
و  آب  تاسیسات  سازی  استاندارد 
فاضالب ساختمان ها به امضا رسید.

؛   دریا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
عبدالحمید حمزه پــور مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
در این مراسم با بیان اینکه رعایت 
دســتورالعمل ها و استانداردها در 
اجرای تاسیســات آب و فاضالب 
تمامی  افــزود:  اســت،  ضروری 
افرادی که از امــروز اقدام به اخذ 
پروانه ساخت می کنند باید نسبت 
به تشــکیل پرونده آب و فاضالب 

ساختمان در سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و تعیین بازرس آبفا اقدام 

کنند.
بــه گفتــه وی، این الزام شــامل 
فاضالب  و  آب  انشعاب  متقاضیان 
اعم از مسکونی و غیر مسکونی در 
شهر بندرعباس بوده  و افراد بایستی 
»تاییدیه بهره برداری از تاسیسات 
بهداشــتی« صادره از سازمان نظام 
مهندســی ساختمان اســتان را به 

شرکت آب و فاضالب ارائه کنند.
حمزه پــور تصریح کــرد: وصل 
انشعاب آب دائم توسط شرکت آب 
و فاضالب نیز منوط به ارائه تاییدیه 
از طرف نظام مهندســی ساختمان 
گفت:  آبفا  مدیرعامل  است.  استان 
اجرای تاسیســات داخلی بایستی 
 توســط مجریان ذیصــالح دارای

 کارت مهــارت فنی و حرفه ای و 
گواهینامه تایید کمیسیون تخصصی 

صورت گیرد.
سازمان  رئیس  عظیمی  محمدرضا 
نظام مهندســی ســاختمان استان 
هرمزگان نیــز در این مراســم با 
قدردانی از مشارکت آب و فاضالب 
استاندارد ســازی  در  هرمــزگان 

ســاختمان ها ابراز امیدواری کرد: 
 امضــای ایــن تفاهم نامــه بتواند 
کمک زیادی به اجرای تاسیســات 
آب و فاضالب در ساختمان های 

جدید کند.
وی افزود: نظام مهندسی ساختمان 
نیز تالش خواهد کرد تا این تفاهم 

نامه به نحو مطلوب عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:
واگذاری انشعاب آب دائم منوط به ارائه تاییدیه از سوی نظام مهندسی است

خسارت ۱۵ میلیارد ریالی زلزله به مدرسه محمدیه دژگان
صفحه 6 را بخوانید



پشت پرده سیاست 

  
کنعانی: پایبند به میز مذاکراتیم

»گره زدن مذاکرات به جنگ اوکراین یا زمستان سرد اروپا« را تایید نمی کنم 
ســخنگوی وزارت خارجه در حالی همچون همه دوشــنبه ها در جمع 
خبرنگاران سیاســت خارجی حضور پیدا کرد که ســواالت متعدد درباره 
قطعنامــه ضد ایرانی آژانس بین المللی انــرژی اتمی و وضعیت مذاکرات 
هسته ای بار دیگر موضوع اول این نشست خبری بود. به گزارش خراسان، 
ناصر کنعانی تصریح کرد: مبنای ایران در برقراری  ارتباط با آژانس، داشتن 
تعهد و تکلیف در مقابل حقوق است. اگر ایران در برقراری ارتباط با آژانس 
تکالیفی دارد، حتما حقوقی هم دارد. حقوق ایران باید رعایت شود، ایران هم 
به تکالیف خود پایبند است. همان طور که همواره در تعامل و ارتباط نزدیک 
و سازنده با آژانس اثبات کرد که به روند همکاری و تعامل و انجام تکالیفش 
پایبند است و در همین چارچوب فعالیت ها و اقداماتش را ادامه خواهد داد. 

در ادامه نکات مهم این نشست خبری را می خوانید.
*سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خراسان درباره احتمال ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت و اســتفاده از سازوکار ماشه: به پیش بینی 
درباره گام های احتمالی بعدی این دسته از کشورها تمایلی ندارم. ایران همان 
طور که قبال اعالم کرده، در مقابل تعامل سازنده، تعامل سازنده خواهد داشت 
و برعکس. برای هرگونه اقدام احتمالی غیرســازنده از سوی این کشورها 
واکنش قاطع، جدی و موثر خواهد داشت. توصیه می کنیم کشورهایی که 
متاســفانه با استفاده از مجامع بین المللی و سازمان های تخصصی به دنبال 
رویکردهای سیاسی و اعمال فشار هستند، از این رویکردها دست بردارند و 

اجازه سیاسی کردن سازمان های تخصصی و بین المللی را ندهند.
* متعاقب ســفر هیئت عالــی ایران به وین و مذاکــرات خوب با آژانس 
توافق هایی انجام شــده بود که موضوع ســفر هیئت آژانس به تهران جزو 
موضوعاتی بود که در چارچوب توافق وجود داشــت. با توجه به قطعنامه 
سیاسی صادر شده در شورای حکام علیه ایران، اقدامات بعدی با توجه به 
شرایط جدید صورت می گیرد و الزم است موضوعات مجدد ارزیابی شود و 
در این باره سازمان انرژی اتمی زوایای مختلف را بررسی می کند و اقدامات 

الزم را انجام می دهد.
*درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص رســانه های فارســی زبان 
معاند مســتقر در لندن: اقدامات سیاســی ما ادامه دارد و اقدامات حقوقی 
انجام و مقدماتی تدارک دیده شده و متناسب با نیاز، دستگاه دیپلماسی از 
ظرفیت های دیپلماتیک خودش استفاده خواهد کرد و نهادهای حقوقی ذی 

ربط ایران در این زمینه اقدام خواهند کرد.
* در پاســخ به سؤالی درباره این که ما منتظر زمستان سرد اروپا بودیم و 
مذاکرات را کش دادیم که به زمستان برسیم ولی االن شاهدیم اروپایی ها به 
اندازه کافی ذخیره گاز دارند و این که قضیه زمســتان سرد اروپا که توسط 
برخی مشــاوران وزارت خارجه مطرح شد، بر اســاس چه اطالعاتی از 
واقعیت های میدانی اروپا بود؟: این که ایران روند مذاکرات را به موضوعی 
که اشاره کردید یعنی زمستان ســرد اروپا گره زده و منتظر تحولی در این 
زمینه بود، گمانه زنی رسانه ای است و این موضوع را تایید نمی کنم و هیچ 

یک از مقامات وزارت خارجه در این باره هیچ اظهارنظری نداشت.
* درباره اظهارات مرندی در این خصوص: من در خصوص اظهارنظرهای 
رسانه ای هیچ فردی اظهارنظر نمی کنم. ایران در عمل نشان داد که پایبند به 
میز مذاکره برای دستیابی به توافق قوی، خوب و پایدار در سریع ترین زمان 
بود. حضور ایران در میز مذاکره بوده اســت. چیزی با عنوان گره زدن روند 
مذاکرات به تحوالت جنگ اوکراین و زمستان سرد اروپا را تایید نمی کنیم.

* درباره برخی گزارش ها در خصوص وضعیت سالمت علی کریمی و این 
که آیا وزارت خارجه نگران وضعیت او به عنوان شــهروند ایرانی نیست؟: 
برای همه شهروندان ایرانی در هر جا هستند آرزوی سالمتی می کنم و این که 

همچنان ارتباط سازنده ای با وطن و شهروندان خود داشته باشند.
تک شبانه سپاه به تروریست ها 

یگان های موشــکی و پهپادی سپاه بار دیگر در حمالت گسترده، مقرهای 
گروه های تروریستی کومله و دموکرات را در سلیمانیه و اربیل عراق هدف 
قرار دادند.دور جدید حمالت موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
به مقرهای باقی مانده تروریســت های تجزیه طلب ضدایرانی در مناطقی از 
اقلیم شمال عراق آغاز شده است. حمالت علیه تروریست های تجزیه طلب 
در شــرایطی انجام می شود که ایران در روزهای گذشته هشدار داده بود در 
صورتی که دولت عــراق اقدامی در خصوص برخورد با این گروه ها انجام 
ندهد، به حمالت خود علیه این گروه ها در منطقه کردســتان ادامه خواهد 
داد. بنابراین، حمالت بامداد دوشــنبه بیانگر عزم جدی ایران برای مقابله با 
تحــرکات و تهدیدات امنیتی و نظامی در پیرامون مرزهای خود اســت. به 
عبارت دیگر، حمله های مداوم هفته های اخیر گویای این است که مماشات 
ایران با این تهدیدها پایان یافته اســت. حمالت اخیــر از لحاظ کمیت و 
کیفیت بی سابقه بودند، زیرا از استان سلیمانیه در مرز ایران گرفته تا مناطق 
مختلفی از اربیل هدف موشک و پهپاد واقع شدند. موضوع دیگر این است 
که جمهوری اسالمی ایران آگاهی دارد که این گروه های تروریستی از سوی 
رژیم صهیونیســتی و برخی کشورها از جمله آمریکا حمایت می شوند. از 
سوی دیگر رد پای این گروه ها در اغتشاشات اخیر ایران نیز آشکار است. 
تروریســت های تجزیه طلب با نفوذ به درون ایران و حضور در میان مردم 
عادی و برخی شهروندان معترض به آشوب سازی و همچنین اجرای پروژه 
کشته سازی اقدام می کنند. به همین دلیل نیز ایران حساسیت بیشتری به خرج 
داده و با وجود فشــار روانی آمریکا و برخی کشورهای غربی، به حمالت 
علیه گروه های تروریستی در شمال عراق ادامه می دهد. نیز کنعانی سخنگوی 
وزارت خارجه کشــورمان گفت: نباید اقلیم کردســتان عراق محل صدور 
تسلیحات به داخل ایران و استفاده در اغتشاشات باشد. نکته سوم این است 
که به نظر می رسد حمالت علیه تروریست های تجزیه طلب در شمال عراق 
احتماال با همکاری یا دست کم با اطالع دولت مرکزی بغداد انجام می شود. 
به تازگی سردار »اسماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس سپاه با مقامات عراق 
در بغداد و فواد حسین و حسین امیرعبداللهیان وزیران خارجه عراق و ایران 
دیــدار و گفت وگو کردند. در این دیدارها موضوع امنیت ایران و نارضایتی 
ایران از حضور تروریست های تجزیه طلب و همچنین افسران اطالعاتی و 
امنیتی صهیونیستی در شمال عراق به اطالع مقامات این کشور رسیده است. 
از لحاظ حقوقی نیز بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد ایران حق دارد به 
صورت یک جانبه علیه تروریست های مسلح عملیات نظامی انجام دهد. در 
این خصوص ماده 51 منشور ملل متحد می گوید: در صورتی که یک عضو 
ملل متحد هدف تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور 
به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت 
اقدام الزم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، لطمه نخواهد زد. 
آمریکایی ها در واکنش به حمالت ایران به شمال عراق، آن را نقض حاکمیت 
عراق بیان کردند. با توجه به اقدام ایران در اطالع به دولت بغداد و همچنین 
با توجه به مفاد ماده 51 منشور ملل متحد، ادعای آمریکایی ها درباره نقض 
حاکمیت عراق توسط ایران، باطل است و در جهت فاصله انداختن میان دو 

کشور ارزیابی می شود.

پاسخ هسته ای در نطنز و فردو
 چهار روز پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و در یک روز کامال فوتبالی، سخنگوی وزارت خارجه 
خبر از پاســخ متقابل ایران به قطعنامه داد و گفت: در نخستین گام، چند 
اقدام در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت و اجرای آن ها از 
روز یک شنبه با حضور بازرسان آژانس در مجتمع های غنی سازی نطنز و 
فردو انجام شد. در همین خصوص سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور 
شد: صدور این قطعنامه در حالی صورت گرفت که ایران شفاف ترین برنامه 
صلح آمیز هسته ای در مقایسه با میزان تأسیسات تحت نظارت آژانس در 
جهان و بیشترین بازرسی ها و راستی آزمایی را داشته است. کنعانی با بیان 
این که جمهوری اسالمی ایران پیشــتر در خصوص پیامدهای این اقدام 
غیرمنطقی و مخرب به طرف های غربی هشدار داده بود، افزود: متأسفانه 
استفاده ابزاری از سازمان های بین المللی علیه ملت های مستقل به هنجار 
سیاست خارجی غربی ها تبدیل شده است. پیش نو یس قطعنامه ضد ایرانی 
تهیه شده از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام جمعه شب 20 
آبان در اختیار شورای حکام آژانس قرار گرفت. شامگاه جمعه 20 آبان، 
آمریکا و 3 کشــور انگلیس، فرانسه و آلمان پیش نویس قطعنامه ای را در 
اختیار 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی  قرار 
دادند. ایران پیش از این درباره صدور قطعنامه در شــورای حکام آژانس 
هشــدار داده بود. این دومین قطعنامه شورای حکام طی امسال و  سومین 
قطعنامه ضد ایرانی از سال 2012 است. شورای حکام آژانس 30 خرداد 
۹۹ و 1۸ خرداد 1401 نیز به تصویب قطعنامه ضد ایرانی اقدام کرده بود. از 
سوی دیگر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در برنامه 
۶0 دقیقه شبکه آمریکایی »سی بی اس« گفت: فکر نمی کند زمان آن رسیده 
باشد که بپذیرد ایران یک قدرت نظامی اتمی است و اطالعاتی هم ندارد 
که نشان دهد ایران در حال توسعه برنامه تسلیحات اتمی است. گروسی به 
این سوال که فکر می کند تهران چقدر به ساخت بمب اتمی نزدیک است 
هم پاسخ داد: در سطح کنونی تولید اورانیوم غنی شده، ایران به اندازه کافی 
مواد برای داشتن بیش از یک دستگاه را ذخیره کرده، اگر تصمیم بگیرند 
این کار را انجام دهند، اما هیچ اطالعاتی نداریم که نشــان دهد ایران هم 
اکنون برنامه تسلیحات اتمی دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا با ایران 
به نقطه بی بازگشت رسیده و آیا زمانش رسیده که آن را به عنوان قدرت 
هسته ای بپذیریم، گفت: نه، به آن نقطه نرسیده ایم، اما باید خیلی سخت کار 

کنیم تا به آن جا نرسیم.
تازه های مطبوعات

صبح نو - وظیفه نیروهای انقالبی بیش از دیگران است و این نیروها که مزین 
به »صفت والیتمداری« هستند، باید با فهم شرایط زمان، زبان به دوستی 
و مهر بچرخانند و از بیان اظهارات نامهربانانه پرهیز کنند. بصیرت، همیشه 
در موضع گیری تند و بی محابا نیست بلکه گاهی باید سکوت اختیار کرد و 
اجازه داد تا عالمان امر، به نسخه نویسی برای درمان »پیکره واحد ایران« 
اقدام کنند. هرگونه حرکتی که موجب التهاب و شکاف جامعه-جامعه شود، 

یقینا بر خالف مصالح کشور است.
جــوان - حال که عموم مردم با آشــوب خیابانی همراه نشده اند، تیم های 
ترور به انتقام از آنان برآمده و البته رســانه های تروریستی نیز کمک حال 
این نقشه هستند. تروریست ها در کف خیابان مردم عادی و حافظان امنیت 
را به خاک و خون می کشند و روی آنتن با کلیدواژه »کار خودشونه« مبرا 

می شوند و انگشت اتهام را به سمت نظام می برند.

 هم میهــن - یکی از ویژگی های رایج در نظــام تصمیم گیری ما، به 
تاخیر انداختن تصمیمات با این توجیه است که در آینده وضعیت بهتر 
خواهد شد. چرا این رفتار نادرست است؟ به این علت روشن که هیچ 
مولفه ای از عملکرد رسمی و عمومی نشان دهنده وضعیت رو به بهبود 
این ساختار نیست که انتظار داشته باشد پس از رسیدن به آن مرحله 
می تواند در موضع برتر قــرار گیرد. قطعا فردای ما به دلیل وجود و 

تداوم همین مشکالت و ناکارآمدی ها؛ بهتر از وضع امروز ما نیست.
 وطن امروز - وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که »ماهواره ناهید 
چه  زمانی به فضا پرتاب خواهد شــد«؟ بیان کرد: در تالش هستیم 
پرتاب آن امسال انجام شود. زارع پور درباره همکاری های فضایی با 
روسیه خاطرنشان کرد: تعامالت ما با روسیه در حوزه فضایی ادامه 
دارد و کارهای مشترکی تعریف کرده ایم؛ ماهواره خیام 2، 3 و 4 را با 
کمک یکدیگر می سازیم و برنامه  بلندمدت 4 ساله با این کشور داریم.

  اعتماد - حکومت  اکنون و فقط یک ســال پس از یک دست شدن، 
با وضعیت خطیری مواجه شــده است. اصالحات موفق نشد، چون 
اصالح طلبــان به اصول آن ملتزم نماندند. جنبش ســبز هم فارغ از 
خوبی و بدی آن، جریانی متفاوت از اصالح طلبی بود. نتیجه خواسته 
یا ناخواسته آن هم )در عمل فرقی به حال مردم نمی کند( امنیتی شدن 

فضا و امتناع یا سخت کردن کنش اصالحی بود.
انعکاس

رویداد 24 مدعی شد: روزنامه جهان صنعت پس از انتشار مطلبی به نقل 
از صادق زیباکالم توقیف شد.

 انتخاب خبر داد: لطف ا... سیاهکلی، نماینده مجلس گفت: تا زمانی که 
نهادهای امنیتی احساس کنند که امنیت کشور مشکل دارد، به وزارت 
ارتباطات می گویند فیلترینگ همچنان ادامه داشــته باشد. او درباره 
کمیسیون طرح صیانت می گوید، جلسه ای برای این که قوانین بررسی 
شود، تشکیل نشده بلکه جلسات معمول برای هماهنگی و این که چه 
کنیم، مطرح شده اســت ولی جلسه ای در خصوص طرح صیانت یا 

طرح قانون فضای مجازی تاکنون برگزار نشده است.
 قرن نو خبر داد: مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی گفت: در گفته های 
برخی از افراد دستگیر شــده آمده، برای کسانی که با آنان همکاری 
می کردند در شعار نویســی، عمامه پرانی یا آشوب و دیگر مباحث، 
از طریق ارزهــای دیجیتال نیز قیمت و بهای قابل پرداخت هر کدام 
تعریف شده و هزینه می پرداختند. البته وعده ها هیچ وقت محقق نشده 

است.
 چنــد ثانیه مدعی شــد: پس از تصمیم حسین ثوری رئیس فدراسیون 
بوکس ایران مبنی بر پناهندگی در کشــور اسپانیا، مرتضی ریگی و 
آرین ســاعدپناه دو ملی پوش تیم ملی بوکــس جوانان ایران نیز به 
همراه کاروان تیم ملی به کشور بازنگشتند و در اسپانیا پناهنده شدند.

 اعتمادآنالین خبر داد: احد آزادی خواه، نماینده مالیر در مجلس گفت: 
استفاده کردن از فیلترشکن در کشور ما، مصداق مجرمانه نیست، یعنی 
جرم انگاری نشده است. اگر مصداق مجرمانه شد و برایش جرم انگاری 
کردند، بنده به عنوان یکی از مسئوالن نظام از فیلترشکن و پلتفرم های 
مسدودشــده استفاده نخواهم کرد. هم اکنون یک عده از مردم از این 
بستر استفاده می کنند و ما هم می خواهیم مخاطب خودمان را از دست 

ندهیم و تا جایی که برای ما میسر باشد، از آن بهره می بریم.

  
سرمقاله

  در دو دهه اخیر که بارها از مناطق حاشــیه ای و محالت و روســتاها 
گزارش تهیه کرده ام، مردم از مشــکالتی گفته اند که اگر مسئوالن عزم شان 
راسخ بود، بطور حتم بخش زیادی از این مشکالت تاکنون برطرف شده است. 
نکته مهم دیگر این است که هرمزگان قطب و شاهراه اقتصاد و تجارت کشور 
است و بدلیل وجود گمرکات، بنادر، پاالیشگاه های نفت و گاز ، کارخانجات 
فوالد، آلومینیوم، سیمان، گچ و دهها صنعت و معدن و بنگاه اقتصادی کوچک 
و بزرگ، مناطق آزاد و صنعتی و تجــاری و...، اینکه دانش آموزانی بدلیل 
مشکالت مالی در این استانی با این ظرفیت های اقتصادی، صنعتی و معدنی 
و... از تحصیل بازبمانند و یا بیمارانی نتوانند خودشــان را درمان کنند و یا 
اینکه از مســکن محروم شــوند و به زندگی در چادر راضی شوند و برخی 
حتی سه وعده غذایی نداشته باشند و بدتر از همه بیکار باشند، به هیچ وجه 
منطقی و قابل قبول نیســت. چرا در این اســتان صنعتی، اداره کل آموزش 
فنی و حرفــه ای نیروهای مورد نیاز صنایع و بنگاه های اقتصادی را تربیت 
نکرده تا آنها به بهانه نبود نیروی انسانی ماهر، نیروی انسانی مورد نیازشان 
را از خارج اســتان بیاورند؟ چرا صنایع فعال در هرمزگان در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی به رفع فقر و محرومیت وبیکاری در مناطق شهری و 
روستایی استان اقدام نکردند؟ چرا این بنگاه های اقتصادی تالش کرده اند تا 
مالیات های مستقیم وارزش افزوده و... را در هرمزگان پرداخت نکنند تا برای 
رفع محرومیت های استان استفاده شود؟ چرا دولت های گذشته از پرداخت 
مازاد درآمد استان خودداری می کردند؟ این اقدامات باعث شده است که بیشتر 
روستاهای دور ونزدیک استان در محرومیت وفقر مطلق قرار داشته باشند واز 
بسیاری از امکانات محروم باشند. صحنه هایی در این مناطق و حتی محالت 
بندرعباس دیده می شود که برای بسیاری غیرقابل باور باشد که این مناطق 
در هرمزگان صنعتی وجود دارد. بدتر از همه این است که حتی وقتی گزارشی 
از وجود مشکالتی از ترک تحصیالت دانش آموزان، مشکل درمان بیماران 
و... داده می شــود، مسئوالن مربوطه اقدامی نمی کنند و زمانی که برای تهیه 
گزارش به محالت و روستاها در دو دهه اخیر رفته ام، صحنه هایی را مشاهده 
کرده ام که برخی از آنها را نتوانســته ایم به تصویر بکشــیم و فقط برخی را 
منعکس کرده ایم. در هرمزگان اگر که صنایع به مسئولیت های اجتماعی شان 
عمل کرده بودند و مالیات و عوارض شــان را در همین استان پرداخت کرده 
بودند و نیروهای موردنیازشان را از هرمزگان تامین کرده بودند، بطور حتم در 
حال حاضر هرمزگان در فقر وفالکت، بیکاری و گرانی صدرنشین استان های 
کشور نبود. دستگاه های دولتی نیز در حوزه های مختلف کوتاهی می کنند 
و هرمزگانی ها از تبعیض و بی عدالتی همچنان گالیه مندند. در بندرعباس 
طرح نهضت ملی مسکن بصورت ویالیی اجرا نشده است و علی رغم وجود 
زمین فراوان در این شهر، اما بدلیل عدم الحاق به شهر، این طرح اجرایی نشده 
است. جمعه  گذشته که به محله نوازندگان تیرور میناب رفتم، مشکالت زیادی 
را مردم عنوان کردند که بخشی از این مشکالت را روز یکشنبه منتشر کردیم 
وامیدوارم متولیان مربوطه برای رفع آنها اقدام کنند. حق آنها نیســت که از 

کمترین امکانات، تحصیل، درمان، مسکن، اشتغال و.... محروم باشند.
   علی زارعی

حق هرمزگانی ها فقر و محرومیت نیست

پهلوگیری دو فروند کشتی حامل 
روغن و گندم در بندر شهید رجایی

 گروه خبر // مدیــر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
از پهلوگیری دو فروند کشتی حامل بیش از 41 هزار تن 
روغن خوراکی و ۶7 هزار تن گندم در بندر شهیدرجایی 
خبر داد. حسین عباس  نژاد با اشاره به پهلوگیری دو فروند 
کشــتی حامل 41 هزار و ۸37 تن روغن خام خوراکی و 
۶7 هزار و ۹70 تن گندم در اسکله های بندر شهید رجایی 
بندرعباس گفت: کار تخلیه محموله روغن خوراکی تا چند 
روز آینده و تخلیه گندم نیــز تا یک هفته دیگر به پایان 
می رسد. عباس نژاد گفت: اکنون 12 فروند کشتی دیگر نیز 
حامل 754 هزار و 3۹۶ تن گندم، ذرت و جو در لنگرگاه 
بندرعباس حضور دارند و پس از انجام تشریفات قانونی 
در اسکله های بندر شهید رجایی پهلو می گیرند.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ او گفت: از ابتدای امســال 
تاکنون 2 میلیون و 77 هزار و 327 تن کاالی اساســی 
در بندر شــهید رجایی بندرعباس تخلیه و به استان های 

مختلف کشور ارسال شده است.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان:

فاصله اعتبارات در حوزه درمان تا 
پیشگیری بسیار زیاد است 

 گروه خبر // مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان گفت: 
فاصله اعتبارات در حوزه درمان تا پیشگیری بسیار زیاد 
است و همین مسأله موجب شده تا پیشگیری مغفول بماند. 
سامیه جهانشاهی مدیرکل بهزیستی هرمزگان در یک گفت 
و گوی رسانه ای اظهار کرد: حدود 70 درصد افرادی که 
در استان هرمزگان اقدام به خودکشی داشتند، گروه سنی 
15 تا 35 ســال هستند. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 
150نفــر از کارکنان، افراد و خانواده های گروه هدف در 
قالب طرح پیشگیری از خودکشی، آموزش های الزم را 
فرا گرفتند. مدیرکل بهزیســتی هرمزگان خاطرنشان کرد: 
اضطراب و استرس هایی که خصوصا در سنین نوجوانی و 
جوانی برای افراد به وجود می آید، باعث ایجاد اختالالت 
روانی می شود که در نتیجه منجر به پرخاشگری، افسردگی 
و در نهایت ناامیدی گردیده و فرد دســت به خودکشــی 
می زند. جهانشــاهی بیان کرد: برنامه های پیشگیرانه با 
موضوعات اجتماعی و روانی مسائلی هستند که همیشه 
زمان بر خواهد بود و مانند بیماری جسمانی تنها با مصرف 
دارو در مدت کوتاه برطرف نمی شــود، زیرا به فرهنگ 
سازی نیاز است و باید اقدامات چند جانبه ای انجام شود 
که نتیجه اش را ســالها بعد ببینیم. بــه گزارش فارس ؛ 
مدیرکل بهزیســتی هرمزگان ادامه داد: امر پیشگیری نیاز 
به اعتبارات بیشتری دارد و فاصله اعتبارات در نظر گرفته 
شــده در زمینه های درمانی تا پیشگیری بسیار متفاوت 
اســت که این نشــانگر کم توجهی به موضوع پیشگیری 
قبل از درمان است و تاثیراتش هم اکنون در جامعه قابل 

مشاهده می باشد.
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گروه خبر  // مدیرعامل شرکت آب و سال بيست و یکم شماره 4035
فاضالب استان هرمزگان از پیشرفت 
48 درصدی آب شیرین کن نانگ و 

سرخون خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در بازدید از روند احداث 
آب شیرین کن ســرخون و نانگ با 
بیان اینکه ســاخت این آبشیرین کن 
در بهار ســال آینده به اتمام و مورد 
بهره بــرداری قرار خواهــد گرفت، 

تصریح کرد: ســرعت اجــرای این 
پروژه بسیار خوب است، که با تکمیل 
آن، ظرفیت تولید 2 هزار متر مکعب 

در شبانه روز را خواهد داشت. 
بــه گفته وی، در حــال حاضر آب 
سرخون و نانگ از طریق چاه های 
حفر شده تامین می شود که با افتتاح 
آب شــیرین کن، برداشــت آب از 
چاه ها کاهش و به تقویت منابع زیر 
زمینی این منطقه کمک خواهد کرد. 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان افــزود: آب مورد نیاز آب 
شیرین کن سرخون و نانگ از طریق 
رودخانه شــور تامین می شود که با 
تولید 2 هزار متر مکعب در شــبانه 
روز نیاز آبی 13 هزار نفر را در این 

روستاها تامین خواهد کرد. 
وی هزینه ســرمایه گذاری این آب 
شــیرین کن را 375 میلیــارد ریال 

اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

آب شیرین كن نانگ و سرخون بهار سال آینده به بهره برداری می رسد

گروه خبر //  مســوول ســازمان بسیج 
سازندگی سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
گفــت: همزمان با هفته بســیج، ۶ هزار 
جهادگر بســیجی در قالب یکهزار و ۲۰۰ 
گروه جهادی در رزمایش بزرگ فاطمی ۲ 
در مناطق محروم استان به خدمات رسانی 

می پردازند. 
سرهنگ یاسین باوقار در جمع خبرنگاران 
افزود: خدمات رســانی گروه های جهادی 
در عرصه های محرومیت زدایی، پزشــکی، 
آموزشی، توانمندســازی، اقتصاد مقاومتی، 

عمرانی، مدیریت بحران و کاهش مشکالت 
روستاییان مناطق محروم و سخت گذر در 

تمامی شهرستان های استان است.
وی اظهار داشــت: یکی از ایــن برنامه ها 
اجــرای همایــش یــک روزه انســجام 
گروه های جهادی اســت. مسوول سازمان 
بسیج ســازندگی اســتان هرمزگان اظهار 
داشــت: گروه های جهــادی تخصصی را 
در حوزه های عمرانی، فرهنگی، پزشــکی، 
اقتصاد مقاومتی و بحث های آموزشــی به 
مناطق محروم و سخت گذر اعزام خواهیم 

کرد که این کار هم اکنون آغاز شــده و تا 
15 آذرمــاه ادامه دارد. وی همچنین اظهار 
داشت: همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی 
فعالیت های گروه های جهادی  از دیگر  نیز 
بسیج ســازندگی اســت که از 12 آذرماه 

سال جاری در استان برگزار می شود.
سرهنگ باوقار یادآور شد: در این همایش 
بیش از ســه هــزار نفــر از تولیدکنندگان 
مشاغل خرد و خانگی و افرادی که در تولید 
نقــش دارند و همچنین افرادی که از طریق 
صندوق های قرض الحسنه بسیج سازندگی 

از آنان حمایت شده است، حضور خواهند 
داشت. به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه 
یکی از اهداف مهم بسیج سازندگی گسترش 
تولید داخلی و حمایــت از تولیدکنندگان 
است، بیان داشت: در این همایش همچنین 
از سخنرانان کشوری استفاده خواهیم کرد و 
بنا داریم که بحث تولید را در قالب کمک به 
خانواده ها و افرادی که جویای کار هستند، 
گســترش دهیم و از تبــادل اطالعات و 
تجربه های یکدیگر در حوزه تولید و اقتصاد 

مقاومتی هم استفاده خواهیم کرد.

همزمان با هفته بسیج آغاز شد
خدمات رسانِی ۶ هزار جهادگر هرمزگانی در »رزمایش فاطمی ۲« 

نباتات  گروه خبر // مدیــر حفظ 
هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
گفت: مگس میوه مدیترانه ای یکی 
از آفات خطرناک بــرای باغ های 
گرمســیری  میوه های  و  مرکبات 

استان است. 
گفت:  منصوری  اشــرف  عبدالرضا 

وجــود این آفــت از پارســال در 
شهرســتان حاجی آباد و دهســتان 

سیاهو مثبت اعالم شد.
وی با بیان اینکه این آفت باعث وارد 
شدن خســارت به باغات می شود، 

گفت: تمهیــدات الزم برای مقابله با 
این آفت از اعتبارات استانی و ملی 
تدارک دیده شده است و مانیتورینک 

آفت یکی از این اقدامات است.
مدیــر حفظ نباتات ســازمان جهاد 

ردیابی،  افزود:  هرمزگان  کشاورزی 
پایش و مبارزه با این آفت در سطح 
اســتان در حال انجام است و خرید 
ملزومات مقابله بــا آن نیز صورت 

گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ 
به گفته اشرف منصوری، تاکنون 45 
هزار هکتار از باغات اســتان برای 
مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای 

مانیتورینگ و ردیابی شده است.

گروه خبر // معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از ارتقا 
سطح توسعه گلخانه های استان هرمزگان 

به رتبه دوم کشوری خبر داد .
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مسعود 
گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان در این باره اظهار 
کرد: بر اساس گزارش هفت ماهه معاونت 

امــور باغبانی وزرات جهادکشــاورزی، 
اســتان هرمزگان در جایگاه دوم توسعه 
گلخانه های کشــور قرار گرفته اســت . 
وی با بیان اینکه ســطح زیر کشت فعلی 
استان 7۶2 هکتار با تولید 173 هزار تن 
محصول در سال اســت افزود: پیش بینی 
می شــود در ســال 1401-1402 سطح 
زیر کشــت گلخانه های اســتان به ۸50 

هکتار برسد . معاون بهبودتولیدات گیاهی 
سازمان جهادکشــاورزی هرمزگان بیان 
کــرد : محصــوالت گلخانــه  ای که در 
اســتان هرمزگان تولید می شــود شامل 
دلمه ای،  فلفــل  خیار،  گوجه فرنگــی، 
بادمجان اســت الزم به ذکر است که این 
محصوالت به کشــور های روسیه، قطر، 

امارات متحده عربی صادر میشود  .

کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغ های هرمزگان

هرمزگان سکاندار رتبه دوم توسعه گلخانه ها در کشور  



گروه استان ها – خوزســتان // مدیر کل 
شیالت خوزســتان از همه سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری در بخش شیالت دعوت 
کرد و گفت: براســاس آمارهای رسمی ۵۰ 
درصد تجارت پروتئین دنیا از صنعت شیالت 

تأمین می شود.
 فتح اهلل ابوعلی در حاشیه برگزاری ششمین 
نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، غذاهای 
دریایی و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: خوزستان در زمینه پرورش ماهی و میگو، 

آبزی پروری در آب های شور و نامتعارف از 
ظرفیت های بسیار متنوع و فراوانی برخوردار 
است.مدیر کل شیالت خوزستان عنوان کرد: 
بر اساس آمارهای رسمی 50 درصد تجارت 
پروتئین دنیا از صنعت شیالت تأمین می شود 
و این مهم جایگاه خوب شــیالت را در بعد 

تولیدات اقتصادی کشور نشان می دهد.
وی به اهمیت مصرف آبزیان در ســبد غذایی 
اشاره کرد و گفت: آبزیان به عنوان یک منبع 
مهم تولید پروتئین نقش پررنگی را در ایجاد 

امنیت غذایی ایجاد می کنند.
مدیــر کل شــیالت خوزســتان در رابطه با 
ســرمایه گذاری در این زمینه یادآور شد: در 
چند سال اخیر بحث سرمایه گذاری در حوزه 
کشاورزی به ویژه شــیالت به لحاظ تقویت 
بازارهای جهانی و داخلی رشد کرده و مورد 

توجه قرار گرفته است. 
مدیر کل شــیالت خوزســتان گفت: از همه 
این  برای ســرمایه گذاری در  سرمایه گذاران 

بخش دعوت می شود.

3وژیه خوزستان
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گروه استان ها – خوزستان // بیش از 
۱۳۰ نقطه از شبکه فاضالب شهر اهواز 
برای  اقدامی  تاکنون  اما  شده  حفاری 
اصالح و تکمیل این نقاط به منظور حل 

مشکل تردد مردم انجام نشده است. 
 »کنده کاری ها و حفاری های سطح شهر 
اهواز« معضلی اســت که به یک سریال 
ادامه دار تبدیل شده است و می توان این 
مســئله  رابه عنوان یکی از چالش های 
اساسی سطح شهر اهواز نامید، به نحوی 
که تردد مردم را با ســختی های فراوانی 
مواجه کرده و شــهر را زیر بار ترافیک 

سنگینی برده است.
 چند ماهی است به اسم پروژه فاضالب 
اهواز، شــهر به یک کارگاه تبدیل شده 
اســت و جایی نیست که از کنده کاری و 
حفاری در امان مانده باشد ولی رها کردن 
و سر سامان ندادن به خیابان های حفاری 
شــده صدای مردم را در آورده است و 

موجب آزار و اذیت شهروندان شده است.
 حضور میدانی در نقاط مختلف شــهر 
نشان می دهد کنده کاری ها، حفاری های 
فراوان و به دنبال آن انســداد مسیرهای 
پردد و شلوغ سطح شهر اهواز به یک الی 
دو نقطه ختم نمی شــود شواهد نشان می 
دهد هماهنگی و برنامه ریزی درســت و 
نظم دقیقی در این راستا وجود ندارد اکثر 
حفاری ها مربوط به طرح اجرای پروژه 
فاضالب در کالن شهر اهواز می باشد، و 
مردم از این مســئله گالیه های بسیاری 

دارند.
  ســید کریم حسینی نماینده مردم اهواز 
در مجلس شــورای اسالمی در 11 آبان 
1401 در گفت وگو با رســانه ها  با بیان 
اینکه بیش از 130 نقطه از شبکه فاضالب 
شهر اهواز حفاری شده اما تاکنون اقدامی 
برای اصالح و تکمیل این نقاط به منظور 
حل مشکل تردد مردم انجام نشده است، 

گفت: وزارت نیرو باید هرچه ســریعتر 
نسبت به تخصیص اعتبارات کافی برای 
تکمیل طرح های فاضــالب اهواز اقدام 

کند.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی 
گفــت: عدم تخصیص اعتبــارات کافی 
برای اجرای طرح های فاضالب مهمترین 
مشکلی است که آبفا برای تکمیل و ترمیم 
نوارهای حفاری و آســفالت نقاط کنده 
کاری شده با آن مواجه است که وزارت 
نیرو باید هرچه سریعتر نسبت به تخصیص 
اعتبارات کافی بــرای تکمیل طرح های 

فاضالب اهواز اقدام کند.
 اســتاندار خوزســتان: روند اجرای 
پروژه ها نباید مزاحمتی برای مردم ایجاد 

کند
همچنین درصورتــی که صادق خلیلیان 
مهرماه  پنج شنبه 21  استاندار خوزستان 
1401از رونــد اجرای خطوط فاضالب 
اهواز بازدیــد و اظهار کرد: روند اجرای 
پرو ژه ها نباید مزاحمتی برای مردم ایجاد 
کند، امامردم از روند اجرا و مشــکالت 

ناشی از اجرای این طرح گالیه دارند.
اما شهروندان و اهالی ساکن شهر، رانندگان 
وحتی بازاریان مناطقی از جمله فاز 1و2 
منطقه پادادشــهر، کوی فاطمی)یوسفی(، 
آریاشــهر و حتی بلوار بــزرگ آیت اهلل 
بهبهانــی در گفت وگو با خبرنگار فارس 

در اهواز با انتقاد از وضعیت بوجودآمده 
ناشی از شبکه فاضالب، از کنده کاری های 
طوالنی مدت،انسداد و به دنبال آن ایجاد 
ترافیک در اکثر مواقع گالیه داشتند و از 
مسئوالن خواستار رفع مشکالت هستند.

  چه کسی باید پاســخگو باشد؟ چرا 
رسیدگی نمی کنند؟

شهروندان در گفتگو با فارس اظهار کردند: 
وضعیت فعلی خیابان شهید فاطمی منطقه 
آخرآسفالت مدتهاست به شکل اسفباری 
رها شده است، معلوم نیست چه کسی باید 
پاسخگو باشد؛ و چرا رسیدگی نمی کنند؟

 شــهروندان اذعان کردند: دســتگاهای 
مختلف به درستی پاسخگو نیستند و مردم 

را به سمت همدیگر پاسکاری می کنند.
آبگرفتگــی،  قبیــل  از  مشــکالتی   
سدمعبر،ترافیک و انسداد مسیر، مشکالتی 
بود که مردم اذعان داشتند: به دلیل بحث 
اجرای شــبکه فاضالب اســت و نیاز 
به توجه و رســیدگی جــدی و به موقع 
پیمانکار و دیگر مسئوالن متولی را دارد.

 خیابــان اصلی منطقه یوســفی یکی از 
مسیرهایی بود که بطور کامل کنده کاری 
شــده و طبق گفته ی ســاکنان منطقه، 
لوله شبکه فاضالب کار شده ولی همچنان 
کار ترمیم آسفالت معلق مانده و چند ماه 

هست که بالتکلیف مانده است.
نکته ی قابل تامل اینجاست که مردم ساکن 

منطقه ی یوسفی به شدت از وعده و وعید 
مســئوالن گالیه داشته  و گفتند دیگر از 
مصاحبه های  و مسئوالن خسته شدیم 
و کار مســئوالن فقط شد وعده ، ولی در 

عمل چیزی نمی بینیم.
  بازاریان منطقه یوســفی در گفت وگو با 
خبرنگار فارس اظهار کردند: حفاری های 
در ســطح شهر سبب آســیب های مالی 
بازاریان شــد و حتی  به مــردم اهواز 
آسیب جانی وارد کرده است برخی مواقع 
خودروهایی در این منطقه دچار سانحه 

می شوند.
  طرح ضربتی ترمیم ۲۰ کیلومتر نوار 

حفاری و لکه گیری آسفالت
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
در  آبــان 1401  در 15  خوزســتان  
گفت وگــو با خبرنــگاران در این رابطه 
گفت: طرح ضربتــی ترمیم 20 کیلومتر 
نوار حفاری و لگه گیری آسفالت ناشی از 
اجرای پروژه فاضالب در کالن شهر اهواز 

آغاز شده است.
کرمی نژاد با اشــاره بــه اینکه مجری و 
پیمانــکاران باید از همه تــوان خود در 
اجرای بهتر و سریعتر پروژه استفاده کنند، 
اظهار کرد: مقرر شد ظرف مدت یک هفته 
تا 10 روز به شــکل فوری و اصولی و 
حفظ کیفیت و با استفاده از ظرفیت کامل 
پیمانکاران شرکت آبفا خوزستان نسبت 

به ترمیم و مرمــت 20 کیلومتر از طول 
نوارهای حفاری ناشــی از اجرای شبکه 
فاضالب در شــهر اهواز در ۸۶ خیابان 

اقدام شود.
 وی خیابان هــای زکــی زاده واقع در 
کوی انقــالب، خط کنــدرو جمهوری 
و خیابان هــای 13، 14 و 15 پــاداد، 
خیابان های سردار هاشمی و آریاشهر را 
جزئی از عملیات ترمیم و مرمت نوارهای 

حفاری شهر اهواز عنوان کرد.
 با وجود ادعای رئیس ســازمان آبفای 
خوزســتان و پایــان وعــده 20 روزه 
او همچنــان بالتکلیفی در بســیاری از 
خیابان های شهر اهواز وجود دارد و اهواز 

شبیه به یک شهر جنگ زده است.
امیدواریم مســئوالن متولی اجرای طرح 
بزرگ شــبکه فاضالب اهــواز با همت 
بیشــتر و تالش مضاعف تری در جهت 
تکمیــل کار بصــورت جدی تر حرکت 
کنند، تا این پروژه بزرگ در اسرع وقت 
تحویل و مردم از همه مشــکالت نجات 
پیدا کنند و همانطور که استاندار در بازدید 
از این طرح اظهار کــرد: مهم ترین نکته 
کامل  پایان  فاضالب  پروژه  درخصوص 
آن به این اســت معنا که پس از احداث 
خط لوله آســفالت نوارهای حفاری باید 
انجام شود تا مردم حالوت و شیرینی این 

طرح  را بچشند.

پروژه فاضالب اهواز كام مردم را تلخ كرد 

گروه استان ها – خوزستان // نماینده 
ولی فقیه در خوزستان با بیان این که 
ماموریت ما در رابطه با انقالب حضور 
در همــه صحنه ها و توجه به قشــر 
ضعیف است، گفت: باید مطالبات مردم 
خوب بررسی شــده و برای رفع این 

مطالبات تالش شود. 
حجت االســالم و المسلمین سیدمحمد 
نبی موسوی فرد در دیدار با شورای سپاه 
ولی عصر)عج( خوزســتان  به مناسبت 
هفته بسیج انجام شــد، اظهار کرد: امام 
عظیم الشــان فرموده نخســتین بسیجی 
امیرالمومنین )ع( اســت، بنابراین معلوم 

می شــود یک بسیجی باید ویژگی ها و 
رفتاری مطابق با امیرالمومنین )ع( داشته 
باشــد. اگر خطبه متقین که 110 ویژگی 
دارد را در رفتارها نشــان دهیم بسیجی 
واقعی هستیم. وی افزود: امروز در مورد 
هفته بسیج، ماموریت های بسیج، درباره 
وقایع اخیر و برنامه ریزی هایی که باید 
برای مناطق محروم داشته باشیم، مطالبی 
مطرح شد. نماینده ولی فقیه در خوزستان 
گفت: ماموریت مــا در رابطه با انقالب 
حضور در همه صحنه ها و توجه به قشر 
ضعیف است. باید مطالبات مردم خوب 
بررســی و برای رفع این مطالبات تالش 

شــود. در ادامه نیز سردار حسن شاهوار 
پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
خوزســتان با تبریک هفته بسیج، اظهار 
کرد: در این دیدار عالوه بر ارائه گزارش 
از رهنمودهــای نماینده ولــی فقیه در 
خوزستان در مورد موضوعات فرهنگی، 
محرومیت زدایی و حضور بیشتر بسیج 
در صحنه و استفاده بیشتر از ظرفیت های 
بسیج استفاده کردیم. وی افزود: امیدواریم 
با هدایت رهبر مثل همیشه بسیج محکم تر 
و مقاوم تر در مقابل همه توطئه ها بایستد 
و این توطئه ها را خنثی کند و شــرایط 

برای ظهور امام زمان )عج( فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

باید برای رفع مطالبات مردم تالش کنیم
گروه استان ها – خوزستان // معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز از ارتقای رتبه استان 

خوزستان در اهدای اعضا خبر داد. 
دکتر حبیب حی بر  با اشاره به  وضعیت 
اهدای عضو در خوزســتان اظهار کرد: 
در سال گذشته، 2۶ مورد اهدای عضو 
از افراد دچار مرگ مغزی در خوزستان 
داشــتیم که نسبت به ســال قبل از آن 
اهدای عضو در استان بیش از دو برابر 

افزایش یافت.
وی افزود: در ســال 1401 نیز تاکنون 
2۶ مورد اهدای عضو از مرگ مغزی در 

خوزستان انجام شده و در مجموع 2۹ 
کلیه، 14 کبد و سه قلب موفق در اهواز 
به بیماران نیازمند پیوند شده است. پنج 
کبد و دو کلیه نیز به شیراز و دو قلب نیز 

به تهران ارسال شده است.
حی بر با اشــاره به افزایش چشمگیر 
اهدای عضو در خوزستان بیان کرد: در 
ســال 1400 رتبه خوزستان در اهدای 
عضو از 45 به 23 رسید و قطعا امسال 

نیز شرایط بهتری خواهیم داشت.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
جندی شــاپور اهــواز در خصوص 
وضعیت پیوند کلیه از فرد زنده به زنده 

نیز گفت: دانشــگاه علوم پزشکی در 
خرید و فروش کلیه دخالتی ندارد و کار 
پیوند کلیه حتی برای اتباع خارجی به 
منظور کمک به کشورهای همسایه نیز 
در اهواز انجام می شود. افرادی که فرد 
مناسب برای پیوند کلیه را پیدا می کنند به 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی مراجعه 
می کنند و مراحل الزم را انجام می دهند 
و پیوند کلیه برای آن ها انجام می شود.
حی بر افزود: کل پیوندهای کلیه انجام 
شده در استان خوزســتان از بیماران 
مرگ مغزی بوده و هیچگونه رابطه مالی 

در این زمینه وجود نداشته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد

ارتقای رتبه خوزستان در اهدای عضو 

طنز

مشت و مال رتبه اول ایران در مصرف انرژی 

از دیدن قبض ها فقط كف داریم 
 پول دارید اگر، خوب پس انداز کنید
همه را خرج به سوزاندن آن گاز کنید

بی کالسی ست اگر کاهش مصرف بدهید
فصل سرما شده، آن پنجره را باز کنید

 حسن اویسی
***

ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنید
جوری که کال شهر را با نور مهمانی کنید

از یک رکابی بیشتر چیزی نپوشید این چنین
با گاز و نفت و شعله ها جنگی زمستانی کنید

 محمد عظامی
***

ما رتبه ی اول توی مصرف داریم
تا کم نرسد به ما، غِم صف داریم

خورده به تن همه، کمی این صابون
از دیدن قبض ها فقط کف داریم

 مرضيه قاسمعلی
***

با لباس نازکی که خانه بر تن می کند
شعله های گاز را بدجور روشن می کند 

در سخنرانی اش اما فرد ُمسرف مجرم است
توصیه بر صرفه جویی ها کراراً می کند.

 امير یزدی
***

هستی تو به تولید مکلف
من هم که به اسراف موظف
در چرخه ی عرضه و تقاضا
ایول به مِن خدای مصرف

 طاهره ابراهيم نژاد
***

با مدعی مگویید، اسرار خانه داری
کاو داده همسرش را از خانه اش فراری

گفتند گرم باشید، او فکر کرده که هست
گرمای خانواده، از آتش بخاری

 علی اكبر مدرس زاده
***

ثابت شده به دنیا ما خوب میتوانیم
در مصرف انرژی هم اول جهانیم

بینید در کتاب گینس رکوردمان را
همواره سعیمان است در صدر آن بمانیم

 محمدعلی كمالی مقدم
***

از هر طرف این ُکره تا آن ور دنیا
منّت بنِهادید عزیزان سر دنیا

ای مردم ایران دمتان گرم خدایی
از مصرفتان ریخته کرک و پر دنیا

 محمود حسنی مقدس
***

مفت است بسوزان و بسوزان پدر گاز
تا اینکه نماند به جهان هیچ اثر گاز
آنگاه برو شیک و نوین همچو اروپا 
هیزم بخر و هیچ نکش دردسر گاز

 محمد صبوریان
***

در گاز co حل شدیم
سازنده ی مشعل شدیم
بر روی سکو، قهرمان

با قبض برق اول شدیم
 ابراهيم صفائی

***
از صبح علی الطلوع تا موقع شام

در مصرف تو گذاشتم سنگ تمام
هر چیز که عنوان انرژی دارد

سهمی ست اگرچه کوچک از "ارث بابام"
 طاهره ابراهيم نژاد

کاریکاتور

کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

زلزله

گرانی

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه عباس رضائی به استناد دو فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک ۹۸ و ۹۹ فرعی از ٤٦ اصلی واقع در بخش دو بندرعباس 

مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ از دو قطعه زمین که به نامش ثبت وسند مالکیت به شرح ذیل صادر گردیده است: 
۱- ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۹۸ فرعی از ٤٦ اصلی در دفتر ٢۸ صفحه ۱۹۱ ذیل ثبت ٥٢۹٢ به نام عباس رضائی ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی ۹٢۱۰۷۷ صادر گردیده است که مقدار ٤3۱٦۹ سهم مشاع از ۹٥۹3۱ سهم ششدانگ به نام وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح-ارتش جمهوری اسالمی ایران مع الواسطه انتقال قطعی گردیده است و مقدار ٥٢۷٦٢ سهم مشاع از ۹٥۹3۱ سهم ششدانگ 

در مالکیتش باقی مانده است.
٢- ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۹۹ فرعی از ٤٦ اصلی در دفتر ٢۸ صفحه ۱۹٤ ذیل ثبت ٥٢۹3 به نام عباس رضائی ثبت وسند 
مالکیت به شماره چاپی ۹٢۱۰۷۸ صادر گردیده است که مقدار ٢۹٦٦۹ سهم مشاع از سهم ششدانگ به نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح-ارتش جمهوری اسالمی ایران مع الواسطه انتقال قطعی گردیده است و مقدار 3٦٢٦٢ سهم مشاع از ٦٥۹3۱ سهم ششدانگ مالکیتش باقی مانده است.
که نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا باستناد ماده ۱٢۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسب به 
پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و 
اخذ نماید بدیهي است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی 

اقدام خواهد شد. ۱٤۰۱/٢۷٤ م الف
تاریخ انتشار : ٢/۱٤۰۱/۹

محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مزایده- نوبت اول
 اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان به موجب پرونده اجرایی ۱٤۰۱٤۰۹٢۰۰۰۱۱۷۷۰۷ که محکوم علیه آقای امیر نکوزاد فرزند محمد 
محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰٤ میلیون تومان به عنوان مهریه در حق محکوم له خانم منیره قاسمی و پرداخت مبلغ ٥٢۰۰۰۰۰ تومان به عنوان نیم 
عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا نسبت به مزایده یکدستگاه خودروسواری پراید سفید رنگ مدل ۱3۸۸ به شماره پالک ٥٤۱ج ٤٥ 
ایران ۹٤ اقدام مینماید. موضوع مزایده به شرح ذیل: یکدستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ مدل ۸۸ به شماره پالک ٥٤۱ ج ٤٥ ایران ۹٤ به 

مبلغ پایه ٦٥۰۰۰۰۰۰۰ ریال
وقت انجام مزایده روز یکشنبه ۱٤۰۱/۹/٢۰ ساعت ۸ صبح می باشد.
محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد.

مال مورد مزایده فعال توقیف می باشد و با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. 
۱- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب ٢۱۷۱٢۹٥٥۰۱۰۰٥ سپرده دادگستری پارسیان پرداخت والباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه می باشد.

٢ اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-3 مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه برنده تا یکماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد 

مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود.
و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند./

مدیر دفتر شعبه اجراي احكام مدني دادگستری شهرستان پارسیان - حمید توکلی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  X6 سند مالکیت  وکارت شناسایی خودرو سواری استیشن   بی ام و  تیپ 
پالك : 69999شخصی قشم مالك:مسعود چابکی  شماره شاسی خودرو : 

WBAFG81009L282247  شماره موتور N63B44A20914401 مدل 2009   
رنگ :مشکی مفقود و از  درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول 

مدیر کل شیالت خوزستان:

۵۰ درصد تجارت پروتئین دنیا از صنعت شیالت تأمین می شود



روایتی متفاوت از جام جهانی در کتاب ها

  گروه فرهنگی // جام جهانی یکی از بزرگ ترین و پربیننده ترین 
رویداد ورزشی جهانی است که وارد کتاب ها شده و نویسندگان را 
بر آن داشته تا درباره این رویداد بنویسند.  با شروع رقابت های جام 
جهانی بدون شک تب فوتبال دنیا را فرا می  گیرد و بسیاری از مسائل 
جهانی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و … تحت 
تاثیر شروع رقابت  های جام جهانی فوتبال قرار می  گیرد. جام جهانی 
فوتبال از پدیده  های  پر ســر و صدا و در نوع خود جالب روزگار 
ما و دنیای امروزی اســت که می  توان نقش و کارکردها و تاثیرات 
آن را از زوایــای گوناگــون و در جنبه  های  مختلف مورد بحث و 
بررســی قرار داد، چنان که تاکنون هم کم در این باره پرداخته نشده 
اســت. یکی از تأثیرات جام جهانی، راه یابی این پدیده در ادبیات 
و کتاب ها اســت که هر نویسنده ای بر حسب نوع نگاه خود به این 
پدیده پرداخته است، نویسندگان کودک و نوجوان نیز این رقابت ها 
را وارد داستان های خود کرده اند و یا اطالعاتی درباره این رویداد به 
مخاطبان خود ارائه کرده اند. در ادامه بخشی از این کتاب ها را مرور 
می کنیم: »جام جهانی« نوشــته بانی بادر که این کتاب با دو ترجمه 
)محمدرضا افضلی در شرکت انتشارات فنی ایران( و )حمید محمدزاده 
در انتشــارات فاطمی( منتشر شده است. این کتاب برای گروه سنی 
ج و د )10 ســال به باال( مناسب است. در معرفی انتشارات فاطمی 
از این کتاب می خوانیم: جام جهانی پربیننده ترین رویداد ورزشــی 
در سراسر دنیاست.هر چهار سال یکبار طرفداران فوتبال در سراسر 
جهان به ورزشگاه ها هجوم می آورند تا تیم خود را در جام جهانی 
تشویق کنند.میلیون ها نفر دیگر بازی ها را از تلویزیون تماشا می کنند.
بازی فوتبال برای اولین بار در انگلستان افتتاح شد و در مدتی کوتاه 
طرفداران بســیاری پیدا کرد چون فوتبال بازی ساده ای است و به 
جز بازیکنان فقط یک زمین و توپ نیاز دارد.فدراسیون بین المللی 
فوتبال )فیفا( در سال 1۹04 در پاریس تشکیل شد. این فدراسیون 
مسئول سازماندهی و نظارت بر اکثر مسابقات بین المللی فوتبال و به 
ویژه جام جهانی فوتبال است و 212 عضو دارد و محل استقرار آن 
در شهر زوریخ در کشور سوئیس است. کتاب حاضر، رمانی برای 
نوجوانان است که با زبانی ســاده نوشته شده است. در این داستان 
الکس هیوارد، فرزند ســفیر کانادا در تهران است. یکی از بچه های 
محله جوادیه به نام سیاوش که زبان انگلیسی اش خوب است، به او 
زبان فارسی یاد می دهد. الکس ماجرای یک دوره مسابقات فوتبال 
در جوادیه را از زبان سیاوش می شنود و یک تیم از بچه های کانادایی 
را برای شرکت در این مسابقات معرفی می کند. اما کار به همین جا 
ختم نمی شود. تیم هایی از کشورهای دیگر هم از راه می رسند؛ اسپانیا، 
ایتالیا، ژاپن، چین، سوئیس، آرژانتین، برزیل. در این داستان طنز که 
برای کودکان گروه سنی »ب« تهیه شده است، در یک جای دور، در 
جنگلی پُردرخت، سلطان جنگل به نام »شیر خان« تصمیم می گیرد 
یک دوره مسابقات ورزشی در جنگل برگزار کند تا حیوانات جنگل 
سرگرم شوند، این بود که با معاونش »ببری خان« مشورت کرده و نام 
مسابقات را »جام جهانی در جنگل« گذاشت. مسابقات در 10 روز و 
در رشته های پرتاب نیزه، کوهنوردی، وزنه برداری، پرش طول، پرش 
ارتفاع، دو با مانع، بسکتبال و فوتبال برگزار می شود. آیا این مسابقات 
برنده ای هم خواهد داشــت؟ در این کتاب، داستان پیروزی تیم ملی 
فوتبال ژاپن در بازی های جام جهانی برای کودکان گروه سنی »ب« 
به گونه مصور و رنگی بازگو شــده است .در این داستان، تیم ژاپن 
برای انجام مسابقات نهایی جام جهانی به فرانسه می رود . آنها بازی 
اول را از انگلستان می برند و در بازی دوم بر فرانسه غلبه می کنند و 
در بازی فینال با پیروزی بر تیم آلمان قهرمان جهان می شوند .شرح 
چگونگی بازی یاران ژاپن در هر مسابقه و نحوه پیروزی آنها، مطالب 
اصلی داستان را تشکیل می دهد . »کتاب کارآگاه سیتو و دستیارش 
چین می ادو؛ معما در جام جهانی فوتبال« نوشــته آنتونیو ایتوربه با 
ترجمه رضا اسکندری، هوپا. وقتی جام جهانی فوتبال در استادیوم 
ساکرسیتی آفریقای جنوبی گم می شود، هیچ کس را بهتر از کارآگاه 
سیتو نمی توانید پیدا کنید تا جام گمشده را برایتان پیدا کند. به هوش 
یک طرفدار پروپاقرص پیتزا شک نکنید! »اتفاق در جام جهانی« 
نوشته محسن بارباز اصفهانی، برگ گل. »صادق« نوجوانی است که 
به همراه پدر، به ادارة او می رود و در جلســه ای در ارتباط با منابع 
طبیعی و آبخیزداری شــرکت می کند. در این جلسه اهمیت گیاهان 
و آب ها و حفظ آنها برای مردم مطرح می شود. در این میان صادق 
پیشنهادی می دهد که قبل از جام جهانی از طریق مذاکره با فیفا نماد 
جام جهانی را نهال زیتون، که نماد صلح و دوستی است قرار دهند، 
و هر تیم بعد از مسابقه یک نهال زیتون به نام خود و کشورشان در 
مجاور زمین مسابقه بکارد. پیشنهاد صادق از طرف همه مورد قبول 
واقع می شود. در مراحل پذیرش و اجرای نهایی پیشنهاد صادق، او 
به همراه پــدر اطالعات زیادی دربارة منابع طبیعی و آبخیزداری و 
نحوة مراقبت از جنگل ها به دست می آورد و پیشنهاد او نیز در جام 
جهانی اجرا می شــود. این کتاب مصور با موضوع محیط زیست و 
حفاظت و منابع طبیعی و آبخیزداری، برای کودکان گروه سنی »ب« 
و »ج« به نگارش درآمده اســت. »جام جهانی با بچه های ایرانی« 
نوشته رودابه کمالی، علی اکبر زین العابدین و بهداد اصفهانی، آموزش 
علوم.  این کتاب درباره  جام جهانی برزیل است. در بخشی از کتاب 
می خوانیم:  کاش جوری می شد که فقط بچه ها را به جام جهانی  راه 
می دادند و اعالم می کردند: »آدم بزرگ ها فقط از خانه فوتبال را تماشا 
کنند.« اما چه می شود کرد که آدمیزاد به هر آن چیزی که دوست دارد 
نمی رسد. ببین هرچه قدر هم بزرگ شوی باز هم به هر آن چیزی که 
دوست دارد، نمی رسی. چاره ای نیست. این جور موقع ها باید از آقا 
یا خانم »خیال« کمک گرفت. چشم ها را بست تا آقا یا خانم خیال 
ما را به جام جهانی فوتبال ببرند. خوبی سفر با خیال این است که تا 
بخواهید می توانی تماشاگر به آنجا ببری. اصال می توانی مجانی سفر 
کنی، می توانی با هر بازیکنی که دوست داری عکس بیندازی  و یا 
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قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

در اجرای ماده 3  قانون تعین تکلیف و ماده ۱3 آیین نامه اجرایی  قانون امالکی  که در سه 
ماهه سوم سال ۱٤۰۱ در ماههای آبان و آذر و دی شهرستان رودان بخش سه بندرعباس قبول 

درخواست ثبت  بعمل امده به شرح ذیل آگهی می گردد 
۱- آقای پیمان مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ۱۸۱۷٢3۷٢۸٤ صادره از ابادان  به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 
٦۷3٦٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱3۹۷/۰٢/۱۸ شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ۱3۹۷/٥/٦ شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/٢/۹۷  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۹۹ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱3 مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره ۱٤۰۱/٥٦/۱٦٦/٢۸  
مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ٢٢ متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
٢- مریم مجنون  جهرمی فرزند حسین به شماره ملی ٢٤۷۱۱٥٤۸۱٦ صادره از جهرم به نسبت 
شش ممیز هفتادو پنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
٦۷3٦٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱3۹۷/۰٢/۱۸ شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ۱3۹۷/٥/٦ شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/٢/۹۷  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۹۹ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱3 مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره ۱٤۰۱/٥٦/۱٦٦/٢۸  
مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ٢٢ متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
3- خانم پگاه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۹۷٦٦۱۸ صادره از جهرم به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت ٦۷3٦٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۹۹ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱3 مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦٦/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ٢٢ متر 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
٤- آقای پوریا مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۸۸٥٦٦3 صادره از جهرم به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
٦۷3٦٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱3۹۷/۰٢/۱۸ شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ۱3۹۷/٥/٦ شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/٢/۹۷  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۹۹ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱3 مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره ۱٤۰۱/٥٦/۱٦٦/٢۸  
مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ٢٢ متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
٥- آقای پیام مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۹٢33۱۱ صادره از جهرم  به 
نسبت  ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 
٦۷3٦٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که پالک مزبور 
بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید 
حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  بنام دولت 
جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱3۹۷/۰٢/۱۸ شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ۱3۹۷/٥/٦ شعبه  اول 
دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل 
را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/٢/۹۷  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۹۹ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشاورزی 
برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱3 مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام متقاضی 
با کاربری باغی به مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر نامه شماره ۱٤۰۱/٥٦/۱٦٦/٢۸  
مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع مطابق 
کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ٢٢ متر از مساحت ملک در حریم مسیل 

واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
٦- خانم پریزاد مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۱۰٥٢٤۹٥ صادره از جهرم  به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم  سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت ٦۷3٦٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 

صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۹۹ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱3 مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦٦/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ٢٢ متر 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
۷- خانم پیمانه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۸۷۱٦۹۷ صادره جهرم  به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم  سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت ٦۷3٦٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۹۹ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱3 مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦٦/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت ٦۷3٦٦ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ٢٢ متر 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
**************************************************

۸- آقای پیمان مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ۱۸۱۷٢3۷٢۸٤ صادره از آبادان به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
۷٤٦۷۹/3٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که پالک 
مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۱۰۰ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱٤ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦۷/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت ۱۱۷۱٤٤ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
۹۸۸3 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود  حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار ٦۸۱۹ متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
۹- خانم مریم مجنون جهرمی فرزند حسین به شماره ملی ٢٤۷۱۱٥٤۸۱٦ صادره از جهرم  به 
نسبت شش ممیزهفتاد وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار  سهم  از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت ۷٤٦۷۹/3٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۱۰۰ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱٤ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦۷/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت ۱۱۷۱٤٤ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ۹۸۸3 
متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 
ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود و حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار ٦۸۱۹ متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
۱۰- خانم پگاه  مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۹۷٦٦۱۸ صادره از جهرم  به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم  از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت ۷٤٦۷۹/3٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۱۰۰ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱٤ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦۷/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده که 
مساحت ۱۱۷۱٤٤ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان ۹۸۸3 
متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 
ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا وهمچنین 
مقدار ٦۸۱۹ متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب هیات برابر نامه ونقشه ارائه شده منابع 
آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار 

حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
۱۱- آقای پوریا مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۸۸٥٦٦3صادره از جهرم   به 

نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   
یک قطعه باغ  به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦مترمربع واقع در جغین 
شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که پالک 
ثبت گردیده است   بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش  مزبور 
لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر وتحدید حدود بعمل نیامده 
وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  

بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۱۰۰ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱٤ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦۷/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت ۱۱۷۱٤٤ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
۹۸۸3 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار ٦۸۱۹ متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
۱٢- آقای پیام مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۹٢33۱۱ صادره از جهرم  به 
نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به مساحت 
۷٤٦۷۹/3٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که پالک 
مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۱۰۰ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱٤ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦۷/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت ۱۱۷۱٤٤ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
۹۸۸3 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار ٦۸۱۹ متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
۱3- خانم پریزاد مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۱۰٥٢٤۹٥ صادره ازجهرم   به 
نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم  از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت ۷٤٦۷۹/3٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی  سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده است  رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۱۰۰ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
واداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱٤ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦۷/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت ۱۱۷۱٤٤ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
۹۸۸3 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار ٦۸۱۹ متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
۱٤- خانم پیمانه مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی ٢٤۷۰۸۷۱٦۹۷ صادره از جهرم  
به نسبت پنج ممیز بیست وپنج صدم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   یک قطعه باغ  به 
مساحت ۷٤٦۷۹/3٦مترمربع واقع در جغین شمالی جم انبه  رودان قسمتی از پالک ٢٢-اصلی  که 
پالک مزبور بنام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده است  لیکن اگهی های نوبتی ان منتشر 
وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک ٢فرعی از ٢٢-اصلی سند مالکیت  
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی از سازمان جنگلها ومراتع کشور سند مالکیت 
صادر وتسلیم گردیده است  که برابر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ مورخ ۱۸/۱3۹۷/۰٢ 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرعباس که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱٥٦۰۰٥٢۹ مورخ ٥/٦/۱3۹۷ 
شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان نیز آن را تایید نموده است رای بر مستثنا بودن 
مورد تفاضل را داده است ومنابع طبیعی رودان نیز که برابر نامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷٦۱۰3۰۰۱۹٤ 
مورخ ۹۷/٢/۱۸  پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن 
تصرفات متقاضی دارد  برابر نامه شماره ۱٤۰۱/۱۰۰ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/۱۷ اداره منابع طبیعی رودان 
و اداره جهاد کشاورزی برابر نامه شماره ٤٥/٥۷//۱۸۱٤ مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٢۰ اعالم نموده صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مساحت ۷٤٦۷۹/3٦ متر مربع بالمانع می باشد وبرابر 
نامه شماره ۱٦۷/٢۸/٥٦/۱٤۰۱  مورخ ۱٤۰۱/۰٢/٥ اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت ۱۱۷۱٤٤ متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
۹۸۸3 متر از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار ٦۸۱۹ متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه ارائه 
شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است که الزم 

است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
 لذا با استناد ماده ۱٦ قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در اگهی اعتراض داشته 
باشد از تاریخ انتشار اولین  نوبت ۱ / ۸ / ۱٤۰۱ لغایت ۹۰ روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نماید تا به دادگاه صالحه احاله گردد گواهی طرح دعوا که بعد از انقضای مدت مذکور واصل شود 
بالاثر بوده ومطابق قسمت آخر ماده مذکور وتبصره ماده ۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنًا 
برابر تبصره ٢ ماده واحده مصوب ۷3/٢/٢٥ تعیین تکلیف پرونده های معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح محل وقوع ملک 

وگواهی دادخواست وارائه تسلیم نمایند واال حق او ساقط خواهد شد 3۰/م/الف
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱ / ۸ /۱٤۰۱    

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ٢ / ۹ /۱٤۰۱    

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

   آگهی نوبتی هس ماهه سوم ثبت اسناد  رودان



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء به بیماري گواتر و آسم كاهش مي یابد

حوادث جهان
آمار قربانیان زلزله اندونزی از ۱۶۰ تن گذشت

  مقامات اندونزی با بیان اینکه شمار قربانیان زلزله 5.۶ ریشتری 
در این کشــور به بیش از 1۶0 تن افزایــش یافت، اعالم کردند: 
عملیات جستجو برای یافتن حادثه دیدگان ادامه دارد. در پی وقوع 
زلزله ای به بزرگی 5.۶ ریشــتر در استان جاوه غربی در اندونزی 
 دســت کم 1۶2 تن کشته شــده و نیروهای امداد در میان وقوع 
پس لرزه های متعدد در تالش برای بیرون کشیدن حادثه دیدگان 
از میان آوار هستند.کانون این زمین لرزه در نزدیکی شهر سیانجور 
)Cianjur( و 75 کیلومتــری جنوب شــرق جاکارتا پایتخت 
اندونزی بوده اســت. این منطقه بیش از 2.5 میلیون جمعیت دارد.
فرماندار استان جاوه غربی گفت: تا کنون 1۶2 تن جان خود را از 
دست داده و 32۶ نفر نیز مصدوم شده اند.آژانس مدیریت بالیای 
اندونزی همچنان تعداد قربانیــان را ۶2 نفر گزارش و اعالم کرد 
امدادگران در جستجوی 25 نفری هستند که گمان می رود زیر آوار 
حبس شده اند.همچنین به گفته فرماندار استان جاوه غربی، با توجه 
به تخریب تعدادی ساختمان احتمال افزایش تلفات حادثه وجود 
دارد.به گفته مقامات، برق در مناطق زلزله زده قطع شــده و رانش 

زمین مانع تخلیه مردم در برخی مناطق شده است .
آزمایش علمی حادثه ساز در مدرسه ای در سیدنی

  تعدادی دانش آموز در یک مدرســه ابتدایی در شــهر سیدنِی 
استرالیا، بر اثر وقوع حادثه ای در حین انجام یک آزمایش علمی 
در کالس درس، مصدوم شــدند . گزارش ها حاکی از آن است که 
دســت کم دو دانش آموز به دلیل سوختگی شدید با آمبوالنس به 
بیمارستان منتقل شدند. همچنین ۹ نفر دیگر هم دچار سوختگی 
سطحی شده اند.به گفته یک شبکه خبری محلی، گزارش های اولیه 
حاکی از آن است که این آزمایش شامل بی کربنات سدیم و الکل های 
متیله بوده اســت.پس از وقوع حادثه این حادثه، بالگرد امدادی و 
ماشین های آتش نشانی به مدرسه اعزام شدند.این حادثه در مدرسه 
دولتی مانلی وســت رخ داد.فیل تمپلمن، سرپرست آمبوالنس نیو 
ســاوت ولز گفت که وزش باد در حین انجام آزمایش باعث شده 
که برخی از مواد شــیمیایی مورد استفاده به اطراف پراکنده شود.
بنابر اعالم روزنامه ســیدنی مورنینگ هرالد، این کودکان که طبق 
گزارش ها بین 10 تا 11 ســال سن دارند از ناحیه صورت، قفسه 
سینه و پاها دچار سوختگی شده اند.یکی از معلمان این مدرسه نیز 

به دلیل جراحات جزئی تحت مداوا قرار گرفته است .
حمله مسلحانه در آمریکا 5 کشته بر جا گذاشت

  در حمله مســلحانه ای که در یک کلوپ شــبانه در کلرادوی 
آمریکا رخ داد، دست کم 5 نفر کشته شدند.در حمله مسلحانه ای که 
در یک کلوپ شــبانه در کلرادوی آمریکا رخ داد، دست کم 5 نفر 
کشته شدند.فردی که به کلوپ شبانه کالب کیو در کلرادو اسپرینگز 
رفته بود به طور تصادفی تیراندازی کرد.پس از شنیده شدن صدای 
تیراندازی، تیم های پلیس و پزشــکی زیادی به محل حادثه اعزام 
شدند.در بیانیه پلیس آمده است که در این حمله حداقل 5 نفر کشته 
و 1۸ نفر زخمی شده اند.جزئیاتی از وضعیت سالمت مجروحانی که 
به بیمارستان منتقل شده اند منتشر نشده است.به نقل از سخنگوی 
پلیس این شهر، پلیس، مظنون تیراندازی در یک کلوپ شبانه در 
ایالت کلرادو آمریکا را دستگیر کرد.به گفته پامال کاسترو، سخنگوی 
پلیس کلرادو اســپرینگز، مأموران مظنون را بازداشت کردند، وی 

مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته است .
تصادف در مصر ۱۲ کشته برجا گذاشت

   در یک حادثه رانندگی در شرق مصر دستکم 12 نفر کشته و 
30 نفر دیگر نیز زخمی شــدند. رسانه های محلی اعالم کردند که 
این حادثه بر اثر برخورد یک دســتگاه اتوبوس با یک کامیون در 
استان »بحراالحمر« مصر رخ داده است.مقامات مصر اعالم کردند 
تحقیقات برای یافتن علت وقوع این حادثه آغاز شده است.مصر با 
وجود تالش های دولت برای بهبود شبکه جاده ای این کشور، پیشینه 
ضعیفی در زمینه حمل ونقل دارد.بر اساس آمارهای رسمی، مصر در 
سال گذشته میالدی )2021(، 51 هزار و 511 مورد مرگ ناشی از 

تصادفات جاده ای را ثبت کرده است .
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حوادث

گروه حوادث// تیراندازی در مراســم 
نَرماشیر  شهرســتان  در  تولد  جشن 
اســتان کرمان، یک کشته و ۵ زخمی 

برجا گذاشت.
  حمید طبســی نژاد، فرمانــدار و رئیس 
شورای تأمین شهرستان نرماشیر در شرق 
استان کرمان در توضیح این حادثه با بیان 

اینکه عامل تیراندازی یک ساعت پس از 
حادثه بازداشت و سالح شکاری نیز کشف 
شده اســت، گفت: در مراسم جشن تولد، 
یکی از میهمانان با ســالح شکاری اقدام 
به تیراندازی به نشــانه جشن و پایکوبی 
می کند که در نتیجه اصابت گلوله، جوانی 
31 ساله از خویشــاوندان خانواده در دم 

کشته می شود و به  علت استفاده از سالح 
ســاچمه ای، پنج نفر دیگــر نیز مجروح 
می شوند که حالشان مساعد است .وی با 
بیان اینکه مجروحان پس از وقوع حادثه 
بســرعت به مراکز درمانی انتقال یافتند 
و تحت درمان قرار دارند از شــهروندان 
خواست که در مراسم عروسی یا شادی به 
هیچ وجه از سالح استفاده نکنند تا شاهد 

چنین حوادث مرگباری نباشیم .

  
ن سندمالکیت آگهی فقدا

نظربه اینکه آقای محمد آرایش فرزند احمد به 
شماره شناسنامه ۱٥ صادره از پارسیان به استناد 
دوفقره استشــهاد  محلی اعالم داشته است که 
سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه دارای 
پالک ۰ فرعی از 3۸٢۹ اصلی واقع در پارسیان 

شهر کوشــکنار بخش ٢۱ پارسیان به مساحت ٥٥٦/٤۷ متر مربع که در 
صفحه ۱۰٦ دفتر ۸ ذیل شــماره ۱۰۹٦ به شماره سریال ۰3۱۷۷٤ سری 
الف /۸۱ به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده 
اســت. لذا با عنایت به تبصره ٥ ماده ۱٢۰آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
اسناد وامالک مصوب ۱3۸۰/۱۱/۱۸ مراتب به استناد بند یک ماده مذکور 
در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه واعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل ســند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت 
نماید .چنانچه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در صورت 
اعتراض ، ســند مالکیت ارائه نشود ، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
پارسیان ، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم 

خواهد کرد .۱۷۰۸/۱۷٢م/الف - تاریخ انتشار: ۰٢/ ۱٤۰۱/۹
عبدالحسین فروتن 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

  
    

وقتی شوهرم قاتل شد!
در امتداد تاریکی

انتظامی   گروه حوادث// فرمانده مرزبانی 
کشــور گفت: یک باند وارد کننده کاالی 
 قاچــاق که به صــورت کالن اقــدام به 
وارد کردن کاال به صــورت غیرقانونی به 
هرمزگان می کرد را شناسایی و تحت نظر 

اطالعاتی قرار دادند . 
   ســردار احمدعلــی گــودرزی فرمانده 
مرزبانی انتظامی کشور در تشریح این خبر 
اظهارداشــت: در اجرای فرامین مقام معظم 
رهبری)مدظله العالــی( در برخورد قاطع با 
باندها و شــبکه های سازمان یافته قاچاق، 
مرزبانان استان هرمزگان با حمایت دستگاه 
قضائــی و تــالش و همت خــود را برای 
اجرای این مهم به کار بســته و مبارزه خود 
را با متخلفان اقتصــادی دو چندان کردند.

وی ادامه داد: در این راستا با انجام اقدامات 

اطالعاتی، مراقبت های ویژه و باتالش های 
شبانه روزی و فعالیت بی وقفه مرزبانان این 
فرماندهی، یک باند وارد کننده کاالی قاچاق 
کــه به صورت کالن اقدام به وارد کردن کاال 
به صورت غیرقانونی به هرمزگان می کرد را 

شناسایی و تحت نظر اطالعاتی قرار دادند.
ســردار گودرزی با بیان اینکــه با اقدام به 
موقع مرزبانان و در یک عملیات ســریع و 
غافلگیرانه سرشبکه قاچاقچیان و تعدادی از 
اعضای این باند در استان شناسایی و دستگیر 
شدند، افزود: در این عملیات منسجم بیش از 
200 حساب بانکی مسدود، چهار باب مغازه 
لوکس، 1۸ دستگاه خودروی لوکس خارجی 
و ایرانی، یک باب ویالی لوکس، 11 واحد 
منزل مسکونی، ۹ دستگاه انواع تلفن همراه 
و یک دستگاه بی سیم توقیف شده است.به 

گزارش خبرگــزاری موج، فرمانده مرزبانی 
انتظامی کشور با تأکید بر اینکه 350 میلیارد 
تومان ضرر اقتصادی به این باند وارد شــده 
اســت، اظهار کرد: در این رابطه شــش نفر 
دستگیر و شش نفر نیز منع خروج از کشور 
شــده اند و تالش مرزبانان برای دستگیری 

سایر اعضای این باند ادامه دارد .

 

برای آن که با خواســتگارم ازدواج نکنم همه تالشم را 
کردم تا جایی که حتی دو بار دســت به خودکشی زدم 
اما فایده ای نداشــت و پدر و مادرم مرا به عقد یکی از 
بستگانم درآوردند که به تازگی از افغانستان وارد ایران 
شده بود ولی طولی نکشید که او دست به جنایت زد و 

من هم ...
  این ها بخشــی از اظهارات زن 2۸ ساله ای است که به 
همراه خواهرش و برای گزارش ســرقت گوشــی تلفن 
به کالنتری مراجعه کرده بود. او که فرصت مناســبی برای 
مشاوره یافته بود و سرگذشت خود را درس عبرتی برای 
بســیاری از خانواده ها می دانست، به بیان گذشته خود 
پرداخت و به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: اگر چه 
همه خانواده ام که به »خیاطی« اشــتغال دارند اهل کشور 
افغانستان هســتند اما من در ایران به دنیا آمدم و تا مقطع 
راهنمایی تحصیل کردم ولی خوب به یاد دارم که از همان 
دوران کودکی همه نزدیکانم مرا نامزد »وحید« می خواندند 
که پسرعمویم بود و در افغانستان زندگی می کرد. با آن که 
هیچ گاه او را ندیده بودم اما احساس بدی به او داشتم تا این 
که روزی یکی از بستگان پدرم از افغانستان مهمان ما شد 
و از »وحید« به زشتی یاد کرد و او را جوانی »بزن بهادر« 
خواند. با این سخنان ته قلبم خالی شد و دیگر به طور علنی 
با این ازدواج مخالفت کردم. به همین دلیل پدرم مرا کتک 
زد که باید به عقد برادرزاده اش دربیایم. مدتی بعد »وحید« 
به مشهد آمد و من وقتی او را دیدم، اصال به دلم ننشست. با 
آن که دو بار دست به خودکشی زدم ولی کسی به خواسته 
من توجهی نداشت و مرا پای سفره عقد نشاندند. در همان 
شب اول نامزدی زمانی که با »وحید« مخالفت کردم مرا به 
باد کتک گرفت و به همین دلیل نفرتم از او بیشــتر شد. به 
طوری که در طول 20 روز 4 بار کتکم زد.»وحید« تهدیدم 
 می کرد که با برگزاری مراســم عروسی مرا به افغانستان 
می برد و آن وقت می داند چگونه با من رفتار کند!دیگر به 
شدت ترسیده بودم که به »امان« زنگ زدم و از او خواستم 
به دنبالم بیاید. من  و »امان« از مدتی قبل در فضای مجازی 
با هم آشنا شده بودیم و به صورت تلفنی ارتباط داشتیم اما 
وقتی به خانه »امان« رفتم و خانواده اش از ازدواجم مطلع 
شــدند بالفاصله از پسرشان خواستند تا مرا به خانه پدرم 

بازگرداند. »امان« هم مقداری طال و پول و یک گوشــی 
تلفن به من هدیه داد و مرا در نزدیکی منزلمان رها کرد. از 
آن روز به بعد با پسر دیگری در یکی از گروه های اجتماعی 
آشــنا شدم که با همسرش اختالف داشت و با یکدیگر به 
صورت تلفنی درددل می کردیم. در این شــرایط »وحید« 
برای برگزاری مراســم عروسی، دوباره به مشهد بازگشت 
و با دیدن بی مهری های من، عصبانی تر شد. پدرم نیز در 
حمایت از او بسیار سخت گیری می کرد به طوری که من 
در خانه حبس شده بودم و اجازه بیرون رفتن هم نداشتم. 
در همین روزها از غفلت پدر و برادرم اســتفاده کردم و با 
 فرار از منزل، خودم را به بهزیستی رساندم چرا که این بار 

نمی توانستم به جای دیگری بروم!
  ولی همان شب »وحید« به دنبالم آمد و مراسم عروسی 
برگزار شد، قرار بود یک ماه دیگر مرا به افغانستان ببرد و 
به همین دلیل منزلی را به مدت یک ماه اجاره کرد، اما چند 
روز بعد فقط با این بهانه که چرا بد نگاهش کرده ام، آتش 
سیگار را روی دستم خاموش کرد و در هوای سرد زمستان 
 مــرا از خانه بیرون انداخت. در حالی که برف به شــدت 
می بارید سوار اولین خودروی عبوری شدم ولی هیچ پول 
ومدرکی نداشتم این گونه بود که شروع به »گدایی« کردم 
تا برای خروج از کشــور پول جــور کنم. هر روز عکس 
 خودم را در روزنامه می دیدم که به عنوان »گمشده« منتشر 
می شد ولی من قصد بازگشت نداشــتم. بعد از چند ماه 
»گدایی« یک روز زنی میانسال مرا دید که روی پله های 
منزلش نشسته بودم. او مرا به کارگاه تولیدی خودش برد و 
در آن جا کار و زندگی می کردم اما »وحید« از طریق یکی 
از دوستانش متوجه شد و بدین ترتیب دوباره مرا به خانه 
بازگرداند و حبســم کرد. حاال دیگر سرنوشتم را پذیرفته 
بودم که یک روز »وحید« برای خرید سیگار از خانه بیرون 
رفت. ساعتی بعد خبر رسید که او با مغازه دار درگیر شده و 
او را با ضربه چاقویی که همیشه به همراه داشت، کشته است. 
او وسایلش را جمع کرد و چند روز پنهان شد اما باالخره 
توسط ماموران دستگیر و به قصاص نفس )اعدام( محکوم 
 شــد. من هم از این فرصت اســتفاده کردم و از او طالق 
گرفتم که اکنون هم در یک آرایشگاه زنانه مشغول کار هستم 

و... .

مرد  جســد  حوادث//  گروه 
با   طالفــروش همدانــی که 
بود  رسیده  قتل  به  کفش  بند 

در مغازه اش پیدا شد .
   سردار رضا زارعی، جانشین 
انتظامی استان همدان در تشریح 
این حادثه گفت: در بازار مظفریه 
یک  هم صنف های  همدان  شهر 
طالفروش در تمــاس با مرکز 
مشاهده  از  پلیسی  فوریت های 
جســد وی داخل مغــازه خبر 
دادنــد. بالفاصلــه تیمــی از 
آگاهی  پلیس  زبده  کارآگاهان 
در محل حاضر شــده و جسد 
مرد 4۶ ســاله را با دهان بسته 

کشف کردند.
  جانشین انتظامی استان همدان 
تحقیقات  براســاس  داد:  ادامه 
اولیه وی ســاعت هفت صبح 
وارد مغازه اش شــده اما توسط 
فرد یا افرادی با استفاده از یک 

بند کفش خفه شده است.

 با توجــه به پایین بودن کرکره 
مغازه، همســایه ها ابتدا متوجه 
قتل همکار خود نشــده بودند 
اما با نزدیک شدن به نیمه های 
روز آنها به موضوع حساس و 
مشکوک شدند و وقتی به مغازه 
وی نزدیک شدند دریافتند قفل 
کرکره و مغازه باز است به همین 
خاطر چند بار او را صدا زدند 

و وقتــی جوابــی 
نشــنیدند 

د  ر ا و

مغازه 

شــده و جسد او را پیدا کردند.
استان همدان  انتظامی  جانشین 
یادآورشد: تیمی ویژه در حال 
بررســی این پرونده و دوربین 
و  اســت  طالفروشــی   مغازه 
پــس از تکمیــل تحقیقــات 
اطالع رســانی  آن  جزئیــات 
می شود.ســردار زارعی درباره 
احتمال ســرقت زیورآالت نیز 
گفــت: طالیی در 
یــن  یتر و
مغازه 

وجود ندارد و هنوز مشــخص 
نیســت کــه صاحــب مغازه  
]قبــل از بــه قتل رســیدن[ 
نســبت به چیــدن زیورآالت 
اقــدام نکــرده بــود و طالها 
 هنــوز در داخــل گاوصندوق 
قــرار دارد یا به ســرقت رفته 

است.
  حسین بشری، معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان همدان 
گفت: یکی از کســبه راســته 
زرگرهای شــهر همدان به قتل 
رســیده است و در حال حاضر 
پیگیری ها برای دستگیری قاتل 
یا قاتالن ادامه دارد اما شواهدی 
از سرقت و بازشدن گاوصندوق 

نیز مشاهده نشده است.
  به گفته منابع محلی مقتول از 
کسبه فعال این بازار بوده و پیش 
از این نیــز در اختالفی لفظی 

مورد تهدید قرار گرفته بود .

طالفروش همدانی با بند کفش به قتل رسید

آگهی فراخوان مزایده مجدد عمومی 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس در نظر دارد انواع ضايعات و كاالهای 
اسقاطی و مستعمل را طبق جداول مندرج در اسناد مزايده و قیمت پايه 

اعالمی ، از طريق مزايده عمومی بفروش برساند .
۱- متقاضیان شركت در مزايده میتوانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/5 
الی  صبح   ۹ ساعت  از   ،  ۱۴۰۱/۰۹/8 مورخ  شنبه  سه  روز   لغايت 
آدرس  به   ، مزايده  اسناد  دريافت  و  اقالم  از  بازديد  جهت  ظهر.   ۱۲
بندرعباس - كیلومتر 20 جاده اسکله شهید رجايی - سه راهی خونسرخ - صندوق پستی 
3184/ 79145 شركت پااليش نفت بندرعباس - ساختمان مركزی - امور پیمانها - اتاق 

134 مراجعه نمايند . 
۲- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد مالی : حداكثر تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ 
۱۴/ ۱۴۰۱/۰۹ و محل تحويل ساختمان مركزی - كمیسیون معامالت - اتاق شماره 203 

میباشد . 
3 - تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهاد مالی : روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱5 ، 
ساعت ۱۴:3۰ در محل ساختمان مركزی پااليشگاه - كمیسیون معامالت - اتاق شماره 

203 میباشد . 
۴- میزان سپرده شركت در مزايده فوق 10% ) ده درصد ( كل مبلغ پیشنهادی میباشد . 

5 - شرح و مقدار تقريبی اقالم مورد مزايده به همراه قیمت پايه در جداول مندرج در اسناد 
مزايده ذكر گرديده است .  ) الزم به ذكر است مبنای محاسبه فروش تعداد / وزن ضايعات، 

باسکول پااليشگاه بندرعباس و بارنامه های تنظیمی نماينده فروشنده می باشد (
۶- فروش كلیه اقالم تحت مزايده به صورت يکجا و كامل مد نظر بوده و بايستی توسط 

خريدار بدون قید و شرط صورت پذيرد .
۷- خريدار عالوه بر پرداخت قیمت خريد ، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن به 

فروشنده میباشد .
۹- اين شركت در رد يا قبول هر يک و تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود . 

۱۰- ساير شرايط در اسناد مزايده به طور كامل درج گرديده است .
۱۱ - تلفنهای تماس :32367152 و 32367157 و 32367160- 076 

WWW.BAORCO.IR : سايت اينترنتی ما

نوبت دوم

روابط عمومی و بین الملل

آگهي دعوت به تجدید ارزیابي كیفي فراخوان عمومي
 مناقصه شماره 4-45-1401 - نوبت اول 

اداره کل راه آهن هرمزگان در نظر دارد بنابــر آئین نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 
نسبت به ارزيابي كیفي مناقصه گران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد .

۱- شرح مختصر موضوع مناقصه :  سرويس دهی و اياب و ذهاب كاركنان سیرو حركت سیرجان
۲- مبلغ برآورد : 67.140.000.000 ريال

3- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  12 ماه بوده و محل  اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد .
۴- شركت كنندگان در فراخوان میبايست  داراي اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه و دارای گواهی صالحیت 
معتبر پیمانکاری در رشــته حمل و نقل از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی باشــند . همچنین دارای گواهی 

صالحیت معتبر ايمنی از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی باشند .
5- مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابي کیفي : متقاضیان  مي توانند حداكثر تا ساعت15:00 روز سه شنبه 
مورخ 1401/09/08 با مراجعه  به ســامانه تداركات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir   و با 
پرداخت مبلغ 300،000 )ســیصد هزار( ريال از طريق لینک مربوط در سامانه فوق ، اسناد ارزيابی كیفی را 
دريافت نمايند . كلیه فرآيند برگزاری مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامین شركت در فرآيند ارجاع 
كار در سامانه مذكور انجام می پذيرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه فوق 

و دريافت گواهی امضای الکترونیکی ، نسبت به اخذ آنها اقدام نمايند .
۶- مهلت  و نحوه ارسال اسناد تكمیل شده : حداكثرتا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 از 

طريق سامانه فوق
۷- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .

8- مدت اعتبار ضمانت های شــركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه می باشد و به درخواست كارفرما به مدت 
سه ماه ديگر قابل تمديد می باشد .

پس از ارزيابي كیفي ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتیاز الزم را كسب نموده باشند جهت دريافت 
اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

اداره كل راه آهن هرمزگان

وزارت راه وشهرسازي
     شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

جشن تولد خونین در کرمان

شناسه آگهی : 1413727

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور خبرداد

متالشی شدن باند بزرگ قاچاق كاال و ارز در هرمزگان 
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خبری

شهرستان

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
صورت پذیرفت

افتتاح نخستین جشنواره دستاوردهای مردمی قشم 
   زهرا غفوری _ گروه شهرســتان// نخســتین جشنواره 
دســتاوردهای مردمی قشــم » شــهریما « با حضور رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم و جمعی 
از مسئوالن جزیره افتتاح شد.به گزارش خبرنگار دریا، افشار 
فتح الهی در این مراســم از صنایع دســتی و محلی به عنوان 
محصولی قابل افتخار یادکرد و بیان داشت: این تولیدات ریشه 
در فرهنگ و تاریخی دارد که  از گذشــتگان ما برجای مانده 
اســت.وی با اشــاره به هم زمانی این رویداد با مسابقات جام 
جهانی قطر گفت: این جشنواره فرصتی برای گردشگرانی است 
که ضمن حضور در مســابقات جام جهانی، تمایل به استفاده 
از ظرفیت های جزیره قشــم را دارند و می توانند با بازدید از 
این نمایشگاه، با آداب ورســوم جامعه محلی این منطقه آشنا 
شــوند. فتح الهی ظرفیت ها و قابلیت های جزیره را مثال زدنی 
خواند و گفت: درصدد طراحی نمایشگاهی دائمی برای عرضه 
محصوالت و صنایع دستی جامعه محلی هستیم تا ضمن پیوند 
تولیدکننده به مصرف کننده، پتانســیل های ارزشمند تولیدات 
باکیفیت روستاهای قشم را ابتدا به گردشگران داخلی و سپس 
به گردشــگران خارجی معرفی کنیم.به گفتــه وی، راه اندازی 
یک مکان دائمی برای عرضه صنایع دســتی و محلی، امکان 
متوازنی برای معرفی تمامی روســتاهای جزیره فراهم کرده و 
به برندسازی و رونق اقتصادهای خرد و خانگی کمک می کند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در هر حوزه ای 
که به ظرفیت های مردمی اجازه بروز دادیم، شاهد جهش ها و 
پیشرفت های بی شماری بودیم و وظیفه ما به عنوان یک مسئول 
در دولت مردمی، فراهم سازی بستر ظهور و بروز توانمندی های 
ریشــه دار بومی و محلی با مشارکت مردم است. گفتنی است، 
این مراسم با حضور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم به همراه حجت االسالم غالمرضا حاجبی، 
امام جمعه شهرستان قشم، محمدحسین حسینی تختی، فرماندار 
شهرستان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان و شهرستان در 
محل نمایشگاه های بین المللی شهر قشم برگزار شد.»نمایشگاه 
شــهریما« با 40 غرفه عرضه محصوالت روســتایي جزیره، 
17 غرفــه محصوالت اقوام مختلــف ایران زمین، 40 اجرا و 
باز زنده ســازی آیین های محلی، 20 ســخنرانی آنالین، 30 
 کارگاه آموزشی یامال و پخش زنده مسابقات جام جهانی قطر

2022 ، تــا ۸ آذرماه 1401، از ســاعت 1۶ تا 24 در محل 
نمایشگاه های بین المللی شهر قشــم، پذیرای بازدیدکنندگان 

محترم می باشد .

  

  

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذهم(
یک دستگاه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری دارای پالک ثبتی ٤٦٦۸۰ فرعی از 3 اصلی )چهل و شش هزار و ششصد و هشتاد فرعی از سه اصلی ( مفروز و مجزا 
شده از 3۸٤٤٥ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۱۱٢ در طبقه ٢ به مساحت ۹٥.۰٤ ) نود و پنج متر و چهار دسیمتر مربع( واقع در طبقه دوم بلوک ۱۹ که )٤ / ٢( دو 
متر و چهل دسیمتر مربع آن بالکن در دو قسمت است واقع در بخش ٢ بندرعباس به نشانی آزاد شهر خیابان سپاه مجتمع تاید واتر که به نام مجتبی ابراهیمی فرزند 
مرتضی شماره شناسنامه 3۱۸ ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است: شماال: دیوار و پنجره است بطول هفت متر و بیست و پنج 
سانتیمتر شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی ، است . اول دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول دو متر و سی سانتیمتر دوم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول 
یک متر و بیست سانتیمتر سوم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول هشت متر و نود سانتیمتر جنوبا : در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی ، قسمت چهارم آن غربی 
است. اول دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول یک متر و بیست سانتیمتر دوم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول دو متر و هشتاد سانتیمتر سوم دیوار و پنجره و لبه بالکن 

بطول چهار متر و چهل سانتیمتر چهارم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول سه متر و هشتاد سانتیمتر پنجم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول یک متر و بیست سانتیمتر غربا : در پنج قسمت ، که 
قسمتهای دوم و چهارم آن جنوبی ، است .

 اول درب و دیوار است بطول سه متر و چهل سانتیمتر به راه پله مشاعی دوم درب و دیوار است بطول یک متر به راه پله مشاعی سوم دیواریست بطول یک متر و ده سانتیمتر به داکت چهارم 
دیواریست بطول شصت سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست مشترک بطول پنج متر و هشتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۱۱۱ بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و برابر گزارش 
کارشناس رسمی دادگستری آپارتمان مورد نظر در طبقه دوم از ساختمان ٤ طبقه با نمای سیمان که در زمان بازدید به صورت مسکونی مورد بهره برداری قرار گرفته است با مشخصات دارای 
دو اتاق خواب ، آشپزخانه اپن ، سرویس بهداشتی و حمام می باشد ، درب ورودی و اتاق ها چوبی و درب سرویس های بهداشتی ، پنجره سالن و اتاق آلومینیومی، فرش کف سالن و اتاق 
سرامیک ، دیوار سالن گچ ، سقف سالن گچ کاری ساده به همراه ابزار دور، اتاقها دارای کمد دیواری چوبی و ام دی اف، کابینت فلزی و دارای پارکینگ قطعه ٤ به مساحت ۱۰ متر مربع و با 
توجه به موقعیت محل قرار گیری ، وضعیت و کیفیت ملک ، قدر السهم ملک از عرصه ارزش اشتراکات و بدون در نظر گرفتن سوابق مالکیتی و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته 
باشد و یک ششم سهم خانم بتول دارابی گاکیه به مبلغ ۱۰۸٥۰۰۰۰۰۰ ریال )یک میلیارد و هشتاد و پنج میلیون ریال ( ارزیابی و قطعی گردید لذا مورد مزایده از ۱۰۸٥۰۰۰۰۰۰ سهم از تعداد 
٦/٥۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم از ششدانگ پالک فوق الذکر )شش میلیارد و پانصد و ده میلیون ریال ( برگزار می گردد پالک فوق به موجب سند نکاحیه شماره: 3۸٤3٥ مورخ۱3۷۱/۱۱/٢٢ دفترخانه 
ازدواج شماره ۸ و طالق شماره ۱٢ شهر کرمانشاه استان کرمانشاه منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره کالسه ۱٤۰۰۰۰۹۸۷ علیه وراث مرحوم مجتبی ابراهیمی ) محمدمهدی 
ابراهیمی و فائزه ابراهیمی و بتول دارابی گاکیه ( در این اداره گردیده است و با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ۱٤۰۱/۰۹/۱3 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس 
از ساعت ۹ صبح الی ۱٢ ظهر از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است ما به التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
 که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد 

شد. 
 الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به ،آب ،برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 

به برنده مزایده مسترد خواهد شد . ٢۷٦ م/الف -  تاریخ انتشار : ۱٤۰۱/۰۹/۰٢

چمنی  -  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرعباس

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱٤۰۰۰۰۹۸۷ یک دستگاه خودرو سواری پژو ، تیپ ٤۰٥ GLXI رنگ نقره ای ، نوع رنگ متالیک ، مدل ۱3۹۰ به شماره انتظامی 
۸٤-۷3٢د3۱ به شــماره شاســی NAAM۱۱CA3BE۰۷۹٦3۱ و شماره موتور ۱٢٤۹۰۰٢۹٤٦۰ متعلق به مجتبی ابراهیمی که به موجب سند ازدواج : 3۸٤3٥ 
مورخ۱3۷۱/۱۱/٢٢ دفترخانه ازدواج شماره ۸ و طالق شماره ۱٢ شهر کرمانشاه استان کرمانشاه منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره فوق علیه 
وراث مرحوم مجتبی ابراهیمی ) محمد مهدی ابراهیمی و فائزه ابراهیمی و بتول دارابی گاکیه ( گردیده که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی، خودرو فوق 
توسط راهنمایی و رانندگی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات خودرو سواری پژو با مشخصات موتور سالم ، کیلومتر شمار ۰۰۰/٢۱٤ 
کیلومتر، وضعیت اتاق و بدنه : کاپوت ، گلگیرهای جلو چپ و راست تعویضی ، درب های چپ آثار ضربه دارد ، درب صندوق و گلگیرهای عقب آثار رنگ 
دارد ، گلگیر عقب راست آثار تورفتگی و ضربه دارد ، وضعیت دستگاه انتقال قدرت سالم ، داشبورد و صندلی ها و تودوزی سالم ، شیشه ها و آینه ها و تودری ها 

سالم ، وضعیت الستیک ها دارای ٢۰ درصد آج و یک ششم سهم خانم بتول دارابی گاکیه به مبلغ ۱۹۱/٦٦٦/۰۰۰ ) یکصد و نود و یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار ریال ( ارزیابی 
و قطعی گردیده لذا مورد مزایده ۱۹۱٦٦٦۰۰۰ سهم از تعداد ۱۱٥۰۰۰۰۰۰۰ سهم ششدانگ خودرو فوق الذکر )یک میلیارد و یکصد و پنجاه و میلیون ریال ( برگزار می گردد و پس از جری 
تشریفات قانونی از ساعت ۹ الی ۱٢ در روز یکشنبه مورخ ۱٤۰۱/۰۹/۱3 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد ، شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده ) به موجب یک فقره 
چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای رسمی بندرعباس( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد و مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و 

کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند و غیره به عهده برنده مزایده است .  ٢۷۷ م/الف - تاریخ انتشار: ۱٤۰۱/۰۹/۰٢
مریم چمنی 

 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندر عباس

آگهی مزایده عمومی 

  شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبات صورتجلسه شماره 9 مورخ 1400/06/28  شورای 
اسالمی شهر میناب و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها ، امالک ذيل  را از طريق مزايده عمومی به 
صورت اجاره واگذار نمايد .  لذا ازكلیه اشخاص دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه تداركات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمايند . 

توضیحات : ۱- تضمین شركت در مزايده میبايست به صورت ضمانت نامه بانکي يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 
0102963945003 بنام شهرداری میناب نزد بانک صادرات شعبه مركزی میناب  واريز و فیش واريزی را به همراه ديگر 

اسناد ارائه نمايد .
۲- تاریخ دریافت اسناد : از تاريخ 1401/08/29 لغايت پايان وقت اداری 1401/09/6 می باشد .  

3- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : از تاريخ 1401/09/7 
لغايت پايان وقت اداری 1401/09/17 می باشد .

۴-تاریخ بازگشایي پاکتها : روزسه شنبه مورخه 19/ 09/ 1401 راس ساعت 10 صبح .
5-مكان بازگشایي : شهرداري میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات .

۶- شركت كنندگان در مزايده می بايست نسبت به بارگذاری اسناد ، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمايند . 

۷- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مزايده  نزد شهرداری باقی خواهد ماند . ضمناً در صورت انصراف 

نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
۹- شهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مختار است . 

۱۰- هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايد خواهد بود . 
۱۱- ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده موجود می باشد . 

نشانی به  میناب  شهرداری  سايت  يا  و   0764-2230230 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت   -۱۲ 
 www.minabcity.ir مراجعه نمايند . 

شماره مزايده : 1400/1 ........ نوبت اول

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

مساحت كل
)مترمربع(

37/78
36
36

36,9
36
36
36
36
36 
36

45,63

قیمت كارشناسی اجاره 
يک سال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

240/000/000 ريال

قیمت كارشناسی اجاره 
هر ماه

20/000/000 ريال
20/000/000 ريال
20/000/000 ريال
20/000/000 ريال

20/000/000 ريال
20/000/000 ريال
20/000/000 ريال
20/000/000 ريال
20/000/000 ريال
20/000/000 ريال
20/000/000 ريال

مشخصات ملک
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه
مغازه

مبلغ تضمین شركت در مزايده 

12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال
12/000/000 ريال

آدرس

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک2366

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک2367

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2368

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2387

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2388

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2389

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2390

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2391

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2393

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2394

بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – روبروی هنرستان شهید بهشتی پالک 2395

رديفشماره 

روابط عمومی شهرداری میناب

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه شهرســتان//  معاون هماهنگی 
با  پارســیان  فرمانداری  عمرانی  امور 
اشاره به پیشــرفت ۳۶ درصدی محور 
مواصالتی بندر » شیو « پارسیان گفت: 
تکمیل این مسیر برای رونق صادرات در 
غرب هرمزگان به منظور صادرات و به 
خصوص صادرات به قطر دارای اهمیت 
راهبردی است و تحقق این هدف نیاز به 

تامین اعتبار دارد . 
   مبارک قاســمی اظهار داشــت: مسیر 
کنونی دسترســی به بندر شیو که در سال 
با تالش جهاد سازندگی احداث   13۶0
شــد 13 کیلومتر طــول دارد و اکنون با 
گذشــت زمان و ایجاد شــدن نیازهای 
جدید، نیاز به بهســازی آن احســاس 
می شود.وی ادامه داد: این مسیر عالوه بر 

اهمیــت تجــاری و بازرگانــی از نظر 
گردشــگری نیز دارای اهمیت بوده و در 
فصل بهار هرمزگان گردشگران فراوانی را 
جذب خود می کند و از سویی هم بهبود 
این مسیر از خواســته ها و مطالبه های 
مردم و بازرگانان فعال در منطقه اســت.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
پارسیان ادامه داد: مسیر دسترسی جدید 
به بندر شیو هم اکنون درحال احداث بوده 
و دارای 3۶ درصد پیشرفت فیزیکی است 
که تا کنون بــرای آن نزدیک به یک صد 
میلیارد تومان هزینه شده است.وی اضافه 
کرد: مســیر جدید هفت کیلومتر از مسیر 

قبلی دسترسی این روستا به جاده اصلی 
 کوتاه تر بوده که موجب تسریع در حمل 
و نقل کاال به این بندر می شود و از سویی 
هم برای تکمیل این مسیر به 200 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
   به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری پارسیان ابراز داشت: 
پیمانکار مسیر دسترســی بندر شیو هم 
اکنون درحال احداث ابنیه های این مسیر 
بــوده و در صورت تامین اعتبار می توان 
آن را تا پایان ســال جاری برای استفاده 
آماده کرد.بندر شیو با ساختاری تجاری 
در سال ۹0 طرح تکمیل ساخت این بندر 

به همت ســازمان بنادر و دریانوردی در 
قالب بنادر کوچــک چندمنظوره و موج 
شکن های مردمی در دســتور کار قرار 
گرفت و عملیات احداث آن در سال ۹4 
با رسیدن مساحت حوضچه این بندر به 
11/5 هکتار به پایان رسید و هم اکنون 
بنادر تحت مالکیت سازمان  در فهرست 

بنادر قرار دارد.
   این بندر در غرب اســتان هرمزگان)با 
فاصله 35 کیلومتری از شــهر پارسیان و 
1۸5 کیلومتری از بندر لنگه( تا کشور قطر 
11۸ مایــل دریایی)هر مایل معادل 1،۸ 
کیلومتر( فاصله دارد و بر همین اساس، از 

برترین ظرفیت های شهرستان پارسیان و 
استان هرمزگان به علت نزدیکی به کشور 
قطر بوده )دارای کمترین مســیر دریایی 
 در اســتان هرمزگان به بندر الرویس( و 
می تواند مورد توجه تجار و بازرگانان در 
زمینه صادرات کاال قرار گیرد.بندر شیو با 

فاصله 35 کیلومتری از شــهر پارسیان و 
1۸5 کیلومتری از بندر لنگه تا کشور قطر 
11۸ مایل دریایی )هر مایل معادل 1/۸ 
پارسیان  دارد.شهرستان  فاصله  کیلومتر( 
در 500 کیلومتری غرب بندرعباس مرکز 

استان هرمزگان واقع شده است .

محور بندر » شیو « پارسیان  به اعتباِر تکمیلی نیاز دارد

گــروه شهرســتان// مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با 
فرودگاهی  جدید  ترمینال  افتتاح 
هوشــمندترین  عنوان  به  کیش 
فرودگاه کشور، تکمیل باند جنوبی 
فرودگاه کیش، ساخت مدول دوم 
فاضالب جنوبی جزیره و همچنین 
طراحی نقشــه جامع گردشگری 
جزیره کیش به زودی شاهد تحول 
در حوزه های سخت افزاری و نرم 
جزیره  این  گردشــگری  افزاری 

خواهیم بود . 
   مهدی کشــاورز در جمع اعضای 
کمیسیون  گردشگری اتاق بازرگانی 
ایران، افزود: فرآیند توسعه در کیش 
طی ســالیان متمادی متوازن نبوده 

و از این رو شــاهد وضعیتی هستیم 
که جبــران آن نیازمند یک تالش 
علمی بی وقفه با حمایت همه جانبه 
با  است.کشاورز  فرادستی  نهادهای 
تأکید بر تکمیل زیرســاخت های 
گردشگری جزیره کیش، بیان کرد: 
مگر می شود برای ساخت این همه 
هتل در جزیره کیش سرمایه گذاری 
شــود ولی در این جزیــره هنوز با 
مشکالت زیرســاختی نظیر آب و 
برق و فاضالب دســت و پنجه نرم 
کنیم.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش اضافه کرد: با افتتاح ترمینال 
جدید فرودگاهی کیــش به عنوان 
هوشمندترین فرودگاه کشور، تکمیل 

باند جنوبی فرودگاه کیش، ساخت 
فاضالب جنوبی جزیره  مدول دوم 
و همچنیــن طراحی نقشــه جامع 
گردشــگری جزیره کیش به زودی 
شاهد تحول در حوزه های سخت 
افزاری و نرم افزاری گردشگری این 
جزیره خواهیم بود.به گزارش ایسنا، 
کشــاورز بیان کرد: وقت آن است 
که از گردشــگری توده وار فاصله 
بگیریم و تــالش کنیم با محوریت 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
اقدامات عملیاتی ویژه ای برای جذب 
گردشگر در تمامی ایام سال آن هم 
بــا محوریت نقــش آفرینی بخش 
خصوصی طراحی و عملیاتی نماییم.
وی در پایان ضمن دعوت از اعضای 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
ایران برای بازدید از زیرساخت های 
جدید گردشگری جزیره کیش اظهار 
خصوصی  بخش  خوشبختانه  کرد: 
جزیره کیش، بخشی توانمند، متعهد 
و دلسوز است و هر جا که به بخش 
خصوصی اعتماد شده شاهد پویایی 
و نشــاط اقتصادی در بخش های 

مختلف کشور بوده ایم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

کیش به هوشمندترین فرودگاه کشور 
مجهز خواهد شد

ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان // 
اداره کل  سرپرست معاونت میراث فرهنگی 
میراث فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی 
بنای  به یک  از خســارت زلزله  هرمزگان 

تاریخی در دژگان خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســپهر زارعی 
با اشــاره به این مطلب گفت: با وقوع زلزله 
پنج شنبه گذشته به مرکزیت بندرکنگ و بازدید 
میدانی از بناها تاریخی شهرســتان بندرلنگه، 

مشخص شد مدرســه محمدیه در روستای 
دژگان دچار خســارت شده است.سرپرست 
میراث  اداره کل  میراث فرهنگــی  معاونــت 
فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
ادامه داد: این خسارت و آسیب در جداره های 
اصلی طاق و ستون های این مدرسه تاریخی 

اتفاق افتاده است.
   او با اشاره به اینکه ترک های ایجادشده در 
پوشــش بام و طاق ها، عمیق و سازه ای بوده، 

افزود: در بارش های فصلی پیش رو شرایط 
استحکامی و ساختار بنا درخطر جدی است 
و نیــاز به تعمیر و مرمــت اضطراری این بنا 

ضروری است.
    زارعی تأکید کرد: بر اســاس ارزیابی های 
انجام شــده این بنا 45 درصد آســیب دیده 
 که مجموع خســارات ریالی بــه این بنای 
تاریخی در حــدود 15 میلیارد ریال برآورد 

شده است .

امین درساره - گروه شهرستان// 
گفت:  بندرخمیــر  شــهردار 
بندرخمیر نخستین جهان شهر 
تاالبی ایران اعتبار نامه خود را از 
کنوانسیون رامسر دریافت کرد .

   به گزارش خبرنگار دریا، جواد 
چهاردهمین  در  افزود:  محمودی 
اجالس جهانی کنوانسیون رامسر 
در ژنو سوئیس، اعتبار نامه شهر 
تاالبی برای نخســتین بار به دو 
شــهر ایرانی بندرخمیر در استان 
هرمــزگان و ورزنه در اســتان 
اصفهان اعطا شد.شهردار بندرخمیر 

پس از دریافت اعتبارنامه، ضمن 
معرفی شهر و فعالیت های انجام 
شــده در بندرخمیر، از همراهی 
و همدلی مردم طی این ســال ها 
برای دستیابی به این عنوان جهانی 
و همچنیــن ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور و وزارت 
 امورخارجه بابــت پیگیری ها و 
رایزنی ها قدردانی کرد. بندرخمیر 
پیش از این، عنوان شهر یادگیرنده 
یونســکو را نیــز کســب کرده 
 اســت و از این لحــاظ جایگاه 
بین المللی شایسته ای را برای خود 

ایجاد کرده است.  در حاشیه این 
اجالس، ایده خالقانه شهر تاالبی 
یادگیرنده بر اساس تجربه جهانی 
بندرخمیر در قالــب یک رویداد 
جانبــی و با حضــور نمایندگان 
کنوانسیون رامسر و شبکه شهرهای 
یادگیرنده یونســکو و با مدیریت 
شهرداری بندر خمیر مطرح گردید. 

شهر بندرخمیر با داشتن طوالنی 
ترین ساحل تاالبی ایران، به واسطه 
ســال ها تالش در جهت افزایش 
آگاهی مردم نســبت به تاالب و 
جلب مشارکت های اجتماعی در 
حفاظت از آن، پیش از این نیز به 
عنوان اولین شهر ملی تاالبی کشور 

معرفی شده بود .

بندرخمیر اولین »جهان شهر« 
تاالبی ایران شد

خسارت 15 میلیارد ریالی زلزله به مدرسه محمدیه دژگان
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گــروه اجتماعــی // سرپرســت دفتــر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
از اصالحیه قانون اطفــال و نوجوانان خبر داد و 
گفت: براساس این اصالحیه تعریف کودک کار از 

کودک خیابان جدا شد .
  محمدرضــا حیدرهایــی سرپرســت دفتر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور 
گفت: در قانون حمایت از اطفــال و نوجوان آمده 
است تا از کودک در معرض خطر حمایت کنند. در 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تکالیفی بر عهده 
دســتگاه های مختلف در زمینه کودک در معرض 
مخاطره گذاشته شده است که در آنجا انواع وضعیت 
»مخاطره« نامیده شــده اســت. یکی از وضعیت 
مخاطره وادارا کردن کودک به کار است. طبق قانون 
کار، کار برای کودک کمتر از 15 سال ممنوع است. 
ما چند موضوع را در بند ۶ قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان مد نظر بود که تغییر کند.کودک خیابانی، 
کودکی اســت که در خیابان تکدی گری می کند یا 
به مشــاغل کاذبی مانند اسفنددودکنی و واکس زدن 
مشغول است. کار آنها در خیابان است و به نام کودک 
کار خیابان شناخته می شوند. اما کودک کار، کودکی 
اســت که در ازای مزد یا بدون مزد مجبور اســت 
ســاعاتی را کار کند. وی خاطرنشان کرد: ما برای 
اصالح آیین ماده ۶ مصوب 1400 یک آیین نامه ای 
را به هیات وزیران پیشــنهاد دادیــم که 27 مهرماه 
امسال )1401( اصالحات ابالغ شد. یکی جدا کردن 
موضوع کودک کار از کودک خیابانی است که تصمیم 
گرفتیم درخواست بدهیم و این موضوع انجام شد. 
اکنون کودک کار از کودک خیابان جدا شده است که 

در اصل قانون نبود. 
  کمک تشــکل های مردم نهاد برای ســاماندهی 

کودکان کار
   سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: قانونگذار هر 
گونه کار را برای کودک کمتر از 15 ســال منع کرده 
است و بین 15 تا 1۸ سال به شرط اینکه در مشاغل 
ســخت و زیان آور مشــغول نباشند و یک ساعت 
نیز از ســاعت کاری آنها کم شود اجازه کار را داده 
 اســت. همچنین در اصل قانون استفاده از ظرفیت

تشــکل های مردم نهاد عنوان نشــده بود و صرفا 
دســتگاه های حمایتی مانند ســازمان بهزیستی و 

کمیته امداد تصویب کرده بود که در موضوع کودکان 
خیابانی فعالیت کنند. در اصالحیه ماده ۶، تشکل های 
مردم نهاد را اجازه دادند به دستگاه های حمایتی در 
موضوع ساماندهی کودکان کار کمک کنند.حیدرهایی 
افزود: یکی از بندهای مهم که اکنون تصویب شــده 
موضوع جمع آوری کودکان کار و خیابان است. یعنی 
پلیس موظف شده است عالوه بر شناسایی اگر کودک 
کار و خیابانی را مشــاهده کرد در معرض مخاطره 
است یا سالمتی جسمی، جنسی و روانی کودک در 
خیابان یا کارش مورد تهدید قرار گرفته موظف شده 
نسبت به جمع آوری کودک اقدام کند. این موضوع هم 
به بندهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اضافه 
شده است. یکی از دستگاه های اصلی که قانونگذار 
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نوشته، سازمان 
بهزیستی است.وی اضافه کرد: اکنون موضوعی که 
به بهزیستی سپردند شناسایی، جذب، حمایت های 
اجتماعی و درصورت لزوم نگهداری کودکان خیابانی 
و در معرض مخاطره است یعنی وظیفه جمع آوری 
را از عهده بهزیســتی خارج کردیم و ما فقط وظیفه 
شناســایی و جذب داریم. در قانون قبلی –مصوب 
13۹۹- نیز وظیفه جمع آوری به بهزیســتی سپرده 
نشده بود. اکنون قانون تاکید کرده است وظیفه جمع 
آوری برعهده نیروی انتظامی است. یعنی اگر پلیس 
کودک در وضعیت مخاطره دید که سالمت جسمی، 
جنسی و روانی او مورد تهدید قرار گرفت، تکلیف 
شده که نسبت به جمع آوری کودک اقدام کند و در 
اختیار دستگاه های حمایتی قرار دهد. در این قانون 
تصریح شده که نیروی انتظامی موظف است با استفاده 

از ظرفیت پلیس اطفال این کار را انجام دهد.
  استفاده از مددکاران در پلیس اطفال

  سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور گفت: مرحله نهایی الیحه 
پلیس اطفال در کمسیون قضایی در حال تدوین است 
و در حال نهایی شــدن است. بهزیستی مستقیما در 
پلیس اطفال همکاری ندارد اما فراجا موظف شــده 
که در بدنه پلیس اطفال از روانشناسان و مددکاران 

باتجربه در حوزه کودک اســتفاده کند.حیدرهایی 
تصریح کرد: آنچه قانون در تعریف کودک گفته است 
این است که هر فرد کمتر از 1۸ سال شمسی کودک 
اســت اما آنچه که در قانون کار آمده است، کار را 
بــرای کودک کمتر از 15 ســال کامال ممنوع کرده 
اســت و کودک 15 تا 1۸ سال را مشروط براینکه 
مشاغل سخت و زیان آور مانند کار در معدن به کار 
گرفته نشود، قانونگذار اجازه داده کار کند و شروط 
دیگری گذاشته است مانند اینکه حداقل یک ساعت 

از ساعات کاری کودک کم شود.
  نگهداری ۶۰۰ کودک خیابان در بهزیستی

  وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶2 مرکز آموزشی 
و حمایتــی روزانه داریم که همــه آنها به صورت 
غیردولتی اداره می شــود، افزود: وظیفه این مراکز 
شناسایی، جذب، ساماندهی و نگارش پرونده های 
مددکاری و پرونده های شخصیت کودکان است. این 
مراکز در کل کشور مستقر هستند. 21 مرکز در تهران 

داریم و باقی مراکز در ســایر نقاط کشور 
هستند.

دفتر  سرپرســت 
آسیب  امور 

دیدگان 

عــی  جتما ا
بهزیستی  ســازمان 

کشــور گفت: در حال حاضر 20 مرکز نگهداری 
کودکان خیابانی در کشــور داریــم که به صورت 
دولتی اداره می شــود و به طور مســتقیم زیر نظر 
بهزیســتی اســت. اگر والدین کودکی صالحیت 
نگهداری از کودک را نداشــته باشند، احضار می 
شوند و اگر حس کردیم کودک در وضعیت مخاطره 
 اســت به مرکز نگهداری کــودکان خیابانی ارجاع 
می شــود.به گفته وی، از ابتدای سال حدود ۶00 
کودک در مراکز بهزیســتی، نگهداری شدند که ۸5 
درصد کودکان خیابانی در کل کشــور اتباع هستند 
که از این ۸5 درصد ۹0 درصد آنها افغان هستند.بنا 
بر این گزارش، هیأت دولت در جلسه روز یکشنبه 
پنجم اردیبهشت 1400، الیحه »پلیس ویژه اطفال و 
نوجوانان« را بررسی و تصویب کرد. الیحه مذکور 
مشتمل بر 50 ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل 
پلیس ویژه و شــرایط و ویژگی هــای آنها، حدود 
صالحیت  و تکالیف پلیس ویژه، پیش  بینی ساز و 
کارهای حمایتی الزم مانند اســتخدام زنان پلیس، 
جداسازی از بزرگساالن، تشریفات خاص اعزام نزد 
 مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از 

روش های 

غیرقضایی 
در مواجهــه بــا 

جرایم کــودکان و نوجوانان با تکیــه بر اصول و 
مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است.همچنین قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان در جلســه علنی روز 
سه شنبه۹۹/02/23 تصویب شد و خردادماه سال 
۹۹ از ســوی رییس جمهور ابالغ شــد. آیین نامه 
اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در 
معرض خطر یا بزه دیده نیز در خرداد ماه همان سال 
تصویب شد.مطابق این آیین نامه، طفل و نوجوان در 
معرض خطر، فردی اســت که با توجه به ماده )3( 
قانون فوق، در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به 
سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، اخالقی، امنیت و 
یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین 
طفل و نوجوان بزه دیده نیز به فردی اطالق می شود 
که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شــده است.  
براین اساس، سازمان بهزیستی که مسئولیت اصلی 
حمایت از اطفال و نوجوانــان در معرض خطر و 
بزه دیده را برعهده دارد، با مشــارکت دستگاه های 
اجرایی، نهادهای حمایتــی و مددکاران اجتماعی 
نسبت به شناســایی، پذیرش، حمایت، نگهداری 
و توانمندســازی این گروه اقدام می کند.همچنین 
مددکاران اجتماعی بهزیســتی یا مأموران نیروی 
انتظامی مکلفند در موارد مشــاهده طفل و نوجوان 
بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در 
وضعیت مخاطره آمیز، نســبت به ثبت اطالعات و 
شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز 
به اقدامات حمایتی، وی را بــه خانواده تحویل و 
موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به 
حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه های بهزیستی 

معرفی کنند.
  به گزارش همشهری آنالین، مددکاران اجتماعی 
مراکز فوریت هــای خدمات اجتماعی پس از 
شناســایی طفل و نوجــوان در معرض خطر 
یا بزه دیده، نســبت به تشــکیل پرونده، ثبت 
مشخصات و سایر اطالعات وی اقدام می کنند. 
بعــد از پذیرش طفل و نوجــوان، چنانچه وی 
دارای ولی خاص، قیم یا سرپرست قانونی بوده و 
بازگشت فرد نزد آنان بالمانع باشد، مددکاران اقدام 
الزم را جهت برقراری ارتباط با اشــخاص مذکور، 
بازگرداندن طفل و نوجوان به خانواده، پیشگیری از 
جدایی و بروز خطر مجدد و ارائه خدمات تخصصی 

یا حمایت مالی به عمل می آورند .

اصالحیه جدید قانون اطفال و نوجوانان ؛

 كودک كار از كودک خیابان جدا شد
فروردین :

خواسته های تان را به دیگران تحمیل نکنید، چون 
 هیچ کمکی به تحقق اهداف تــان نمی کند. امروز 
می توانید از تعامالت تان با دیگران نفع ببرید، البته به 
شرط این که سعی نکنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید و نقش 
فرمانده داشته باشید. این راهکار دیپلماتیک به این معنی نیست که 
 باید دســت از رویاهای تان بردارید، بلکه به شما توصیه می شود 
که اگر می خواهید احساســات تان را پرورش دهید، در مســیر 

موفقیت تان بیشتر از قبل با دیگران ارتباط برقرار کنید .
   اردیبهشت :

اگر از وظایف کاری تان چشم پوشی نکنید می توانید 
 پیشــرفت خوبی داشته باشــید. اما اگر مدام به دنبال 
راه های میانبر باشــید تا کارها را سریع تر به سرانجام 
برسانید ممکن است بدون این که نتیجه ای بگیرید فقط منابع تان را 
هدر دهید. به دنبال مســیرهای جدید نباشید، همان راهی را بروید 
 که پیشــتر دیگران هم از آن عبور کرده اند. اگــر امروز کاری را به 
تعویق بیندازید، بدانید که دیرتر انجام دادن آن انرژی بیشتری از شما 

می گیرد .
  خرداد :

امروز می خواهید برنامه های لذت بخش برای خودتان 
ترتیب دهید، اما این روند با نقشــه های اطرافیان تان 
هماهنگ نیست. می توانید همه چیز را همان طوری که 
هست ببینید، یعنی بدون این که تحت تاثیر احساسات 
و عواطــف تان قرار بگیرید، امــا دل تان نمی خواهد که بیش از این 
از احساسات تان جدا بیفتید. دیر یا زود نیت های واقعی شما آشکار 
خواهد شد و دیگر نمی توانید آن ها را پنهان نگه دارید. اگر از همان 
ابتدای مسیر با صداقت پیش بروید همه چیز آسان تر خواهد گذشت .

    تیر :
امروز ممکن اســت دوباره با یک مشــکل احساسی 
قدیمی روبرو شوید و آن را بارها و بارها در ذهن تان 
بچرخانید تا راه حلی پیدا کنید. ترجیح می دهید حرفی 
نزنید، چون به نظرتان دیگران می دانند که چه در سر دارید و نیازی 
به گفتن شما نیست. یادتان باشد که سرکوب خواسته های تان و پنهان 
نگه داشتن آن ها شــما را از هدف دور می کند. به نفع تان است که 
احساسات تان را آشکارا بروز دهید، نگران هم نباشید چون هیچ کس 

شما را به خاطر صداقت تان سرزنش نخواهد کرد .
    مرداد :

امروز ممکن اســت در آخرین لحظات به کمک تان 
بیایند. خوشــبختانه نیازی نیست چیزی طلب کنید، 
دیگران از این که با شــما همراه شوند حس خوبی 
خواهند داشت. اما یادتان باشد که همراهان تان ممکن است نتوانند 
به سرعت شما کار را پیش ببرند. نا امید نشوید و از آن ها به خاطر 
هر مقدار کمکی که می دهند تشکر کنید. حواس تان هم باشد که به 

موقع لطف آن ها را جبران کنید . 
 شهریور :

امروز شاید نتوانید کارهای تان را چندان پیش ببرید، 
چون یکی از اطرافیان شروع به حسادت کرده و مانع 
راه تان شده است. اگر تمایل دارید که آرامش تان به 
هم نخورد، بهتر است راهکارتان را متعال سازی کنید تا چیزی به کسی 
برنخورد. یادتان باشد که دیرتر هم می توانید به اهداف تان برسید، فعال 
بگذارید آتش حسادت ها خاموش شود. نگذارید اهداف تان باعث 

خراب شدن روابط تان با کسانی شود که برای تان مهم هستند .
   مهر :

با چندین مانع روبرو هســتید که انگار نمی خواهند 
 از جلــوی راه تان کنار بروند، اما بازگشــت ماه به 
 نشانه ی شما این قابلیت را برای تان به همراه آورده که 
واقع بینانه به مشکل تان نگاه کنید. ممکن است یک نفر بدون دعوت 
به کمک شما بیاید، بهتر است به جای این که لج بازی کنید به طریقی 
با حضور او کنار بیایید. بدانید که کار زیاد کلید حل مشکالت تان 
نیست، در عوض باید به تکه تکه ی اطالعات تان خوب نگاه کنید 

تا آن ها را در جای درست قرار دهید .
   آبان :

دوست دارید که از جمع فاصله بگیرید، اما شاید فرصت 
مناســب برای تان پیش نیاید. با این که از مشارکت 
کردن با دیگران خوش تــان می آید، اما دیگر از این 
وضعیت تکراری خسته شده اید. صبور باشید و بدانید که روزهای 
پر استرســی پیش رو دارید. برای این که از شدت فشارها فاصله 
بگیرید به ندای قلب تان گوش کنید تا زمان درست را به شما اعالم 
کند. شاید باورتان نشود، اما گر کمتر خودتان را جدی بگیرد همه 

چیز بهتر می شود .
  آذر :

امروز به راحتی می توانید خودتان را عصبانی کنید، 
به ویژه اگر بخواهید برنامه هایی را که ترتیب داده اید 
نهایی کنیــد. انگار در انتخاب های تان دچار تردید 
شده اید. به جای این که به دنبال تصمیم نهایی باشید، بهتر است به 
مسیرهای مختلفی که شما را به مقصد می رسانند فکر کنید. بدانید 

که رسیدن به ستاره ی بخت تان کار چندان سختی نیست .
  دی :

 بهتر اســت بــه موانع و فشــارهایی که در مســیر 
موفقیت تان پیش آمده خوب فکر کنید. اگر بتوانید تعادل 
را برقرار ســازید، حتما به اهداف و خواسته های تان 
خواهید رســید. درباره ی نگرانی های تان با دیگران 
گفتگو کنید، چون این کار از شدت استرس های تان کم خواهد کرد. 
اما حواس تان باشــد که از جاده منحرف نشوید، ممکن است همان 

لحظه که مسیر باز شد دوباره بسته شود .
  بهمن :

 در گفتگوهایــی که امروز شــرکت می کنید باید با 
فکر بــاز وارد شــوید، چون اصال معلوم نیســت 
که این حرف هــا به کجاها خواهد کشــید. انگار 
 دل تان می خواهد چیزهای تــازه یاد بگیرید و تمایلی به بحث 
 درباره ی موضوعات تکراری نداریــد. حواس تان به حرفی که 
می زنید باشد، چون ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید. برای 
 این که ناخواسته مشــکلی پیش نیاید و کسی هم ناراحت نشود 

حواس تان به پیچیدگی های موضوع بحث باشد .
 اسفند : 

امروز ممکن اســت به این نتیجه برســید که اهداف قبلی 
شــما آن قدرها هم که فکر می کردید مهم نبودند. نه این 
که فکرتان تغییر کرده باشــد، بلکه دیدگاه تان وســعت 
بیشــتری گرفته و اکنون افق های تازه تری را می بینید. به جای این که 
اشتباه کنید و بعدا مجبور شــوید برای جبران شان کلی انرژی مصرف 
 کنیــد، به نفع تان اســت که از همیــن اآلن به ســراغ کاری بروید که 
ارزش اش را دارد .بگذارید آهنگ زندگی شما را به رقص دربیاورد! ذهن 
 رویاپرداز شــما با کهکشان ها پیوند دارد، اما شما این پیوند را به چشم 

نمی بینید .
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بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی  

  قسمت یازدهم
      دولــت مرکزی که خودازنقض بی طرفی 
ایران ازســوی متفقین به شدت ناراضی بود. 
 قلبا حرکت های مردمی راعلیه اشــغالگران 
می ســتود. بنابراین دراین دوره دولت ایران 
ســعی می کــرد باجنگلی هاکــج دارومریز 
رفتارکنــد. درطرف مقابل جنگلی هاســعی 
می کردند وفاداری واحتــرام خودرابه دولت 
مرکزی ایران نشان دهند. واقعه مهمی که دراین 
دوره باعث شدبه سردارجنگل اتهام جانبداری 
ازبلشویکها بزننداینکه بعد از انقالب بلشویکی 
روسیه 1۹17 نیروهای روس ازایران خارج 
شدندودراین خروج قوای جنگل راه رابرای 
آنها هموارکردند، اماآخرین دسته روس ها یعنی 
قوای ژنرال بیچراخوف که دارای افکارتزاری 
بود، وضعیتی متفاوت داشت. او با انگلیسی ها 

به فرماندهی ژنرال دســترویل متحدشده بود 
بجنگد.  بابلشویکها  قفقازبرودودرآنجا  به  که 
انگلیسی ها ازمیرزا خواستندکه ضمن اجازه 
عبور قوای آنها ازگیالن، تعدادی ازپاسگاهها را 
دراختیارآن ها قراردهندتا بوسیله آن تدارکات 
 پشــت جبهه قفقاز میسرشــود. میرزاقبول 
نمی کند، بــه ناچاردرکنارپل منجیل جنگ 
ســختی درمی گیرد، قوای روس به وســیله 
توپخانــه دوربردبرقوای جنــگل که آرایش 
نظامی نامناسبی داشتندپیروز می شود و راهی 
انزلی می گرددورشت به دست قوای انگلیس 

می افتد.
   دراین دوره جنگ بین جنگلی هاوانگلیسیها، 
ســرانجام باوساطت کنســول فرانسه آتش 
بس برقرارمی شــود. درهمین ایام درتهران 
وثــوق الدوله به قدرت می رســد. اوابتدا به 
میرزا پیشــنهاد می کند که ضمن تامین جانی 
به عتبــات برودوقوایــش رادراختیاردولت 
قراردهد. وثوق الدوله بعدازمخالفت میرزابااین 
پیشنهاد تیمورتاش بابیست هزارقزاق به عنوان 
هاراسرکوب  فرســتادتاجنگلی  گیالن  والی 
کنددراین روزهابودکه حاج احمدکسمایی یکی 
 ازسران موثرجنگل خودراتسلیم کرد. میرزاکه 
بجنگدتصمیم  باهموطنانش  خواســت  نمی 
گرفت به سمت شرق گیالن عقب نشینی کند . 
ادامه دارد...

گروه اجتماعی // کارخانه ای که »هیوالها« در آن 
متولد می شدند فقط یک جلوه هالیوودی تخیلی 
در یک انیمیشن جذاب نبود بلکه نمایی از تالش 
برای تولید انســان هایی کپی شده بود که همه 

ابعاد زندگی شان به هم شباهت داشته باشد . 
  در این نما از سبک زندگی، همه باید یک شکل 
و هم قواره شــوند و اگر تفاوتی وجود دارد فقط 
باید در جزئیات باشــد. چنین انسان هایی باید 
نیاز های مشترکی نیز داشته باشند و در یک زمان 
توجه شان به یک موضوع خاص معطوف شود و 
درست مثل همان کارخانه هیوالسازی، افرادی 
با اشــتراکات ظاهری زیاد از خط تولید خارج 
شوند. همه این مسائل نیز یک هدف بیشتر ندارد؛ 
زنده نگه داشتن چرخ انواع و اقسام صنایع با این 
توجیه عامه پســند که روز به روز باید زیباتر شد 
و برای این زیبایی خرج کرد.داستان ناخن هایی 
که هر روز در ایران و جهان کاشــته می شود و 
دست هایی که روز به روز بیشتر به یکدیگر شبیه 
می شوند نیز از همین فلسفه آب می خورد، چون 
صنعت زیبایی اگر بی مشــتری بماند فاتحه اش 
خوانده است و برعکس اگر افراد مجاب به زیباتر 
شدن شوند و به سبک های جدید خلق جذابیت 
رو بیاورند این صنعت ریشه دارتر می شود. البته 
این ســبک زندگی با همه الگو های یکســانی 
که عرضه می کند، چیزی به جــز ظاهر افراد را 
هدف نمی گیرد، ظاهــری که مدام باید با فرمان 
گردانندگان صنعت زیبایی تغییر شــکل بدهد و 

میزبان ابداعــات و رنگ و لعاب های 
تازه باشد. درواقع ذهن ها 

باید بر محاســن 
ی  هــر ظا

کز  متمر

و  شود 
ی  غه ا غد د

از  غیــر  بــه 
که  صفحاتی  دنبال کردن 

چنین خدماتی را عرضه می کنند نداشــته باشد. 
این همان تغییر ســبک زندگی با روشی نرم و 
پنبه ای اســت؛ پنبه ای که سر فرهنگ های بومی 
و اصیل را می برد، ولی کسی دردش را احساس 
نمی کند، بلکــه مصرف کنندگان به آنچه مصرف 
کرده اند تفاخر هم می کنند و برای هرچه جلوه گر 

بودن وقت و انرژی می گذارند.
* صنعتی که آمد تا بماند

  ناخن مصنوعی را یک دندانپزشک آمریکایی در 
دهه 50 میالدی خلق کرد، پزشک مذکری که با 
یک ورقه نازک آهن و با دستگاه تراش دندان، از 
یک تکه ورق، چیزی شبیه ناخن ساخت. او این 
کار را کرد، چون در یکی از روز هایی که مشغول 
کار روی دندان یک بیمار بود ناخنش آسیب دید 
و طبیعتا کار بدون ناخن برایش ســخت می شد. 
ولی معلوم نیست او و برادرش به چه علت تصمیم 
گرفتند اولین خط تولید ناخن مصنوعی این بار 
نه با ورق فلزی که با نوعی پلیمر انعطاف پذیر را 
تولید کنند، شاید آن ها شنیده بودند که چند سده 
قبل بانوان یونانی با استفاده از ورق هایی خاص 
یا قرار دادن پوســت پسته روی ناخن های خود 
برای زیباتر شدن تالش می کردند. به هر حال هر 
چه بود، صنعت رو گرداندن از ظاهر طبیعی ناخن 
و گذاشتن نقاب زیبایی بر آن رونق گرفت و مدام 
در مورد فوایدش تبلیغ شــد تا این که میلیون ها 
نفر در جهان مصرف کننده دائمی این محصول و 
جویندگان پر و پا قرص محصوالت و طرح های 
نزدیک  باشــند. درواقع  جدید 
که  است  به70ســال 
صنعت خدمات 
با  زیبایی 
و  جد 

جهد 
ی  و ر
از  اســتفاده 
مصنوعی  ناخن های 

)که یک شعبه آن کاشت ناخن است( تمرکز دارد 
و موفق هم عمل کرده، چون دست های شبیه به 
هم دست هایی که انگار از یک کارخانه و از یک 
نوع تفکر بیرون آمده اند همه جا دیده می شــوند 
بدون آن که کسی درباره مضرات این کار حرف 

بزند. 
*  معجون ضدسالمت

   ناخن ها وقتی کاشــته می شوند و جال دارند، 
ظاهرشان فریبنده است، اما همین که چند روزی 
از دســت ها کار کشیده می شــود و ناخن های 
اصلی رشد می کنند این هوو های مصنوعی دیگر 
جلوه ندارند. آن وقت اســت که نوبت به تعویض 
ناخن ها می رسد؛ یعنی ثبت یک درخواست تازه 
از صنعــت خدمات زیبایی. امــا در همان حال 
که ناخن های کاشــته شــده از ریخت می افتند 
ناخن های حبس شــده در زیر آن ها نیز گرفتار 
ماجرا های پیچیده ای می شــوند که مردم عادی 
آن را به زشــت و خراب شــدن ناخن ها تعبیر 
می کننــد و متخصصان به ایجاد انواع و اقســام 
بیماری و النه کــردن میکروب ها و قارچ ها در 
ناخن. امیرهوشــنگ احسانی، متخصص پوست 
و مو می گوید: »مشــکل اساسی کاشت ناخن 
این است که می تواند پایه اصلی ناخن را از بین 
ببرد و به »مینا« و »ماتریس« که دو بخش اصلی 
ناخن هستند صدمه وارد کند.« به گفته او تخریب 
مینای ناخن قابل ترمیم نیســت و درمان اگزما 
و خارش های شــدیدی که پیرامون ناخن ایجاد 
می شود و حاصل استفاده از چسب های شیمیایی 

است، به آسانی درمان نمی شود.
   محمد سعیدی، دیگر متخصص پوست و مو نیز 
از آســیب به بافت ناخن به واسطه تکرار کاشت 
اشــاره می کند و ماجرایی را که دور از چشــم 
افراد رخ می دهد، این چنین به تصویر می کشــد: 
»با کاشت ناخن، بافت آن دچار مشکل می شود 
به طوری که در آن روزنه هایی ظاهر می شــود 
که به دلیل اســتفاده از مواد شــوینده و آب، به 
محل خوبی برای رشــد قارچ ها تبدیل می شود. 
قارچ ها با گذشت زمان رشد می کنند، اما از دید 
فرد پنهان می مانند تا زمانی که ناخن برداشــته 
شــده و فرد متوجه بیماری حادش می شــود.« 
به گفته او اگر مینای ناخن از بین برود در اغلب 
موارد ترمیم نمی شــود و در برخی افراد فقط با 
گذشت زمان طوالنی ناخن به حالت طبیعی اش 
برمی گــردد. اما آیــا گرداننــدگان این صنعت 
چیزی از این حقایق بــه مردم می گویند؟ خیر. 
آن ها اگر با شکایت مردم نیز رو به رو شوند همه 
تقصیر هــا را به گردن ناخن کار هــای غیرماهر 
 می اندازند کسانی که دیوارشان کوتاه است و فقط 
حلقه ای از زنجیره ای هســتند که تولیدکنندگان 
محصوالت زیبایی را به مصرف کننده نهایی وصل 

می کنند . / جام جم

تمركز بر زیبایی ، غفلت ازسالمت 
وزیر بهداشت خبر داد

فرصت طالیی کاشت رایگان حلزون برای کودکان کم شنوا و ناشنوا
گروه اجتماعی //  وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، مبلغ خرید هر حلزون بــرای کودکان 
کم شنوا و ناشنوا را بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اعالم 
و تصریح کرد، با اجرای »طرح ملی تحول کاشــت 
حلزون شنوایی«، کاشت حلزون به صورت رایگان 

در اختیار نیازمندان قرار می گیرد . 
  بهرام عین اللهی در گفت وگویی تلویزیونی با بیان اینکه 
نباید فرصت طالیی برای کاهش حلزون در کودکان 
با مشکل کم شــنوایی و ناشنوایی آنان از دست برود، 
گفت: مبلغ خرید هر حلزون برای کودکان بیش از 200 
میلیون تومان است.وی ادامه داد: افرادی که در سنین 
کودکی شنوایی خود را از دست داده باشند گویش آنها 
هم دچار مشکل می شــود اما با توجه به وجود یک 
فرصت طالیی برای آنان، باید این فرصت از سوی آنان 
از دســت نرود.وزیر بهداشت افزود: اگر بتوانیم پیوند 
یا کاشــت حلزون را برای این کودکان انجام دهیم به 
طور یقین گویش آنها هم به مرور بهتر خواهد شد.وی 
تصریح کرد: به همین منظور طرحی تحت عنوان »طرح 
ملی تحول کاشت حلزون شنوایی« در وزارت بهداشت 

برای این موضوع به اجرا گذاشته شده و با وجود اینکه 
هر حلزون مبلغ باالی 200 میلیون تومان هزینه دارد 
امــا به صورت رایگان در اختیــار افراد نیازمند قرار 
می گیرد.عین اللهی تصریح کرد: در راستای اجرای این 
طرح هم حلزون را به صورت رایگان در اختیار افراد 
قرار می دهیم و هم خدمات پزشکی آنها را در مجموع 
رایگان کرده ایم.وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 
1401 بتوانیم تمام افراد در این سنین طالیی با مشکل 
کم شنوایی یا ناشنوایی را درمان کنیم.به گزارش ایرنا، 
ســعید کریمی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی نیز با اشاره به انجام کاشت حلزون 
برای کودکان به صورت رایگان در کشور اظهار داشت: 
کودکانی که مشکل شــنوایی دارند تا 2 سالگی باید 
حلزون کاشت کنند تا مشکل شنوایی آنها حل شود.وی 
ادامه داد: اکنون 2 هزار کودک در لیست کاشت حلزون 
هستند و با هماهنگی های انجام شده به صورت جهادی 
این کودکان تحت عمل جراحی رایگان قرار می گیرند 
و خدمات توانبخشی نیز به آنها رایگان انجام می شود .
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گروه گزارش // داشــتن امکانات تحصیلی، 
یکی از شــرایط مهم بــرای درس خواندن 

دانش آموزان است .
   در ابتــدای ســال تحصیلی بســیاری از 
خانواده ها با خرید نوشــت افزار و وســایل 
مورد نیاز دانش آموزان، آنها را مهیای حضور 
در کالس هــای درس می کننــد. در این بین 
نیــز برخی خانواده ها نیز هســتند که به دلیل 
مشــکالت اقتصادی، توانایی خرید این لوازم 
را برای فرزندان خود ندارند و چه بســا برخی 
از این دانش آمــوزان مجبور به ترک تحصیل 
می شــوند که تبعات این تــرک تحصیل در 
سال های آینده گریبانگیر جامعه می شود. یکی 
از وظایف نهادها و بنگاه های اقتصادی کشور، 
عمل به مسئولیت های اجتماعی است که شامل 
بخش های مختلفی است. برخی از این نهادها 

در زمینه بهداشــت و درمان و بعضی دیگر در 
زمینه آموزش و کارهای دیگر ورود می کنند. 
اما نکته ای که مهم است، بحث آموزش، پایه و 
اساس پیشرفت یک کشور محسوب می شود به 
همین دلیل بسیاری از این بنگاه ها در این زمینه 
ورود کرده و شرایط را به گونه ای مهیا می کنند تا 
این دانش آموزان بتوانند بدون دغدغه به تحصیل 
بپردازند. برخی از این بنگاه ها با ساخت مدرسه 
در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، 
تالش می کنند تا هیچ دانش آموزی از تحصیل 
باز نمانند. بعضی دیگر با اهدای نوشــت افزار 
و دیگر امکانــات مورد نیــاز دانش آموزان، 
تالش می کننــد دانش آموزان به راحتی بتوانند 
تحصیل کرده و آینده ســاز خوبی برای کشور 
باشــند. بانک تجارت یکی از نهادهایی است 
کــه در زمینه حمایــت از دانش آموزان برای 

تحصیل ورود کرده و با اهدای نوشت افزار به 
هرمزگان،  استان  محروم  مناطق  دانش آموزان 
ســعی کرده از آنها حمایــت نماید تا از ترک 
تحصیل این دانش آموزان جلوگیری نماید. در 
بین دانش آموزانی که در مناطق محروم تحصیل 
می کنند افراد مستعد زیادی وجود دارد که نیاز 
به حمایت برای تحصیل هستند به همین دلیل 
این بانک با ورود به مناطق محروم اســتان، با 
اهدای لوازم و امکانات مــورد نیاز تحصیل، 
زمینه علم آمــوزی و دانش انــدوزی را برای 
این دانش آموزان فراهم نموده اســت. بعد از دو 
ســالی که با توجه به شرایط کرونایی کشور و 
غیرحضوری بودن آموزش، امسال دانش آموزان 
در سر کالس های درس حاضر شده اند، برخی 
خانواده ها بــه ویژه در نقاط محروم اســتان 
توانایی خرید نوشت افزار برای دانش آموزان را 
نداشته اند و این کار بانک تجارت باعث شده 
به خانواده های نیازمند کمک زیادی شــود تا 
دانش آموزان بدون دغدغه به تحصیل بپردازند. 
مدیر شعب بانک تجارت استان هرمزگان در 
این زمینه گفت: با توجه به سال تحصیلی جدید 
 و لزوم برخــورداری دانش آموزان نیازمند از 
نوشت افزار مناســب در این ایام، کیف، دفتر، 
خــودکار، مداد رنگــی، تــراش و پاک کن 
و..  تهیه شــده که به دست آن ها رسید.محمد 
 کمال پور افزود: ما  هر چه در توان داریم به این 
خانــواده ها کمک خواهیم کــرد چرا که همه 
کودکان و نوجوانان حق دارند دوران کودکی شاد 
و ثمربخشی داشته باشند، دورانی که تحصیل 

بخش مهمی از آن است. کمال پور اظهارداشت: 
تحصیل تأثیرات بســیاری بر زندگی کودکان 
دارد که مهم ترین آنها رشــد فردی و اجتماعی 
اســت. با این حال فقر، مشکالت خانوادگی، 
شــرایط نامناســب فرهنگی و نبود امکانات 
آموزشی، کودکان و نوجوانان بسیاری را از این 
حق محروم کرده اســت.وی عنوان کرد: استان 
هرمزگان با توجه به شــرایطی که دارد، یکی 
از استان های محروم کشور محسوب می شود 
و دانش آموزان زیــادی برای ادامه تحصیل با 
مشکالتی از جمله نداشتن نوشت افزار مواجه 
می شــوند. کمال پور ادامــه داد: به همین دلیل 
مسئوالن بانک تجارت تالش کرده اند در حد 

توان، بخشی از مشکالت پیش روی علم آموزی 
دانش آموزان مناطق محروم از جمله هرمزگان 
را برطرف نمایند و این بسته های نوشت افزار 
را تهیه و بــه آنها اهداء نموده اند. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: بانک تجارت یکی از بانک های 

پیشرو در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی 
است و تاکنون در اســتان هرمزگان اقدامات 
مختلفی از جمله ســاخت مدرســه در نقاط 
محروم استان، ســاخت خانه بهداشت، اهدای 

نوشت افزار و ... اقدام نموده  است . 

نوشت افزار اهدائی بانک تجارت بدست دانش آموزان نیازمند رسید 

گروه گزارش //   استاندار هرمزگان روز یکشنبه 
در حاشیه  مراســم واگذاری زمین جهت احداث 
واحدهای ویالیی طرح نهضت ملی مســکن در 
شهرســتان رودان به متقاضیان اظهار داشت: در 
 راســتای سیاست دولت ســیزدهم در خصوص 
خانه دار کردن مردم، کلنگ زنی طرح نهضت ملی 

مسکن در شهرستان رودان انجام شد .
   وی با تاکید بر اهمیت زیست بهتر مردم در دوری 
از زندگــی آپارتمانی افزود: 150 هکتار زمین برای 
این منظــور در رودان در نظر گرفته شــده و قرار 
اســت 1۸00 واحد ویالیی در قطعات 200 تا 250 
متری به متقاضیان واگذار شود.اســتاندار هرمزگان 
گفت: زیرساخت های مورد نیاز این زمین نیز به قید 
فوریت تامین خواهد شدو در حال حاضر قطعه بندی 
و طراحی های مورد نیاز نیز انجام شــده و از مردم 
متقاضی که کار ثبت نام آنها تمام شــده، می خواهیم 
که برای تحویل زمین خود مراجعه و کار ســاخت 
و ســاز را آغاز کنند. وی تصریح کرد: دولت برای 
احــداث منازل در قالب ارائه تســهیالت و تکمیل 
زیرســاخت های مورد نیاز در کنار مردم اســت؛ به 
همین جهت مردم از این فرصت بسیار خوب ساخت 
مسکن استفاده کنند.دوستی گفت: تعهد ما در استان 
در خصوص تامین زمین انجام شــده، هرمزگان در 
حوزه واگذاری قطعات ویالیی در ســطح کشور در 
رتبه نخست قرار دارد، چرا که معتقد هستیم مردم باید 

دارای یک محیط زیست با کیفیت باشند .
   درخواست بندرعباسی ها

   درحالی که ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن 
در تمام شــهرهای هرمزگان به غیر از بندرعباس از 
2۸مهرماه ســال گذشته و بندرعباسی ها از نیمه تیر 
امسال آغاز شــد، اما واگذاری زمین برای ساخت 
مسکن ویالیی در قالب این طرح در بیشترشهرهای 
اســتان در ماه ها وهفته های اخیر انجام شــده و در 
بندرعباس گویا همچنان بعد از گذشت بیش از یک 
ســال از آغاز این طرح ملی در کشــور، اما معمای 
الحاق اراضی را مسئوالن استان نتوانسته اند حل کنند 
و از اول امسال هم بارها وعده واگذاری اراضی جهت 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس مطرح 

شده که تاکنون محقق نشــده است. از طرفی دیگر 
واگذاری زمین های مازاد ادارات به راه وشهرسازی 
جهت اجرای این طرح در بندرعباس نیز با مقاومت 
دســتگاه های اجرایی مواجه شده و میزان واگذاری 
زمین های مازاد ادارات نیز محسوس نیست. برخی از 
شهروندان بندرعباسی از استاندار هرمزگان خواستند 
پیگیری های الزم را از طریق وزارت راه وشهرسازی 
و دولــت جهت واگذاری زمین در بندرعباس جهت 
اجرا طرح نهضت ملی مسکن بصورت ویالیی داشته 
باشــند و به متقاضیان واجدشــرایط در بندرعباس 
مانند سایر شهرهای استان زمین 250تا 300 متری 
واگذار کنندتا آنها نیز بتوانند برای خودشان خانه های 

ویالیی بسازند. یکی از شهروندان بندرعباسی گفت : 
از مسئوالن می خواهم تدبیری بیندیشند تا تمام افراد 
فاقد مسکن بتوانند دارای خانه های ویالیی شوند و 
سرپناه مناسبی را در این دولت مردمی برای خودشان 
بســازند و از این وضعیت بی خانه ای و ناامیدی در 

خانه دار شدن رهایی یابند.
   برخی دیگر از شــهروندان معتقدند درصورتیکه 
متولیــان مربوطه قطعــات زمین را بــه متقاضیان 
 طــرح نهصــت ملــی مســکن  واگــذار نمایند، 
زلرلــه ای در قیمت حبابی مســکن و زمین در این 
 شهر بندری را شاهدخواهیم بود و  این حباب ازبین 
 مــی رود. البتــه برخی کــه منافع شــان به خطر 

می افتد، بطور حتم تالش مــی کنند از اجرای این 
طرح جلوگیری کنند که بایستی دستگاه های نظارتی 
و امنیتی با این افراد نفوذی و سودجود برخورد جدی 
نمایند. زمانی که در بندرعباس زمین زیادی داریم، 
پس چه منعی وجود دارد که این زمین ها در قطعات 
مشخص شــده به مردم و افراد فاقد مسکن واگذار 

نشود تا برای خودشان خانه بسازند؟ 
   کسانی هم که اگر خودشان نمی توانند خانه ویالیی 
بسازند وتمایل به آپارتمان نشینی دارند که می توان 
برایشان واحدهای آپارتمانی ساخت که البته تعدادشان 
زیاد نیست وبیشتر مردم تمایل به ویالیی نشینی دارند. 
برخی از شهروندان افزایش حباب قیمت مسکن و رهن 

 واجاره در بندرعباس را بدلیل بی توجهی به اجرای 
طرح های مســکن در این شهر می دانند وخواستار 
تســریع در اجرای طرح نهضت ملی مســکن در 

بندرعباس هستند. 
   برخی از متقاضیان مسکن هم که در طرح نهصت 
ملی مســکن ثبت نام کرده اند و در سامانه ثبت نام 
اعالم کرده اســت فرم ج آنها قرمز اســت و آنها از 
هیچ تســهیالت وزمین و مسکن دولتی هم استفاده 
 نکرده اند، در مراجعه به راه وشهرسازی به آنها اعالم 

می شود که به این اداره کل مراجعه نکنند و این موضوع 
در حال بررسی است واز طریق پیامک به آنها اعالم 
 می شود و االن ماه ها گذشته است و پیامکی دریافت 
نکرده اند وبالتکلیف مانده اند. آنها خواستار تعیین 

تکلیف زودتر  خود هستند. 
  نارضایتی رهبری

  رهبر معظم انقالب از اقدامات مسئوالن در دهه ۹0 
اظهار نارضایتی کردند وبیان داشتند که اگر مسئوالن 
به توصیه ها عمــل کرده بودند، شــرایط امروز را 
نداشتیم. حضرت آیت اهلل خامنه ای روز شنبه در دیدار 
صدها نفر از مردم اصفهان و در بخشی از سخنانشان، 
مشکالت اقتصادی را یک واقعیت خواندند و افزودند: 
نامگذاری ســالهای متعدد با شعارهای اقتصادی و 
تأکید به مسئوالن برای عالج این مشکالت، با توجه 
به اهمیت موضوع اقتصــاد صورت گرفت، اما دهه 
 نود از لحــاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن 
توصیه ها عمل مــی کردند و اقدامات الزم را انجام 
 مــی دادند، وضع امروز کشــور و مــردم متفاوت 

می شــد، البته تحریم ها هم در مشکالت مؤثر بود.
رهبر انقالب با اشــاره به تالش جدی و در برخی 
موارد مؤثر مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی 
گفتند: تالش بیشتر دستگاه ها و همکاری و همدلی و 
هم افزایی مردم و مسئوالن، زمینه ساز حل مشکالت 
موجود خواهــد بود و ان شــاءاهلل در این زمینه نیز 
مشت محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد.بیانات 
معظم له قابل تامل و تفکر است. یکی از بخش های 
اقتصادی، مسکن بود که مورد بی توجهی قرار گرفت 

و مردم با مشکل مواجه شدند.
   اگر طرح های مســکن در دولت های یازدهم و 
دوازدهم اجرا شــده بود و دولتمردان به نســاختن 
مســکن افتخار نمی کردند، بطور حتم بمب قیمت 
مســکن در کشــور منفجر نمی شــد و مــردم از 
خانه دار شــدن ناامید نمی شــدند. حال که دولت 
ســیزدهم عزمش را جــزم کرده تــا چهارمیلیون 
 واحد مسکن را در کشور بســازد، بایستی وزارت 
خانــه های مختلف، بانک ها و... همراهی الزم را با 
اجرای این طرح ملی و امیدآفرین داشــته باشند تا 
مردم خانه دار شوند و یکی از مهمترین دغدغه های 

مردم برطرف شود. 
   از طرفی دیگر رونق ســاخت وســاز مســکن 
 باعــث افزایــش اشــتغالزایی و رونــق تولید در 
حوزه های مختلف و کاهش بیکاری می شــود. در 
استان هرمزگان که این استان رتبه نخست بیکاری و 
فقر وفالکت وگرانی را در کشور دارد و اقشار مختلف 
از خانه دار شدن ناامید بودند و با وعده دولت سیزدهم 
به اجرای طرح نهضت ملی مســکن امیدوار شدند، 
گرچه که بدلیل کج سلیقگی های مدیریتی، این طرح 
با تاخیر حدود یکساله در بندرعباس کلید خورد، اما 
اگر که طرح نهضت ملی مســکن در بندرعباس نیز 
مانند سایر شهرهای استان بصورت ویالیی اجرا شود 
وبه اجرای آن شــتاب داده شود ، بطور حتم بخش 
 زیادی از مشــکالت مسکن بندرعباسی ها برطرف 
می شــود ومردم به خانه دار شدن امیدوار می شوند 
و از خدمات نظام بیش از پیش بهره مند می شوند . 
انتظار می رود مسئوالن استان جهت افزایش رضایت 
شهروندان و رفع مشــکالت مسکن شان در دولت 
سیزدهم، این طرح را باسرعت وبصورت ویالیی در 

بندرعباس اجرایی کنند .

خواسته بندرعباسی ها از استاندار هرمزگان

ویالیی سازی طرح جهش تولید مسکن در بندرعباس

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
روابط عمومی اداره كل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

از مســئوالن می خواهم تدبیری 
بینديشــند تا تمام افــراد فاقد 
مسکن بتوانند دارای خانه های 
وياليی شــوند و سرپناه مناسبی 
را در ايــن دولت مردمــی برای 
ايــن  از  و  بســازند  خودشــان 
وضعیت بی خانــه ای و ناامیدی 

در خانه دار شدن رهايی يابند
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