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 درگزارش هیات اعزامی رهبر معظم انقالب
 به استان سیستان و بلوچستان اعالم شد

پیگیری تدابیر مقام معظم رهبری درباره 
وقایع اخیر استان سیستان و بلوچستان

ساخت و سازهای قبل از سال ۹۴ مردم 
برروی زمین  های دولتی سند دار می شود
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 گروه خبر // آیین کلنگ زنی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان حاجی آباد صبح پنجشنبه 
با حضور مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان و مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان برگزار 

شد .
   به گزارش خبرنگار دریا، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ۱۸ هکتار زمین در قالب ۱۶۰۰ واحد 

۴۰۰ متری جهت واگذاری به متقاضیان مسکن ملی آماده شده است. مهندس دوستی استاندار هرمزگان 
در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تالش در حوزه مسکن یکی از برنامه های اصلی 
دولت است، اظهار داشت: در راستای سیاست دولت سیزدهم در خصوص خانه دار کردن مردم، امروز 

کلنگ زنی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان حاجی آباد انجام شد . 

استاندار هرمزگان با بیان اینکه از بهمن ماه سال جاری درگاه اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن باز خواهد شد، 
عنوان کرد : زیرساخت های مورد نیاز در اراضی واگذار شده نیز به موازات انجام پروژه های نهضت ملی مسکن ایجاد خواهد شد

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان در حوزه مســکن از 
امکان جدیدی برای آسایش خاطر مردم خبرداد و گفت: 
کسانی که قبل از سال ۱۳۹۴ برروی زمین های دولتی 
بنایی ســاخته اند می توانند برای دریافت سند اقدام 

کنند .
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس دوستی استاندار هرمزگان، 
با اشــاره به برنامه دولت مردمی  برای صدور اسنادمالکیت 
منازل فاقد سند در استان اظهارداشت: پیرو ابالغ آیین نامه 
اجرایی بنــد »ک« تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع 
واگذاری اراضی متصرفه دولتی به مردم، این امکان با تالش 

دولت مهیا شده تا زمین هایی که  بنایی در آن ها ساخته شده 
به صورت رسمی به مردم واگذار شوند.استاندار هرمزگان با 
تاکید به عینیت بخشی شعار دولت مردمی افزود: طبق این 
تصمیم دولت چنانچه مردم در عرصه هایی که در اختیار دارند 
قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۴ بنایی احداث کرده باشند می  توانند نسبت 
به دریافت سند مالکیت اقدام کنند . نماینده عالی دولت در 
استان هرمزگان تاکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان و  
۹ دفتر پیشخوان دولتی آموزش  دیده در انجام امور صدور 
اسناد مالکیت مردم، آماده رسیدگی به این موضوع هستند 
و مردم می توانند برای انجام فرآیند قانونی به آن ها مراجعه 

کنند.مهندس دوستی همچنین بیان  داشت: افرادی که خود یا 
همسرشان از دولت یا موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی 
زمین و واحد مسکونی دریافت نکرده  باشند و اصطالحا فرم 
ج آن ها سبز باشد در صورتی که عرصه تصرفی آن ها به ازای 
هر متر مربع کمتر از ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شود، تا 
ســقف ۲۰۰ متر مربع بهای زمین به قیمت منطقه ای به آنها 
واگذار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: فرصت ثبت نام این 
طرح تا انتهای سال است و از مردم تقاضا می شود در اولین 
فرصت جهت تشکیل پرونده به دفاتر پیشخوان و ادارات راه 

و شهرسازی شهرستان ها مراجعه کنند  . 

استاندار در آیین واگذاری اراضی طرح نهضت ملی مسکن در حاجی آباد :

دولت در احداث منازل نهضت ملی مسکن 
درکنار مردم است 

  
استاندار در آیین واگذاری اراضی طرح نهضت ملی مسکن در حاجی آباد :

دولت در احداث منازل نهضت ملی مسکن درکنار مردم است 
ادامه از تیتر یک //

  وی افــزود: ۱۸ هکتار زمین برای این منظور در 
حاجی آبــاد در نظر گرفته شــده و ۱۶۰۰ واحد 
مسکونی در قطعات ۴۰۰ متری به متقاضیان واگذار 
خواهد شد. استاندار هرمزگان با بیان اینکه از بهمن ماه 
سال جاری درگاه اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن باز خواهد شد، عنوان کرد: 
زیرساخت های مورد نیاز در اراضی واگذار شده نیز 
به موازات انجام پروژه های نهضت ملی مسکن ایجاد 
خواهد شــد.   وی  تصریح کرد: دولت در احداث 
منازل نهضت ملی مســکن در کنار مردم است و با 
ارائه تسهیالت و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز 

از این طرح حمایت می کند.اســتاندار هرمزگان در 
این آیین با اشاره به کمبود زمین در شهر حاجی آباد 

خواستار برنامه ریزی و اقدام موثر در جهت تامین 
اراضی مورد نیاز توسعه شد .

 

ادامه در همین صفحه

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران
شرکت فوالد هرمزگان جنوب  - شماره مناقصه: 144786

موضوع : تامین و بکارگیری مکانیزم های مکنده صنعتی مجهز به سوییپر و جارو سوییپر خشک در شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب

شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد موضوع » تامین و بکارگیری مکانیزم های مکنده صنعتی مجهز به سوییپر و جارو سوییپر 
خشک در شرکت فوالد هرمزگان جنوب« برای مدت يکسال و قابل تمديد برای دو دوره يکساله ديگر را از طريق مناقصه عمومی 
يک مرحله ای به پیمانکاران توانمند و واجد شرايط مندرج در اسناد ارزيابي کیفي ، واگذار نمايد . بدينوسیله از کلیه پیمانکاران فعال 
با توان و ســابقه اجرايی الزم جهت اجرای موضوع که دارای تايید صالحیت ايمني از سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و قادر به 
تهیه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  5.700.000.000 ) پنج میلیارد و هفتصد میلیون( ريال می باشند ، دعوت می گردد در صورت تمايل 
به همکاری نامه اعالم آمادگی با درج ايمیل رســمی مناقصه گر به همراه فیش واريزی به مبلغ 1.500،000 ريال به شماره حساب 
0111111100008 نزد بانک ملی شعبه گمرک شهید رجايی ، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خريد اسناد ارزيابی کیفی، 
را به ايمیل Hakimi.s@hosco.ir و يا فکس 33530145 -076 تا تاريخ 1401/9/15 ارســال   و  نسبت به دريافت فرم ارزيابی 
کیفی اقدام نموده و اسناد ارزيابی کیفی را  تا تاريخ 1401/9/29 به نشانی بندرعباس-کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجايی-منطقه ويژه 
صنايع معدنی و فلزی خلیج فارس- شرکت فوالد هرمزگان- واحد خريد خدمات قراردادی-کد پستی:7917176319 ارسال نمايند 

. بديهی است اسناد مناقصه پس از اتمام ارزيابی کیفی به شرکتهای واجد شرايط ارائه خواهد شد . 
*  ارايه مدارک و ســوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد کرد . * هزينه چاپ آگهي فرآخوان بر عهده برنده نهايي 
مناقصه مربوطه خواهد بود . * در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 44848865-076 و اطالعات بازرگانی  44843214-

076 تماس حاصل فرمايید .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبر داد

تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش
گروه خبر // مدیــرکل امورمالیاتــی هرمزگان 
از تمدید مهلت بخشــودگی جرایم مالیاتی قابل 

بخشش خبرداد .
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رضا آخوندزاده گفت: 
 مودیــان مالیاتی به منظــور بهره منــدی از مزایا و 
مشــوق های مالیاتی موضوع بخشــنامه بخشودگی 
جرائم سازمان امور مالیاتی کشور، چنانچه حداکثر تا 
تاریخ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ نسبت به اعتراض بعمل آمده در 

خصوص پرونده مالیاتی خود )اعتراضات ثبت شده تا 
تاریخ۱۴۰۱/۰7/۱۶( ، در مراحل دادرسی » شامل 
توافق با رئیس امور حسابرســی مالیاتی )در اجرای 
ماده ۲۳۸ ق.م.م(، هیات بدوی و یا هیات تجدیدنظر«  
از فرآیند دادرســی مالیاتی انصراف داده و نسبت به  
پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهــی آن اقدام نمائید؛ 
از ۱۰۰درصد بخشودگی جرائم قابل بخشش متعلقه 
برخوردار خواهید شــد. وی گفت:برای کسب اطالع 

بیشتر به اداره امور مالیاتی یا هیات های حل اختالف 
مرتبط با پرونده مالیاتی خود مراجعه نمایید .

گروه خبــر //  نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اســامی از حذف 
عــوارض صــادرات گوجــه فرنگی 
کشاورزان هرمزگان، فارس و بوشهر 

خبرداد .
   احمــد مرادی با حضور در نشســت 
کمیسیون کشــاورزی مجلس به ریاست 
دکتر عســکری و با حضور وزیر جهاد 
کشــاروزی گفت: استان هرمزگان بعنوان 
یکی از قطب های کشــت گوجه خارج 
از فصل در کشــور محسوب می گردد و 
در کنار تامین بخش اعظمی از نیازمندی 
کشور، در حوزه صادرات این محصول نیز 
نقش موثری دارد، لذا موضوعات مطرح 
شــده اخیر در خصوص تعرفه صادراتی 

گوجه فرنگــی، نگرانــی فراوانی برای 
کشاورزان و گلخانه داران هرمزگانی ایجاد 
نموده اســت.وی با انتقاد از حواشی اخیر 
در خصوص تعیین تکلیف صادرات گوجه 
فرنگی گفت: در نشست خصوصی با وزیر 
جهاد کشاورزی گفته ام و باز هم در حضور 
اعضای کمیسیون کشاورزی تاکید می کنم، 

انتظار و توقع ما بعنوان نماینده مردم این 
است که دولت مشــکالت کشاورزان و 
سرمایه گذاران حوزه کشاورزی و صنایع 
تبدیلی را رفع نماید نه اینکه با بالتکلیفی 
در سیاست های صادراتی، مشکلی بر سایر 
مشکالت آنها بی افزاید. لذا کمترین توقع و 
خواسته به حق کشاورزان هرمزگانی این 

است که اگر قرار است هر تسهیالتی برای 
صادرات گوجه خــارج از فصل گرفته 
 شــود این تسهیالت مشمول کشاورزان و 
صادر کننــدگان هرمزگانی نیز باشــد.
 به گزارش ایســنا، در این نشست وزیر 
جهاد کشاورزی قول مساعد داد تا محصول 
گوجه فرنگی استان های هرمزگان، فارس 
و بوشــهر با تعرفــه صادراتی نیم درصد 
از مبادی گمرکی مصــوب گردد که این 
امر بالفاصله با ابالغ بخشــنامه مدیرکل 
صادرات گمرک قطعی شــد و کشاورزان 
هرمزگانــی می توانند مانند اســتان های 
فارس و بوشهر محصوالت گوجه فرنگی 
خود را با تعرفه صادراتی نیم درصد صادر 

کنند .

عوارض صادرات گوجه فرنگی کشاورزان هرمزگان، فارس و بوشهر حذف شد

استاندار هرمزگان :
ساخت و سازهای قبل از سال ۹۴ مردم ، برروی زمین های دولتی سند دار می شود

صفحه 2 را بخوانید
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معبری که بجای بازگشایی ، دردسر شد

قصه پرغصه محله اسالم آباد بندرعباس
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سرمقاله

  امــروز ۱۲ آذر روز جهانــی معلوالن اســت واین 
بهانه ای اســت تا جامعه توجه ویژه تری به این قشر از 
 جامعه داشته باشد. از آن طرف هم بایستی تمام دستگاه ها

 و نهادها، صنایع )در راســتای انجام مســئولیت های 
اجتماعی شــان( خود را در مقابل این قشر پاسخگو  و 
موظف به ارائه خدمات بدانند. درحالیکه بیش از ۳5هزار 
و5۰۰ معلول در سامانه بهزیستی هرمزگان ثبت شده اند 
که نیازمند دریافت خدمات در حوزه های مختلف هستند، 
اما ضرورت دارد سایر دستگاه ها وصنایع و بنگاه های 
اقتصادی نیز به این قشر خدمات دهی مطلوبی داشته باشند 
و قانون جامع حمایت از معلوالن بطور کامل در اســتان 
اجرا شود. عالوه بر اشتغال، مناسب سازی محیط همواره 
دغدغه معلوالن بوده است که کمتر به آن توجه شده است. 
هــزاران نفر از معلوالن بهزیســتی در هرمزگان نیاز به 
ویلچر، سمعک، ارتز وپروتز، پوشینه و پمپرس بزرگسال، 
وســایل منزل، کولر ویخچال و... دارنــد و تعدادی هم  
نتوانســته اند سهم آورده مسکن شــان را از سال های 
گذشته تاکنون تامین کنند که نیاز است خیرین و صنایع 
از آنها حمایت کنندتا این نیازهای شان برطرف شود.در 
این شــرایط ضرورت دارد خیرین و صنایع نیز به یاری 
معلوالن بیایند. در استانی که دهها بنگاه اقتصادی بزرگ 
و کوچک، پاالیشگاه ها، کارخانجات فوالد و آلومینیوم 
و.... وجود دارد، اما اینکه معلوالن برای دریافت خدمات 
ضروری و ویلچر و.... بامشکل مواجه باشند، پذیرفتنی 
نیست.  برخی صنایع فعال در هرمزگان مانند فوالدکاوه 
 کیش که زیرمجموعه بنیاد مســتضعفان اســت و انتظار 
می رود از معلوالن مستضعف  حمایت کنند تا این قشر 
محروم و معلول دغدغه کمتری داشــته باشــند. از یک 
 طرف مردم هرمزگان بایستی آثار وجود صنایع، معادن و 
بنگاه هــای اقتصادی را در زندگی شــان ببینند و فقط 
آلودگی، ترافیک و گرانی مســکن سهم شان نباشد و از 
طرفی دیگر قشر محروم جامعه و معلوالن که بیشترشان 
عالوه بر معلولیــت، محرومیت هم دارند وبرخی در فقر 
مطلق بســر می برند، هم بایستی مورد توجه بیشتر قرار 
گیرد وبا توجه به محدودیت های اعتباری بهزیســتی، 
 نیاز اســت صنایع در هرمزگان نیز در راســتای انجام

 مســئولیت های اجتماعی شــان در کنــار معلوالن و 
محرومان باشند و انتظار می رود شرکت فوالد کاوه کیش 
در این حوزه فعال تر ظاهر شود تا نیاز معلوالن به ویلچر، 
سمعک، ارتز وپروتز، پوشینه و پمپرس بزرگسال، وسایل 
منزل، کولر ویخچال، ســهم آورده مســکن و... برطرف 
شود. نباید در استانی که صنایع مختلف داریم، معلوالن 
محروم حتی از امکانات توانبخشی و... محروم باشند و 
بنیاد مستضعفان و شرکت فوالد کاوه کیش وابسته به بنیاد 
مستضعفان بایستی از مستضعفان معلول در استان حمایت 
بیشتری داشته باشند و نیازهای شان را برطرف نمایند تا 

دغدغه این قشر در استان کاهش یابد .
  علی زارعی

فوالد کاوه کیش یاریگر معلوالن باشد 

معبری که بجای بازگشایی ، دردسر شد  *       

قصه  پرغصه  محله  اسالم آباد  بندرعباس
گروه گزارش// محالت بندرعباس هر کدام قصه پرغصه ای 
 دارد که در دو دهه اخیر بارها سلسله گزارش هایی را منتشر 
کرده ایم، اما در دولت ها و در زمان شوراها و شهرداران 
مختلف متاسفانه اقدامات چندان اثرگذار نبوده و بیشتر 

مشکالت همچنان پابرجاست . 
    اســتنویک در محله اسالم آباد بندرعباس که در گذشته 
خانه های ســازمانی یکی از نهادها در آن واقع بود و در 
این ســال های اخیر هم گویا تخلیه شــد، بدلیل رویش 
نیزار و کرت دریایی و... و خشــک شدن بخشی از آنها، 
از یک طرف همواره این محل بــه پاتوق معتادان تبدیل 
شــده واز طرفی دیگر هم این معتــادان و گرمای هوا و... 
باعث آتش ســوزی مکرر در اســتنویک می شوند که 
 ســاکنان از وضعیت موجود نیز بشــدت گالیه مندند و
می گویند لبــاس هایی که روی طنــاب در حیاط خانه 

آویزان می کنند، پر از دوده می شــود و کولرهای شان را 
بایســتی چند مرتبه در سال بشــویند و شعله های آتش 
 گاهی تــا روی خانه های شــان می رســد. آنها عنوان 
می کنند بارها به شهرداری و... گفته ایم که آنجا را پاکسازی 
 کننــد و آتش نشــانی مرتب می آید آتــش را خاموش 

می کند که دیگر همگان از این شرایط خسته شده اند، اما 
 تاکنون اقدام اصولی صورت نگرفته است. البته در حال حاضر 
بخش هایی از دیوار اســتنویک تخریب شده و امالکش 
نیز تخریب شــده است و در محوطه استنویک پراز نخاله 
است، اما به گفته ســاکنان در این محوطه هم نخاله های 
ساختمانی ریخته شده اســت و بخشی  از آنجا همچنان 
نیزار اســت وبه پاتوق معتادان تبدیل شده است. زمانی که 
داخل محوطه رفتم، در بخشــی از استنویک نیز خانه ای 
است که روی ســقف آن نخاله و داخلش پر از فاضالب 
اســت و ماهیان کوچکی در آن دیده می شــود که اگر پر 
نشود و رویش پوشانده شــود وهر طرحی اجراشود، در 
 آینده امکان فروریزش وجــود دارد. نیزارها ودرختان و 
 علف های هرز خشک شده همچنان در داخل استنویک دیده 
می شود. همسایگان استنویک از این وضعیت ناراضی اند 
و پیگیری های شــان بــی نتیجه بوده اســت که ما نیز 
چند ماه قبل نیز بخشــی از مشــکالتی را که داشتند، به 

شــهرداری اعالم کردیم . در ضلع شمالی دیوار استنویک 
هم کانال فاضالبی اســت که روی بخشــی از آن قطعات 
بتنی گذاشــته شده و بخشــی هم به حال خود رها شده 
اســت. اهالی از آبگرفتگی کوچه ها در زمان بارندگی و 
 چاله و دســت اندازهای کوچه ها می گویند که برای شان

 مشــکل ســاز اســت. ســاکنان از نبود پارک مناسب 
 بــرای تفریح وبازی کــردن فرزندان شــان در این محله 
 گالیه مندنــد. البته پــارک بزرگی یکی دو ســال قبل 
کلنگ زنی شد، اما مشــخص نیست چه سرانجامی دارد. 
برخی از ساکنان این محله به پیاده روهایی از ضلع جنوبی 
محله اشــاره می کنند ونشانم دادند که توسط تعمیرگاه ها 
تصرف شده است و حتی بخشی از آن به پارکینگ خودروها 
بصورت مورب تبدیل شــده اند و عابران برای رفت وآمد 
به ســمت دانشــگاه پیام نور مجبورند از بین خودروها 
 و تعمیــرکاران عبور کنند و گاهی حرف های نامناســبی 
 می شنوند که رفت وآمد برای زنان ودختران در این شرایط 
 سخت تر اســت. آنها می گویند از شهرداری می خواهیم 
پیاده رو را آزادسازی کند. چرا پیاده رو را تصرف  کرده اند؟ 
 حق شهروندان وعابران است که از پیاده رو مناسب و استاندارد 
 بهره مند شوند واستفاده کنند. چرا فقط حقوق مردم تضییع 
می شود؟ چه کسی بایستی از حق مردم وعابران دفاع کند؟ 

   قصه پرغصه سنددار کردن اماک 
     برخــی از ســاکنان کوچــه دالوران 7  محلــه

 اســالم آباد بندرعباس که بیش از سه چهار دهه در این 
کوچه ســکونت دارند، می گویند از دهه۶۰ بخاطر دارند 
که می گفتنــد در این کوچه بازگشــایی معبر صورت 
می گیرد و  از سال گذشــته هم که بنیاد مستضعفان در 
راســتای حمایت از مردم و ســاکنان این محله، چهار 
و نیم دنــگ از زمین های خود را بصــورت رایگان به 
اهالی واگذار کرد تا ســاکنان بتوانند اسناد امالک شان را 
 بصورت رایگان دریافت کنند وبسیاری از ساکنان اسناد 
امالک شان را گرفتند، ساکنان این کوچه با مشکل دریافت 
سند مواجه شدند. ساکنان  کوچه دالوران 7 که در ضلع 
 غربی دیوار استنویک هستند برای دریافت سند ، بایستی 
نامه ای را از شهرداری استعالم می کردند وبه بنیاد مستضعفان 
می بردند و چون شهرداری به استناد همان طرح بازگشایی 
معبری که از چهار دهه قبل مطرح بوده و به سرانجام نرسیده 
اســت، در استعالم ها ذکر می کردند که این خانه قابلیت 
تجاری مسکونی را دارد وبه همین دلیل هم بنیاد مستضعفان 
می گفت اگر که ملک تجاری باشــد یا قابلیت تجاری 
 داشــته باشد ، آنها بصورت رایگان سند اراضی را واگذار 
نمی کنند که این موضوع که مشــکل 7۰ خانواده در این 
کوچه و کوچه های دیگر در این محله است و سال گذشته 
نیز بارها این موضــوع را منعکس کردیم و اقدامی برای 
رفع این مشکل توسط متولیان مربوطه صورت نگرفت . 
مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان همان زمان در گفتگویی 
که در این خصوص داشتیم، عنوان کرد اگر که شهرداری 

در اســتعالم، اعالم کند که ملک مسکونی است، برای 
واگذاری سهم بنیاد مستضعفان مشکلی نداریم  وگرنه 
درصورتیکه قیدشود تجاری است ویا قابلیت تجاری 
دارد، نمــی توانیم اراضی مربوط به بنیــاد را رایگان 
واگذار کنیم  که اگر شــورای شهر و شهرداری و بنیاد 
مستضعفان جلسه مشترکی را داشتند باشند، شاید بتوانیم 
راهکاری را در این حوزه اتخاذ کنند. دفتر تسهیلگری 
نیز بارها این موضوع را از دستگاه های مختلف پیگیری 
کرد و متاسفانه به نتیجه نرسیدند و ساکنان همچنان با 
 مشکل مواجهند.یکی از ساکنان کوچه دالوران 7 محله 
اســالم آباد که از سال گذشته بارها پیگیر این مشکل 
 بــوده تا بتواند برای خانه شــان ســند دریافت کند، 
می گوید: اوال مشــخص نیســت چه زمانی این معبر 
بازگشایی شــود وخیابان احداث شود، در این مدت 

حدود ســی چهل ســاله که اتفاقی نیفتاده است و بعد 
هم مشخص نیســت آیا خیابان در این کوچه احداث 
 شــود یا نه و ســاکنان این کوچه تــاوان طرحی را 
می دهند که هیچ نفعی تاکنون از آن نبرده اند و مشخص 
نیست چه سرنوشتی هم داشته باشد. ثانیا ملک ما که 
تجاری نیست و مسکونی است و می خواهیم مانند سایر 
ســاکنان محله، حال که بنیاد مستضعفان سهمش را به 
ساکنان واگذار کرده است، برای خانه مان سند بگیریم 
که شهرداری در استعالم  می نویسد ملک قابلیت تجاری 
مسکونی دارد و بنیاد مســتضعفان هم رایگان واگذار 
نمی کند. وی از راه وشهرسازی نیز بشدت گالیه مند 
 است ومی گوید یک ونیم دنگ زمین که دولتی و متعلق

 به راه وشهرســازی است و از ســال گذشته تاکنون 
پیگیری هایم در راه وشهرسازی هم بی نتیجه بوده است 
و حتی پرونده ام گم شــد و فقط پاسکاری می کنند و 
پاسخ مناسبی نمی دهند. از سه هفته قبل هم قرار است 
که همکاران حوزه امالک راه وشهرســازی بیایند واز 

 ملکم بازدید کنند کــه امروز وفردا می کنند وحاال هم 
می گویند فعال نیازی به بازدید نیســت. چرا مسئوالن 
اینقــدر مــردم را اذیت می کننــد وکارهــا را زود 
 انجام نمــی دهند؟ این بروکراســی اداری فقط باعث 
 خســته شدن شــهروندان و صرف هزینه و وقت مان 
می شود و هیچکس هم خود را پاسخگو نمی داند. از 
روزنامه دریا می خواهیم تا تعیین تکلیف وضعیت  صدور 
سند امالک مان، این موضوع را پیگیری کند. البته برخی 
دیگر از ساکنان هم چنین مشکالتی را دارند و نیاز است 
برای رفع مشکل سند ساکنان این محله تدبیری اندیشیده 
شود تا زودتر مشکالت ساکنان برطرف شود . برخی از 
ساکنان هم می گویند : اول کوچه دالوران 7 پر از چاله 
 است که در بارندگی پر از آب می شود وتا هفته ها پر آب
  می ماند وبرای رفت وآمد مشکل داریم. از مدرسه شاهد و

بنت الهدی  تا قبل از خیابان جدید اسالم آباد پر از آب 
 می شــود و پیاده رو استاندارد نیست. به شهرداری هم 

گفته ایم، اما اقدامی نشده است .

   گــروه خبر // مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس 
از افزایش چند برابــری تعمیرات واحدهای بخار، 
با مصرف ســوخت مایــع در این نیــروگاه خبر 
داد. داریــوش محمودی با تاکیــد بر اینکه اولویت 
نیروگاه هــای حرارتــی اســتفاده از گاز طبیعی 
است، عنوان کرد: ســوخت گاز مورد نیاز نیروگاه 
بندرعباس بالغ بــر هفت میلیون متر مکعب در روز 
اســت، که درحال حاضر این سوخت حذف شده و 
به ناچار برای تولید برق و پایداری شــبکه، ناگزیر 
به اســتفاده از ســوخت مایع)نفت کوره( هستیم و 
این امر خســارت جبران ناپذیــری را به تجهیزات 
نیروگاه وارد می کند.وی نیروگاه بندرعباس را یکی 
از نیروگاه های مهم کشــور و از ارکان اصلی تولید 
برق پایدار برشمرد و تشریح کرد: احتراق سوخت 
مازوت در نیروگاه، بر تجهیزات نیروگاه، آسیب وارد 
کرده و باعث تحمیل هزینه اضافی می شــود. در اثر 
احتراق مازوت عناصر خورنده بصورت اکســیدی 
درآمده و برروی سطوح لوله ها رسوب می کند. انواع 
ترکیبات ایجادشونده که نقطه ذوب پایین هم دارند، 
تجهیزات بویلر را در معرض اکسیداسیون قرار داده 
و موجب تشدید خوردگی اســت. پس از احتراق 
مازوت، بر روی مشعل ها و لوله های بخار آلودگی 
خاکســتری ایجاد شــده و باعث کاهش راندمان 
حرارتی و خوردگــی اجزاء بویلر می شــود. این 
خاکســتر مانع رسیدن دمای کافی به لوله های بخار 
و باعث خوردگی تجهیزات بویلر شــده و عملیات 
تعمیرات دوره ای اضافی را برای برداشــتن این فاز 
سخت از روی لوله ها و مشــعل ها به بار می آورد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس مسائل زیست محیطی 
را اولویت این واحد دانســت و عنــوان کرد: تمام 
تالش ما این است که با بهینه کردن  و بهبود عملکرد 
تجهیــزات، از میزان آالیندگی نیــروگاه بکاهیم و 
 این تنها کاری اســت که می توان انجــام داد، زیرا 
تعیین ســهمیه گاز فراتر از اختیــارات ما و نیاز به 
تصمیمات کشــوری دارد.به گزارش ایســنا ؛ وی 
خاطرنشــان کرد: هزینه بســیار زیادی برای بهبود 
عملکرد و اقدامات، در راســتای کاهش آالیندگی 
صرف شــده و در صورت اختصاص ســوخت به 
نیروگاه از هدررفــت هزینه های مذکور جلوگیری 

خواهد شد .

 افزایش چندبرابری هزینه تعمیرات
 با مصرف سوخت مایع در نیروگاه بندرعباس

علی زارعی/دریا 
daryaz           @gmail.com1359
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اول کوچــه دالوران 7 پر از چاله 
اســت که در بارندگی پــر از آب 
 مــی شــود وتــا هفته ها پــر آب 
می ماند وبرای رفت وآمد مشکل 
و شــاهد  مدرســه  از   داریــم. 

بنــت الهدی  تــا قبــل از خیابان 
 جدیــد اســام آبــاد پــر از آب 
می شــود و پیاده رو اســتاندارد 
هــم  شــهرداری  بــه   نیســت. 
گفته ایم، اما اقدامی نشده است
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سال بیست و یکم شماره 4043 حسن سیالوی سرویس استان ها // فرمانده سپاه 
حضرت ولی عصر)عج( در خوزســتان با اشاره به 
بحث اشتغال ورزشکاران، گفت: از آقای فتوحی 
معاون اســتاندار می خواهم که پیشنهاد خود را 
برای اشتغال قهرمانان در شرکت های خوزستان به 
شورای تامین بیاورد و این موضوع مصوب و ابالغ 

حاکمیتی شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سردار حسن شاهوارپور 
در آیین تجلیل از قهرمانان مدال آور خوزســتانی 
در مسابقات جهانی و آســیایی اظهار کرد: جامعه 
ورزشی 5۶5 شهید واالمقام تقدیم این آب و خاک 
کرده است. همچنین یکی از مؤلفه های رزمندگی و 
حضور آن ها در نیروهای مســلح ورزشکار بودن 
است تا از نظر جسمی آمادگی الزم را داشته باشند. 
وی بــا بیان این که امیدوارم روند تقدیر و تجلیل از 
افتخارآفرینان حوزه ورزش تداوم داشته باشد، ادامه 
داد: یکی از موضوعات بســیار مهم که امروز باید 
 به آن توجه کنیم جوان بودن جمعیت ایران اســت. 
جوان بودن یکی از مؤلفه های پیشــرفت، توسعه و 
اقتدار است. جامعه ای که جوان باشد زیرساخت تمام 
تالش ها و فعالیت ها در تمام حوزه ها نمایان خواهد 
شــد. جوانان واقعًا نقش اصلی و محوری در تمام 
حوزه ها برای پیشــرفت و پیشبرد اهداف جامعه را 

ایفا می کنند و همین باعث شده است عالقه مندان در 
عرصه های ورزشی کم نباشند.فرمانده سپاه حضرت 
ولی عصر)عج( در خوزســتان گفت: بیش از ۲۰۰ 
هزار عالقه مند به ورزش در استان خوزستان وجود 
دارد که در باشــگاه ها و هیات های مختلف فعالیت 
می کنند، یعنی یک رقابت سنگین بین ورزشکاران 
اســتان وجود دارد. همچنین بیــش از هزار هیات 
ورزشی در سطح استان مشغول به فعالیت هستند و 
این چیز کمی نیست و به نظر من این به برکت ایجاد 
زیرساختی است که بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
توســط نظام جمهوری اسالمی ایران فراهم شد.وی 
افزود: در ورزش خوزســتان در حوزه زیرساختی 
تمرکز شــده و اقدامات خوبی صورت گرفته است. 
در مجموعه بسیج و سپاه استان خوزستان نیز بیش 
از ۱۸5 سالن ۳۰ سالن هزار متری ورزشی احداث 
کرده ایم و ۱55 سالن ۴۰۰ در حال بهره برداری است 
که اغلب در مناطق محروم و روستایی هستند. سردار 
شاهوارپور بیان کرد: پرسنل مان در هفته باید سه روز 
در هفته ورزش کننــد و از جامعه نیز چنین توقعی 
وجود دارد که به ورزش که زیرســاخت سالمت و 
همه فعالیت ها اســت اهمیت دهد.وی عنوان کرد: 
گویا در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ ورزشکاران 

خوزســتانی ۴۲ مدال رنگارنگ تقدیم ملت ایران 
کردند که کار بســیار مهم و مایه افتخار است که ما 
توانســته ایم  در یک رقابت سالم نشاط و جوانی  و 
امیدمان را به رخ دیگران بکشیم. وقتی خواهران و 
برادران ما به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران 
به رقابت های بین المللــی می روند، منش و بزرگی 
ملت ایران را به دنیا نشان می دهند. خدا را شکر روند 
رو به رشــدی را در حوزه مدال آوری و اهمیت به 
زیرساخت ها در ورزش خوزستان می بینیم و توقع 
نیز این اســت که چنین عملکــردی ادامه پیدا کند.
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( گفت: قهرمان 
ما باید پهلوان هم باشــد و پهلوانی بسیار مهم است 
و ما در فرهنگ بسیج روی این موضوع تأکید داریم 
که شخصیت یک قهرمان باید یک بازخورد بیرونی 
داشته باشد. یعنی دیگران از نسیم وجود قهرمان که 
توانسته در یک روزی سکوی بین المللی را به خود 
اختصاص داده و پرچم جمهوری اســالمی ایران را 
باال ببرد، بهره مند شــود. یعنی دیگر این شخصیت 
فقط متعلق به خود قهرمان نیست و برای جامعه ای 
است که آن جوان الگوی دیگران است.وی ادامه داد: 
امیدوارم ورزشکاران ما به این نیت ورزش نکنند که 
بازو ُکُلفت کنند که در شــهر درگیری ایجاد کرده و 

مردم را اذیت کنند. پس نگاه ورزشکاران و قهرمانان 
در فرهنگ ما این است که ورزشکار دستگیر ضعیفان 
باشد. همه باید کمک کنیم که با همین نگاه ورزش مان 
به این سمت سوق پیدا کند. خوزستان، استان بزرگی 
است و همیشه روحیه ورزشی و ورزشکاری در این 
استان وجود داشته است. در دهه های گذشته تالش 
خوبی برای ورزش انجام شده است اما در تب و تاب 
تغییر دولت ها و مدیریت ها متأسفانه مورد بی مهری 
قرار گرفته است.سردار شاهوارپور خاطرنشان کرد: 
باید از ســرمایه های ورزشــی مردم محافظت کرد 
و همچنین باید دولت ها همــواره به عنوان یکی از 
مؤلفه های اولویت دار در بحث کمک و توسعه ورزش 
و زیرساخت ها کمک کنند. در استان خوزستان کم 
شــرکت نداریم و هیچ جای کشور به این کیفیت و 
تعداد شرکت های متعدد نفتی، فوالدی و کشاورزی 
ندارد که باید هم در مجموعه های خودشان زمینه را 
برای ورزش فراهم کنند و هم به ورزش استان کمک 
داشته باشــند و سرویس دهی کنند. این یک مطالبه 
است و باید بخش های خصوصی و دولتی در حوزه 
کمک به ورزش پای کار بیایند.وی با اشاره به بحث 
اشتغال ورزشکاران عنوان کرد: این بحث بسیار مهم 
است و درخواست دارم آقای فتوحی معاون استاندار 

پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای تأمین بیاورد 
و ایــن موضوع مصوب و ابالغ حاکمیتی شــود و 
برای شرکت های مختلف جهت جذب ورزشکاران 
مدال آور در این زمینه سهمیه بندی شود و آن شرکت 
و مجموعه موظف به اســتخدام ورزشکاران شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( در خوزستان 
با اشــاره به حوزه نیازمندی های تجهیزاتی ورزش 
خاطرنشان کرد: ما در این زمینه در استان خوزستان 
فقیر هستیم. شرکت های تولیدی باید در این بخش 
سرمایه گذاری کنند تا نیازمندی های جامعه ورزش از 
لباس گرفته تا تجهیزات در خود استان تولید شود تا 
این تجهیزات از دوردست و بعضًا کشورهای خارجی 
وارد استان نشود. البته همین مشکل را هم در بخش 
پزشکی داریم و متأســفانه باید تجهیزات مان را از 
بیرون وارد اســتان کنیم در حالی که باید بتوانیم هم 
در بحث اشتغال و هم تولید بومی تجهیزات پزشکی 

تالش کنیم .

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( در خوزستان:

استخدام قهرمانان خوزستانی در شرکت  ها بايد ابالغ حاکميتی شود

فرمانده انتظامی یزد خبر داد
اجرای طرح تشدید

 برخورد با افراد خارجی غیرمجاز
  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // فرمانده انتظامی 
استان یزد ساماندهی شهروندان خارجی را اولویت کار پلیس 
یزد خواند و اعالم کرد: بر همین اساس طرح تشدید برخورد 
با افراد خارجی غیر مجاز در دســتور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار »عباســعلی بهدانی فر« 
در دیدار با مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری 
یزد،ضمن اعالم این خبر، از تالش های اداره کل امور اتباع و 
مهاجرین خارجی استان در زمینه ساماندهی و ارائه خدمات 
مطلوب به مهاجرین نیز قدردانی و اظهار کرد: ارتقای امنیت 
اجتماعی و ایجاد بســترهای مناسب برای فعالیت اجتماعی 
و اقتصــادی در اقصی نقاط اســتان از ماموریت های پلیس 
است.»ابوالفضل خوشنویس« مدیر کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی استان نیز در این دیدار با قدردانی از عملکرد سازنده 
نیروی انتظامی درخصوص مســائل مرتبط با اتباع خارجی، 
گفت: فراجا استان همواره تعامل خوب و مطلوبی با این اداره 
در زمینه ساماندهی اتباع خارجی به ویژه دستگیری و طرد 
افراد غیرمجاز داشته اســت.وی در ادامه بر ضرورت توجه 
بیشــتر به کاهش جرائم اجتماعی اتباع بیگانه تأکید و ابراز 
کــرد: تامین امنیت و تحکیم نظم و اجرای قانون از مهمترین 
ارکان ثبات و ســالمت یک نظام اجتماعی و سیاسی است 
و نقش نهادهای تامین کننده مانند نیــروی انتظامی در این 
خصوص به اندازه ای اســت که بدون وجود آن، بقای جامعه 
سالم ممکن نخواهد بود.گفتنی است؛ »کورین فالیشر« مدیر 
منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان برنامه جهانی غذا 
به همراه »نگار گرامی« نماینده دفتر نمایندگی برنامه جهانی 
غذا در جمهوری اسالمی ایران، از مهمانشهر تفت و همچنین 
از مدرســه دخترانه و کارگاه تولیدی کیف و چرم که زمینه 
اشتغال زنان سرپرست خانوار ساکن در مهمانشهرها را فراهم 
کرده بازدید کرد.به گفته ی »ابوالفضل خوشنویس« مدیر کل 
امور اتباع استان، یکی از اهداف سفر مدیر منطقه ای خاورمیانه 
و شــمال آفریقا سازمان برنامه جهانی غذا به استان، بررسی 
روند اجرایی فعالیت های صورت گرفته در حوزه معیشــت 
پناهندگان اســت.وی با بیان این که در استان سه مهمانشهر 
در شهرستانهای تفت،اردکان و میبد احداث شده که مهاجرین 
 در این مهمانشــهرها اسکان داده شــده و خدمات دریافت 
 می کنند، نیاز سنجی و ارزیابی چگونگی افزایش خدمات و 
کمک ها به حوزه اتباع و پناهندگان مقیم استان یزد از محل 
اعتبارات سازمان های بین الملل را از دیگر اهداف این سفر 

برشمرد .

خبر

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // مدیر 
کل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری بوشهر 
گفت: امسال تاکنون از محل اعتبارات ارزش افزوده 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بین ۴۰ شهرداری و 

دهیاری های این استان توزیع شده است . 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ مجید محمودی در 
گردهمایی مشترک شهرداران استان بوشهر با اشاره 
به اینکه این استان دارای ۴۰ شهرداری است، اظهار 
کرد: در این همایش قانون درآمد پایدار شهرداری ها 
و تدوین آیین نامه این قانون مورد توجه ویژه قرار 

گرفت.
  وی در این نشســت تخصصی با شهرداران استان 
بوشــهرگفت: امســال تاکنون از محل اعتبارات 
ارزش افزوده هــزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بین 
۴۰ شهرداری و دهیاری های این استان توزیع شده 

است.
   مدیر کل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری 

بوشهرافزود: انتظار می رود این رقم تا پایان سال به 
۲ برابر سال گذشته افزایش یابد.

  وی ادامه داد: در آئین نامه ماده یک قانون درآمد 
پایدار شهرداری ها فرصت های ارزشمندی در اختیار 
شهرداران قرار داده شده که در گذشته این فرصت ها 
نبود و این می تواند جهشــی در راســتای عمران 
شهری، درآمد زایی برای شهرداری ها، اشتغالزایی و 
سرمایه گذاری برای سال های آینده باشد.محمودی 
گفت: امید مــی رود در قالب این مــاده قانونی به 
زودی خبرهای خوبی در خصوص سرمایه گذاری 

شهرداری ها در صنایع داشته باشیم.
  مدیر کل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری 
بوشهراضافه کرد: امروز یکی از مهمترین اولویت های 
شهرداری های استان بوشهر ساماندهی سایت پسماند 
و تدوین طرح جامع پسماند شهرداری ها است که 
انتظار می رود تا پایان سال به یک جمع بندی خوبی 

با سایر دستگاه های مسئول در این زمینه برسیم.
محمودی اظهار کرد: باتدوین طرح جامع پسماند در 
آینده نگران تفکیک، دفن و شیرابه زباله در استان 
بوشهر نخواهیم بود و به مرحله ایده آلی در بخش 

دفع زباله خواهیم رسید
  وی یادآور شد: یکی از تاکیدات ما برای جانمایی 
سایت های پســماند استفاده از ظرفیت شرکت های 
 دانــش بنیــان از جمله پــارک علــم و فناوری 

خلیج فارس بوشهر است.
مدیر کل دفتر شــهری و امور شوراهای استانداری 
بوشهر در ادامه با اشاره به اهمیت پرداختن به مساله 
گردشگری در استان بوشــهر گفت: این استان از 
جمله استان های گردشگرپذیر کشور به خصوص در 
نیمه دوم سال است و بیشتر شهرهای این استان به 
خصوص شهرهای ساحلی قابلیت و ظرفیت توسعه 

گردشگری را دارد .

مدیر کل دفتر شهری استان بوشهر:

۱۹۰۰ میلیارد بین شهرداری های استان بوشهر توزیع شد 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مناقصه 4..... ۲۰۰1۰۹1۶1۶ 
شهرداری قشم در نظر دارد اجرای پروژه احداث ديوار حائل دفع آبهای سطحی محله زيرانگی شهر قشم به شرح جدول 
ذيل و از محل اعتبارات داخلی شــهرداری  و اعتبار طرح تملک دارايی را به پیمانکار واجد الشــرايط واگذار نمايد . لذا 
بدينوسیله از پیمانکارانی که حداقل دارای رتبه 5 ابنیه و يا راه باند و دارای صالحیت می باشند دعوت بعمل می آيد جهت 
دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/09/12 لغايت چهارشنبه مورخ 1401/09/23 از طريق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد(  به آدرس www.setad iran.ir اقدام نمايند .)دانلود اسناد از سايت ستاد ايران(

سایر شرایط مناقصه : - برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه مبلغ 202 / 42/501/742 ريال بر اساس فهرست بهای پايه سال 1401 راه ، راه آهن و باند 
فرودگاه می باشد .-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/130/000/000 ريال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و يا بصورت 

واريز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 722011115250301 نزد بانک مهر ايران می باشد .
- آخرين مهلت ارائه پیشنهاد ) بارگذاری در سامانه سناد( ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/10/03 می باشد  .) اصل پاکت الف تحويل بصورت فیزيکی (

- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز يک شنبه مورخ 1401/10/04 در شهرداری قشم برگزار خواهد شد .
- چنانچه برندگان اول ، دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب اولويت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

- شهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مختار است . - به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای 
مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده خواهد شد . - هزينه نشر آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد .

- ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .  1401/096/الف

 شهرداری قشم

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی 
بدون اخذ سپرده

درخواست شماره : 

موضوع آگهی : 

ساخت سیلندر
برای کسب اطالعات بیشتر به سايت اين شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمايید .

روابط عمومی و امور بين الملل

نوبت اول

- 0045931 -T 27RHS

آگهی مزايده عمومی فروش امالک ومستغالت شماره 2001003626000002
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طريق مزايده عمومی 
و با جزئیات مندرج در اســناد مزايده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( باشماره مزايده  

۲۰۰1۰۰3۶۲۶۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی به فروش برساند .
تاريخ انتشار14۰1/۰۹/۰5مهلت دريافت اسناد مزايده تا ۰۹/۲۹/ 14۰1)تاريخ وساعت ( 14:00                     

تاريخ بازديد 14۰1/۰۹/۰5تا 14۰1/۰۹/15مهلت ارسال پیشنهاد : ۰۹/۲۹/ 14۰1)تاريخ وساعت( 14:00
 تاریخ بازگشایی : 14۰1/۰۹/3۰ تاريخ اعالم به برنده 14۰1/۰۹/3۰

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1. برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الترونیکی دولت میباشد وکلیه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت 
اسناد مزايده )درصورت وجود هزينه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت درمزايده )وديعه( ارسال پیشنهادات قیمت و اطالع 

از وضعیت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير می باشد .
۲. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه  مزايده ، قابل 

مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .
3. عالقه مندان به شــرکت در مزايده می بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذيل 

تماس حاصل نمايند :
 مرکز پشتیبانی وراهبردی سامانه : 41934 -021

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســاير استانها ، درسايت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/پروفايل
 مزايده گر« موجود است .

شرایط عمومی وتوضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

شناسه آگهی : 1417521

نوبت دوم

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد 

 توانمندسازی دانش آموزان خوزستانی 
با همکاری شرکت نفت

 حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرکل 
آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با شــرکت نفت، گفت: 
از اهداف این طرح توانمندســازی معلمان و 
دانش آموزان، آماده سازی دانش آموزان پایه 
دوازدهم برای شــرکت در کنکور سراسری 
و پشتیبانی از دانش آموزانی است که تحت 

پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مسعود حمیدی نژاد 
با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با شــرکت ملی 
نفت ایران، اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف 
کمک به بنیه علمی دانش آمــوزان و ارتقای 
ســطح دانش دبیران به امضا رسید.وی افزود: 
در این طرح بنا اســت با همکاری مدیریت 
نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز 
جنوب در ۴۰ منطقه آموزشی استان خوزستان، 
دوره های توانمندسازی دبیران و معلمان دوره 

متوسطه اول و دوم نظری برگزار شود.مدیرکل 
آموزش و پرورش خوزستان گفت: از اهداف 
این طرح توانمندسازی معلمان و دانش آموزان، 
آماده ســازی دانش آموزان پایه دوازدهم برای 
شــرکت در کنکور سراســری و پشتیبانی از 
دانش آموزانی است که تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی هستند.حمیدی نژاد بیان کرد: در این 
توانمندی سازی  دوره  مقرر شــده  تفاهم نامه 
دانش آمــوزان در قالب کالس های جمع بندی 
کنکور ویــژه دانش آموزن پایه دوازدهم انجام 
شــود. کالس های جمع بندی کنکــور ویژه 
دانش آموزان واجد شرایط پایه دوازدهم سراسر 
استان برگزار می شود.وی در پایان یادآور شد: 
دانش آموزان واجد دریافت بسته های آموزشی 
در ایــن طرح شــامل دانش آمــوزان تحت 
 پوشــش کمیته امداد، بهزیستی، دانش آموزان

 بی سرپرست هستند . 

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //قائم مقام 
کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: در هشــت ماه 
نخست امســال هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زکات در 
کشور جمع آوری شده است که استان بوشهر رتبه 

اول را دارد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مصطفی خاکسار قهرودی 
در همایش علمی، ترویجی و تکریمی زکات اســتان 
بوشهر گفت: هزار و 7۰۰ میلیارد تومان جذب زکات 

که تا کنون به صورت نقد و غیرنقد در کشور جمع آوری 
شده است نسبت به ســال گذشته ۴۰ درصد افزایش 
نشان می دهد.وی با بیان اینکه جذب این میزان زکات 
در این مدت، تاکنون بیش از تکلیف پیش بینی شــده 
زکات اســت، اضافــه کرد: امروز اگر دشــمن بازی 
ســوخته ای را به اسم حداقل های دینی مطرح می کند 
می خواهــد جامعیت دینی و باور مردم را نســبت به 
مســائل دینی کم رنگ کند.قائم مقام کمیته امداد امام 

خمینی )ره( با بیان این که همه مبلغ زکات جمع آوری 
شده در راستای خدمت، کمک و رفع نیاز مردم هزینه 
می شــود، افزود: ۸۰ درصد از زکات جمع آوری شده، 
هزینه محرومان و مابقــی آن نیز در امور زیربنایی و 

عام المنفعه مناطق محروم صرف می شود.
   خاکسار قهرودی با اشاره به ضرورت تأکید جایگاه، 
نقش زکات و اعتقادی که نســبت بــه این موضوع 
در جامعه اســالمی باید وجود داشــته باشد، گفت: 
جمع آوری ایــن میزان زکات بیانگــر ترویج خوب 
فرهنگ این فریضه دینی در کشور است.به گفته وی، 
نحوه مصرف زکات نیز باید در جامعه اسالمی به گوش 

مردم رسانده شود .

حسن سیالوی سرویس استان ها // استاندار خوزستان گفت: معتادان متجاهر 
عامل برخی از ناامنی ها و سرقت های خرد هستند، بنابراین باید از سطح جامعه 

جمع آوری شوند تا مورد بازپروری قرار گیرند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان در چهارمین جلسه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان برگزار شد، ضمن تبریک والدت حضرت 

زینب)س( و روز پرســتار اظهار کرد: موضوع اعتیاد و نحوه مواجهه )پیشگیری 
 و مبارزه( با آن اهمیت دارد و باید به صورت جدی دنبال شــود.وی با اشاره به 
آموزش های فرهنگی و پیشــگیرانه ارائه شده به دانش آموزان در جهت مبارزه با 
مواد مخدر افزود: در مدارس اســتان فعالیت های خوبی انجام شده است؛ بحث 
مبارزه با مواد مخدر در مدارس باید پیگیری شود و برنامه های انجام شده استمرار 
یابد.وی گفت: فعالیت های الزم برای تجهیز کمپ ماده ۱۶ معتادان متجاهر نیز باید 
ســرعت یابد.وی در پایان گفت: جمع آوری ۲ هزار معتاد متجاهر برابر با کاهش 

5۰ درصدی سرقت های خرد خواهد بود .

قائم مقام کمیته امداد :

۱۷۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شد

استاندارخوزستان عنوان کرد

لزوم جمع آوری ۲۰۰۰ معتاد متجاهر 

ردیف

1

2

3

شرح عملیات 

خاکبرداری و پی کنی و حمل تا 10 کیلومتر در محل تخلیه نخاله
اجرای دیوار حائل سنگی شامل )تهیه مصالح ،  حمل واجرای الشه چینی با مالت ماسه شسته وسیمان1:3(}طول 

دیوار 600 متر به ارتفاع 4 متر وضخامت متوسط1.5 متر{
تهیه  مصالح و اجرای نمای سنگی شامل ) برش بصورت مالون و اجرای بندکشی با مالت ماسه وشسته وسیمان1:3(

}طول دیوار 600 متر به ارتفاع 3 متر{

واحد
مترمکعب

مترمکعب

مترمکعب

مقدار
1.200

3.900

1.800
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فرهنگ و هنر

سریال کرونایی پس از دوران کرونا !
   گروه فرهنگی // ساقی زینتی بازیگر »آزادی مشروط« تأکید 
می کند این سریال با موضوع مبارزه با کرونا، زمانی پخش می شود 
که کرونا دیگر دغدغه مردم نیست.ســاقی زینتی که مجموعه های 
خاطره انگیزی مانند »پــس از باران«، »کوچه اقاقیا« و »مرد هزار 
چهره« را در تلویزیون و سریال پرمخاطب »شهرزاد« را در شبکه 
نمایش خانگی داشت، مدتی است با ســریال »آزادی مشروط« 
به تلویزیون آمده و هرشــب این مجموعه کمدی را از شبکه یک 
روی آنتن دارد. به بهانه پخش این ســریال کمدی با این هنرپیشه 
باسابقه، درباره ایفای نقش در »آزادی مشروط« گفت وگوی کوتاهی 
داشته ایم که در ادامه می خوانید.سریال »آزادی مشروط« به دوران 
شــیوع کرونا می پردازد و قصد دارد از طریق به تصویر کشــیدن 
سختی ها و مشکالت آن روزها، فعالیت گروه های جهادی و زحمات 
کادر درمان را به نمایش بگذارد که همین مســئله ساقی زینتی را 
ترغیب به ایفای نقش در »آزادی مشــروط« کرده است. زینتی در 
 پاسخ به سوالی درباره جذابیت این مجموعه برای او به عنوان بازیگر 
می گوید: مهم ترین جذابیت ســریال، سوژه کرونا بود که دو سال 
روح و روان همه را درگیر کرده بود. همچنین در پاســخ به سوالی 
درباره این موضوع که خاطره کرونا هنوز در ذهن مردم تازه است 
و در چنین شرایطی سریال چقدر شانس داشته که مورد توجه قرار 
بگیرد، اظهار می کند: اگر بخواهیم با هم صادقانه و روراست صحبت 
کنیم، االن دیگر دغدغه مردم کرونا نیست! معیشت و مسائل دیگری 
است، اما در مجموع چون سریال طنز است، دیده شده است. زینتی 
کیفیت شوخی های این ســریال و همچنین کیفیت نمایش تصویر 
»واقعی« از شیوع کرونا در سریال را »معقول« و »متوسط« ارزیابی 
کرده است. این بازیگر که تا به حال در مجموعه هایی مانند »دارا و 
ندار«، »معراجی ها« و »دادستان«، تجربه کار با مسعود ده نمکی را 
داشته است، درباره این همکاری توضیح می دهد: »آقای ده نمکی 
شخص محترمی هســتند، هروقت با ایشان کار کردم، امنیت مالی 
داشــتم. این بازیگر درباره همکاری با رضا عطاران در مجموعه 
»کوچه اقاقیا« گفت: »این همکاری بسیار عالی بود، اما دیگر قسمت 
نشد در خدمت شان باشم، الهی همیشه سالمت باشند. زینتی علت 
موفقیت ساخته های این کارگردان را انتخاب بازیگران خوب می داند 
و در پاســخ به سوالی درباره این موضوع می گوید: علتش انتخاب 
بازیگرانی اســت که در نقش کاراکترشان خوش درخشیدند. وی 
درباره کم کاری پس از سریال »شهرزاد« و فعالیت در نمایش خانگی 
این طور توضیح می دهد: آن قدر دست تهیه کننده »شهرزاد« سنگین 
بود که تا دو ســال هیچ قراردادی نبســتم! چند سریال در نمایش 
خانگی بازی کردم، اما از بد حادثه بین بزرگان پروژه ها مشکل پیش 
آمد و هنوز در مسیر پخش هستند. فعال هم مشغول کاری نیستم. چند 

پروژه داشتم که به دلیل جریانات اخیر کشور، همه تعطیل شده اند .

خبر

       *  
به عنوان  یلدا  //  شــب  گروه فرهنگی 
فرهنگی  میــراث   عنصر  نوزدهمیــن 
ناملمــوس ایــران دــر هفدهمیــن 
نشســت کمیته بین الدولی پاســداری 
یونســکو  ناملموس  میراث فرهنگی  از 
و  ایران  میان  ای مشــترک  پرونده  در 

افغانستان ثبت جهانی شد . 
   در ســومین روز از هفدهمیــن نشســت 
کمیته بین الدولی پاســداری از میراث فرهنگی 
ناملمــوس در شــهر رباط مراکــش از ۶ تا 
 ۱۲ آذرمــاه ۱۴۰۱ در حال برگزاری اســت.
»یلــدا/ چلــه« به عنــوان نوزدهمین عنصر 
میراث فرهنگی ناملموس کشورمان مشترک با 

افغانستان به ثبت جهانی رسید.
   از ایــران ۶ پرونده برای ثبــت جهانی در 
هفدهمین نشســت کمیته بین الدولی پاسداری 
از میراث فرهنگی ناملموس بررســی می شود 
که شــامل پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی 
ابریشــم برای بافندگی )مشترک با افغانستان، 
ترکمنستان  تاجیکســتان،  ترکیه،  آذربایجان، 
ترکمن  هنــر ســوزن دوزی  ازبکســتان(،  و 
)ترکمن دوزی( )مشــترک با ترکمنستان(، هنر 
ســاختن و نواختن عود )مشترک با سوریه(، 
یلدا/چله )مشترک با افغانستان(، هنر ساختن 

و نواختن رباب )مشــترک با تاجیکســتان و 
ازبکســتان( و مراســم مهرگان )مشــترک با 

تاجیکستان( است.
  مســتندات ارائه شده برای این نشست شامل 
۲۴ گــزارش در مورد یک عنصر درج شــده 
در فهرســت حفاظت فوری، ۴۲ گزارش در 

مــورد اجرای کنوانســیون ۲۰۰۳ و در مورد 
وضعیت فعلی عناصر ثبت شــده در فهرست 
معرف توسط کشورهای عضو در اروپا، چهار 
نامزدی در فهرست حفاظت فوری، ۴۶ نامزد 
برای فهرســت معرف، پنج پیشنهاد برای ثبت 
اقدامــات حفاظتی خوب و یک درخواســت 

برای کمک بین المللی است.
  به گزارش ایرنا ؛ آیین باستانی و کهن نوروز و 
ردیف های موسیقی سنتی ایران در سال ۲۰۰۹ 
)۱۳۸۸(، آئیــن پهلوانــی و زورخانه ای، هنر 
نمایشی آئینی تعزیه، مهارت فرش بافی کاشان، 
مهارت فرش بافی فارس و موسیقی بخشی های 
خراسان شــمالی در ســال ۲۰۱۰ )۱۳۸۹(، 
دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی در خلیج 
فارس و نقالــی، قصه گویی اجرایی ایرانی در 
قالی شویان مشهد  آئین  سال ۲۰۱۱ )۱۳۹۰(، 
اردهال در سال ۲۰۱۲ )۱۳۹۱(، فرهنگ پخت 
نــان لواش و آئین نوروز )بــا تکمیل پرونده( 
برای دومین بار در سال ۲۰۱۶ )۱۳۹5(، هنر 
ساختن و نواختن کمانچه، چوگان، بازی سوار 
بر اســب همراه با روایت گری و موسیقی در 
سال ۲۰۱7-)۱۳۹۶( و ساختن و نواختن دو 
تار ایرانی در ســال ۲۰۱۹- )۱۳۹۸( و هنر 
نگارگری )مینیاتور( و آیین زیارت کلیســای 
تادئوس مقدس ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( شانزده اثری 
هستند که تاکنون در فهرست میراث ناملموس 
یونســکو به ثبت رســیده اند و اکنون با ثبت 
برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی 
ایران ۲۰۲۱ )۱۴۰۰(، ایران در این فهرســت 

جهانی دارای هفده اثر ثبت شده است.

  میراث فرهنگــی ناملمــوس بــه تولیدات و 
فرایندهــای فرهنگی ماننــد: آیین ها، هنرها، 
ترانه ها، آواها و نواها، موســیقی ها، رویدادها، 
مهارت ها و توانمندی هایی گفته می شود که در 
میان مردم و یا یک قوم در یک منطقه خاص 
جغرافیایی مرســوم بوده و با گذشــت زمان، 
به عنوان گنجینه ای  نسل به نسل و سینه به سینه 
ارزشــمند به دوران معاصر یک ملت به ارث 
می رســد و همچنان به عنــوان یک عنصر و 
ارزش فرهنگی توســط مردم ترویج، حفاظت 

و پاسداری می شود.
   آثار و بناهای تاریخی و باســتانی، تولیدات 
هنرهای  سنتی، چشم اندازهای طبیعی، بخشی 
از دارایی هــای فرهنگــی، در گــروه آثار و 
دارند،  قــرار  ملموس  فرهنگــی  محصوالت 
کــه یا در قالب یک محوطه باســتانی ثبت و 
حفاظت می شوند، یا برای نگهداری به عنوان 
امــوال فرهنگی در موزه ها قــرار دارند. اما 
آثار فرهنگی ناملموس شکل هایی از فرهنگ 
به شــمار می روند که اگر چــه قابلیت ثبت و 
ضبط دارند، امــا قابلیت ذخیره در یک محل 
فیزیکی ماننــد موزه را ندارند و به واســطه 
ویژگی های ذاتــی و خاص خود، قابل انتقال، 

تکرار و تجربه کردن هستند .

شب يلدای ايرانيان ثبت جهانی شد

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه محمد سنگرزاده به استناد 2 فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک 24874 فرعی از 3- اصلی بخش دو بندرعباس مدعی شده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که در دفتر 580 صفحه 14 ذیل ثبت 104071 به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره 
سریال 361671 سری د/91 به نام ایشان صادر گردیده است و برابر اسناد رهنی 78665 و 78658 مورخه 93/6/23 در رهن بانک تجارت قرار 
گرفته سند مالکیت فوق به علت جابه جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور اسناد مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین 
نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد 
خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/299 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/09/12
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

آگهی مزایده )نوبت اول (
شعبه سوم اجراي احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب اجرائیه پرونده 9810427700100134 مورخ1398/05/31 و شماره دادنامه 
9809977700100441 محکوم علیهم 1 - فاطمه نیکان - عبدالسالم قاسمی گوربندي فرزندان عباس محکوم به پرداخت مهریه محکوم له 
خانم سمیرا زارعي کلوئي ) 114 سکه بهار آزادی( به میزان خواسته گردیده اند که در راستاي اجراي حکم ، یک دستگاه منزل با شرایط ذیل 

به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده : عبارتست از یک واحد آپارتمان با مشخصات ذیل :

1- آپارتمان مذکور در بندر عباس شهرک پیامبر اعظم مسکن مهر چاپخانه داران ، بلوک 1 طبقه 3 واحد 12 واقع گردیده و مساحت آن حدود 
75/40 متر مربع بوده و محکوم لها سندي در خصوص این آپارتمان ارائه ننمودند و طبق جوابیه استعالم اداره کل مسکن و شهرسازي بشماره 52193 مورخ1399/10/10 

این ملک متعلق به آقاي مصطفي قاسمي گوربندي مي باشد.
2 - بلوکي که آپارتمان مورد نظر در آن قرار دارد داراي 30 واحد در 6 طبقه بوده و سازه بتني و با قدمت حدود 6 سال، با نمای سیمان شسته ، 2دستگاه آسانسور و راه پله 
داراي نرده فلزي و نقاشي شده مي باشد. 3 - آپارتمان مورد نظر دارای 2 اتاق خواب سالن پذیرایي ، سرویس بهداشتي وحمام مجزي، آشپزخانه اوپن با کابینت ام دي اف 
، کف سرامیک ، دیوارها با پوشش گچ ، درب ورودي ساده ، پنجره دوجداره .. و سیستم سرمایش کولر گازي مي باشد. 4- متعلقات: بنا به اظهار محکوم لها آپارتمان داراي 
یک واحد پارکینگ به شماره 12 وبدون انباري و همچنین داراي یک فقره انشعاب برق ویک فقره انشعاب آب مشاع مي باشد. 5- منزل مورد نظر طبق تصویر اجاره نامه 
عادي با مهر امالک سیستاني در حال حاضر در اختیار خانم مریم حسن پور به عنوان مستاجر با شرایط اجاره ماهیانه 20,000,000 ریال )بیست میلیون ریال( و با مبلغ ودیعه 

350,000,000 )سیصد و پنجاه میلیون ریال ( تا تاریخ 1401/08/09 مي باشد.
6- با توجه به عدم ارائه سند توسط طرفین دعوا پالک ثبتي آپارتمان مشخص نمیباشد ) احتماال صورت جلسه تفکیکي وسند صادر نشده است(

کارشناسي و ارزیابي : با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طي مدارک ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت شکل هندسي ، ارزش منطقه اي 
و بافت آن و نوع مصالح بکار رفته ، انشعابات ومتعلقات آن ووضعیت فعلي بازار امالک و مستغالت )عرضه و تقاضا (همچنین بدون در نظر گرفتن وقفی بودن ، مستحق 
للغیر بودن ، بازداشتي بودن و تعهدات دیون و بدهي احتمالي که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقي یا سایر موسسات، بانکها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته 
باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازي و با در نظر گرفتن سایر پارامترها و مولفه هاي موثر 
در کارشناسی از نظر اینجانب ارزش شش دانگ آپارتمان و متعلقات مورد نظر مجموعا بدون در نظر گرفتن مبلغ ودیعه مذکور در بند 5 به مبلغ 200،000،000 ، 6 ریال 

)شش میلیاردو دویست میلیون ریال( اعالم می گردد.
شــرایط مزایده :ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده اســت که با شــرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود . 1 - فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک 
ماه می باشد . 2 - کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است . 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده 
با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحساب دادگستري نزد بانک مرکزي حساب نسیم بانک مرکزي به شماره شبا 
IR220100004062012907685962 تودیع وقبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده در ساعت 09:00 
صبح مورخ 1401/09/23 در محل دفتر شعبه 3 اجراي احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 
6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده 
حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب اطالع 

بیشتر میتوانند به اجراي احکام حقوقي شعبه 3 دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند . 
اجراي احکام حقوقي شعبه 3 دادگستری بندر عباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 پرونده سی و چهارمین جشنواره تئاتر هرمزگان 
با معرفی برترین ها بسته شد 

گروه فرهنگی // پرونده سی و چهارمین جشنواره 
تئاتر هرمزگان با معرفی برترین ها و گروه های راه 
یافته به جشنواره منطقه  ای جهت رقابت و حضور در 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر پایان یافت . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، آیین اختتامیه با تالوت 

آیات قرآن کریم توسط قاری برنامه آغاز و پس از 
گزارش حسین کریمی رئیس انجمن نمایش استان 
هرمزگان، اسمعیل جهانگیری دبیر جشنواره و مدیر 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان به ایراد 

سخنرانی پرداخت. 
    اسمعیل جهانگیری دبیر سی و چهارمین جشنواره 
تئاتر اســتان هرمزگان ضمن تبریک میالد حضرت 
زینب کبری )س( و روز پرســتار بیان داشــت: از 
حضور حماســی هنرمندان متعهد و عاشق فضای 
هنری تئاتر اســتان، همکاران محترم کادر اداری، 
اصحاب رسانه، اعضای دبیرخانه و انجمن هنرهای 
نمایشی اســتان که مجاهدانه در این شرایط سخت، 
همراه و هم پای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بودند کمال تشکر را دارم.
    مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان 
بیان کرد: این دوره از جشــنواره تئاتر هرمزگان در 
روزهای 7  تا ۹ آذر ماه با حضور ۴ گروه نمایشی 
در تماشاخانه آفتاب بندرعباس برگزار و در پایان 
نمایش »جنگ های سیاسی برابر در مدت نامعلوم« 
 و نمایش »اســب های طاعون« راهی جشــنواره 

 منطقــه ای به عنــوان دروازه ورود به جشــنواره 
بین المللی  تئاتر فجر شدند.

  وی با اشاره به ویدئو پخش شده بیانات مقام معظم 
رهبری درباره تئاتر  اظهار داشــت: باید خدا را از 
این حیث شاکر باشیم که انسان جامع و شایسته ای 
در رأس این حاکمیت هستند که به تمامی شئونات 

جامعه اشرافیت کامل دارند.
  در ادامه کامرانی معاون سیاســی امنیتی اجتماعی 
استانداری هرمزگان، مهمان ویژه هنرمندان بودند که 
درباره این رویداد بیان داشت: آمار باالی جشنواره 
نشــان از توانمندی و قدرت باالی این حوزه بوده 
اســت که ســی و چهارمین دوره آن در حال رقم 
خوردن اســت. هنر تئاتر به عنوان یک کار علمی 
و پژوهشــی مانند یک اقیانوس است که عمق دارد 

و هر چه بیشتر کار شود عمق آن بیشتر می شود.
گفتنی است: اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر 
استان هرمزگان چهارشنبه ۹ آذرماه ساعت ۱۹ در 
مکان سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
در بندرعباس با حضور پرشور هنرمندان و مدیران 

فرهنگی استان برگزار شد . 

 گروه فرهنگی // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
هرمزگان از آغاز به کار اولین چهارشنبه بازار صنایع دستی در بندرعباس 

خبر داد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند با بیان این مطلب گفت: چهارشنبه بازار 
صنایع دســتی با هدف کمک به فروش تولیدات صنایع دستی هنرمندان و صنعتگران 

این استان در معبد هندوهای بندرعباس آغاز به کار کرد.

   مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه 
چهارشنبه بازار صنایع دستی هر هفته از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در معبد هندوهای 
بندرعباس برپا می شــود، افزود: اولویت فروش در این بازار،  محصوالت تولیدی 
بومی است که ریشه در سنت و تاریخ مردم هرمزگان دارد.او ادامه داد: تولیدکنندگان 
صنایع دســتی می توانند در این بازار محصوالت خود را به طور مستقیم عرضه و به 

فروش بگذارند .

اولین چهارشنبه بازار صنایع دستی در بندرعباس آغاز به کار کرد

    *  

گروه فرهنگی // دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اعالم کرد: این دفتر مجوز ۱۸۶ 
 تک آهنگ را دــر آبان ۱۴۰۱ صادر کرده که از 
این تعداد، ۱۵۸ اثر در حوزه موسیقی پاپ بوده 

است .
   آمار مجوزهای صادر شده دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در آبان ۱۴۰۱ اعالم شد که 
بر اساس این آمار، مجوز ۱۸۶ تک آهنگ، ۲5 آلبوم 

موســیقی، 7 نماهنگ و 5 کتاب صوتی صادرشده 
اســت.در میان تک آهنگ های مجوز گرفته، ۱5۸ 
اثر در حوزه موســیقی پاپ، ۱۳ اثر در موســیقی 
ردیف دستگاهی، ۹ اثر در موسیقی تلفیقی، ۳ اثر در 
موسیقی نواحی، ۲ اثر در موسیقی کالسیک و یک 

اثر در موسیقی الکترونیک تولید شده اند.
  در بخــش آلبوم ها نیز مجوز ۱۴ آلبوم موســیقی 
ردیف دستگاهی، ۴ آلبوم موســیقی پاپ، ۳ آلبوم 

موسیقی کالسیک، ۲ آلبوم موسیقی نواحی و ۲ آلبوم 
موسیقی تلفیقی در آبان صادر شده است.

   در بخش نماهنگ ها،   گونه های ردیف دستگاهی، 
موسیقی پاپ، موسیقی نواحی و موسیقی تلفیقی هر 
کدام یک نماهنگ داشــته اند. در آبان امسال تاییدیه 
۳7۸ قطعه شعر صادر شده است.برای این آثار فقط 
مجوز انتشــار صادرشــده و زمان انتشار آن ها در 

اختیار مالک اثر است .

موسیقی دوباره جان گرفت

  

و  // »مهارت ســاختن   گروه فرهنگی 
نواختن عود« به طور مشــترک به نام 

ایران و سوریه در یونسکو ثبت شد . 
   ایــن ســاز در هفدهمین نشســت کمیته 
بین دولت ها برای پاسداری از میراث  فرهنگی 
ناملموس به رأی گذاشــته شــد که به عنوان 
هجدهمین میــراث ناملموس ایران به صورت 
مشــترک با سوریه در یونســکو ثبت جهانی 
شــد.ایران همزمان که پرونده عود را در سال 
۱۳۹7 به صورت ملی ثبــت کرد، برای ثبت 
جهانی آن با عنوان »مهارت ساختن و نواختن 
عود« با برخی کشورهای همسایه رایزنی کرد 
و در نهایت این پرونده را مشــترک با سوریه 
به یونسکو ارائه کرد که در پانزدهمین اجالس 
کمیته میراث جهانی ناملموس، ســال ۱۳۹۹ 
ریفر شد )ریفر به معنای امکان بررسی پرونده 

در چرخه  بعدی )اجالس های بعدی( است.
    برخی کارشناســان مطلع از دالیل پذیرفته 
نشــدن پرونده »عود« گفتــه بودند: تهیه این 
پرونده با مشــارکت ســوریه و بدون در نظر 
گرفتن دیگر کشورهای عربی که عود در آن ها 

رواج دارد، اقدامی خطا بود.
   این پرونده توسط کسانی تهیه شد که پرونده 
کمانچــه را تهیه کرده بودنــد. این که پرونده 
کمانچه از نظر کارشناسی، پرونده موفقی بود 
و در فهرســت یونســکو ثبت شد و به همین 
دلیل هم انتظار می رفت که عود نیز در فهرست 

ناملموس یونسکو جهانی شود.
   به گزارش ایســنا، در شــرح ساز عود در 
یونســکو آمده اســت: »عود یک ساز زهی 
زخمــه ای با بیــش از ۱5۰۰ ســال حضور 
در منطقه مورد اشــاره اســت. این ساز مانند 

بسیاری دیگر از سازهای زخمه ای روی پای 
نوازنده قرار می گیرد و نوازنده با یک دســت 
انگشت گذاری روی وترها و با دست دیگر به 

نواختن مضراب می پردازد.
     کاســه طنینی این ســاز گالبی شــکل و 
نســبتًا بزرگ و دســته آن معمــواًل کوتاه و 
فاقد دستان بندی اســت. )در مناطق مختلف 
با ابعادی متفاوت( به طوری که وترها بیشــتر 
روی کاسه طنینی امتداد دارند. صفحه چوبی 
طنینی این ساز مشبک است، این شبکه ها که 
معمواًل نقش مایه های اسلیمی دارند، عالوه بر 
انتقال صدای کاسه ساز، نقش تزئینی نیز ایفا 
می کنند. بیشــتر انواع این ساز ۱۰ سیمه است 
که به صورت جفت بسته می شوند. صدای این 
ســاز در محدوده صوتی بم و باریتون است و 
امکان تولید اســواد ملودیک و هارمونیک در 

آن فراهم است و در تک نوازی و گروه نوازی 
به کار می رود.

   گســتره جغرافیایی این ســاز در ایران به 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، کردستان 
و برخی شهرهای بزرگ، مانند شیراز اصفهان، 

تبریز و مشهد می رسد.«
  خوارزمی در  »مفاتیح العلوم«  نام این ساز 
را »بربط« آورده و گفته که در اصل »بِربت« 
اســت، به معنی ســینه بت )مرغابی(؛ چرا که 
ظاهر آن شبیه به سینه و گردن مرغابی است .

»عود« به نام ایران و سوریه ثبت جهانی شد
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کارشناسان  تالش  با  حوادث//  گروه 
پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان 
یک انبار احتکار لوازم خانگی قاچاق 

در بندرعباس کشف شد. 
به گــزارش خبرنگار دریــا؛ فرمانده 
انتظامی استان هرمزگان با اعالم این خبر 
بیان داشــت: کارشناسان پلیس امنیت 
اقتصادی استان در اجرای طرح ارتقای 
امنیــت اجتماعی و مبــارزه با احتکار 
کاالهاي اساسي، با گشت زنی های پنهان 

و آشــکار هدفمند در یکی از محالت 
بندرعبــاس یک انبار احتــکار کاال را 
شناســایی و موضوع را در دستور کار 
ماموران ضمن  افــزود:  دادند.وی  قرار 
هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیمی 
به محل اعزام و در بازرسي دقیق از انبار 
مورد نظر تعداد 5۶۲ دستگاه انواع لوازم 
خانگی شــامل آبگرم کن ، اجاق گاز ، 
ماشین لباسشویی وتوستر احتکار شده 

راکشف کردند.

سردار غالمرضا جعفری ارزش این اقالم 
احتکاری کشف شده را بنا به اعالم نظر 
کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال عنوان کرده واظهار داشت : 
در این رابطه پرونده تشکیل و جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی ذیصالح 
ارسال شد . این مقام ارشد انتظامی استان 
خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کاال و 
احتکار کاالهای اصلی و ضروری مردم، 
یکی از اولویت های مهم پلیس است که 

در این راســتا با تشکیل قرارگاه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز ، شــاهد اقدامات 
خوبی در این زمینه بــوده ایم از عموم 
شــهروندان و مردم فهیم و قدرشناس 
استان درخواســت می شوددر صورت 
مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کاال 
و فعالیت غیرمجاز اقتصادی توسط افراد 
سودجو، در اســرع وقت موضوع را از 
طریق سامانه فوریت های ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

کشف انبار احتکار لوازم خانگی در هرمزگان 

گــروه حوادــث// رئیس کل 
دادگستری هرمزگان از کشف 
بزرگترین محموله مواد مخدر از 
اخیر  نوع هروئین طی ۱۰ سال 
در این اســتان به میزان ۹۶۲ 

کیلوگرم خبر داد. 
مجتبی قهرمانی اظهار داشت: پس 
از رصــد تحرکات عناصر عمده و 
قاچاقچیان کالن مــواد مخدر در 
شــرق اســتان، مأموران انتظامی 
شهرستان جاسک از انتقال محموله 
مواد مخدر به وسیله یک دستگاه 
به سوداگران مرگ  متعلق  کامیون 
باخبر شــدند و عملیاتی را برای 
توقیف محموله مورد نظر طراحی 

و اجرا کردند.

وی در ادامه افــزود: با هماهنگی 
انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
مأموران  جاســک،  شهرســتان 
بــا پشــتیبانی عملیاتی  انتظامی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
را  نظر  مــورد  کامیون  هرمزگان، 
حین تــردد شناســایی و پس از 
تعقیب و گریــز، ضمن توقیف آن 
در بازرســی به عمل آمده، ۹۶۲ 
کیلوگرم ماده مخدر از نوع هروئین 
را که بــه صورت کامال ماهرانه ای 
جاسازی شده بود، کشف و ضبط 
این  بنابر اعالم ضابطین  کردند که 
میزان کشفیات در ۱۰ سال گذشته 
در سطح استان هرمزگان بی سابقه 

است.

اســتان  دادگســتری  کل  رئیس 
یادآور شــد: در همین  هرمزگان 
رابطه یک نفر متهم دســتگیر شده 
اســت که با قرار تأمین کیفری در 

بازداشت به سر می برد.
به گزارش ایرنــا، قهرمانی ضمن 
قدردانی از تالش هــای فرمانده 
انتظامی اســتان و پرسنل فراجا، 
تأکید کرد: خوشبختانه با اقدامات 
ویژه دســتگاه قضایــی و تالش 
شبانه روزی نیروی انتظامی استان 
هرمــزگان، فضای اســتان برای 
فعالیت سوداگران مرگ ناامن شده 
که این دستاورد مهم در سایه تعامل 
خوب و تشــریک مساعی محقق 

شده است.

خواستگار را بیرون کردم اما... !
وقتی خواستگار دخترم را روی مبل خانه ام 
دیدم، او را با ســر و صدا بیرون انداختم و 
خودم به بیمارستان رفتم تا از همسرم که 
بســتری بود، خبری بگیرم ولی زمانی که 
دوباره به خانه بازگشــتم با صحنه ای رو به 

رو شدم که...
این ها بخشی از اظهارات زن ۳۸ ساله ای است 
که بــرای معرفی دخترش به پزشــکی قانونی 
وارد کالنتری شــده بود. این زن جوان که بیان 
می کــرد به حرف های دختــرم اعتماد ندارم، 
درباره ماجرایی که او را به کالنتری کشانده بود، 
به کارشــناس اجتماعی گفت: من و همسرم از 
اتباع خارجی هستیم که در ایران بزرگ شدیم 
و ازدواج کردیم. همسرم به شغل خیاطی مشغول 
اســت و درآمد خوبی دارد، بــه همین دلیل به 
اولین دخترم که اکنون ۱۶ ســاله است، بیشتر 
توجه می کرد. او را با خود بیرون می برد و همه 
خواســته هایش را برآورده می کرد. اگر چه من 
دو دختر خردسال هم دارم اما رابطه همسرم با 
»تهمینه« بیشتر از آن هاست. تهمینه هم دختری 
درس خوان بود و در کالس های آموزشی زبان 
و همچنین ورزش های رزمی شــرکت می کرد 
تا این که همسرم برای او گوشی هوشمند گران 
قیمتی خرید تا بیشتر به تحصیل توجه کند اما از 
حدود ۲ سال قبل و زمانی که ۱۴ سال داشت، در 
فضای مجازی با پسری هم سن و سال خودش 
آشنا شد و مدام با یکدیگر »چت« می کردند. آن 
پسر خودش را اهل قوچان معرفی کرده بود و به 
دخترم ابراز عالقه می کرد. »تهمینه« هم به حرف 

های او اعتماد داشت و به این رابطه مجازی ادامه 
می داد و معتقد بود کــه »حامد« قصد دارد با 
او ازدواج کنــد ولی من زیاد حرف های دخترم 
را جدی نمی گرفتم چرا کــه آن ها هنوز بچه 
سال و نوجوان بودند. از سوی دیگر خانواده ما 
از اتباع خارجی اســت و اصال نمی توانستم به 
این موضوع فکر کنم! به همین دلیل وقتی فهمیدم 
که درس های دخترم ضعیف شــده و او فقط از 
گوشــی تلفن برای ارتباط با »حامد« استفاده 
می کند، به ناچار برای مدتی گوشی تلفن را از 
او گرفتم اما دوبــاره بازگرداندم چرا که دخترم 
باید به تحصیل ادامه می داد و دوســت نداشتم 
از درس هایش عقب بماند. در این مدت برخی 
از هموطنانمان هم به خواستگاری تهمینه آمدند 
اما او بدون تامل به آن ها پاسخ منفی داد و قبول 
نکــرد تا با جوان دیگری ازدواج کند. در همین 
روزها بود که همســرم به یک بیماری چشمی 
مبتال شــد و من مدام او را به مراکز درمانی می 
بردم و همه حواسم به همســرم بود به طوری 
که از دخترم غفلت کــردم و ارتباط تلفنی او با 
»حامد« بیشتر شد. چند روز قبل بنا به تشخیص 
پزشکان، ناچار شدیم چشم همسرم را جراحی 
کنیم به همین دلیل او در بیمارستان بستری شد و 
من در کنارش ماندم ولی زمانی که برای سرکشی 
از فرزندانم برای ساعتی به خانه بازگشتم ناگهان 
پســر نوجوانی را دیدم که روی مبل و در کنار 
دخترم نشسته اســت! وقتی از »تهمینه« سوال 
کردم، رو به من کرد و گفت: این همان »حامد« 
است که قصد دارد با من ازدواج کند! با شنیدن 

این جمله، خیلی عصبانی شــدم و با چهره ای 
برافروخته، سر و صدا به راه انداختم ولی آن پسر 
با پررویی مقابلم ایستاد و گفت: به خواستگاری 
دخترم آمده است! دیگر نمی توانستم این صحنه 
را تحمل کنم، دستش را گرفتم و او را از خانه ام 
بیرون انداختم! سپس در منزل را به روی دخترم 
قفل کردم و خودم به بیمارستان رفتم تا در کنار 
همسرم باشم! اما همچنان دلشوره داشتم و نگران 
دخترم بودم. دیگر نتوانســتم طاقت بیاورم، به 
همین دلیل دوباره همسرم را رها کردم و به طرف 
خانه رفتم ولی زمانی که در منزل را گشــودم، 
با صحنه ای زننده رو به رو شــدم. »حامد« و 
»تهمینه« قفل در را شکســته و با سر و وضعی 
بسیار زشت و نامناسب کنار هم نشسته بودند. 
با دیدن این صحنه تاســف بار، با آن ها درگیر 
شــدم و سپس با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم. اگر 
چه دخترم اصرار دارد که هیچ اتفاقی بین آن ها 
نیفتاده است ولی من حرف هایش را باور ندارم 
چرا کــه او چند بار دیگر هم به من دروغ گفته 
و به قول هایش عمل نکرده اســت. هر چه به 
دخترم می گویم که ما اصال خانواده یا اطرافیان 
این پسر نوجوان را نمی شناسیم و از سوی دیگر 
او ســن کمی دارد، بیکار اســت و... توجهی به 
نصیحت های ما نمی کنــد! به طوری که انگار 
جادو شده است! حاال هم در حالی که منتظر نظر 
پزشکی قانونی هستم، باز هم نمی دانم چگونه به 
دخترم بفهمانم که ما سعادت و خوشبختی او را 
می خواهیم چرا که چنین ازدواجی آینده اش را 

به تباهی می کشاند... .

در امتداد تاریکی 

آتش سوزی مهیب در ناو هواپیمابر آمریکا
 حداقل ۹ نفر از ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بر اثر اتش سوزی 
دچار آســیب دیدگی شدند. نیروی دریایی ارتش آمریکا آتش سوزی 
مهیب در »ناو هواپیمابــر آبراهام لینکلن« را تائید کرد. ارتش آمریکا 
گفته است این آتش سوزی در شرایطی صورت گرفته که ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن در سن دیگو مستقر بوده است. گفته شده در این حادثه 
حداقل ۹ نفر از ملوانان ناو زخمی شدند. در عین حال، ارتش آمریکا 
یک روز پــس از وقوع این حادثه در بیانیه ای اعالم کرد که جراحات 
جزئی بوده و آتش به سرعت توســط خدمه ایمنی ناو خاموش شده 
است. به گفته سخنگوی نیروی دریایی ارتش آمریکا، شش نفر از برخی 
آسیب ها رنج می بردند. ستوان »ساموئل بویل«، سخنگوی ناوگان سوم 
ایاالت متحده مستقر در سن دیگو، گفت: »در حال حاضر هیچ برنامه ای 
برای لینکلن برای بازگشــت به بندر خود به دلیل آتش سوزی وجود 
ندارد.« بویل گفت که جزئیات بیشتری مانند مکان، کالس و مدت زمان 
آتش سوزی هنوز به طور کامل در دسترس نیست و همچنین جزئیاتی 
در مــورد نوع صدمات وارده به ملوانان دیگر وجود ندارد. به گفته این 
مقام ارتش آمریکا، علت آتش سوزی در دست بررسی است. در اوایل 
امسال، ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« در نزدیکی شبه جزیره ُکره فعال 
بــود و در آنجا با نیروهای ژاپنی رزمایش برگزار کرده بود. این ناو در 
دریای ژاپن که به دریای شرق نیز معروف است برای انجام تمرینات با 
نیروهای ژاپنی حضور داشت و خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از 
منابع آگاه اعالم کرد که ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« به مدت ۳ تا 5 

روز در منطقه فعالیت کرد.
هاکت سرکرده گروهک داعش تأیید شد

 رسانه ها از تأیید هالکت سرکرده گروهک داعش و تعیین جانشینی 
برای وی از سوی تروریســت های مذکور خبر می دهند. خبرگزاری 
رویترز به نقل از ســخنگوی گروهک تروریستی داعش اعالم کرد که 
ابوالحســن الهاشمی القرشی ســرکرده این گروهک به هالکت رسیده 
است. بر اســاس اعالم این رسانه، سخنگوی این گروهک تروریستی 
هالکت وی را تأیید کرده است. این گروهک تروریستی با انتشار فایلی 
صوتی اعالم کرد که ســرکرده جدید خود را معرفی کرده است. »ابی 
عمر المهاجر« ســخنگوی تروریست  های داعش در این فایل صوتی 
اضافه کرد که »ابوالحســین الحسینی القرشی« به عنوان سرکرده جدید 
این گروهک معرفی شده است و خواستار بیعت با این تروریست شد! 
گفتنی است که »ابوالحسن الهاشمی القرشی« در ماه فوریه میالدی پس 
از هالکت »ابو ابراهیم القرشی« در استان ادلبواقع در سوریه، سرکردگی 

تروریست  های تکفیری داعش را برعهده گرفته بود.

کشف بزرگترین محموله هروئین در هرمزگان

ماجرای دفن یک جسد با جواز غیر قانونی
گروه حوادث// همزمان با مرگ مشــکوک 
مردی میانســال در خانه اش وقتی پرونده 
بدون بررســی علت فوت به دادسرا ارسال 
شــد، بازپرس جنایی دریافت خانواده وی با 
همدستی یک پزشک عمومی و صدور جواز 

دفن غیرقانونی جسد را دفن کرده اند.
اوایل مرداد امســال، مأموران یــک کالنتری در 
جنوب تهران در تماس با بازپرس محمد وهابی، 
از مرگ مشکوک مرد ۶5 ساله ای در خانه اش خبر 

دادند.
بازپرس کشیک قتل پایتخت از مأموران کالنتری 
خواســت تا بعد از اجرای  ۴ بند قانونی از جمله 
انتقال جسد به پزشکی قانونی برای مشخص شدن 
علت فوت و تحویل جسد به اولیای دم  پرونده را 

ظرف ۲۴ ساعت به دادسرا ارسال کنند.
 * پرونده ای بدون جسد

با گذشت چند روز از ماجرا و از آنجایی که نظریه 
پزشکی قانونی درخصوص فوت مرد میانسال به 
نام رسول به دادسرا ارسال نشد، بازپرس جنایی، 
در تماس با پزشــکی قانونی پیگیر علت مرگ و 
عدم ارســال پرونده به دادسرا شــد. اما در کمال 
تعجب متخصصان پزشکی قانونی اعالم کردند که 
هیچ جسدی برای کالبدشکافی ارسال نشده و به 
همین خاطر  نظریه ای در رابطه با علت فوت وجود 
ندارد. با مشخص شدن این موضوع، بازپرس شعبه 
دوم دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیقات 
در رابطه با سرنوشــت جســد را صادر کرد. در 
بررســی ها مشــخص شــد که بعد از فوت مرد 
میانسال، خانواده با در دست داشتن جواز دفن که 

از سوی پزشک عمومی صادر شده بود، جسد را 
دفن کرده اند. در این مجوز علت مرگ مرد میانسال 
کهولت سن و بیماری ثبت شده بود. اما موضوعی 
که ذهن بازپرس جنایی را به خود مشغول کرد این 
بود که چرا خانواده قبل از انتقال جسد به پزشکی 
قانونی  با جواز دفن از سوی پزشک عمومی اقدام 

به دفن کرده اند.
*  دفن بدون اجازه

وقتی موضوع از کالنتری استعالم شد افسر پرونده 
گفت به خانواده اعالم شــده که جسد به پزشکی 
قانونی منتقل شــود اما آنها بــدون هماهنگی با 

کالنتری جسد را دفن کرده اند .
مدارکی که در تحقیقات به دست آمد، نشان می داد 
خانواده رسول با دفن جسد بدون انتقال به پزشکی 
قانونی قصد مخفی کردن موضوعی را داشته اند. به 
همین دلیل خانواده رسول برای تحقیقات به دادسرا 
احضار شدند. یکی از بســتگان مرد میانسال در 
تحقیقات گفت: رسول بیماری افسردگی داشت و 

حالش خوب نبود.
 یک شــب بیرون بودیم اما زمانی که برگشــتیم 
متوجه شــدیم او خودش را حلق آویز کرده است.  
طنابی را که رســول با آن خود را حلق آویز کرده 
بــود باز کردیم و صحنه خودکشــی را بهم زدیم. 
اگر جسد رسول به پزشکی قانونی منتقل می شد، 
ماجرای افســردگی و خودکشی او لو می رفت  به 
همین دلیل در اوج ناراحتی که از مرگ ناگهانی او 
داشتیم، به دنبال راه حلی بودیم که بتوانیم این راز 
را مخفی نگهداریم. به ذهن مان رسید که اگر پزشک 
عمومی جواز کفن و دفن را صادر کند، می توانیم 

بدون اینکه جســد را به پزشکی قانونی ببریم، به 
بهشت زهرا برده و دفنش کنیم.

به یکی از دوســتان مان که پزشــک عمومی بود 
زنــگ زدیم و ماجرا را برایش تعریف کردیم و از 
او خواســتیم جواز مرگ صادر کند که نشان دهد 
رسول به خاطر بیماری و کهولت سن فوت کرده 
است. بعد هم با اورژانس و کالنتری تماس گرفتیم 
و گفتیم که او بیمار بود و حال خوبی نداشــت. از 
آنجایی که جواز دفن داشتیم، بهشت زهرا جنازه را 
دفن کرد و تصور می کردیم با دفن جســد، پرونده 
مختومه شود و راز خودکشی برای همیشه مخفی 

بماند.
باتوجــه به اظهارات این خانــواده از آنجایی که 
پزشــک عمومی تخلف و جواز دفن غیر قانونی 
صادر کرده بود، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور 
جنایی تهران دستور احضار پزشک را صادر کرد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

قاچاق احشام در بندرلنگه 
 

گروه حوادث// با هوشیاری ماموران انتظامي 
احشام  محموله  یک  بندرلنگه  شهرســتان 

قاچاق دراین شهرستان کشف شد . 
به گــزارش خبرنگار دریا، جانشــین فرماندهی 
انتظامی اســتان هرمزگان در تشریح این خبر بیان 
داشــت: ماموران انتظامی شهرستان بندرلنگه در 
اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کاال و ارز 
حین گشت زنی در محور دژگان به سمت لمزان در 
حوالی روستای هیرو به یک دستگاه خودرو وانت 

نیسان مشکوک شــده و دستور توقف دادند . وی 
افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس 
اقــدام به فرار کرد که در یک اقدام ضربتی خودرو 
متوقف و در بازرسی از آن7۰ راس دام زنده قاچاق 
کشف و راننده دستگیر شد.سرهنگ مهرداد مشوق 
ارزش این محموله را بنا به اعالم نظر کارشناسان 
اقتصادی 5 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت 
: متهم دســتگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کمیسیون معامات

آگهي فراخوان تجدید )۲( مزایده عمومي شماره 14۰1-13 
    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش چهارواحد وياليی متعلق به خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده 

عمومي به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

ت اول 
نوب

دبيرخانه کميسيون معامالت

- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 10 % ) ده درصد ( قیمت پايه هر واحد،که به صورت ضمانت نامه بانکی يا واريز نقدی به 
  IR870120020000004651525348 حساب شماره 4651525348 بانک ملت با شناسه واريز 99009803129 و شماره شباي

به نام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و کد اقتصادي 411443335884 
- مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان مي توانند پس از واريز مبلغ 3.000.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه 
واريز 99009803129 بانک ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم، از تاريخ 1401/09/13 تا تاريخ 1401/09/22 جهت دريافت اسناد 

و مدارک مزايده مراجعه نمايند .
- مهلت تحویل پاکات مزایده: از تاريخ 1401/09/23  تا تاريخ 1401/10/03 )آخرين مهلت تحويل پیشنهادها پايان ساعت اداري 

تاريخ 1401/10/03  مي باشد(
- زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایي پاکتها: رأس ساعت 14:00 روز يکشنبه تازيخ 1401/10/04 - جزيره قشم- اسکله 

بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها 
- محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: جزيره قشم- اسکله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبیر خانه کمیسیون 

معامالت. تلفن35252150 – 076 و  فاکس 35241706-076 )کد پستی : 7951617444(
www. Qeshm.ir :آدرس الکترونیکی -

سایر توضیحات: - به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ساير اطالعات و جزيیات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

- هزينه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد. 1401/095 م/الف

نام قطعه 

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

مساحت اعیانی

556/81

556/24

553/78

560/40

مساحت عرصه

3209/54

2369/72

2314/87

2156/26

مبلغ تضمین جهت 
شرکت در مزایده به ریال

103.388.822.000

82.605.650.000

79.943.732.000

74.822.196.000

340.760.400.000

مجموع شش دانگ عرصه و 
اعیانی و محوطه سازی  به ریال

1.033.888.220.000

826.056.500.000

799.437.320.000

748.221.960.000

3.407.604.000.000

مجموع ارزش  عرصه به ریال

962.862.000.000

758.310.400.000

740.758.400.000

690.003.200.000

مجموع ارزش اعیانی 
و محوطه سازی به ریال

71.026.220.000

67.746.100.000

58.678.920.000

58.218.760.000

مجموع کل شش دانگ عرصه و اعیانی و محوطه سازی  چهار واحد ویالیی
توضیحات: خرید هر واحد ویالیی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. فلذا خریدار می بایستی پس از مشخص نمودن واحد درخواستی در اسناد 

نسبت به تهیه همان مبلغ ضمانت نامه مندرج در جدول فوق را از بانک اخذ نموده و در پاکت »ب« قرار دهد.  

 گــروه حوادث // رئیــس اداره 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی بندرلنگه از دستگیری 
سارقان میراث فرهنگی در این شهر 

خبر داد.
 به گــزارش خبرنگار دریــا ، محمود 
صحراییان بــا بیان این مطلب افزود: با 
توجه به گزارش پایگاه یگان حفاظت 
میراث فرهنگی شهرستان بندرلنگه مبنی 

بر ســرقت از خانه بستکی در این شهر 
بالفاصله عوامــل انتظامی وارد صحنه 

شدند و سارقین دستگیر شدند.
 رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی بندرلنگه ادامه داد: در 
رابطه با این پرونده یک نفر دســتگیر 
و اموال ســرقتی شامل چوب و چندل ، 
پس از صورت جلســه تحویــل اداره 

میراث فرهنگی بندرلنگه شد. 

دستگیری سارقان میراث فرهنگی در بندرلنگه



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش اطراف محل 
را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنيم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان

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

شنبه 12 آذر 1401

8 جمادی االول  1444
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شهرستان

شروع ساخت ۶۰ واحد منزل مسکونی مددجویی 
در رودان 

 گروه شهرستان// ساخت ۶۰ واحد منزل مسکونی مددجویان 
کمیته امداد به نمایندگی از کل اســتان در بخش جغین شهرستان 
رودان آغاز شد. جانشــین فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
در آیین شــروع ســاخت منازل مددجویان گفت: در آیین شروع 
به ســاخت این منازل افزود: این منازل تا پایان امســال ساخته و 
به بهره برداری می رســد. ســردار هدایت اهلل امیری گفت: یکی از 
برنامه های مهم و اثر گذار ســپاه امام سجاد )ع( هرمزگان کمک به 
کمیته امداد و بنیاد مسکن برای ساخت منازل مسکونی نیازمندان 
است. سرپرســت کمیته امداد هرمزگان نیز گفت: تا پایان امسال 
ســاخت بیش از دو هزار واحد منزل مسکونی با زیر بنای 5۰ متر 
مربع با همکاری سپاه پاسداران، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان 
امام بعنوان هدیه رهبر معظم انقالب به نیازمندان هدف گذاری شده 
است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، باصره 
افزود: اعتبار ســاخت هر باب منزل مسکونی ۲5۰ میلیون تومان 
است. بخش جغین با ۱7 هزار نفر جمعیت در 5۰ کیلومتری مرکز 

شهرستان رودان قرار دارد.
رفع تصرف ۲۵ هکتار از اراضی ملی در قشم 

 ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان// رئیس کل دادگستری 
هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۲5 هکتار از اراضی ملی در جزیره 
قشــم خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا، مجتبی قهرمانی از رفع 
تصرف دو قطعه از اراضی ملی به مســاحت بیش از ۲5۸ هزار و 
هشتاد و پنج متر مربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم خبر 
داد و اظهار کرد: اراضی رفع تصرف شــده خارج از محدوده طرح 
هادی روســتاهای گامبرون و جمال آباد قرار داشت. وی در ادامه 
افزود: به دستور دادستان عمومی و انقالب قشم، ساخت و سازهای 
غیر مجاز موجود در این اراضی نیز توسط یگان حفاظت منطقه آزاد 
و مأموران نیروی انتظامی تخریب شده است. قهرمانی همچنین بیان 
کرد: ارزش تقریبی این اراضی، 5۶5 میلیارد و دویســت و سی و 
هشت میلیون ریال است که پس از رفع تصرف، به بیت المال اعاده 
شــد. رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان بر لزوم اهتمام ویژه 
دســتگاه های متولی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف 
شتاب بخشی به روند رســیدگی های قضایی و صیانت از حقوق 

بیت المال تأکید کرد.
بهره برداری از بخش مولکولی 

و سنجش ترا ریختگی مواد غذایی در کیش 
 گروه شهرســتان// بخش مولکولی و تشــخیص تراریختگی 
مواد غذایی یک آزمایشــگاه دانش بنیان مستقر در جزیره کیش 
به بهره برداری رسید. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین 
بهره برداری از بخش مولکولی این آزمایشگاه و بازدید از شرکت های 
دانش بنیان مستقر در کیش اظهار کرد: این سازمان همواره حامی 
شــرکت های دانش بنیان و استارتاپی است و از ایده های خالقانه 
و نوآور اســتقبال می کند. وی بــا قدردانی از تالش های علمی و 
فناورانه شــرکت های دانش بنیان در حــوزه تولید، بر ضرورت 
تامین محصوالت مورد نیاز ســازمان و شرکت های تابعه از این 
شــرکت های مستقر داخل جزیره تاکید کرد و افزود: ارتقای کیفی 
محصوالت شرکت های دانش بنیان داخل جزیره نیازمند حمایت 
همه جانبه سازمان است و حرکت به سمت صادرات محصول این 
شرکت ها به عنوان یک اولویت اساسی از سوی سازمان منطقه آزاد 
کیش دنبال می شود. مدیرعامل بهینه آزمای کیش نیز با بیان این که 
بخش عمده فعالیت این مجموعه تعیین و ارزیابی منشا حیوانی و 
حلیت بودن مواد غذایی، است، گفت: بحث مهم در مواد غذایی »ترا 
ریختگی مواد غذایی« است که در غالت که موضوع بسیار مهمی 
در چرخه غذایی محسوب می شود در این آزمایشگاه مورد بررسی 
و ارزیابی قرار می گیــرد. به گزارش ایرنا، محمدرضا بهار با بیان 
اینکه آزمایشگاه سازمان غذا و دارو روش های این آزمایشگاه را 
تایید کرده داشت: با استفاده از توان و دانش نیروهای مجرب، بیش 
از ۲۰۰ ســم آفت کش را شناسایی شده و با موفقیت هایی که در 
این زمینه کسب کرده است می تواند در بخش سم شناسی خدمت 

جدیدی را ارائه دهد.
بررسی آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن 

در بندرخمیر
 امین درساره گروه شهرستان// جلسه شورای مسکن شهرستان 
خمیر با موضوع بررســی آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی 
مســکن در شهرستان به ریاست میر هاشم خواستار فرماندار خمیر 
برگزار گردید. به گزارش خبرنگار دریا؛  در ابتدای این جلسه مدیر 
بنیاد مسکن شهرستان خمیر گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی 
مســکن و همچنین مشکالت مربوط به این طرح در شهرستان ارائه 
کرد. در ادامه فرماندار خمیر با بیان اینکه طرح نهضت ملی مســکن 
طرح ملی اســت و همه باید از این طرح حمایت کنند،  تاکید کرد: 
همه دستگاه های ذی ربط باید پای کار بوده و تاسیسات مورد نیاز 
در محل ســاخت مسکن ملی را آماده سازند. ادارات و دستگاه های 
متولی روند صدور ســند مالکیت ، واگذاری زمین و صدور پروانه 
ساخت را سرعت بخشند. بیش از 7۰۰ متقاضی در شهر رویدر در 
سامانه نهضت ملی مسکن اقدام به ثبت نام کرده اند که تعداد کمی از 
آنها  تایید نهایی شده است لذا ضرورت دارد بنیاد مسکن با همکاری 
شهرداری ، شورای اسالمی و اداره راه و شهرسازی نسبت به اطالع 
رســانی و آگاه سازی مردم در این زمینه اقدام کنند. اداره آب منطقه 
ای با همکاری بنیاد مسکن طی بازدیدی از شهرک لشتغان موانع را 
بررسی و نســبت به رفع آن اقدام کند. پیگیری تخصیص تسهیالت 
مســکن به متقاضیان مسکن در شهرهای بندرخمیر ، پل و رویدر ، 
تسریع در اجرای راه دسترسی به اراضی مزه واقع در شهر رویدر و... 

از دیگر موضوعاتی بود که فرماندار در این جلسه بر آن تاکید کرد.

خبری
سعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان // 
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان 
ضمن دستور برای تسریع در انتقال تولیت 
اراضی جزیره قشم به سازمان منطقه آزاد 
گفت: منطقه آزاد نسبت به رعایت قوانین 

اراضی ملی و جنگل ها حساس باشد. 
به گزارش خبرنگار دریا ، نشست تعیین 
تکلیف اراضی و اســناد جزیره قشم، به 
ریاست مهندس دوستی استاندار هرمزگان 
و بــا حضور دکتر قهرمانــی رئیس کل 
دادگســتری استان و افشــار فتح اللهی 

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم در 
استانداری هرمزگان برگزار شد.

مهندس مهدی دوســتی در این  نشست 
با تاکید بــر لزوم رعایت حقوق دولتی و 
قوانین مرتبط بــا اراضی ملی، جنگل ها 
و انفال، اظهارداشــت: در رابطه با تولیت 
اراضی جزیره قشــم یکــی از مهم  ترین 
نگرانی هایی که داریم دو متولی بودن این 
زمین ها اســت که می تواند موجب ایجاد 
خال  قانونی و نظارتی شــده و زمینه را 

برای فعالیت زمین خواران باز کند. 

وی با بیان اینکه رعایت قانون و مقررات 
رکن اصلــی در تصمیمات و واگذاری ها 
اســت، افزود: مناطق آزاد نماینده دولت 
هســتند و قانون تصریح کرده است که 
اراضی این مناطق باید در اختیار سازمان 
منطقه آزاد قرار گیرد و این ســازمان به 
نمایندگی از دولت مسائل را با حساسیت 

دنبال کند.
مهندس دوستی با اشاره به نگرانی سازمان 
منابع طبیعی نسبت نوع بهره برداری منطقه 
آزاد از اراضی ملی در قشم تاکید کرد: در 

اســناد واگذاری اراضی از اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان به منطقه 
آزاد بایست قید شــود که قوانین مرتبط 
با اراضی ملی و سازمان جنگل ها حتما 
بایستی توســط بهره بردار رعایت شود و 
به نوعی منطقه آزاد به عنوان دستگاهی 
دولتی وظایف و حساسیت منابع طبیعی 

را در پاسداشت از اراضی به جا بیاورد. 
استاندار هرمزگان در این جلسه دستور 
داد: اســناد اراضی جزیره قشــم که در 
اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان هرمزگان است جهت پیگیری روند 
صدور اسناد جدید به نام منطقه آزاد قشم 
به نمایندگی از دولت بــه اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی و خزانه استان تحویل 

داده شــود و سازمان ثبت اسناد و امالک 
استان در سریع ترین زمان ممکن نسبت به 
صدور اسناد جدید و انتقال تولیت اراضی 

به سازمان منطقه آزاد قشم اقدام کند. 

دستور استاندار برای تسريع
 در انتقال توليت اراضی قشم به منطقه آزاد 

گروه شهرســتان// رییس اداره بنیاد 
شهرستان  اســالمی  انقالب  مسکن 
بستک از پرداخت تسهیالت بازسازی 
مناطق زلزله زده بســتک و بندرلنگه 

خبرداد. 
میری ضمــن اعالم خبــر پرداخت 
زلزله  مناطق  بازســازی  تســهیالت 
زده این شهرســتان، تصریح کرد: این 
تسهیالت با پیگیری استاندار هرمزگان 
و نماینده غرب اســتان هرمزگان در 
مجلس پس از رایزنی با معاون رییس 
برنامه و  رئیــس ســازمان  جمهور، 
بودجه، رئیس بنیاد کشور و همچنین 

با همراهی مدیرکل بنیاد مســکن در 
خصوص زلزله های به وقوع پیوسته 
برای مردم شهرســتان های بندرلنگه و 
بستک بوده است که هم اکنون پس از 
تامین اعتبارات الزم به مرحله پرداخت 

رسیده است.
رییس بنیاد مسکن بستک تصریح کرد: 
قسمتی از این تسهیالت جمعا به مبلغ 
۳7 میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومان در 
قالب وام های بازســازی که به مبلغ 
۲۰۰ میلیون تومــان با بازپرداخت 5 
درصد بعالوه تســهیالت بالعوض به 
مبلغ 5۰ میلیون تومان برای تعداد ۱5۰ 

واحد مســکونی در شهرستان بستک 
می باشد. میری همچنین در خصوص 
تعمیری که جذب  جزییات تسهیالت 
شده است، عنوان کرد: قسمت دیگر این 
تسهیالت نیز با بازپرداخت پنج درصد 
جمعا به مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان و همچنین تسهیالت بالعوض 
تعمیــری جمعا به مبلــغ ۶ میلیارد و 
7۰۰ میلیون تومان می باشد که طبق 
به مردم  دستورالعمل جهت مساعدت 
و جبران قســمتی از خسران  زلزله به 
منازل مسکونی شهرستان بستک اعطا 

شده است.
به گزارش ایســنا، میــری در ادامه از 
زنجیره ای ســاختن ضمانت این نوع 
تســهیالت که با ایــن روال دغدغه 
متقاضیــان در خصوص ضامن بانکی 
برطرف شده اســت، خبرداد و افزود: 
با  وقوع زلزله در شهرســتان بستک 
خسارت مالی همراه بود اما زلزله ۱۱ 
تیرماه ســال جاری که با قدرت ۶.۳ 
ریشتری در مناطقی از شهرستان های 
بندرلنگــه و بندرخمیــر رخ داد در 
روستای سایه خوش 7 نفر جانباخته و 

۱۱۱ نفر مصدوم برجای گذاشت.

گروه شهرســتان// رئیس شرکت ملی 
کیش،  ناحیه  نفتی  فرآورده های  پخش 
گفت: تخصیــص گاز مایــع در کیش 
در  جزیره  ســاکنان  نام  ثبت  براساس 

سامانه سدف انجام می شود. 
حســن ســاالری در تشــریح این خبر، 
افزود: هــدف از اجرای طرح الکترونیکی 
توزیع گاز مایع، تأمین رفاه شــهروندان، 
جلوگیــری از عرضه خارج از شــبکه 
و اســتفاده غیرمجــاز از گاز مایع و نیز 
ســاماندهی توزیــع فرآورده های نفتی با 
استفاده از کارت بانکی سرپرست خانوار 
در مناطق تحت پوشش شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی هرمزگان است.

وی بیــان کــرد: ســاکنان کیــش کــه 
تاکنــون در ســامانه ســدف ثبت نــام 
 نکرده اند؛ می توانند با مراجعه به نشــانی
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نسبت به نام نویسی اقدام کنند. ساالری در 
خصوص فرآیند و اطالعات موردنیاز برای 
ثبت درخواست گاز مایع، عنوان کرد: برای 
ثبت نام درخواســت گاز مایع الزم است 
متقاضیان کدپستی محل سکونت، کدملی 
و اطالعــات فردی سرپرســت خانوار، 
شــماره تلفن همراه سرپرســت خانوار، 
اطالعات کارت بانکی سرپرست خانوار و 
 اطالعات افراد تحت تکفل را در ســامانه

 newtejaratasan.niopdc.ir  

ثبت کنند.
رییس شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ناحیه کیش بیان کرد: ســاکنان کیش 
پس از ورود به این سامانه، نسبت به ثبت 
اطالعات کامل خانوار در ســامانه سدف 
اقدام کنند و پس از ثبت نام رمز عبور فرد 
متقاضی از طریق ســامانه به تلفن همراه 

سرپرست خانوار ارسال می شود.
به گزارش ایسنا، ســاالری تصریح کرد: 
پس از ثبت درخواســت و ثبت کدپستی 
محل ســکونت در ســامانه درخواست 
فرآورده هــای نفتی )ســدف(، وضع گاز 
رسانی محل سکونت به صورت سیستمی 

بررسی می شود.

گروه شهرســتان// مدیر کمیته امداد 
حضرت  میالد  بمناسبت  گفت:  میناب 
زینــب )س( ۱۸۰ ســری جهیزیه به 

نوعروسان مینابی اهداء شد.
کاظم صالحی افزود: این جهیزیه ها شامل 
پنج قلم کاالی اساســی یخچال فریزر، 
اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون 
و جاروبرقی اســت. وی گفت: ارزش 
هر سری جهیزیه ها سیصد میلیون ریال 

است.
مرکز  خبرگزاری صداوسیما  گزارش  به 

خلیج فارس، صالحــی افزود: از ابتدای 
ســال تا کنون ۲۸۰ ســری جهیزیه به 

امداد  کمیته  پوشــش  تحت  نوعروسان 
میناب اهدا شد.

توزیع الکتریکی گاز مایع در کیش رییس اداره بنیاد مسکن بستک:
تسهیالت بازسازی مناطق زلزله زده بستک و بندرلنگه

 در حال پرداخت است

اهداء ۱۸۰ سری جهیزیه به نوعروسان مینابی 

آگهی مزایده )نوبت اول(
شعبه سوم اجراي احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به شرح ذیل به مزایده گذارده مي شود.

1 - مشخصات موضوع مزایده:
یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1388 به شماره 317 ج 77 - ایران 84 مدل 1973 به شماره موتور 124882699151 و شماره شاسي 317273

رنگ خودرو خاکستري مي باشد و وضعیت اتاق و شاسي سالم عنوان شده است. 
در معیت خواهان از وضعیت خودرو در پارکینگ دریا شهرســتان بندرعباس بازدید مجدد به عمل آورده شــد که وضعیت بدنه داراي ضربه، آفتاب 

سوختگي، فاقد سپر جلو ، ضبط، کامپیوتر و باطري بوده است.
علي هذا با عنایت به موارد فوق میزان ارزش گذاري پایه ریالي وسیله فوق با توجه به وضعیت ظاهري و فني سال ساخت به قیمت روز معادل 770/000/000 ریال معادل هفتاد  و 

هفت میلیون تومان براورد مي گردد.
2- کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است. 

3- پیشــنهاد دهنــدگان باید قبــل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحســاب شــماره 
ir220100004062012907685962 نسیم بانک مرکزي تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.

4- اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 9:00 صبح مورخ 1401/09/23 در محل دفتر شعبه سوم اجراي احکام حقوقي بندرعباس واقع در رسالت جنوبي - کوچه فتح المبین - مجتمع قضایي شهید 

بهشتي بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ./
6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و 

مزایده تجدید می گردد.
متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی )آرا صادره از شعبه 5 حقوقی بندرعباس(- حامد کريمی

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای موسی کمالی نسب فرزند علی به شماره ملی 4690243387 به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت 
پالک 2275 فرعی از 8- اصلی تحت عنوان شش دانگ یک باب خانه به مساحت 831 متر مربع واقع در رودان بخش سه بندعباس که در دفتر امالک 
جلد 27 صفحه 214 ذیل ثبت 4437 سند مالکیت آن به شماره چاپی 535903 سری الف سال 89 صادر و تسلیم گردیده است لکن به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است 
لذا در اجرای ماده مزبور اعالم میگردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان 

مطابق ماده 120 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. در ضمن پالک مزبور برابر سند رهنی 13737 مورخه 1381/07/18 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 3 رودان در رهن بانک رفاه کارگران شعبه رودان می باشد.46/م / الف

تاریخ انتشار: 1401/09/12 

يحيی شيروانی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم فاطمه رهنما به استناد دو فقره استشهادیه محلی 
بشماره 140102155746000606مورخ 1401/09/06 ارسالی از 
دفترخانه 11 بندرعباس مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
یــک باب خانه به پالک ثبتی 633 فرعی از 3568 اصلی واقع در 
بخش یک بندرعباس به مســاحت 293 متر مربع بشماره چاپی 
091988 سری ب که بنام خانم فاطمه رهنما فرزند باران به شماره 

ملی 1818819198 تاریخ تولد 1335 صادره از آبادان ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است .سند 
فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده. لذا استناد ماده 120 
آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ 

نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد.1401/297 م الف
تاریخ انتشار آگهی:1401/09/12

ابوالحسن دستوری
 رئيس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه يک بندرعباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه عاطفه شــوقی به استناد دو فقره استشهاد محلی در 
خصوص پــالک 10355 فرعی از 1 - اصلی واقع در بخش دو 
بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت یک سهم مشاع از 9 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین به نامش در دفتر 376 صفحه 449 
ذیل ثبت 76567 ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 169429 
سری الف/90 به نامش صادر گردیده است و برابر دستور شماره 
9403017610900296 مورخ 1394/06/09 شــعبه اول اجرای 

احکام حقوقی دادگســتری بندرعباس و برابر دستور شــماره 9403017610900297 مورخ 
1394/06/09 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بازداشت میباشد و برابر سند رهنی 
2657 مورخ 1390/07/26 دفترخانه 76 خمیر در رهن بانک سپه قرار دارد و نامبرده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 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 میباشــد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
راضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم واخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 
قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد نسبت به صدور 

اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.1401/301 م الف
تاریخ انتشار: 1401/09/12 

محمد اسالمی موحد
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 سند مالکیت  وکارت شناسایی خودرو سواری استیشن   بی ام و  تیپ X6  پالک : 6۹۹۹۹شخصی 
قشم مالک:مسعود چابکی  شماره شاسی خودرو : WBAFG8۱۰۰۹L2822۴7  شماره موتور 

N63B۴۴A2۰۹۱۴۴۰۱ مدل 2۰۰۹   رنگ :مشکی مفقود و از  درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم 



 گروه اقتصادی // اجــرای طرح کاالبرگ 
الکترونیک در ســال جاری منتفی است، 
چراکه از نظر منطقی و عملی امکان اجرای 
این طرح و حــذف یارانه نقدی فعالً وجود 
ندارد و مردم برای پوشش بخشی از تورم 
تحمیلی بر اقتصاد خانوار مبتنی بر این یارانه 

ماهانه، برنامه ریزی کرده اند. 
 این جمالت را عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس به خبرنگار ما گفت آن 
هم در واکنش به خبر منتشر شده در روزهای 
اخیــر مبنی بر شــروع زودهنــگام اجرای 
آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیک در یکی 
از استان های جنوبی و سراسری شدن آن پس 

از اجرای آزمایشی یک ماهه.
محســن زنگنه بــا تأکید بر اینکــه اجرای 
آزمایشــی یک ماهه در یک استان فقط برای 
ســنجش زیرســاخت های فنــی این طرح 
اســت و برای این سنجش هم نیازمند صرف 
چند ماه زمان هســتیم. او در همین حال به 
وجود منافذ و خألهــای متعدد در کاالبرگ 
الکترونیک ازجمله نحوه تأمین منابع و توزیع 
کاالهای یارانــه ای و چگونگی جلوگیری از 
کاالبرگ  این  از  احتمالی  سوءاســتفاده های 
اشاره می کند که هنوز هیچ یک از این ابهام ها 

برای دولت و مجلس رفع نشده است.
 کاالبرگ، یارانه نقدی را حذف نمی کند

زنگنه می گوید: در مرحله آزمایشــی، قرار 
نیست منابع مالی خاصی به آن تزریق شود و 
فعاًل دولت در حال بررسی است که آیا امکان 
اجرای طرح برای توزیع بســته های حمایتی 
را دارد یا نه. بر همین اســاس اجرای طرح 
بی شک در ســال جاری منتفی است و برای 
سال آینده هم باید دید در الیحه بودجه ای که 

هنوز به مجلس نیامده، دولت چه تدبیری
اندیشیده است.

این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
با تأکید بر اینکه نمی شود یارانه۳۰۰ یا ۴۰۰ 

هزار تومانی که بخشی از تورم سنگین فعلی 
را پوشــش می دهد، ناگهانی قطع کرد، اضافه 
می کند: دولت بــا آزمایش این طرح در یک 
اســتان می خواهد به قطعیت برســد که آیا 
می تواند در ســال جاری یا سال آینده عالوه 
بر یارانه نقدی ماهانه، به تمام مردم یا بخشی 
از جامعه یارانــه ای اضافه در قالب کاالبرگ 

اختصاص دهد یا نه.
او خاطرنشــان می کند: بحــث اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیک زمانی مطرح شــد که 
الزم بود دولت برای مراقبت از معیشت مردم، 
بســته های حمایتی فقط در حوزه کاالهای 
اساسی و غذایی ارائه کند که متأسفانه آن زمان 
اجرا نشد و امروز منطقًا و عماًل امکان اجرای 

آن سلب شده است.
وی در پاســخ به اینکه به هر صورت اجرای 
این طرح در سال آینده هم هزینه مالی سنگین 
بر دولت و کشور تحمیل می کند و محل تأمین 

منابع آن نامشخص است، می گوید: برای پاسخ 
به چنین پرسش هایی باید منتظر الیحه بودجه 
ســال آینده بمانیم. این امکان وجود دارد که 
مبلغ مشــخصی به یارانه نقدی ماهانه افراد 
اضافه شود که فقط همین مبلغ اضافه شده به 
عنوان کاالبرگ برای تأمین کاالهای اساسی 
مردم اختصــاص یابد که ایــن موضوع هم 
نیازمند دیدن زیرساخت های فنی الزم برای 

پرکردن منافذ احتمالی طرح است.
 کاالبرگ فعاً پرمنفذ و پرحاشیه است

وی در توضیــح مهم ترین حواشــی و منافذ 
احتمالی کاالبــرگ الکترونیک حتی در کنار 
یارانه نقدی ماهانه، می گوید: اگر دولت منافذ 
را نبیند، کاالبرگ خالق مشــکالت جدیدی 
خواهد شد. مثاًل نحوه تأمین و توزیع کاالها 
بسیار مهم اســت. هنوز معلوم نیست دولت 
می خواهد مانند دوران توزیع کوپن، کاالها را 
تأمین و از طریق شبکه توزیع و توزیع کنندگان 

به دســت گروه های هدف برساند یا مردم با 
مراجعه به فروشــگاه ها همان کاالهای تعیین 
شــده را تهیه می کنند و بخشی از هزینه این 
خرید به صورت یارانه از کارت شــهروندان 
تأمین می شود. وی ادامه می دهد: در این میان 
با توجه به تنوع باالی فروشگاهی در کشور 
امکان سوءاســتفاده از کاالبرگ زیاد است و 
دولت باید تدبیری بیندیشــد که فروشگاه ها 
مثاًل »آدامس« به مردم نفروشند اما در سامانه 
آن را کاالی اساســی ثبت کنند. به باور وی، 
در حــال حاضر ابهام در نحوه اجرا، مدیریت 
و نظارت بر طرح کاالبرگ الکترونیک برای 
دولت و مجلس به قدری باالست که به طور 
قطع امکان اجرای آن دست کم در سال جاری

منتفی است.
 دولت به دنبال اجرای کم نقص کاالبرگ 

است
ابهاماتی که از زبان عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس در سطور گذشته 
خواندیــد در حالی مطرح می شــود که در 
روزهای اخیر خبر آماده شدن سامانه اجرای 
وزارت  توســط  الکترونیک  کاالبرگ  طرح 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای یک ماهه 
آزمایشــی آن در یکی از استان های جنوبی 
منتشر شده بود و این وزارتخانه درخصوص 
محل تأمین منابع مالی این طرح مدعی شده 
بود منابــع از محل یارانه ۲۸هــزار میلیارد 
تومانی ماهانه ای اســت که بین یارانه بگیران 
توزیع می شــود و بار مالی جدیدی برای آن 

متصور نیست.
به گزارش قدس آنالیــن ؛ دولت اعالم کرده 
با اجرای مطمئــن و کم نقص طرح کاالبرگ 
الکترونیک می خواهد بــه تعبیر خود پدیده 
»صف« و فرایند معطل ماندن شهروندان برای 
دریافت این کاالها را حذف کند، اما باید دید 
مظاهر و مصادیق این اطمینان در الیحه بودجه 

سال آینده تا چه حد رؤیت می شود.

گروه اقتصادی // از ابتدای امسال تا ۴ آذر از ۴۶۷ هزار و ۲۷۶ 
درخواست صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور، ۱۳۵ 

هزار و ۵۰۷ مجوز صادر شده است. 
 طبق اعالم وزارت اقتصاد از ابتدای امســال تا چهارم آذرماه 
۱۴۰۱ از تعداد ۴۶۷ هزار و ۲۷۶ درخواســت صدور مجوز به 
درگاه ملی مجوزهای کشــور، ۱۳۵ هزار و ۵۰۷ مجوز، معادل 

۲۹ درصد کل درخواست ها، صادر شده است.
همچنیــن ۱۸۹ هزار و ۸۸۶ مجوز رد شــده، ۱۹ هزار و ۳۷۰ 
نفر از درخواســت خود انصراف داده انــد و ۱۲۲ هزار و ۵۱۳ 
درخواست با تأخیر از ســوی دستگاه های صادرکننده مواجه 
شده اند.۴ هزار و ۶۹۲ درخواست در صف بررسی هستند و ۸۳ 
هزار و ۱۴۷ درخواســت معادل ۱۷.۸ درصد کل درخواست ها 

در مرحله بررسی تأخیر داشته اند.

وزارت بهداشــت، وزارت ارشــاد و معاونت علمی ریاســت 
جمهوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا چهارم آذر ماه هیچ مجوزی 

را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند.
 ۹ دستگاه همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند

سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشــور، وزارت دفاع، کانون 
کارشناســان رسمی، کانون وکال، جامعه حســابداران رسمی، 
سازمان اداری و استخدامی، فراجا و نظام روانشناسی همچنان 
در فهرســت دستگاه های جامانده و متصل نشده به درگاه ملی 

مجوزها هستند.
بر این اســاس، صنــدوق نوآوری هیچ تأخیری در بررســی 

درخواست های صدور مجوز نداشته و وزارت بهداشت با ۷۳.۴ 
درصد، بیشــترین درصد تأخیر را در بررسی درخواست های 

صدور مجوز داشته است.
همچنین وزارت تعاون در بخش مشاغل خانگی با ارتقای ۱۶ 
پله ای رتبه بین ۲۲ دستگاه و وزارتخانه، بیشترین ارتقای رتبه 
را در صدور مجوزها به خود اختصاص داده اســت و سازمان 
حفاظت محیط زیست با کاهش ۳ پله ای رتبه، با بیشترین کاهش 
رتبه بین ۲۲ دستگاه روبه رو شده است. وزارت بهداشت، وزارت 
صمت، وزارت تعاون )به جز مشاغل خانگی( و وزارت میراث 
فرهنگی قعرنشینان جدول درخواست و صدور مجوزها هستند 
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فروردين :  
امروز دیگران جواب همه ی پرسش های شما را 
خواهند داشت، اما انگار هیچ یک از این جواب ها 
شما را قانع نمی کند. بدانید که پنجره ی فرصت ها 
همیشه به روی تان باز نمی ماند، پس تصمیم گیری را بیشتر از این 
به تعویق نیندازید. متاسفانه ممکن است اعتماد به نفس تان شما 
را اشــتباهی راهنمایی کند و به شما بقبوالند که اگر انتخاب های 

بیشتری داشته باشید برای تان بهتر است. 
ارديبهشت :  

اگر به خاطر فشــارهای زندگی روزمره احساس 
خســتگی می کنید، به شما پیشنهاد می شود که به 
دنبال یک راهکار ســاده باشــید که روح و روان 
تان را جال دهد. قبل از این که اطالعات کافی به دســت بیاورید 
نتیجه گیــری نکنید. برای این که کارتان را به مرحله ی بعد ببرید 
باید بیشــتر تحقیق کنید. به نظر می رسد که کلید شامانی شما در 

جزییات کار نهفته است.  
خرداد : 

اکنون که ماه به نشــانه ی خســتگی ناپذیری شما 
بازگشته تمایل دارید که هر چه زودتر دست به کار 
شــوید. اما همین که به یک مانع کوچک برخورد 
کنید ممکن اســت نظرتان عوض شود. نه این که به آسانی نا امید 
می شوید، فقط این که امروز آستانه ی توجه تان کمتر شده است. 
این که هم به احساســات تان توجه کنید و هم برنامه های تان را 

پیش ببرید برای تان چالش برانگیز است.
      تير :

رویاهــای تان وارد زندگی تان شــده و به راحتی 
نمی توانید آن ها را از واقعیت تشخیص دهید. اکنون 
ماه به دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی 
آرامش درون بازگشته، به همین خاطر می توانید از رویاهای تان 
انگیزه بگیرید. ســعی نکنید که رویاهای تان را ســرکوب کنید، 
بگذارید آزادانه بچرخند. اما بدانید این شــما هستید که باید هر 
وقت الزم شد از خواب و خیال بیرون بیایید و واقعیت ها را ببینید.

     مرداد :
اکنون ماه در یازدهمین خانه در طالع شــما یعنی 
خانه ی اهداف می درخشد، به همین خاطر نسبت به 
آینده خوش بین هستید. متاسفانه نمی شود که گفت 
خوش بینی شما موجه است. بدانید منبعی که به شما انگیزه می دهد 
و ترغیب تان می کند آن قدرها اهمیت ندارد. هر طور شده خودتان 
را جمع و جور کنید. زمانی می توانید تصمیمات عاقالنه بگیرید که 

نسبت به ارزش ها و باورهای تان پایبند بمانید. 
     شهريور : 

شــیفته ی چیزهای جدیدی هســتید که دارید یاد 
می گیریــد و مــی خواهید تا حد امــکان همه ی 
جزییــات مربوطه را پیدا کنید.  برای این که اعتماد 
به نفس تان کمرنگ نشــود باید تالش مضاعف کنید، به ویژه اگر 
مجبور شوید که برای اثبات حرف های تان به دیگران آن ها را با 
موجی از اطالعات خسته کنید. یادتان باشد که قرار نیست چیزی 
را ثابت کنید، فقط باید دنباله ی احســاس تان را بگیرید و وارد 

مسیر موفقیت شوید.
     مهر : 

حواس تان را حسابی جمع کنید تا سرآخر نا امید 
نشوید. خوشبختانه، می توانید خالقیت های تان را 
به کار بگیرید و روابط تان را از چیزی که هســت 
بهتر کنید. سعی کنید به رویاهای تان دل نبندید، چون گذرا هستند. 
اگر می خواهید که ارتباط تــان را با دیگران عمیق تر کنید باید 

خیال پردازی را کنار بگذارید و در واقعیت ها سیر کنید.
      آبان : 

درباره ی اهداف کاری خود دچار تردید شده اید. 
دوست ندارید خیاالتی را دنبال کنید که مسیرهای 
دیگر زندگی را نشــان تان می دهند. فرصت های 
جدیدی پیــش روی تان قرار گرفته که انتخاب هر یک از آن ها 
درنوع خودش یک ریسک است. به جای این که به ناشناخته ها 
رو بیاورید، فقط به زمان حال فکر کنید و برای پیشــرفت قدم به 

قدم جلو بروید.
     آذر :  

امروز تصمیم دارید که در مواجه با انتخاب های تان 
کامال واقع گرا باشــید. حتی اگر برنامه و مســیر 
مشــخصی در ذهن داشته باشــید، باز هم ممکن 
است دیگران با وحشــی گری شما را کنار بزنند و ایده های تان 
را نپذیرند. این جاســت که خواهید فهمید اهداف تان چندان هم 
واقع بینانه نیســتند. اما برنامه ها و اهداف اصلی خود را فراموش 

نکنید، اهداف اصلی شما آن قدرها هم بی ربط نیستند.  
      دی : 

امروز مسیر را گم کرده اید و جهت گیری برای تان 
دشوار شده است. دل تان می خواهد یک برنامه ی 
کاربردی ترتیب دهید و قبل از شروع به جمع آوری 
اطالعات و منابع دست بزنید. متاسفانه، این راهکار منطقی ممکن 
اســت جواب ندهد و شما را به هدف نرساند. بهتر است فعال فکر 
نکنید و فقط عمل کنید. اگر راه آغازین را اشــتباه رفتید اشکالی 

ندارد، حتی اگر موفق نشدید باز امتحان کنید.
  بهمن : 

شاید امروز اوضاع طبق برنامه های شما پیش نرود، 
اما یادتان باشــد که اگر این طور شــد سعی نکنید 
چیزی را تغییر دهید. به جای این که خواسته های تان 
را تحمیل کنید، بهتر اســت کمی آسان تر بگیرید. از این فرصت 
استفاده کنید تا دوباره اهداف تان را بسنجید و ببینید چه چیزی از 

همه بیشتر برای تان مهم است.
اسفند : 

اهداف شغلی شــما دچار آشفتگی شده است، چون 
قصــد دارید محدودیت های قدیمــی را کنار بزنید. 
احســاس می کنید که نمی توانید عجله به خرج دهید، به همین 
خاطر نگران این هستید که شاید کارهای تان سر موقع تمام نشوند. 
حتی ممکن است تا جایی پیش بروید که کارآمدی شما تحت تاثیر 

قرار بگیرد. لزومی ندارد که خودتان را قضاوت کنید.
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7 اقتصادي

گروه اقتصادی  //  سرپرست 
باهنر  اداره کل گمرک شهید 
بندرعبــاس گفــت: درآمد 
این گمرک در هشت  وصولی 
ماهه امســال نسبت به مدت 
درصد   ۷۹ پارســال  مشابه 

افزایش داشته است. 
این  در  افــزود:  گرگی  فریبرز 
مدت درآمد گمرک شهید باهنر 
معادل هشــت هــزار و ۷۰۰ 
میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال بوده 
است. وی گفت: همچنین میزان 
صادرات کاال از این گمرک در 
هشت ماه امسال هفت میلیون و 
۴۸۱ هزار تن به ارزش ۶۵ هزار 
و هشت میلیون دالر بوده است 
که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر ارزشی ۵۰ درصد 

افزایش به دنبال داشته است.
سرپرست گمرک شهید باهنر ، 
عمده کاالهای صادر شده از این 
گمرک به ســنگ، صیفی جات، 
میــوه و تره بار و مــواد معدنی 
اشــاره کرد که به کشــورهای 
عمان،  عربی،  متحــده  امارات 
هند، پاکستان، افغانستان و عراق 

ارسال شده است.
گرگی ادامــه داد: در این مدت 
۷۹ هزار تن کاال به ارزش ۵۶ 

هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال معادل 
از گمرک  میلیــون دالر   ۲۶۸
شهید باهنر وارد کشور شد که 
از نظر ارزش ریالی نســبت به 
مدت مشابه پارسال ۲۹۹ درصد 
افزایش به ثبت رسیده است که 
عمده آنها از مبدا امارات و چین 

است.
وی همچنین با اشاره به موضوع 
ترانزیت  داد:  ادامــه  ترانزیت، 
داخلی گمرک شهید باهنر امسال 
نیز از نظــر وزنی ۳۷ درصد به 
مدت مشــابه سال قبل افزایش 

داشته است.
سرپرســت گمرک شهید باهنر 
گفــت: در بخــش ترانزیــت 
به  کاالها  عمــده  نیز  خارجی 
عراق،افغانستان،  کشــورهای 
پاکستان، روســیه، آذربایجان، 
ارمنستان و ترکیه ترانزیت شده 
که شامل خودرو، الستیک، میوه 

و خشکبار بوده است.
به گــزارش ایرنــا ؛ اداره کل 
گمرک شهید باهنر با گستردگی 
تا غرب  از شــرق  جعرافیایی 
بودن  دارا  و  اســتان هرمزگان 
مرزهــای آبی و هوایی یکی از 
گمرکات استراتژیک در تجارت 

کشور محسوب می شود.

گــروه اقتصــادی // در حال 
تســهیالت  ســقف  حاضــر 
پروژه نهضت ملی مســکن در 
شهرستان های استان تهران ۳۰۰ 
میلیون تومان است که با توجه 
به رشد قیمت مصالح ساختمانی 
کفاف تکمیل طرح ها را نمی دهد 
و بــه همین دلیل ســازندگان 
خواستار این هستند تا مبلغ وام 

۴۵۰ میلیون تومان شود. 
وام ســاخت واحدهای نهضت 
ملی مسکن در شهر تهران ۴۵۰ 
میلیون و در ۴۸ شهرستان این 
استان ۳۰۰ میلیون تومان است. 
این در حالی اســت که در شهر 
تهران پروژه دولتی وجود ندارد 
و اگر افرادی تمایل داشته باشند 
می توانند از امتیاز طرح نهضت 
برای پروژه های  ملی مســکن 
خودمالک در شهر تهران استفاده 
کنند.در واقع ســقف تسهیالت 
طرح های نهضت ملی مسکن در 
استان تهران ۳۰۰ میلیون تومان 
است که با توجه به تورم مصالح 
ساختمانی، این رقم برای تکمیل 

واحدها کافی نیست.
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اســتان تهران تعداد واحدهای 
خودمالک اســتان تهران که از 
تســهیالت نهضت ملی مسکن 
اســتفاده می کنند را ۵۳ هزار و 
۲۱۴ واحد با میانگین پیشرفت 
۵۳ درصد عنوان کرده اســت. 
نیز  در بخش پروژه های دولتی 
ظاهرا ۲۱ هــزار واحد نهضت 
ملی مسکن در استان تهران به 
که  فونداسیون رسیده  مرحله ی 
جمع واحدهای در حال ساخت 
را بــه حدود ۷۳ هــزار واحد 

می رساند.
با این حال بررسی های میدانی 
نشــان می دهد به دلیل افزایش 
قیمت سیمان، فوالد و یونولیت، 
ملی  نهضت  طرح هــای  عمده 
مسکن استان تهران در هفته های 
اخیر دچــار کنــدی در اجرا 

شده اند. از طرف دیگر پیشنهاد 
افزایش سقف تسهیالت از ۳۰۰ 
به ۴۵۰ میلیون داده شــده اما 
هنوز بانک مرکزی موافقت خود 
را با ایــن افزایش اعالم نکرده 

است.
ایرج رهبر ـ ســازنده یکی از 
مسکن  ملی  نهضت  پروژه های 
در اســتان تهران با بیان این که 
پرداخت متمم در برخی مناطق 
محقق نشده اســت گفت: وام 
نهضت ملی مسکن به ازای هر 
واحد در کالنشــهر تهران ۴۵۰ 
میلیون تومان است، اما هنوز وام 
ما ۳۰۰ میلیون است و پرداخت 
۱۵۰ میلیــون تومــان محقق 
نشده اســت. البته در شهرهای 
جدید که بعضــا کیلومترها از 
تهران دور هستند ۴۵۰ میلیون 
تومــان پرداخت می شــود اما 
و  اسالمشهر  مثل  در شهرهایی 
شهریار شــکل اجرایی به خود 

نگرفته است.
یکی دیگر از مشکالت به عدم 
همکاری برخــی متقاضیان در 
پرداخت آورده مربوط می شود. 
پس از ثبــت نام های صورت 
گرفته ۱۲۸ هــزار و ۳۸۸ نفر 
متقاضی نهضت ملی مسکن در 
شدند  نهایی  تائید  تهران  استان 
که از این تعداد تاکنون ۶۵ هزار 
نفر افتتاح حساب داشته و تعداد 
کسانی که ۴۰ میلیون تومان اولیه 
را واریز کرده اند فقط ۲۲ هزار 

نفر هستند.
به گزارش قدس آنالین ، چند 
روز قبــل ابراهیم رئیســی – 
رئیس جمهور- سفر یک روزه ای 
به شهرستان اسالمشهر داشت که 
مدیرکل راه و شهرسازی استان 
افزایش  درخواســت  تهــران 
تسهیالت نهضت ملی مسکن در 
شهرهای رباط کریم، پاکدشت، 
و  هشتگرد  پرند،  اسالمشــهر، 
ایوانکی را در جریان این ســفر 

مطرح کرد.

افزایش 79 درصدی درآمد 
گمرک شهید باهنر بندرعباس  

وام نهضت مسکن ۴۵۰ میلیون 
تومانی می شود؟

ابهامات در اجرای کاالبرگ 
الکترونيکی

گــروه اقتصادی // در جلســه معاونان 
وزرای راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری بر لزوم همکاری 
مشــترک جهت ایجاد امکان استفاده از 
تسهیالت بانکی به منظور مرمت واحدهای 

با ارزش تاریخی تاکید شد.
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرســازی 
در نشســت پیگیری مصوبات ســتاد ملی 
بازآفرینی شــهری پایدار در اجرای بند ۶ 
و ۷ مصوبات پنجاه و ششمین جلسه ستاد 
ملی بازآفرینی شــهری پایدار که با حضور 
علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
نمایندگان بانک مرکزی و معاونت شهرسازی 
و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار 
شــد، بر لزوم همکاری مشــترک شرکت 
بازآفرینی شــهری ایــران، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت ایجاد 
امکان استفاده از تسهیالت بانکی به منظور 

مرمت و مقاوم ســازی واحدهای مسکونی 
و واحدهای با ارزش تاریخی، فرهنگی و 

معماری در بافت های تاریخی تاکید کرد.
آئینی در این جلسه با اشاره به لزوم تعریف 
بسته های تشویقی برای بافت های تاریخی 
با در نظر گرفتن شرایط خاص موجود در 
این بافت ها عنوان کرد: با توجه به سرعت 
فرسودگی و تخریب بناهای تاریخی، تعریف 
یک بسته تشویقی و تصویب آن در شورای 
عالی شهرسازی و معماری ضروری به نظر 
می رسد ضمن این که در بافت تاریخی هم 
ظرفیت تولید مســکن اضافی برای اسکان 

سرریز جمعیت وجود دارد.
به گفته آئینی در کل کشور ۳۲ هزار هکتار 
بافت تاریخی شناســایی شده که قریب به 
۳۳ هزار بنای ناپایدار در این بافت وجود 
دارد که جان ساکنان آنها را در صورت بروز 
حوادث غیر مترقبه به خطر جدی می اندازد، 
همین موضوع فارغ از ظرفیت تولید مسکن 
اضافی برای توجه بیشــتر به بهســازی و 

مقاوم سازی این بناها کافی است.
 ۳۵ هزار بنای ثبتــی میراث فرهنگی 
نیازمند حمایت تســهیاتی یا فعالیتی 

هستند
در ادامه علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با اشــاره به این که حدود ۳۵ هزار بنا ثبت 
میراث فرهنگی شــده اســت، عنوان کرد: 
اکثر این بناها نیازمند حمایت تسهیالتی یا 
فعالیتی هستند، خوشبختانه انجمن خیرین 
میراث در حال تشــکیل است که می تواند 

کمک تأثیرگذاری برای این حوزه باشد.
همچنین اهلل دادی معــاون دفتر معماری و 
بافت هــای واجــد ارزش وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، به 
لزوم تشکیل کارگروهی به منظور اجرایی 
کردن مصوبات جلسه ستاد ملی اشاره کرد و 
گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری 
برای ۹ محدوده تاریخی قرارداد منعقد شده 
اســت و تنها برای شهرهایی می توان طرح 
تاریخی تهیه کرد که توسط میراث فرهنگی 
تعیین محــدوده شــده و ضوابط حفاظت 
محدوده های تاریخی توسط میراث فرهنگی 

اعالم شده باشد.
در ادامــه جلســه، جاللی رئیــس گروه 
بانک های تخصصــی بانک مرکزی با بیان 
این که جهت اعطای تســهیالت مرمت در 
بافت های تاریخی می توان از ظرفیت قانون 
جهش تولید مسکن استفاده کرد، گفت: در 
این راستا به منظور همراه کردن بانک ها در 

اعطا وام بهتر است، مدت بازپرداخت وام در 
این محدوده ها طوالنی مدت نباشد. همچنین 
تسهیالت مختص  اعطای  راه اندازی  جهت 
بافت های تاریخی، الزم است که با همکاری 
وزارت میراث فرهنگی و شرکت بازآفرینی 
شهری ایران طرحی جهت ارائه به شورای 

پول و اعتبار تهیه شود.
در پایان جلســه و پس از بحث و بررسی 
و اتفاق نظر اعضا مصوب شــد تا پیشنهاد 
مشــترک وزارت میراث فرهنگی و شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران با محوریت دفتر 
تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی شــرکت 
جهت اعطای تسهیالت مرمت و مقاوم سازی 
به واحدهای مســکونی واقع در بافت های 
تاریخی، تســهیالت بر مبنای درصدی از 
تسهیالت نوسازی جاری، تعریف و همچنین 
در خصــوص دوره بازپرداخــت و نرخ 
پیشنهادی تسهیالت جهت ارائه به شورای 

پول و اعتبار تهیه و ارائه شود.
همچنین در این جلسه مقرر شد، کارگروهی 
مشترک با محوریت دفتر راهبری و هدایت 
طرح هــای بازآفرینی شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران و با حضور نمایندگان وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت 
کشــور و معاونت شهرســازی و معماری 
وزارت راه و شهرسازی به منظور تهیه بسته 
تشویقی در بافت های تاریخی جهت طرح 
و تصویب در شــورای عالی شهرسازی و 

معماری ایران تشکیل شود.

بسته های تشویقی برای نوسازی
 در بافت های تاریخی

وزارت اقتصاد اعالم کرد
تسهیل در روند صدور مجوز کسب و کار بدون مراجعه حضوری

***
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سپه  بانک  شــعب  مدیریت  خبر//  گروه 
منطقه استان هرمزگان به مناسبت والدت 
حضرت زینب )س( از جمعی از پرستاران 

تجلیل  کرد. 
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ با حضور 
جمعی از مســووالن بانک ســپه منطقه 

هرمزگان به همراه کبــری داودی عضو 
شــورای عالی ســازمان نظام پرستاری و 
کیوان جوهر مســئول امور مالی سازمان 
نظام مهندسی پرستاری از خدمات جمعی 

از جامعه پرستاران استان تجلیل شد. 
قابل ذکر است از پرســتاران بیمارستان 

کودکان، مرکز بیماران خاص ابوریحان و 
مرکز پرتو درمانی امید استان توسط بانک 
ســپه منطقه هرمزگان تجلیل  به عمل 
آمد. همچنین مسئوالن بانک سپه منطقه 
هرمزگان با دکتر محمدی و دکتر مولوی 

دیدار کردند.

گروه خبر// سردار غالمرضا جعفری، فرمانده نیروی انتظامی استان با 
مدیر شعب منطقه هرمزگان دیدار و گفت وگو کرد. 

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ مدیرشعب منطقه هرمزگان در 
این دیدار با اشاره به پیشینه بانک سپه گفت: یکی از افتخارات 
بانک سپه تکریم مشتریان، به ویژه پرسنل نیروی انتظامی است . 
مصطفــی معلمــی امنیت کشــوررا مرهــون فدــاکاری ها و 
ازخودگذشتگی های نیروهای نظامی دانست وافزود: امــــروز 
برخود می بالیم که به برکت وجودنیروی نظامی مقتدر درقیاس 

با سایرکشورهای همسایه ازامنیت باالیی برخورداریم.
سردار غالمرضا جعفری، فرمانده فراجا استان هرمزگان نیز ضمن 
قدردانی از خدمات رسانی مطلوب بانک سپه گفت: اعتماد عمومی 
به بانک ســپه در کنار بهره مندــی از خدمات ارزنده و صادقانه  

کارکنان آن ستودنی و موجب افتخار است.

توسط بانک سپه هرمزگان انجام شد

تجليل از جامعه پرستاری هرمزگان

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان:
 خدمات صادقانه 

کارکنان بانک سپه ستودنی است

گروه خبر //  هیأت اعزامی رهبر معظم انقالب 
اســالمی برای بررسی وقایع اخیر سیستان و 
بلوچستان، در بیانیه ای خطاب به مردم شریف 
استان، با اشاره به سفر یک هفته ای این هیات 
و دیدارها و مالقات های متعدد با بزرگان، علما 
و سران طوایف و نخبگان و جوانان و قشرهای 
مختلف، از تقدیم گزارش این ســفر به رهبر 

انقالب اسالمی خبر داد. 
هیأت اعزامــی رهبر معظم انقالب اســالمی 
همچنیــن از پیگیــری تدابیر مقــام معظم 
رهبــری در چهار محور اصلــی یعنی »آزادی 
دستگیرشــدگانی که جرم ســنگین و مؤثری 
مرتکب نشــده بودند«، »برخورد قاطع و بدون 
تســامح با خاطیان«، »رســیدگی به وضعیت 
آســیب دیدگان«، »اعطای عنوان »شهید« به 
جان باختــگان بی گناه پس از رســیدگی بنیاد 

شهید به پرونده های تشکیل شده« خبر داد.
متن بیانیه به این شرح است:

هموطنان شریف و سلحشور استان سیستان و 
بلوچستان!

با ســالم و تحیت، هیات اعزامی از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی بر خود فرض می داند از 
مراحم و الطاف آحاد مردم غیور، جوانان و بانوان 
شرکت کننده در اجتماعات و همایش هایی که 
در طول ســفر برگزار شد، مســئوالن استانی، 
علمای برجسته، ائمه محترم جمعه و جماعات 
از اهل تســنن و تشیع، معتمدان، سران قبایل 
و طوایف و ریش سفیدان، نخبگان دانشگاهی، 
اســاتید و معلمــان، خانواده مکرم شــهدا و 
آســیب دیدگان، در استقبال و میهمان نوازی و 
همراهی و همفکری برای انجام مأموریت محوله، 
اســتماع ابعاد حوادث تلخ رخ داده و دریافت 
گزارش ها در خصوص قصور و تقصیر محرکان، 
مســببان و خاطیان، صمیمانه تقدیر و تشکر 
نماید. آنچه که از غروب روز شنبه ۲۱ تا صبح 
روز جمعه ۲۷ آبان ماه در جمع باصفای شــما 
دیدیم و شنیدیم، چه در مواجهات شیرینی که 
با ابالغ ســالم گرم و پرمهر رهبر معظم انقالب 
داشــتید، چه در طرح گالیه های صریح، درد 
دل ها و تشــریح نامالیمــات و مظلومیت ها، و 

چه اشــک ها و لبخندها، بن مایه هــای زالل و 
مثال زدنی از وفاداری و عشق و ارادت به ایران 
و نظام اســالمی و اهتمام بــه حفظ وحدت و 
تمامیت ارضی داشت که جز با درک ویژگی های 
شــخصیتی و ریشه دار در تاریخ کهن مردمان 
خونگرم و مرزبانان غیور آن خطه قابل تحلیل 
نیست. و هم از این روست که دشمنان دین و 
ملت و میهن، برای بهره برداری از متن و حاشیه 
وقایع تلخی که رخ داده و در جهت دستیابی به 
هدف پلید و دیرینه خود، که همانا ایجاد شکاف 
در پیکره واحد امت مسلمان و تضعیف انسجام 
ملی است، دچار اشــتباه محاسباتی شده و با 
اغتنام فرصت، همه داشته های خود را به میدان 
آوردند و لیکن با هوشیاری و درایت مردم صبور 
استان، به نتایج مورد انتظارشان دست نیافتند. 
این هیأت، به اقتضای بارســنگین امانتی که بر 
دوش داشت، طی مدت حضور در استان، ۲۱ 
برنامــه با مخاطبان متنوع و صدراألشــاره را با 
تدبیــر و حضور مؤثر نماینده محترم ولی فقیه 
تدارک دید و افتخار داشت در جریان دیدارها 
و جلســات و شــوراها و بازدیدهای میدانی و 
شرکت در اجتماعات پرشور مردمی در زاهدان 
و شهرهای زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر، دلگان 
و چابهار، با ارتباط و اســتماع چهره به چهره و 
سینه به سینه، امکان بررسی مصداق رخ داده 
و بلکه بررسی عمیق تر و راهبردی تر از زمینه ها 
و عوامل تشــدید کننده را پیدا نماید. متعاقب 
این سفر و بازگشت به تهران، جلسات متعددی 
برای تحلیل و تجمیع دریافت ها و برداشت ها و 

همچنین تنظیم فهرستی از پیشنهادها و نتایج 
حاصل شده برگزار شد که در نهایت، خروجی 
و ماحصــل آنها در قالب گــزارش تلخیصی ۷ 
صفحــه ای و گزارش تفصیلــی ۶۰ صفحه ای، 
به محضر مبارک رهبر معظم انقالب اســالمی 

تقدیم شد.
هیأت اعزامی، عالوه بر آنکه در طول ســفر به 
اندازه وسع و توان، برای استماع، مستندسازی 
و جمع بندــی نظرات علما، نخبــگان، بزرگان 
طوایف، مســئوالن و عموم مردــم، اعم از اهل 
سنت و شیعیان و تسالی خاطر خانواده شهدا 
و مجروحــان حوادث اخیر تــالش نمود و در 
راستای تحقق کامل تدابیر رهبر معظم انقالب، 

محورهای زیر را پیگیری نمود:
۱( آزادی دستگیرشــدگانی که جرم سنگین و 

مؤثری مرتکب نشده بودند
۲( برخورد قاطع و بدون تسامح با خاطیان

۳( رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان
۴( اعطای عنوان؛ »شــهید« بــه جانباختگان 
بی گنــاه، پس از رســیدگی بنیاد شــهید به 

پرونده های تشکیل شده
به گزارش ایرنا، در پایان، اعضای هیأت اعزامی، 
ضمن ســپاس از اعتماد رهبــر معظم انقالب، 
آرزومندنــد که در ســایه امنیــت و به دور از 
حاشــیه ها، خط پیشــرفت متوازن، با سرعت 
بیشــتر، به همت دولت خدمتگزار و مسئوالن 
خدــوم، با همیاری مردمــی ادامه پیدا کند و 
پروردگار متعال را برای فراهم شــدن امکان و 

توفیق این خدمت کوچک شاکر است.

درگزارش هیات اعزامی رهبر معظم انقالب به استان سیستان و بلوچستان اعالم شد

پیگیری تدابیر مقام معظم رهبری درباره وقایع اخیر استان 
سیستان و بلوچستان

مناســبت والدت حضرت  به  گــزارش//  گروه 
زینــب)س( و روز پرســتار، پرســتاران نمونه 

بیمارستان خلیج فارس تجلیل شدند. 
هم زمان با روز پرستار و والدت حضرت زینب )س( 

با حضور دکتر فرشته بســتان رئیس بیمارستان 
خلیج فــارس و جمعــی از کارکنان بیمارســتان 
خلیج فارس و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
هرمزگان از پرستاران نمونه بیمارستان خلیج فارس 

تجلیل شد. 
در این مراسم رئیس بیمارستان خلیج فارس گفت: 
نقش پرســتاران در همه زمان ها مشــهود بوده و 

زحمات این عزیزان بر هیچ کس پوشیده نیست.
دکتر فرشته بستان افزود: در زمان جنگ تحمیلی 
بیشتر پرستاران در پشت جبهه خدمت کرده و به 

مجروحان رسیدگی می کردند.
بســتان اظهارداشت: در سه سالی که کشور ما نیز 
درگیر ویروس کرونا بود، پرســتاران در خط مقدم 

خدمت و رسیدگی به بیماران قرار داشتند. 

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که حتی همراهان 
بیماران نمی توانستند از بیماران خود مراقبت نمایند، 
این پرستاران با جانفشانی در خدمت بیماران بودند 
و به طور مدــاوم با بیماران در ارتباط بودند و چه 
بسا بسیاری از آنها چندین بار به این بیماری مبتال 
شدند.  بستان عنوان کرد: در زمانی که حتی واکسن 
این بیماری وجود نداشت پرستاران به طور مستقیم 

با بیماران در ارتباط بودند و رسیدگی به بیماران را 
انجام دادند.

وی بیان کرد: در گذشــته زحمت های پرستاران 
دیده نمی شد اما بیماری کرونا باعث شد که مردم 
با ســختی کار این عزیزان آشنا شوند و بدانند که 

شغل پرستاری، شغل بسیار سختی است. 
قابل ذکر اســت؛ در این مراسم از جواد حسینی، 

مهدی رضایی، قنبر پژوم، دنیا فکری، ویدا معماری، 
مجتبی سالمی، فهیمه بهاءالدینی، هانیه پورباقری، 
مریم ماندگاری، امین محمدی، نســیم نوربخش، 
امینه امین زاده، هنــا بازماندگان، مرضیه امینی، 
پرویز معینی، خدیجه بیابانی، فریده دهقانی، هاجر 
سهرابی پور، ســودابه متولی و شوکت شجاعی به 

عنوان پرستاران نمونه تقدیر شد.

به مناسبت والدت حضرت زینب )س( 

پرستاران نمونه بيمارستان خليج فارس تجليل شدند
Amin.zch2011 @                        gmail.com
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