
روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

شنبه 19 آذر 1401   15 جمادی االول  1444  
  سال بیست و یکم     شماره 4049

8 صفحه    2000 تومان

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel5

تغییر کاربری فضای سبز از منظر حقوق اجتماعی و حق حیات 
سهم مردم بندرعباس از پارک شهر، دیگر 

درختان تنومند و فضای سبز نیست

دادستان مرکز استان هرمزگان در بازدید
 از طرح توسعه پاالیشگاه نفت آفتاب عنوان کرد 

بهر ه مندی مجموعه های اقتصادی ، صنعتی 
وتولیدی از حمایت های حقوقی و قضایی

 زمین خواری 100 میلیاردی 
در بندرعباس
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   این را بدانید انجام مسئولیت اجتماعی آن هم برای کارخانه ای که بر اساس صورت های 
مالی سال 1400 ، با استفاده از مزیت های خدادادی استان هرمزگان ، بیش از 2600 میلیارد 
تومان سود خالص کسب نموده ، ساخت مدرسه و مراکز درمانی و کتابخانه است، نه توزیع 

ماسک و شارژ کپسول اکسیژن در شهرستان المرد استان فارس .

   اگر مدیران فوالد کاوه مدعی زیر مجموعه بودن بنیاد مستضعفان هستند، پاسخ دهند که امروز 
در مستضعف ترین استانی که در شاخص فقر و فالکت رتبه اول کشور را دارد، کدام زیر ساخت 
توسعه ای را بنیاد نهاده اند ؟ مگر بنیاد مستضعفان به عنوان یک نهاد انقالبی با رسالتی غیر از رفع 

محرومیت و توانمند سازی مستضعفان تاسیس شده است ؟

مدیرعامل جدید  در طول دوره مدیریتشان رویه ی مدیرعامل قبلی را در پیش نگیرند
 که هیچ رد ، نام و نشانی از ایشان در حوزه مسئولیت اجتماعی استان هرمزگان باقی نماند

یک عضو شورای شهر بندرعباس خواستار پاسخگویی شد

فوالد کاوه چقدر از  2600 میلیارد سودش را 
صرف رفع محرومیت هرمزگان کرده است ؟
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استاندار هرمزگان 
در نشست با نمایندگان جامعه معلولین ؛ 

زمین برای ساخت 
مسکن  معلولین  

اختصاص داده شود 

درماِن گران 
دندان و چشم در هرمزگان

در راستای هوشمندسازی شبکه برق ؛

شبکه برق هرمزگان به ۱۰۰ دستگاه 
» کلید قطع بار« مجهز شد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 52447740 
مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان 

 شرح مناقصه :  افزایش ظرفیت تامین آب RO مورد نیاز بخش احیاء 
نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای

مدت زمان : 12 ماه
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داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات 
و مدارک الزم خود را پیوست نمایند .

دریافت اســناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان ( از تاریخ 1401/10/10 به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ 
50.000 ریال )غیر قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir  )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / 
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 دریافت الکترونیک فایل اســناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / 

منوی مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی ( 
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روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت دوم

بانک قرض الحسنه مهر ایران ، حامی شرکت های دانش بنیان
روابط عمومی مدیریت شعب استان هرمزگان

گــروه خبــر // یک عضو شــورای شــهر 
بندرعباس گفت: شــرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش اعالم کند چقدر از سود 2600 میلیارد 
تومانی خود را صرف رفع محرومیت زدایی 

هرمزگان کرده است ؟ 
  به گزارش خبرنگار دریــا ؛ یعقوب دبیری نژاد 
در نطق پیش از دســتور  شــصت وســومین 
جلســه شــورای شــهر بندرعباس با تبریک 
فوالد  شــرکت  جدید  مدیرعامــل   انتصــاب 

کاوه جنوب کیش؛ اظهار داشت :خدمت ایشان 
متذکر شوم که صنایع نسبت به مردم این شهر و 
استان مسئولیت دارند، ان شاهلل مدیرعامل جدید  
در طول دوره مدیریتشــان رویه ی مدیرعامل 
 قبلــی را در پیــش نگیرند که هیــچ رد ، نام 
و نشانی از ایشان در حوزه مسئولیت اجتماعی 

استان هرمزگان باقی نماند.
 دبیری نژاد افزود: این را بدانید انجام مسئولیت 
اجتماعی آن هم برای کارخانه ای که بر اساس 
صورت های مالی ســال 1400 ، با استفاده از 
مزیت های خدادادی اســتان هرمزگان، بیش از 
2600 میلیارد تومان سود خالص کسب نموده، 
ساخت مدرسه و مراکز درمانی و کتابخانه است، 
نه توزیع ماســک و شارژ کپســول اکسیژن در 

شهرستان المرد استان فارس.
     وی تاکیــد کرد:اگــر مدعــی انجــام این 
مسئولیت ها هســتند، لطفا اعالم نمایند چقدر 
از ایــن 2600 میلیارد تومــان را صرف رفع 
محرومیت اســتان هرمزگان نمودند. این عضو 
شورای شــهر بندرعباس خاطرنشان کرد : اگر 

مدیران فوالد کاوه مدعــی زیر مجموعه بودن 
بنیاد مستضعفان هســتند، پاسخ دهند که امروز 
در مستضعف ترین استانی که در شاخص فقر و 
فالکت رتبه اول کشور را دارد، کدام زیر ساخت 

توسعه ای را بنیاد نهاده اند؟ 
  مگــر بنیاد مســتضعفان به عنــوان یک نهاد 
 انقالبی با رســالتی غیر از رفــع محرومیت و 

توانمند سازی مستضعفان تاسیس شده است؟ 
وی گفت :دلم براي هرمزگان مظلومم مي سوزد 
که برخــی مدیران آن مقابل دوربین خبرنگاران 
ژســت هاي آنچناني مي گیرند و دم از گرفتن 
حق اســتان از صنایع مي زنند، اما وقتي همان 
رسانه آمار مســئولیت هاي اجتماعي صنایع را 
مطالبه مــي کنند ، خبرنگاران را به باج خواهی 

متهم مي کنند. 
  وی تصریــح کــرد : اگــر مدیــران مربوطه 
ندارند،الاقل   خودشان توان تحقق ادعایشان را 
رســانه هایی را که پیگیر این مطالبه بحق مردم 
هستند رابه حال خود بگذارند که به قول قدیمی 
تر ها، مارا به خیر شما امید نیست، شر مرسان .

یک عضو شورای شهر بندرعباس خواستار پاسخگویی شد

فوالد کاوه چقدر از  2600 میلیارد سودش را
 صرف رفع محرومیت هرمزگان کرده است؟ 
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در گفتگو با خبرنگار روزنامه دریا وعده داده شد 

کوچ پرندگان جدید به باغ پرندگان بندرعباس 
صفحه 7 را بخوانید

در نظر است نسبت به واگذاری یک مجموعه پذیرایی به همراه تاالر 
پذیرایی برگزاری مراسمات بصورت اجاره اقدام گردد .

متقاضیان می توانند از تاریخ نشــر آگهی همه روزه به مدت 10 روز 
برای بازدید به آدرس ذیل مراجعه نمایند .

بلوار سدید )پردیس سابق( ، مجموعه پذیرایی هزار و یک شب فعلی
بلوار سدید )پردیس سابق( خیابان شیخ کیشی ، تاالر مجلل یاس

شــماره های تماس برای کسب اطالع از ســاعت بازدید و شرایط 
شرکت در مزایده

آگهی مزایده تاالر و رستوران

09171۳۳0965 -091202۳9180-09175797114

آگهی مزایده اجاره باغ
 نوبت سوم

صفحه 4 را بخوانید
صفحه 1 را بخوانید
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در راستای هوشمندسازی شبکه برق ؛
شبکه برق هرمزگان 

به ۱00 دستگاه » کلید قطع بار« مجهز شد
  گروه خبر //  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: 
امسال 100 دستگاه کلید قطع بار )سکسیونر( با هدف هوشمندسازی 
شــبکه برق بر روی شبکه برق این اســتان نصب و راه اندازی شد. 
محمد کریمی افزود: هدف نصب این دستگاه ها در واقع مدیریت بار 
و کنترل از راه دور شــبکه برق، ایجاد آمادگی برای عبور از پیک 
مصرف زمستان و همچنین جلوگیری از خاموشی های احتمالی است.
 وی بیان داشــت: طول شبکه های توزیع برق با نصب این کلیدهای 
قطع کننده جهت اجرای مانورها، بسیار کوتاه تر خواهد شد و شاهد 
خاموشی گسترده و بروز اختالل در وسایل برقی مشترکان درسطح 
شبکه نیز نخواهیم بود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
اظهار داشــت: حداکثر بار شبکه توزیع برق در تابستان امسال به 2 
هزار و ۵۳0 مگاوات رســید که نسبت به سال گذشته یک درصد 
رشد داشته است.کریمی ادامه داد: برای پیشگیری از وضعیت سرقت 
سیم های برق و همچنین حفاظت از این سرمایه ملی و ایمن سازی 
شــبکه، طرح تعویض 2 هزار کیلومتر از شبکه های مسی به کابل 
خودنگهدار با اعتباری افزون بر هشــت هزار میلیارد تومان ریال 
در یک برنامه 2 ســاله اجرا می شود که اصالح یکهزار کیلومتر از 
این شبکه در سال جاری و یکهزار کیلومتر دیگر نیز در سال 1402 
انجام خواهد شــد.وی ادامه داد: استفاده از تابلوهای فشار متوسط 
)GIS(، ترانســفورماتورهای ویژه مناطق گرمسیر، پایه های پیش 
تنیده گرد، تابلوهای فشــار ضعیف کامپوزیت، استفاده از سیم های 
روکــش دار و برق گیرهای )MCA( از دیگر مواردی اســت که 
درحال حاضر در شــبکه توزیع برق هرمزگان اســتفاده می شود.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق هرمزگان ابراز داشــت: 
شرکت توزیع برق اســتان درحال حاضر 2۸ هزار و ۳6۵ دستگاه 
ترانســفورماتور، ۹ هزار و 6۹۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 16 
 هزار و 2۵2 کیلومتر شبکه فشار متوسط در دست بهره برداری دارند.

به گزارش ایرنا ؛ اســتان هرمزگان ۷40 هزار مشترک برق دارد که 
612 هزار مشــترک معادل ۸2 درصد آن در بخش خانگی است؛ 
بیشترین مصرف )6۸ تا ۷0 درصد( برق استان در اوج پیک در فصل 

تابستان مربوط به بخش خانگی است .
آغاز توزیع هزار قلم لوازم ضروری منزل
 بین آسیب دیدگان بالیای طبیعی هرمزگان

  گروه خبر // معاون ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
 هرمــزگان از آغاز توزیع هزار قلــم کاال و لوازم ضروری منزل 
 بین آســیب دیدگان بالیای طبیعی در اســتان خبر داد. ســجاد 
امیریان زاده در تشریح این خبر، افزود: به همت بنیاد احسان ستاد 
اجرایــی فرمان حضرت امام )ره(، توزیــع هزار قلم کاال و لوازم 
ضروری منزل به ارزش ۷ میلیارد تومان بین آسیب دیدگان ناشی 
از بالیای طبیعی اخیر )سیل و زلزله( در مناطق مختلف استان آغاز 
شده است.به گزارش ایسنا ؛ معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( هرمزگان در پایان اظهار کرد: این کاالها شامل یخچال، 
اجاق گاز، فرش و ظروف آشــپزخانه است که توسط گروه های 

جهادی در روستاها و مناطق محروم توزیع می شود .

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان در دیدار 
با نمایندگان جوامع افــراد دارای معلولیت 
استان، دستوراتی جهت رفاه و تسهیل امور 

این قشر صادر کرد . 
  به گــزارش خبرنگار دریــا ، مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان در نشســت با 
نمایندگان جوامع افراد دارای معلولیت اســتان، 
اظهارداشــت: حل مسائل و مشــکالت افراد 
دارای معلولیــت، نیازمند اراده عمومی و برنامه 
ریزی همه مدیران دســتگاه های  اجرایی است. 
مهندس دوســتی کارآفرینی را مسئله مهم برای 
این قشر دانست و گفت: جامعه معلولین و انجمن 
ضایعــات نخاعی اســتان، ظرفیت های خوبی 

در بحث تولید البســه کارگاهی و صنایع دستی 
دارند که مدیران دستگاه های اجرایی هم خرید 
محصوالت تولیدی این دو مجموعه هم سفارش 
تولید محصوالت جدیــد را مدنظر قراردهند. 
نماینــده عالی دولت در هرمــزگان با تاکید بر 
پیگیری جدی مناسب ســازی فضــا و مبلمان 
شهری جهت حضور آسان افراد دارای معلولیت 
در جامعه از سوی معاونت عمرانی، بیان داشت: 
عالوه بر توسعه مناسب سازی محیط شهری الزم 
است شبکه دولت الکترونیک نیز برای دسترسی 
و ارتباط مناسب سازی شــود. وی با اشاره به 
اهمیت فعالیت های ورزشی معلولین دستور داد: 
اداره کل ورزش و جوانان زمینی را جهت ساخت 

سالن ورزشی ویژه معلولین مهیا و این پروژه را 
آغاز کند اما تا زمان اتمام این پروژه، سانس های 
مناسبی در یکی از ســالن های شهر در اختیار 
جامعه معلولین قرار داده شود. مهندس دوستی 
مســکن را دیگر مســئله افراد دارای معلولیت 
دانست و تأکید کرد: باید از فرصت نهضت ملی 
مسکن استفاده کنیم و زمین و تسهیالت مناسب 
در اختیار تعاونی های مســکن این قشــر قرار 
گیرد تا کار احداث منازل آغاز شــود. استاندار 

هرمزگان با استقبال از موضوع انتصاب مشاور 
در حوزه معلولین، اظهارداشت: منازل معلولین 
که در مخاطرات طبیعی اســتان آسیب دیده در 
اولویت بازســازی قرار می گیرد. وی در پایان 
بر اولویت دادن تامین زیرساخت ها و امکانات 
بهداشتی همچنین حمایت از تهیه وسایل کمک 
توانبخشی بویژه ویلچر تاکید کرد و برای افزایش 
سرمایه در گردش طرح های اشتغال معلولین و 
اعطای تسهیالت کم بهره دستوراتی صادر کرد . 

استاندار هرمزگان در نشست با نمایندگان جامعه معلولین ؛ 

زمین برای ساخت مسکن معلولین  
اختصاص داده شود 

   
سرمقاله

  دندانپزشکی دولتی که تمامی درمان های دندان را 
بصورت دولتی انجام دهد، در استان هرمزگان وجود 
ندارد وبه همین دلیل هزینه های زیادی برای درمان 
در بخش خصوصی بر خانواده ها تحمیل می کند که 
برخی ها علی رغم داشــتن درد دندان و پوسیدگی، 
 کرم خوردگی، شکســتگی، خالی شــدن دندان و... 
نمی توانند برای درمانشــان اقدام کننــد ویا گاهی 
 از روش های ســنتی اســتفاده می کنند که برخی از 
روش ها خطرناک اســت ویا آســیب بــه دندان را 
بیشتر می کند. بخش خصوصی هم چندان با بیمه ها 
قرارداد ندارند که باعث می شــود خانواده هایی که 
تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دارند، نتوانند از 
این بیمه ها اســتفاده کنند و تعرفه مشــخصی هم در 
معرض دید بیماران قرار ندارد. این مشکل در بخش 
 چشم وعینک هم وجود دارد و بیشتر عینک ها االن 
 هزینــه های چنــد میلیونی دارد کــه گاهی برخی 
خانــواده ها اگــر بخواهند درآمد ماهیانه شــان را 
 بطــور کامل برای عینــک بپردازنــد، بازهم قیمت 
عینک ها مخصوصا برای چشــم هایی که ضعیف تر 
 است و دچار پیرچشمی شده اند و... هزینه بر است و 
خانواده هایی که چند عضو خانواده بایستی از عینک 
اســتفاده کنند، مشکل شان بیشــتر است. عمل های 
مختلف چشم هم  گران است. از طرفی دیگر هرمزگان 
علی رغم اینکه عنوان قطب اقتصاد کشــور را یدک 
می کشــد، اما از آن طرف در فقر وفالکت، بیکاری 
و گرانی نیز صدرنشــین استان های کشور است و در 
حوزه درمان هم با کمبودهای شدید تخت بیمارستانی، 
تجهیزات درمانی پزشک و پرستار و.... مواجهیم که 
رنج درمان بیماران در حوزه ها و بخش های مختلف 
را بیشــتر می کند. با شــرایط اقتصادی خانواده که 
بیشترشان در فقر مطلق قرار دارند که حتی سه وعده 
غذایی را هم نمی توانند بخورند، پرداخت هزینه های 
درمان برایشان غیرممکن اســت و گاهی از خیرین 
و... کمک می گیرند. ضرورت دارد مشکالت بخش 
درمانی در حوزه های مختلف برطرف شود و خیرین 
و صنایع اســتان نیز در این حوزه مشارکت بیشتری 
کنند. از بنگاه های اقتصادی مانند شرکت فوالدکاوه 
جنوب کیش و شرکت خدمات بندری و دریایی سینا 
که وابسته به بنیاد مستضعفان هستند، نیز انتظار می رود 
مشارکت بیشتری در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
و رفع مشکالت مســتضعفان و محرومان هرمزگان 
 داشــته باشــند و ضرورت دارد در حوزه درمان نیز 
 حمایت هایی را از دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان

 و حوزه ســالمت اســتان داشــته باشــند تا اینکه 
دندانپزشــکی ها و چشم پزشکی های دولتی و... در 
استان داشته باشیم تا با ارائه خدمات به قشر محروم  
اســتان، درد بیماری های شان را بکاهند و فرمایش  
رهبر معظم انقالب کــه فرمودند« ما می خواهیم اگر 
کســی در یک خانواده مریض شــد، بیــش از رنج 
مریض داری،  رنج دیگری نداشته باشد« محقق شود 
و بیماران هرمزگان رنج هزینــه های درمان، یافتن 

پزشک، دارو، تجهیزات درمانی و... نداشته باشند .
  علی زارعی

درماِن گران دندان و چشم در هرمزگان

  

      گروه خبر // در مراسمی با حضور مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان، معاون 
جدید بهره برداری و توسعه فاضالب معرفی شد .

به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور در این 
جلســه با قدردانی از تالش های عال امیریان نژاد در 
دوره تصدی معاونت بهره برداری گفت: امیریان در این 
مسئولیت فردی اخالق مدار و خدمتگزار بود و تمام 
توان و کوشــش خود را برای توسعه بخش فاضالب 
آبفا به کار گرفت.وی ادامه داد: امیریان نژاد در خدمت 
سه دهه ای خود در شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
منشاء خیر بوده و با توجه به تجربیات گرانسنگی که در 
این حوزه دارد، از خدمات ایشان بهره الزم را خواهیم 
برد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 
همچنین با اشاره به خصوصیات امید معصومی معاون 
جدید بهره برداری و توســعه فاضالب افزود: وی در 
این حــوزه دارای تجربه بوده و در ماه های اخیر نیز 
نشــان داد که فردی توانمند برای این مسئولیت است.
وی با تاکید بر اینکه آبفا باید به تعهدات و برنامه های 
خود در حوزه فاضالب جامه عمل بپوشــاند، گفت: 
یکــی از برنامه های دوره جدیــد معاونت فاضالب 
تکمیــل پروژه های نیمه تمام اســت کــه از اهمیت 
 باالیی برای شــرکت برخوردار می باشد.عبدالحمید 
 حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در 
پایان این مراســم از تالش های عــال امیریان نژاد 
قدردانی و امید معصومی را بــه عنوان معاون جدید 
بهره برداری و توســعه فاضالب منصوب و حکم وی 

را اعطا کرد .

گروه خبر // دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان هرمزگان در 
راســتای پیگیری سیاســت های 
اقتصاد مقاومتــی و حمایت  کلی 
حقوقی و قضایی از تولید ملی، از 
طرح توسعه پاالیشگاه نفت آفتاب 

بندرعباس بازدید کرد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  در جریان 
بازدید دادستان مرکز استان هرمزگان 
و هیئت همراه از محل تأسیسات در 
دســت احداث پروژه توسعه مخازن 
خــط لوله و ســاخت مجتمع روغن 

پایه شــرکت نفت آفتاب، مسئوالن 
مربوطه گزارشی از مراحل احداث و 
توســعه آن، نحوه فعالیت بخش های 
الزامات  مختلف و چگونگی رعایت 
فنی ارائــه کردند.در ادامه این بازدید: 
دادســتان  منش  احمــدی  علیرضا 
عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان 
ضمن تأکیــد بر حمایت های حقوقی 
دستگاه قضایی اســتان هرمزگان از 
تولید و ســرمایه گذاری های مشروع 
و قانونمند، افزود: از ابتدای امســال 
جلسات متعددی برای دستیابی به این 

 مهم و در قالب ستاد پیگیری اجرای
 سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
دادگســتری اســتان و کارگروه های 
تخصصی آن برگزار شــده است که 
مصوبات خوبی را به همراه داشــته 
اســت.احمدی منــش با بیــان این 
مطلــب که ظرفیت هــای زیادی در 
اســتان هرمزگان وجود دارد که باید 
از آن بــه نحو احســن و در جهت 
بهبود معیشت مردم و رفاه اجتماعی 
استفاده نمود، اظهار داشت: بر اساس 
پیش بینی انجام شده با تکمیل پروژه 
توســعه مجتمع روغن سازی شرکت 
نفت آفتاب که در چهــار فاز انجام 
می شــود، برای 2 هزار و پانصد نفر 
به صورت مستقیم و 4 هزار و پانصد 
نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی 
خواهد شد. وی یادآور شد: دستگاه 
قضایی اســتان هرمزگان در راستای 
 سیاســتهای کلی اقتصــاد مقاومتی
 ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و به منظور استفاده از 

ظرفیت باالی دستگاه قضایی در جهت 
تحقق سیاستهای مذکور برای امنیت 
موانع حقوقی- رفع  گذاری،  سرمایه 

قضایی تولید و اشــتغال و مبارزه با 
مفاسد اقتصادی بر اساس دستورالعمل 
شــورای اجرای سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتی در قــوه قضاییه، 
رویکرد حمایتی را در دستور کار خود 
قرار داده است و بر این اساس، تمامی 
و  صنعتی  اقتصــادی،  مجموعه های 
تولیدی از حمایتهای حقوقی و قضایی 
استان  مرکز  هستند.دادستان  بهره مند 
هرمزگان با اشاره به اینکه مساعدت 
و کمک در جهت رفع مشکالت پروژه 
ملی طرح توسعه مجتمع روغن سازی 
شرکت نفت آفتاب پس از چند سال 
وقفه و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال 
پایدار برای بخــش قابل توجهی از 
نیروهای متخصص بومی از اقدامات 
اخیر قوه قضاییه در راستای حمایت 
و مانع زدایی از تولید و اشتغال  است، 
خاطرنشــان کرد: پیشرفت صنعتی و 

اقتصادی متکی بر ظرفیت های داخلی، 
موجب آرامــش، رفاه پایدار و بهبود 
سطح زندگی مردم و کاهش آسیب های 
اجتماعی می شــود و این رویکردی 
است که از سوی دستگاه قضایی استان 
هرمزگان پیگیری می شود.همچنین در 
بازدید، مطالبات مدیران،  این  جریان 
پیمانکاران و کارکنان پاالیشگاه نفت 
آفتاب بندرعباس در خصوص برخی 
موانع و مشکالت موجود مطرح شد 
و دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
استان هرمزگان دستورات الزم را به 
منظور رفع مشکالت و حرکت هرچه 
کرد. این مجموعه صادر  پرشــتابتر 
آفتاب،  نفت  پاالیشگاه  است؛  گفتنی 
یک واحد تولید چند منظوره مرتبط 
بــا پاالیش نفت خــام و روغن پایه 
است که با تکمیل پروژه توسعه مجتمع 
روغن سازی آن در چهار فاز، برای 2 
هزار و پانصد نفر به صورت مستقیم 
 و 4 هــزار و پانصد نفــر به صورت 

غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد شد .

دادستان مرکز استان هرمزگان در بازدید از طرح توسعه پاالیشگاه نفت آفتاب عنوان کرد 

بهر ه مندی مجموعه های اقتصادی ، صنعتی وتولیدی از حمایت های حقوقی و قضایی
 

پشت پرده سیاست 

  
وزیر اطالعات : کشورهای حامی اغتشاشات به آن مبتال می شوند 

رئیس جمهور فرانســه توسط یک منبع آلوده و دست چندم سازمان سیا هدایت 
می شــود. قول و قرار مقامات آلمانی با تروریست های تجزیه طلب در سفر به 
شمال عراق بی پاسخ نخواهد ماند.وزیر اطالعات به سواالت ایرنا درباره مواضع 
سران کشورهای اروپایی در خصوص آشوب های اخیر پاسخ داد. این گفت وگو را 
می توان تکمیل کننده بیانیه اول وزارت اطالعات و همچنین بیانیه مشترک وزارت 
اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه دانست، در این مصاحبه وزیر اطالعات بر 
مبنای اصول آن دو بیانیه به روابط کشورهای غربی در ایجاد فشار بر جمهوری 
اسالمی اشــاره می کند. مضمون مصاحبه وزیر اطالعات همچنین به نقش دشمن 
درطراحی رسانه ای به منظور ایجاد گره های ذهنی برای ایرانیان اشاره دارد، گریز 
هجو آمیز او به دیدار ماکرون و مسیح علی نژاد در همین راستا قابل تحلیل است. در 
این مصاحبه همچنین وزیر اطالعات به نقش گروه های تروریستی در آشوب های 
اخیر و ارتباط گیری مقامات امنیتی کشورهای اروپایی با آن ها اشاره می کند؛  همان 
موضوعی کــه در بیانیه نهادهای اطالعاتی بدون آن جزئیاتی که وزیر اطالعات 
مطرح کرد، قید شده اســت. در ادامه به گزارش ایرنا، بخشی هایی از این گفت 
وگو را می خوانید:*رئیس جمهور لوده یکی از کشورهای سابقًا تراز اول اروپایی 
با یک زن از همان مدل معتادان متجاهر آلوده خیابانی مالقات کرد و سخنانی را 
که آن زن لوده سیاسی در دهانش گذاشت، تکرار کرد. واقعًا قابل مطالعه و تأمل 
است که بر آن دولت چه گذشته که از میزبانی افتخارآمیز و تاریخی رهبران بزرگ 
عدالت طلب و آزادی خواه و تاریخ ساز جهان همچون حضرت امام خمینی)ره( 
به پایگاه اراذل و اوباش آلوده تبدیل شــده است. شما شخصیت و سوابق آن زن 
را مرور کنید، کسی که بر اساس مدارک فاش شده آشکار و اسناد پنهان، مزدور 
و متکدی سرویس های اطالعاتی آمریکاست، امروز با باالترین مقام رسمی یک 
کشور سابقًا تراز اول اروپایی مالقات می کند و سخنان سخیف خود را در دهان آن 
مقام می گذارد.*برای رئیس جمهور فعلی فرانسه دیگر الزم نیست رئیس جمهور 
آمریکا به او خط کاری دهد بلکه یک منبع آلوده دست چندم اطالعاتی سازمان 
سیا به او دیکته می کند که چه بگوید و چه موضعی بگیرد! این ها دیگر آن رهبران 
مستقل و مقتدر کشورهای درجه اول اروپایی نیستند.* البته موضع گیری های اخیر 
ماکرون علیه کشــورمان، علت دیگری نیز دارد و آن »شناسایی و بازداشت دو 
مأمور اطالعاتی فرانسوی« توسط وزارت اطالعات است. ما چندی پیش فقط 
گوشه هایی از مأموریت آن ها را برمال کردیم. مهم ترین و اثرگذارترین موضوع را 
هنوز رو نکرده ایم. به هر حال ماکرون آن قدر نپخته هســت که به راحتی سرش 
کاله بگذارند، همچنان که در تحمیل مالقات با آن زن لوده، سرش کاله گذاشتند و 
بی آبرویش کردند.* صدراعظم یک کشور دیگر سابقًا تراز اول اروپایی را می بینید 
که چقدر خام و به دور از واقعیت های کشــور ما دهان باز می کند و هر آن چه 
دیگران القا کرده اند بیرون می ریزد یا نخست وزیر نپخته کانادا را می بینید که در 
توئیتی عین ادعای بی پایه ضد انقالب فراری را تکرار و ادعا می کند که 1۵ هزار 
نفر در جریان های اخیر ایران به اعدام محکوم شــده اند! 1۵ هزار نفر! یعنی الزم 
نیست یک نخست وزیر، آمار دقیق اعدامی های ایران را داشته باشد؛ کافی است 
مختصر عقلی داشته باشــد تا چنین ادعای هجوی نکند. پس از آن حدود 12 
ســاعت طول می کشد تا آدم مطلعی پیدا شود و به او تذکر دهد و با محرز شدن 
بی پایگی و سبکی این ادعا و خطر سلب اعتبار باقی مانده اش )اگر اعتباری برایش 
باقی مانده باشد( مجبور بـه حذف آن توئیت سخیف می شود. آیا این رفتار در تراز 
رهبری یک کشــور بزرگ است؟ *دولت آلمان هم که ایران را متهم به خشونت 
می کند، در بیش از 12 شــهر، اقدامات قهری علیه معترضان به انجام رسانده و 
نیروهای پلیس فدرال خود را برای خاموش کردن معترضان به میدان آورده است .

* دولت کانادا در حالی در مســائل ایران دخالت می کند که عملکرد ضعیف و 
دنباله روی آن از آمریکا و انگلســتان از سوی نخســت وزیرش، اعتراضات و 
نارضایتی های فراوانی را در آن کشور موجب شده است، به طوری که هزاران نفر 
از اعضای اتحادیه کارمندان عمومی کانادا و کارمندان حوزه آموزش )معلمان( در 
شهر تورنتو تظاهرات گسترده برگزار کردند. مهم تر از آن، تجمعات سال گذشته 
کامیون داران کانادا بود که موجب شــد جاستین ترودو )نخست وزیر( به همراه 
خانواده اش به مکانی مخفی منتقل شــود! پلیس بــرای متفرق کردن معترضان 
در اتاوا از ســالح صوتی برد بلند LRAD استفاده کرد که صدمات مغزی و 
شنوایی در پی داشت.*ما، بارها گفته ایم که برنامه ریزان و حامیان فتنه، اغتشاش 
و آشوب در کشورهای خودشان به آن مبتال خواهند شد و این تقدیر الهی است. 
در بیانیه مشترک وزارت و سازمان اطالعات سپاه، حضور آمریکایی ها در مقر 
تروریست های تجزیه طلب در کردستان عراق را افشا کردیم. به تازگی دولتمردان 
آلمانی نیز در ســفر به اقلیم کردستان با این مسلحان تجزیه طلب و تروریست 
مالقات کرده و قول و قرارهایی گذاشته اند؛ این قطعًا بی پاسخ نخواهد ماند. بنابراین 

خیلی بجا و مورد انتظار و طبیعی است که شاهد نتیجه آن باشند .
اعتصاب غذای جداشدگان از سازمان منافقین در زندان آلبانی

مدیر اجرایی انجمن آســیال )انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی( اعالم کرد، 
در اعتراض به بازداشت غیرقانونی یک ماهه شان به اعتصاب غذا دست زده اند. 
حسن حیرانی با انتشــار ویدئویی گفت: یک ماه است با توطئه مریم رجوی و 
بخش فاسد دولت آلبانی در بازداشت غیرقانونی در کمپ بسته ای هستیم که پرچم 
سازمان ملل را هم یدک می کشد. وکیل هم گرفته ایم اما پاسخی به ما نمی دهند و 
روز به روز فشارها را روی ما بیشتر می کنند. تا این لحظه در این کمپ از هیچ 
سیستم گرمایشی برخوردار نبوده ایم، حتی اجازه هواخوری نداریم و کل یک ماه 
گذشته در یک اتاق و راهروی کوچکی تردد داشته ایم. حیرانی تاکید کرد: امروز 
کار خبیثانه  دیگری در حق ما کردند و اجازه مالقات با همسرانمان را لغو کردند. 
تنها کاری که از دســت ما برمی آید، اعتصاب غذاست تا شاید سازمان مللی که 
چشــم هایش را روی جنایت های مریم رجوی بسته، پاسخگوی شرایط باشد. 
وی تصریح کرد: یک ماه است شبانه روز با کاپشن این جا هستیم و روز به روز 
فشارها را روی ما بیشتر می کنند تا بلکه بتوانند ما را بشکنند و وادار به خیانت 
و وطن فروشی کنند ولی ما ذره ای کوتاه نیامده و از امروز اعتصاب غذایمان را 

شروع کرده ایم. امیدوارم نتیجه بخش باشد ./ایرنا
 فیلم جدید از توماج صالحی : »به خاطر تولید خشونت  معذرت می خواهم«

 به تازگی کلیپــی از توماج صالحی خواننده زیرزمینی که دعوت به خشــونت 
می کرد، منتشــر شده که از اقدامات خود اعالم برائت می کند و می گوید: به خاطر 
خشونت هایی که تولید کردم از جامعه معذرت می خواهم و کاش می شد برعکسش 
را تولید می کردم. تســنیم نوشــت: به نظر می رسد این کلیپ که با صحنه هایی از 
آهنگ های قبلی وی ساخته شده، بخشی از اعترافات او پس از دستگیری است و 
احتماال در آینده باید منتظر انتشار پخش کامل این اعترافات باشیم. توماج صالحی 
خواننده زیرزمینی که جزو تبلیغ  کنندگان وسیع خشونت در اغتشاشات اخیر بود، 
۸ آبان دستگیر شد. وی از خوانندگان زیرزمینی رپ و ساکن شاهین شهر بود که 
مضامین بسیاری از کارهای او را اهانت و خشونت تشکیل می داد. او شهریور سال 
گذشته نیز مدتی را در بازداشت به سر برد. توماج صالحی در اتفاقات اخیر در صفحه 
توئیتر خود به تبلیغ خشونت و درگیری با نیروهای مسلح و ساخت کوکتل مولوتف 
می پرداخت و اخبار جعلی منتشر می کرد. او همچنین با انتشار فراخوان های مختلف 

برای شهرهای کشور در تبلیغ اغتشاشات نقش داشت ./تسنیم

تازه های مطبوعات
اعتماد - عباس عبدی در این روزنامه نوشت: مشکل نظام ارتباطی و اطالع رسانی 
ایران این نیست که خبر دروغ در آن هست، مشکل اصلی این است که راهی برای 
دفاع از اخبار صحیح یا تولید و انتشار آن ها وجود ندارد. این راه فقط از طریق نهاد 

مستقل رسانه ای و تامین امنیت حرفه ای روزنامه نگاری قابل پیمودن است .
 آرمان امروز - سیدمحمد خاتمی در بخشی از بیانیه خود به مناسبت روز دانشجو 
خطاب به دانشجویان نوشت: نباید گذاشت آزادی و امنیت در برابر هم قرار گیرند و 
در نتیجه آزادی به بهانه حفظ امنیت، پایمال شود یا امنیت که شرط استقرار سامان و 

نظم خوب در جامعه است، به نام آزادی نادیده انگاشته شود .
 کیهان - حسین شریعتمداری با اشاره به بیانیه اخیر سیدمحمد خاتمی نوشت: آیا 
از خاتمی به عنوان یک روحانی تعجب آور نیست که ترویج فرهنگ برهنگی، حمله 
وحشیانه آشوبگران به خانم های محجبه و کشیدن چادر و روسری از سر آن ها را 
اقدامی زیبا و حرکت به سوی آینده ای بهتر معرفی می کند؟!... می بینید که به مسئوالن 

توصیه می کند حضور آشوبگران را قدر بدانند و با آن ها همراهی کنند !
 ایران - آخرین فراخوانی که برای روزهای چهاردهم تا شــانزدهم آذر منتشر شد، 
با وجود آن که از حداقل 10 روز قبل مورد تبلیغ رســانه ها قرار گرفته بود، اما در 
 عمل راه به جایی نبرده است؛ به طوری که کسانی که سعی داشتند از این طریق به 
ناآرامی ها دامن بزنند، حال با مشــاهده این مسئله که فراخوان در عمل شکست 

خورده، سطح اعتراض خود را به تغییر عکس پروفایل تنزل داده اند !
  هفت صبح - ماده واحده پیشنهادی ستاد امر به معروف و نهی از منکر این است که 
کارگروهی متشکل از نمایندگان تام االختیار قوای مجریه، مقننه و قضاییه و ستاد کل 
نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر تشکیل شود. این کارگروه مؤظف است برای تحقق بند اول از 
اصل سوم قانون اساسی، مصادیق، ضمانت های اجرایی، اولویت بندی، میزان و نحوه 
اعمال جرایم و محرومیت های اجتماعی، هزینه کرد آن در بحث فرهنگ سازی عفاف 
و حجاب و تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی را بررسی کند و تصمیمات الزم 

را بگیرد و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابالغ کند .
انعکاس

تابناک نوشــت : احمد علیرضا بیگی نماینده مجلــس گفت: کمیته حقیقت یاب 
جایگاهش در وزارت کشور نیست، چون وزارت کشور خودش در وقایع اخیر باید 

پاسخگو باشد. مجلس و دستگاه قضایی باید این کار را انجام دهند .
 رسانیوز مدعی شد : جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس گفت: در زمان روحانی 
زیرساخت های براندازی آماده شد و قرار بود همان زمان عملیاتی شود که به علت 

کرونا برنامه هایشان به هم ریخت. در سال ۸۸ هم نقشه همین بود . 
 جماران مدعی شد : معین الدین سعیدی نماینده چابهارگفت: هر زمانی که نگاه به 
سیستان و بلوچستان صرفا امنیتی بوده، پدیده های بسیار تلخ و زمینه های خشونت 
ایجاد شــده است. عبدالمالک ها از کجا آمدند؟ ۸۵ درصد سوخت قاچاق استان از 
دیگر اســتان ها می آید. چرا از آن ها گرفته نمی شود؟! چرا مردم باید در صف های 
طوالنی بنزین باشند؟! مجلس قانون جوانی جمعیت را تصویب می کند، اما استان 

سیستان و بلوچستان مستثنا قرار می گیرد !
 خبرآنالین مدعی شد : روزنامه کیهان به نقل از حاجی دلیگانی نماینده مجلس )با 
اشــاره به این که متاسفانه سلبریتی ها در فضای مجازی بدون این که مسئولیتی را 
متوجه خود بدانند هر دروغ و ادعایی را بدون تحقیق در صحت آن منتشر می کنند( 
نوشت: طرحی در مجلس برای قانونمند کردن سلبریتی ها در فضای مجازی تدوین 

شده است .

معاون جدید بهره برداری
 و توسعه فاضالب آبفا هرمزگان معرفی شد
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علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد گفت: دانشگاه های ما باید سیاسی باشد و نه 
سیاست زده، بلکه فضایی برای گفت وشنود مسائل 
جامعه و نقد عالمانه باشد و اینکه دانشجویان تحت 

تاثیر احساسات و اطالعات نادرست قرار نگیرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی در نشست 
مشترک با دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی یزد و 
همزمان با روز دانشــجو ، افــزود: آزادی خواهی 
و مطالبه گری از درخواســت های ما دانشجویان 
اســت، ولی مطالبه گری و بیان نظرات چارچوب و 
اصولی دارد و اینکه ما نسبت به آن مسئله که مطالبه 
داریم باید اطالعات دقیق داشته باشیم.وی ادامه داد: 
دانشگاه باید مرجعیت پیدا کند و این هنر دانشجویان 
اســت که بایستی زمانی که نیازمند هستیم به کمک 
اســتان و حل مشــکالت جامعه بیاید و مرجعیت 
دانشگاه احساس شود.استاندار یزد با اشاره به برنامه 
 یزد نویــن و اینکه برای اشــتغال فارغ التحصیالن 
 برنامــه های زیــادی پیش بینی شــده و در حال 
اجرایی شدن است، گفت: دانشجویان در قالب بورسیه 
جذب می شوند و البته دانشجویانی که طرح و ایده 
قوی داشته و کارشناسی خبره باشند؛ توسط واحدهای 
صنعتی جذب شده و بورسیه می شوند و اگر دانشگاه 
حرفی برای گفتن داشــته باشد قطعا مورد حمایت 
خواهد بود.فاطمی ادامه داد: در هر کارگروهی که نیاز 

باشد نمایندگان دانشجویان می توانند حضور یابند به 
شرط اینکه پیشنهادات کاربردی و عملیاتی باشد و 
بتواند مشکلی را حل کند.وی در پاسخ به سئوالی در 
مورد مسکن گفت: وضعیت مسکن را همه می دانیم 
و این دولت طرح ملی مسکن را ارائه کرد و در یزد 
مسکن ویالیی پیشنهاد شد که ایده استان یزد اجرایی 
 شده و خوشــبختانه در سراسر کشور انجام خواهد
  شــد و دولت ســیزدهم همه اهتمام خود را برای 
خانه دار شــدن اقشار کمتر برخوردار داشته و دارد.
استاندار یزد در مورد حمایت از دانش بنیان ها نیز گفت: 
 بصورت هفتگی در مورد دانش بنیان ها با نگاه اشتغال 
فارغ التحصیالن، جلساتی برگزار می شود و دانشجو 
از همــان روز اول در واحد صنعتی حضور دارد و 
همه فعالیت ها در زمینه اشتغال دانشجویان بکارگیری 
شده است.فاطمی درخصوص بیان اعتراضات و نحوه 
برخورد با معترضان نیز گفت: فضای اعتراض وجود 
دارد و هیچگونه برخوردی صورت نگرفته درحالیکه 
 در فضای مجازی انواع توهین و دروغ را نســبت 
می دهند و همه گونه توهین داشته اند ولی استاندار 

از هیچکس شکایتی نداشته اما اگر از خط قرمز نظام 
عبور کرده و به اموال عمومی خســارت بزنند، باید 
ارگانهای مسئول ورود کرده و امنیت مردم و جامعه 
را تامین کنند.وی افزود: دانشگاه محیط اعتراض و 
انتقاد است، ولی درست و اصولی و طبق قانون باید 
باشد و انتظار داریم جنبش دانشجویی هدایت گری 
کند و مرزها مشخص باشد و حریم ها رعایت شود 
و اینکه به زور، کالس تعطیل شــود و حرف های 
رکیک به اساتید زده شود آیا قانونی است؟ نباید به 
شخصیت های علمی توهین شود.استاندار یزد گفت: 
دانشجویان حتما در انجمن های علمی دانشجویی 
حضور موثر داشــته باشند و در فعالیت های دانش 
بنیان، فناورانه و علمی استان مشارکت کنند؛ ما نیز 
هرگونه حمایتی را داشــته و خواهیم داشت.فاطمی 
اظهار داشــت: باید مواظبت کنیم و چارچوب ها را 
رعایت کنیم و در عین حال انتقادات و پیشــنهادات 
خود را داشــته باشــیم و همواره آرمانگرایی یکی 
از ویژگــی های جنبش دانشــجویی اســت، ولی 
آرمانگرایی واقع بینانه باید باشد و همه اینها باید در 

کنار هم دیده شود تا جریان های دانشجویی موقت و 
مقطعی نباشد.استاندار یزد گفت: انتظار ما بر این است 
که جنبش دانشجویی، آمیزه ای از شور و عقالنیت 
باشــد و نگاه از درون دانشگاهی معطوف به مسائل 
اجتماعی جامعه شــود و البته دانشــجویان مسائل 
اجتماعی را رصد کنند و نباید فقط مطالبه کننده باشند، 
بلکه دنبال کردن و ارائه راهکار هم جزیی از مسائل 
جنبش دانشجویی است.محمدرضا دهقانی اشکذری 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی یزد نیز در این نشست 
گفت: افزون بر 16 هزار دانشجو و هزار استاد مدعو 
در ده شهرســتان استان یزد در این دانشگاه فعالیت 
دارند و مشغول خدمت هستند و در چهل سال اول 
انقالب، دانشجویانی را تربیت کردیم که امروز مدیران 
هستند و انشــااهلل در چله دوم انقالب در بستر علم 
نافــع، تحول و تعالی را رقم خواهند زد.وی تصریح 
کرد: همچنین روز دانشجو روز یادآوری این مسئله 
است که اگر قرار است اتفاقات بزرگی بیفتد، به دست 
دانشــجویان خواهد بود و ما مدیران هر چه داریم 
مدیون دانشجویان است و اگر هدایت نشود آرمانهای 

بزرگ محقق نخواهد شــد و باید عدالت خواهی و 
آزادی خواهی و تمرین جمهوریت و مردم ساالری 
را داشته باشیم و دانشجویان هم در همین مسیر گام 
بردارند.علی اکبر عزیزی معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار یزد نیز در این نشست مواردی 
را بیــان کرد، همچنین چهارده نفر از دانشــجویان 
 به نمایندگی از دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
دغدغه ها و ســئواالت خــود را مطرح و از طرف 
مسئوالن حاضر و استاندار یزد پاسخ داده شد.مهران 
فاطمی استاندار یزد در ابتدای این نشست با حضور بر 
تربت شهدای گمنام مدفون در دانشگاه آزاد اسالمی 
یزد، با قرائت فاتحه و اهدای شاخه گل ادای احترام 
کرد. همچنین در حاشیه این نشست، نمایشگاه دست 

آوردهای علمی این دانشگاه نیز برپا شد .

استاندار یزد :

 دانشجویان تحت تاثیر احساسات و اطالعات نادرست قرار نگیرند

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان :
ایجاد دانشگاه جامع فرهنگیان خوزستان پیگیری می شود

   حسن سیالوی ســرویس استان ها //   مدیرکل آموزش و 
پرورش خوزستان در جمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان 
به مناسبت روز دانشجو گفت: پیگیری های گسترده ای به منظور 
ایجاد دانشگاه جامع فرهنگیان در استان خوزستان در حال انجام 
اســت. به گزارش خبرنگار دریا ؛ مسعود حمیدی نژاد در دیدار 
با دانشــجو معلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان که به مناسبت 
روز دانشجو انجام شد، با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی، اظهار 
کرد:  طرح جهش آموزش، گامی جدی در راستای توسعه عدالت 
در استان خوزستان اســت.وی با بیان اینکه آموزش و پرورش 
خوزستان در ســال جاری در ابعاد مختلفی متحول شده است، 
افزود: افزودن ۵0 هزار مترمربع به فضای ورزش دانش آموزی، 
یکی از اقدامات بسیار مهم در استان خوزستان است.حمیدی نژاد 
با بیان اینکه دولت توجه جدی به آموزش و پرورش دارد، عنوان 
کرد: بی شــک مسیر تحول در کشور از مسیر آموزش و پرورش 
می گذرد.مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: پیگیری های 
گســترده ای به منظور ایجاد دانشگاه جامع فرهنگیان در استان 

خوزستان در حال انجام است .
 راه اندازی اولین گذر غذایی ایران 

در شهر میراث جهانی یزد
   علیرضا حائری زاده سرویس اســتان ها //رئیس سازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
یزد از راه اندازی اولین گذر غذایی ایران در شــهر میراث جهانی 
یزد با عنوان »خوشمزه بازار« خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
محمد صفدر پور اظهار کــرد: تالش داریم با ایجاد بازارچه های 
موقت یا دائم به بانوان و سرپرستان خانواده فعال در حوزه مشاغل 
خانگی در جهت توانمندسازی آنان کمک کنیم که در همین راستا 
راه اندازی اولین گذر غذایی ایران در شــهر میراث جهانی یزد را 
با کمک شهرداری انجام می دهیم.وی گفت: این بازارچه دائمی با 
عنوان »خوشــمزه بازار« با ایجاد یک سوله با ظرفیت ایجاد ۵0 
غرفه در بلوار صابر یزدی هر هفته از چهارشنبه تا جمعه فعالیت 
خواهد کرد.صفدر پور با بیان این که در بیرون این سوله نیز حدود 
20 غرفه برای طبخ و فروش غذاها و نان های محلی تدارک دیده 
شــده است، خاطرنشان کرد: ساخت بازارچه های مشابهی را نیز 
در مناطق امامشــهر و بلوار دفاع مقدس دنبال می کنیم که زمین 
مورد نظر برای آنها مشخص شده و در مرحله طراحی قرار دارند.
این مسئول همچنین از اعالم فراخوان ایجاد بازارچه های موقت 
در سطح شــهر و ثبت نام 200 نفر از بانوان برای شرکت در آن 
 خبر داد و گفت: تشکیل بازارچه های موقت این هفته در پارکینک 

میدان اطلسی صفائیه انجام خواهد شد .

خبر

 آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: 
تاکنون ۷۶۰۰ نفر از معلولین اســتان 
کرمان در ســامانه نهضت ملی مسکن 

ثبت نام کرده اند . 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ علیرضا 
وحیــدزاده  در حاشــیه بازدید از مراکز 
توانبخشی کرمان در جمع خبرنگاران با 
تشــریح نحوه آموزش ها و استعدادیابی 
معلوالن گفت: هــدف مرکز رعد، ارتقاء 
قابلیت هــا و توانایی های افــراد دارای 
معلولیت است.او بیان کرد: 1۵ مرکز برای 
ارتقاء سطح استقالل معلوالن وجود دارد 
اما سیســتم اجتماعی و خانواده نیز باید 
آمادگی پذیرش آنها را داشته باشد.به گفته 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان، بهزیستی 
در خصوص اشتغالزایی معلوالن با مشکل 
مواجه است و در رابط با استخدام دولتی، 

دستگاه های دولتی باید سهمیه سه درصد 
را برای اشــتغال معلولین رعایت کنند و 
دستگاه های دولتی باید این تعلق خاطر را 
در نظر بگیرند.او می افزاید: باید تالش الزم 
برای تعامل با شرکت های بزرگ صنعتی و 
معدنی استان برای اشتغال معلولین انجام 
شود.وحیدزاده بیان کرد: پردیس اشتغال و 
کارآفرینی معلولین در حال راه اندازی است 
تا در این مرکز با مشــارکت مؤسسات، 
استانداردسازی و برندسازی محصوالت 
تولیدی معلولین برای عرضه به بازار ارائه 
شود."در هر استانی، ستادی تحت عنوان 
مناسب ســازی محیط بــرای معلولین با 
ریاست استاندار وجود دارد و طبق قانون 
شهرداری نباید پایان کار به ساختمان هایی 
که در آن مناسب ســازی برای معلوالن 
نشده ، بدهد و حتی به مجتمع های رفاهی 
بین راهی که احداث می شــود اگر برای 

معلولین مناسب سازی نشود پایان کار داده 
نمی شــود." این مطلب بخش دیگری از 
سخنان مدیرکل بهزیستی استان کرمان بود.

او می افزاید: بم، جیرفت، ماهان، رفسنجان 
و سیرجان شهرهای پایلوت مناسب سازی 
هســتند.وحیدزاده در ادامه می گوید: به 
جامعه هدف بهزیستی کمک هزینه مسکن 
داده می شــود اما ســاخت مسکن جزء 
وظایف بهزیستی نیست. تاکنون ۷600 نفر 
از معلولین استان کرمان در سامانه نهضت 
ملی مسکن ثبت نام کرده اند.احمد شفیعی 
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان 
کرمان نیز می گوید: تسهیالت 1۵0 میلیون 
تومانی چهار درصــد به کارفرمایانی که 
معلوالن را به کار می گیرند داده می شود. 
همچنین بخشــی از حقوقی که کارفرما 
 به معلولین شــدید می دهد را باز گردانده 

می شود .

مدیرکل بهزیستی استان کرمان اعالم کرد

ثبت نام ۷۶۰۰ نفر از معلوالن استان کرمان
 در طرح نهضت ملی مسکن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مناقصه 4..... ۲۰۰1۰۹1۶1۶ 
شهرداری قشم در نظر دارد اجرای پروژه احداث دیوار حائل دفع آبهای سطحی محله زیرانگی شهر قشم به شرح جدول 
ذیل و از محل اعتبارات داخلی شــهرداری  و اعتبار طرح تملک دارایی را به پیمانکار واجد الشــرایط واگذار نماید . لذا 
بدینوسیله از پیمانکارانی که حداقل دارای رتبه 5 ابنیه و یا راه باند و دارای صالحیت می باشند دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/09/12 لغایت چهارشنبه مورخ 1401/09/2۳ از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد(  به آدرس www.setad iran.ir اقدام نمایند .)دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(

سایر شرایط مناقصه : - برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه مبلغ 202 / 42/501/742 ریال بر اساس فهرست بهای پایه سال 1401 راه ، راه آهن و باند 
فرودگاه می باشد .-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/1۳0/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا بصورت 

واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 722011115250۳01 نزد بانک مهر ایران می باشد .
- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ) بارگذاری در سامانه سناد( ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/10/0۳ می باشد  .) اصل پاکت الف تحویل بصورت فیزیکی (

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

- شهرداری در رد یا قبول هر یک 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 . - هزینه نشر آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد .

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .  1401/096/الف
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مدیرعامل شرکت آبفا  خوزستان :

عملیات آبرسانی 60۹ روستای خوزستان در حال اجرا است

 حسن ســیالوی سرویس اســتان ها //   
مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان گفت: در 
حال حاضر آبرسانی به ۷۸۰ روستا در قالب 
پروژه های محرومیت زدایی ابالغ شــده و 
عملیات اجرایی آبرسانی در ۶۰۹ روستای 

خوزستان در حال اجرا است . 
   به گزارش ایســنا ؛ محمدرضا کرمی نژاد، 
با اشــاره به آخرین وضعیــت پروژه های 
محرومیت زدایی در بخش آبرسانی اظهار کرد: 
پروژه های آبرسانی به روستاهای خوزستان 

با ســرعت در حال اجرا است و خوزستان 
پیشــتاز اجرای پروژه های محرومیت زدایی 
در کشــور اســت.وی افزود: در خوزستان 
پروژه هــای محرومیت زدایــی با همکاری 
سپاه پاسداران و قرارگاه کربال در حال اجرا 
است و پیمانکاران زیادی در شهرهای هدف 
با نظارت ســپاه و مجموعه آب و فاضالب 
خوزستان در حال کار هستند.این مساله نوید 
خوبی به مردم خوزستان در اجرای پروژه های 
محرومیت زدایی اســت.کرمی نــژاد به حل 

مشکالت آب روستاهای شرق استان اشاره 
کرد و گفت: آبرســانی به روستاهای ایذه و 
اندیکا باید با سرعت اجرایی شود و  در حال 
برنامه ریزی برای آبرسانی به 2۳ روستای ایذه 
در قالب پروژه های محرومیت زدایی هستیم و 
برنامه داریم هفته آینده این پروژه را کلنگ زنی 
کنیم. همچنین آبرسانی به روستاهای اندیکا 
خواســته به حق مردم اســت و باید اجرای 
پروژه های آبرسانی به این روستاها با سرعت 
بیشــتری انجام شود.وی با اشــاره به آبدار 
کردن یک هــزار و ۷00 روســتا از ابتدای 
دولت ســیزدهم و وضعیت فعلی آبرسانی به 
روستاهای خوزستان گفت: در حال حاضر 
آبرسانی به ۷۸0 روستا در قالب پروژه های 
محرومیت زدایی ابالغ شده است و عملیات 
اجرایی آبرسانی در 60۹ روستای خوزستان 
در حال اجرا اســت و با سرعت در حال کار 
هستیم تا آبرسانی به روستاهای هدف انجام 
شود .کرمی نژاد افزود: تاکنون ۵۳۵ کیلومتر 
خط انتقال آب در روستاهای خوزستان اجرا 

شده است .

آرزو توکلی ســرویس استان ها // معاون 
امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۶ 
هزار و ۳۰۰ هکتار سطح کشت پیاز برای 
جنوب کرمان تعیین شده اما ۱۰ هزار هکتار 
بیشتر از سطح ابالغی کشت شده که ۸۰۰ 
تا یک میلیون تن محصول بیشتر از نیاز 

کشور روانه بازار می کند . 
   به گزارش خبرنگاردریا ؛  علیرضا مهاجر 
در نشســت بررسی شــیوه اجرای الگوی 
کشت در جنوب کرمان افزود: نگران تولید 
این محصول در بهمن و اســفند هستیم که 

اگر عراق محصوالتی همچون پیاز را نخرد 
قابل تبدیل و فرآوری هم نیست و کشاورز 
متضرر می شود.وی همچنین درباره چرایی 
وضع تعرفــه صادراتی برای پیاز که به زیان 
پیازکاران منجر می شود، اظهارداشت که این 
تعرفه به صورت شناور و بسته به قیمت به 
منظور حمایت از تامیــن بازار داخل وضع 
می شــود.معاون وزیر جهاد کشــاورزی 
 در ادامه ســخنان خــود در جمع مدیران و 
بهره بــرداران جنوب کرمان با اشــاره به 

مشــکالت حوزه صادرات اظهار داشــت: 
صادرکننده ما هویت و برندی ندارد و اولین 
کار باید هویت بخشی در صادرات ایجاد تا 
امکان صدور محصوالت با کیفیت و دارای 
برند نیز فراهم شــود.مهاجر تاکید کرد: باید 
شــرایطی ایجاد شــود که اجازه صادرات 
محصوالت بی کیفیت داده نشود چون اعتبار 
کشور در حوزه محصوالت کشاورزی زیر 
ســئوال می رود.معاون امور زراعت وزیر 
جهاد کشاورزی گفت: نمی خواهیم کشت 

محصولی را به کشاورز تحمیل کنیم اما می 
خواهیم بگوییم محصولی کشت شود که بر 
اساس نیاز کشور، مقرون به صرفه و سازگار 
با اقلیم باشد.وی با بیان اینکه در دوران طالیی 
کشاورزی از نظر درآمدزایی هستیم ادامه داد: 
در شرایط کنونی وجود اختالف قیمت ارز، 
صــادرات را به صرفه می کند و بیشــترین 
 صادرات ما به کشورهای همسایه است که اگر 
خود، تولید کننده شوند نیازی به محصوالت 
ما نخواهند داشــت.مهاجر یادآور شــد: با 
برداشته شدن تحریم ها و برقراری تجارت 
آزاد نیــز توانایی رقابت ما کم می شــود 
 و توانایــی فعلی در صــادرات را نخواهیم 

داشت .

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 شسته وسیمان1:3(

}طول دیوار 600 متر به ارتفاع 3 متر{

واحد
مترمکعب

مترمکعب

مترمکعب

مقدار
1.200

3.900

1.800 آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شهرداری سرگز احمدی در نظر دارد به استناد موافق نامه شرح عملیات طرح های تملک دارای های سرمایه ای ، 
پروژه مندرج در جدول ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید در صورت 
 داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی – ریالی( جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.Setadiran.ir مراجعه نمایند . زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/09/19 الی 24 / 09 / 1401 

مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ 1401/10/05و زمان بازگشایی پاکات 1401/10/07 می باشد . تضمین شرکت در 
مناقصه به میزان 5 درصد مبلغ پایه مناقصه واریز به حساب سپرده 757408995 بانک کشاورزی به نام شهرداری 
سرگز احمدی یا معادل آن ضمانتنامه بانکی به مدت اعتبار اولیه ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه 
می باشد . شهرداری سرگز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه 

می باشد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .

نام پروژه

ساماندهی بستر و حریم  رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهر سرگز احمدی

مبلغ مناقصه)ریال(

11/000/000/000

مبلغ تضمین)ریال(

550/000/000

ردیف

1

آگهی حصروراثت  
احتراماً به استحضار می رساند خواهان مریم عبداله زاده فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان غالمرضا 

نکوزاد فرزند محمد به تاریخ 1401/7/22 رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- محمد نکوزاد فرزند عبداله دارای متولد 1338/10/1 به ش.ش 1483 پدر مرحوم .

2- مریم عبداله زاده فرزند حسین متولد 1357/3/1 به ش.ش 618 همسر مرحوم .
3- الهام نیکوزاد فرزند غالمرضا متولد 1390/1/18 به ش.ش 4700161787 فرزند مرحوم .
4- علی نیکوزاد فرزند غالمرضا متولد 1384/1/23 به ش.ش 4700112972 فرزند مرحوم .
5- زهرا نیکوزاد فرزند غالمرضا متولد 1382/5/20 به ش.ش 4700100801 فرزند مرحوم .

و دیگر وارثی ندارد . لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
حامد کامران - شورای حل اختالف  شعبه سوم شهرستان پارسیان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

معاون وزارت جهاد کشاورزی :

کشاورزان جنوب کرمان ۱0 هزار هکتار بیشتر از سطح ابالغی پیاز کاشتند
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فرهنگ و هنر

احیای قانون مرجعیت وزارت ارشاد 
برای صدور مجوز تاسیس کتاب   فروشی 

   گروه فرهنگی // معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی  از اعالم فراخوان صدور مجوز برای 
کتاب فروشی ها در سامانه جامع ناشران و کتاب فروشان 
با  هدف بهره مندی کتاب فروشان از تعرفه های فرهنگی 
و معافیت مالیاتی پیش  بینی شده در قانون خبرداد.یاسر 
احمدوند با اشاره به بند22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: طبق این قانون 
صدور مجوز تأسیس یا انحالل مراکز، مؤسسات و مجامع 
فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، ناشــران و کتاب فروشان، 
مجامع هنری، سینمایی، ســمعی و بصری و مؤسسات 
انتشــاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت برفعالیت های 
آن ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط از ســوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود. وی ادامه 
داد: قانون صدور مجوز  تأسیس و انحالل کتاب فروشی 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در سال های 
مختلف مورد توجه نبوده است. با توجه به این قانون و 
آیین نامه اجرایی تبصــره بند»ج« ماده ۹2 قانون برنامه 
ششم توســعه، بهره مندی از تعرفه های فرهنگی و دیگر 
تســهیالت، منوط به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســت. پروانه فعالیت برای متقاضیان 
تأســیس کتاب فروشــی از وزارتخانه و پروانه کسب 
از اتحادیه صادر می شــود.وی ادامه داد: طبق بند »ل« 
ماده 1۳۹ قانون مالیات های مســتقیم، پروانه تأسیس، 
بهره برداری، فعالیت یا مجوز فعالیت یا عناوین مشــابه 
که از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ یا یکی 
از واحدهای ستادی یا اســتانی  یا شهرستانی ـ صادر 
شده بود، مشمول معافیت است.احمدوند با بیان این که 
با توجه به همه این موارد الزم اســت کتاب فروشان از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز مجوز داشته باشند، 
توضیح داد: برای این که این کار یک فرایند ســخت و 
مشــکل آفرین برای کتاب فروشان نباشــد، به زودی 
فراخوان اولیه برای ثبت نــام و بهره مندی از تعرفه های 
فرهنگی اعالم می شود. کسانی که از اتحادیه مجوز دارند 
پس از ثبت نــام، اطالعات خود را بارگذاری می کنند و 
مجوز آن ها نیز به صورت الکترونیکی صادر می شود.به 
 گفته معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
فراخوان اولیه مجوز در روزهای آینده ازطریق ســامانه 

جامع ناشران و کتاب فروشان صادر می شود .

خبر

       *  
ایران روزهای  گروه فرهنگی // سینمای 
بحرانی را می گذراند و اهالی ســینما در 
حــال آزمایش راه هــای مختلفی برای 
برون رفت از این بحران  هستند، اما هنوز 
به راه حلی کامل و جامع نرسیده اند. در 
این شــرایط و در حالی که چندین فیلم 
روی پرده سینماست و سازمان سینمایی 
بنا دارد تا با نمایش کمدی های عامه پسند، 
مخاطبان را به سالن های سینما برگرداند، 
اما تلویزیون به عنوان یکی از دو ابزار مهم 
تبلیغاتی سینما، توجه چندانی به مقوله 

اکران ندارد .
   این در حالی است که بسیاری معتقدند مدیران 
رسانه ملی همان طور که در زمینه های مختلف 
صنعتی، حمایت از تولید ملی را رسالت رسانه 
می داننــد، باید در زمینه های فرهنگی نیز همین 

رویکرد را داشته باشند.
*  فقط 4 از 42!

  این روزهــا از میان خیل فیلم های روی پرده 
سینما، تیزرهایی برای »پسر دلفینی« و »لوپتو« 
البه الی برنامه های مختلف ســیما به ویژه در 
شــبکه کودک روی آنتن مــی رود. نگاهی به 
وضعیت پخش تیــزر فیلم های ســینمایی از 
تلویزیــون، گویای واقعیت عجیبی اســت. از 
مجموع 42 فیلمی که از ابتدای سال روی پرده 
سینما رفته است، تنها 4 فیلم »موقعیت مهدی«، 

»هناس«، »پسر دلفینی« و »لوپتو« از پشتیبانی 
بهره مند  صداوسیما  سازمان  چشمگیر  تبلیغاتی 
بوده اند و چند فیلم دیگر از جمله »مرد بازنده« 
و »روز صفر« تیزرهای معدودی داشــته اند. به 
تازگی نیز طبق توافقی میان سازمان صداوسیما 
و سازمان سینمایی، قرار بر پخش تیزر ۵ فیلم 
شــد. از آن آثار، به جز »لوپتو« که از قبل هم 
تیزرهای زیادی داشــت، تیزرهای بقیه فیلم ها، 
آن قدر روی آنتن تکرار نشــد تا تأثیری روی 
اکران داشته باشــد. بنابراین می توان از حمایت 

رســانه ملی از حدود یک ششــم تا یک هفتم 
فیلم های ســینما سخن گفت؛ رقمی که در برابر 
شرایط خطیر و بحران جدی مخاطب در سینما 
عجیب به نظر می رســد. این در حالی است که 
از رسانه ملی انتظار می رود در شرایط عادی و 
بیش از آن در شرایط بحرانی اکنون، به سینمای 

کشور کمک کند.
*  فقدان برنامه های سینمایی

  راه های بالقوه یاری تلویزیون به سینمای کشور،  
محدود به پخش تیزرهای تلویزیونی نیست، اما 
برنامه های سینمایی به عنوان یکی دیگر از این 
راه ها که از قضا برای مخاطب نیز اهمیت دارد و 
به شناخت فیلم خوب کمک می کند، مدت هاست 
با تعطیلی مواجه است. »هفت« مهم ترین برند 
ســینمایی تلویزیون که در سال های اخیر رو به 
افول بود، مدت هاســت که روی آنتن نمی رود 

و از »نقد ســینما«، »سینما دو«، »شب سینما« 
و... هم خبری نیســت. اوایل امسال خبر رسید 
حتی برنامه »شهر فرنگ« شــبکه خبر نیز که 
کمتر از دیگر برنامه های یاد شده، سرگرم کننده 
بود تعطیل شده و دیگر روی آنتن نخواهد رفت. 
بنابراین عماًل می توان گفت تلویزیون در فاصله 
کمتر از 2 ماه مانده به برگزاری جشــنواره فیلم 
فجر، برنامه ســینمایی خاصی ندارد و در این 
زمینه، دستش تقریبًا خالی است. این در حالی 
است که مدتی پیش درباره حواشی ایجاد شده 
توســط فیلم موهن »عنکبــوت مقدس«، یک 
ویژه برنامه تلویزیونی روی آنتن رفت، اما دیگر 
ادامه نیافت تا جایی که عــده ای از مخاطبان، 
فقدان برنامه هــای ســینمایی در تلویزیون و 
پرداختن بــه این فیلم موهن در یک ویژه برنامه 

را با نقد جدی و اثر گذار آن کافی ندانستند .

غربت سینما در سیما

  

  

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان عثمان شماری فرزند ابراهیم با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان  ابراهیم 

شماری فرزند حسن به تاریخ 1395/11/16رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- عایشه یوسفی نژاد فرزند محمد متولد 1341/2/2 به ش.ش 9 همسرمرحوم  .2- صحیفه شماری فرزند ابراهیم متولد 1366/11/5 به ش.ش 

84 فرزند مرحوم   .3- اسحق شماری فرزند ابراهیم متولد 1374/4/28 به ش.ش 4700038179 فرزند مرحوم  .
4- مریم شماری فرزند ابراهیم متولد 1376/10/20 به ش.ش 4700068450 فرزند مرحوم  .5- ثریا شماری فرزند ابراهیم متولد 1362/8/20 

به ش.ش 28 فرزند مرحوم  .6- عثمان شماری فرزند ابراهیم متولد 1369/5/28 به ش.ش 4700019484 فرزند مرحوم  .
7- اسماعیل شماری فرزند ابراهیم متولد 1364/5/1 به ش.ش 6 فرزند مرحوم  .8- فاطمه شماری فرزند ابراهیم متولد 1374/1/23 به ش.ش 4700052651 فرزند مرحوم  .

9- حسن شماری فرزند ابراهیم متولد 1379/6/12 به ش.ش 4700084111 فرزند مرحوم  .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 140160323136001154 مورخ 1401/08/15 
تصرفات مالکانه خانم ماندانا جمالی زاده فرزند یعقوب تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/87 متر مربع قسمتی از پالک 2 فرعی 
از 4948 - اصلی واقع در سید کامل بخش یک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر 
گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف 
مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد 
رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به 

اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت 
اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1401/278 م/الف 

 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/19

ابوالحسن دستوری -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس - منطقه یک

در نظر اســت نسبت به اجاره و نگهداری یک قطعه باغ ) نخلســتان (  واقع در استان 
 هرمزگان ، شهرســتان حاجی آباد ، ۳5 کیلومتری جاده حاجی آباد به سیرجان روستای 

علی آباد شاهوران از طریق مزایده عمومی اقدام شود .
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشــار آگهی ) دوشنبه مورخ 1401/09/14( 
تــا پایان روز )یکشــنبه1401/09/20( همه روزه از ســاعت 8 الی 17 روز دوشــنبه 
مورخه1401/09/21 از ساعت 8 الی 10:۳0 جهت اطالع از شرایط و تهیه اوراق شرکت 
در مزایده به آدرس : بندرعباس بلوار جمهوری اســالمی ، نرســیده به سه راه جهانبار ، 

خیابان نمایشگاه عرضه مستقیم کاالپالک 20 مراجعه نمایند . 
تلفن تماس ۳۳468820-۳۳468821 )076(

مالحظات :
* اخذ درخواســتهای پیشنهادی به همراه فرم شــرکت در مزایده و اخذ یک فقره چک 
بانکی در وجه ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی 1400۳127610 
بدون پشــت نویســی به میزان 5 درصد قیمت پایه اجاره بهاء در روزهای اعالم شده و 

ساعات تعیین شده صورت می پذیرد .
 * باغ مزبور مشــتمل بــر 1500 اصله نخل ، 1000 اصله مرکبات ، ششــدانگ قنات ، 

یک واحد مسکونی و دو باب انبار با انشعابات آب و برق می باشد .
* بازگشایی پاکتهای پیشنهادی رأس ساعت 11 روز دوشنبه مورخه1401/09/21 در 

محل ستاد به نشانی فوق برگزار می شود .
* پیشنهادهای فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش ، قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت پایه و 

یا ارائه شده پس از مهلت تعیین شده قابل پذیرش نمی باشد .

تاریخ انتشار نوبت سوم : 1401/09/19آگهی مزایده اجاره باغ

مشخصات

ششدانگ باغ به مساحت 89 هکتار )حدود 20 هکتار نخلستان مثمر(

مبلغ سپرده)ریال(

1/000/000/000

مبلغ پایه اجاره بهاء )ریال( 

20/000/000/000

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه فرهنگی // هزینه سفرهای 
ارزان قیمت عتبات که از مردادماه 
سال جاری با کم تر از سه میلیون 
تومان اجرایی شده بود، اکنون با 
چهار  حدود  به  چهارماه  گذشت 

میلیون تومان افزایش یافت . 
   ســفرهای ارزان قیمــت عتبــات با 
باز شــدن مرزهای زمینی با عراق از 
سوی سازمان حج و زیارت ازسرگرفته 
شــد. با برنامه ریزی ســازمان حج و 
زیارت، هزینه این ســفرها کم تر از سه 
میلیون تومان تعیین شد تا همه مشتاقان 
زیارت عتبــات بتوانند آرزوی زیارت 
اربــاب را محقق ســازند و با هزینه 

پایین عازم این سفر معنوی شوند.سفر 
ارزان قیمت عتبات از اوایل مرداد آغاز 
شد و اکنون با گذشت بیش از چهارماه 

از اجرای سفرهای ارزان قیمت عتبات، 
هزینه این ســفرها به حــدود چهار 
میلیون تومان رسیده است که به گفته 

مسئوالن سازمان حج و زیارت دلیل 
این امر باالرفتن نرخ ارز بوده است.در 
سفرهای ارزان قیمت عتبات، زائران به 
صورت زمینی عازم عتبات می شوند 
و هتل های محل اسکان آن ها دورتر 
از حرم است و مدت این سفر نیز یک 

هفته ای است.
  به گــزارش فارس، ســفر عتبات 
درحــال حاضر به صــورت زمینی 
و هوایی برقرار است و زائران می توانند 
بدون ویزا عازم عراق شوند. این دوره 
از ســفرها تا پایــان آذرماه صورت 
می گیــرد و پــس از آن دور جدید 

سفرها آغاز خواهد شد .

هزینه سفرهای ارزان قیمت عتبات به حدود ۴ میلیون تومان رسید 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

برنامههایسینماییرسانهملیمدتهاستدراغمابهسرمیبرند

جشــنواره   // فرهنگی   گــروه 
بین المللی دریای سرخ، در حالی 
دومین دوره خود را در عربستان 
آغاز کرده اســت که تا پنج سال 
قبل، درهای سینما به روی مردم 
عربستان بسته بود! این جشنواره 
معترضان  ســرکوب  مهد  در  که 
نمایش  بــه  شــود؛  می   برگزار 
های  اقلیت  دربــاره  هایی  فیلم 

جنسی هم پرداخته است! 
  ۳۵ ســال بود که بخاطــر ممنوعیت 
سینما ها، مردم عربستان پشت در های 
بسته بودند! اما حاال رژیم آل سعود، با 
برگزاری جشنواره فیلم دریای سرخ، از 
»جکی چان« و »شاهرخ خان« گرفته 
تا »الیور استون« را به عربستان دعوت 
کرده اســت! برگزاری این جشنواره در 
کشــوری که بهای کمتریــن اعتراض، 
خون اســت؛ واکنش های بسیاری را 
همراه داشــته اســت. به همین بهانه با 
 محمد پارســا نجفی، کارشناس مسائل 
بیــن الملل، درباره پشــت پــرده این 
جشنواره سرخ، گفت و گو کردیم.نجفی 
در این خصوص گفت: رژیم ســعودی 
در عربستان، با چالش ماهیت وجودی 
مواجه است که در سال های اخیر، این 
فقدان مشروعیت سیاسی و نبود مقبولیت 
مردمی، به معضل جدی برای حکومت 
ریاض تبدیل شــده و متغییرهایی مانند 

روند دموکراسی خواهی در غرب آسیا، 
موفقیت های محور مقاومت و روند رو 
به ســقوط امپراطوری آمریکا بر شدت 
آن افزوده اســت.وی افزود: در همین 
حال باید توجه داشــت که ده ها هزار 
نفر از مردم، در مناطق االحساء و حجاز 
و عسیر و جیزان در زندان های سعودی 
زیر شکنجه قرار دارند و هر چند هفته 
یــک بار ده ها نفر در ریاض گردن زده 
می شوند چرا که این حکومت با کشتار 
به قدرت رسیده و با سرکوب به حیات 
خود ادامه داده است.نجفی درباره هدف 
بن سلمان از برگزاری این جشنواره فیلم 
گفت: آل ســعود و حامیان غربی اش 
مــی دانند که این روند خشــونت قابل 
اســتمرار نیســت و در داخل و خارج 
برای این رژیم چالش افزا خواهد بود. 
از ایــن رو برای فریــب افکار عمومی 
در داخــل و دور کردن ذهن جوانان از 
مطالبات اساسی و نیز تطهیر چهره دولت 
ســعودی در خارج از کشور، دست به 
اقداماتی مانند جشــنواره دریای سرخ 
می زننــد؛ فلذا بخشــی از اهداف بنی 
سعود از برگزار کردن رویداد های ضد 
دریای  فیلم  مانند جشــنواره  فرهنگی 

ســرخ، انحراف افکار عمومی جهان به 
 ویژه در کشــورهای غربی از جنایات 
بی شــمار و روز افزون رژیم ددمنش 
ســعودی در یمن و نقــش فاحش و 
آشــکار حقوق بشر توســط نیروهای 
مســلح و امنیتی در االحســا و حجاز 
است.نجفی درباره چهره خونین آزادی 
بیان در عربستان گفت: واقعیت این است 
امتداد فرهنگی غربی  که رژیم سعودی 
جزیره العرب به حســاب می آید که به 
مانند دشــنه ای خونین در قلب جهان 
اســالم قرار دارد. ایــن رژیم منابع این 
کشور را در اختیار یک خاندان قرار داده 
و اکثر مردم عربستان در فقر و خفقان به 
ســر می برند حتی یک توییت انتقادی 
به حبس ابد یا قطع گردن یک شهروند 
در عربستان منجر می شود.نجفی درباره 
پشت پرده ورود بن سلمان و حامیانش 
به حوزه سینما گفت: از صد سال قبل، 
آل سعود در حال تخریب فرهنگ عربی 
اســالمی در جزیره العــرب بود که در 
گذشــته با ترویج وهابیت این هدف را 
دنبال و اماکن متبرکه اســالمی را ویران 
مــی کردند؛ اکنون هم با ترویج فرهنگ 
غربی و تشــویق جوانان در ریاض و 

حجاز و االحسا به قمار، رقص و سینما 
ایــن هدف را دنبال مــی کنند.»خفتان 
آبی« یکی از فیلم های جشنواره است که 
داستان یک خیاط مراکشی همجنس گرا 
را روایت می کند. وب سایت جشنواره از 
این فیلم به کارگردانی »مریم توزانی« به 
خاطر پرداختــن به این موضوع تمجید 
کرده اســت! اما چرا در این جشنواره 
سعودی همجنس بازی ترویج می شود؟

  نجفــی در این باره گفــت: آنچه در 
محتوای رسانه ای غرب به ویژه صنعت 
ســینما به آن پرداخته می شود؛ تعفن 
فرهنگی اســت که از بی بنــدو باری 
جنسی میان زنان و مردان غریبه در یک 
قرن قبل شروع شد و اکنون به همجنس 

بازی رسیده است.
   بــی بندوباری و بــی عفتی موجب 
نابودی کانون خانواده در غرب شــد و 
ترویج همجنــس بازی موجب تخریب 
 هویــت و انهــدام خودبــاوری فردی 
می شــود. جوامعی که به چنین بالیی 
گرفتار می شــوند هرگز توان مقابله با 
قدرت های اســتکباری را ندارند و این 
هدف اصلی گلوبالیســت ها از ترویج 
این عمــل قبیح غیر اخالقی در ورزش 

و سینمای غرب 
 . ســت ا

ین  ا

بــی 
یــت  هو

شــدن انسان ها 
سازی  جهانی  راســتای  در 

انجام مــی شــود.وی در ادامه گفت: 
به بیــان دیگر هدف غــرب از ترویج 
اراده  نابود کــردن   ، بــازی   همجنس 
ملت هاست تا افکار عمومی حتی با اگاه 
شدن هم، اقتدار الزم برای ایستادگی در 
برابر فرهنگ غرب را نداشته باشد طبعا 
زمانی که کنشــگران سینمای آمریکا و 
اروپا را با هزینه های سنگین به حجاز 
می آورند آنها همان فعالیتی که در غرب 
انجام می دهند را تکــرار می کنند که 
یکی از آنها ترویج همجنس بازی است؛ 
اما این موارد در جوامع غربی دنبال می 
شود که از حجاب و عفت عمومی تهی 
شده و نسخه آن برای ملت های غرب 

هویت  که  آسیا 
می  سال ا

و 

هنگی  فر
دار  ریشــه 
تاریخی دارند هنوز زود است 
اما سینمای امروز هالیوود چیزی غیر از 
این موارد ندارد. بنابراین دست یازیدن 
دولت ســعودی به مظاهر تعفن فرهنگ 
غربی نمی تواند برای بنی سعود راهگشا 
باشــد یا موجب برون رفت ریاض از 
چالش هــای ماهوی شــود.نجفی در 
پایان گفت: قطعا جشنواره فیلم دریای 
سرخ آل ســعود را نجات نمی دهد و 
امنیتــی و چالش ماهیت  به معضالت 
وجودی رژیم سعودی پایان نمی دهد؛ 
هرچند که این حکومت مطلقه خاندانی، 
 هیچ ســنخیت و تجانســی با فرهنگ 
العرب  مردم جزیــره  اســالمی   عربی 

ندارد ./ قدس آنالین 

جشنواره فیلم دریای سرخ ، آل سعود را نجات نمی دهد



رهــایی از چنگ مردان تبهکار با کمک خانم راننده
گروه حــوادث// دختر جوان که از ســوی 
سرنشینان خودروی پراید ربوده شده بود با 
هوشیاری و کمک زن جوانی که راننده یک 

خودروی دیگر بود نجات پیدا کرد.
چند روز قبل دختر جوانی که از ناحیه دست و پا 
دچار شکستگی شده بود به بیمارستان منتقل شد. 
دختر جوان پــس از بهبودی به پلیس رفت و از 
ربوده شدنش توسط پراید سواران شکایت کرد: 
برای رفتن به خانه در کنار خیابان به انتظار تاکسی 
بودم که خودروی پرایدی مقابلم توقف کرد. روی 
صندلی عقب مرد جوانی نشسته بود و با این تصور 
که او هم مسافر است سوار خودروی پراید شدم.

دختر 22 ساله گفت: هنوز چند کیلومتری نرفته 
بود که متوجه اشاره راننده به مرد جوانی که روی 
صندلی عقب کنار من نشســته بود شدم. ناگهان 
همان مرد به سمتم آمد و من که متوجه شدم قصد 
آزار و اذیتم را دارد ســعی کردم از ماشین خودم 
را به بیرون پرتاب کنم. اما درها قفل بود و راهی 

برای فرار نداشتم. تنها فکری که به ذهنم رسید این 
بود که با مشت و لگد به شیشه های ماشین بکوبم 
شاید کسی متوجه شود. در همین موقع راننده یک 
خودروی دیگر کــه خانم جوانی بود متوجه من 
شد. او ابتدا سعی کرد با حرکات مارپیچ خودروی 
پراید را متوقف کند اما موفق نشد. به همین دلیل با 

پلیس تماس گرفت و به تعقیب ما پرداخت. 
پراید ســواران که زن جوان را در تعقیب شــان 
می دیدند سعی کردند با ورود به خیابان های فرعی 
راهی برای فــرار پیدا کنند. به محض اینکه وارد 
خیابانی فرعی شدند، من لگد محکمی به صورت 
مردی کــه در صندلی عقب بــود زدم و با تمام 
قــدرت در را باز کردم و خودم را بیرون انداختم. 
همان خانم با اورژانس تمــاس گرفت و مرا به 
بیمارستان بردند و پس از بهبودی تصمیم گرفتم 
از پرایدسواران شکایت کنم.به دنبال شکایت دختر 
جوان، به دستور بازپرس دادسرای جنایی تهران، 
تحقیقات برای دستگیری متهمان فراری ادامه دارد. 

گوشت ماهي و ميگو، حاوی چربي اه مفيد، رپوتئين مرغوب، ويتامين اهی گوانگون روابط عمومي
شيالت رهمزگان
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حوادث

جهان

  

گروه حــوادث// فرمانــده انتظامی 
اســتان هرمزگان از کشف یک فقره 
زمین خواری به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال 

در شهرستان بندرعباس خبر داد. 
به گــزارش خبرنــگار دریا، ســردار 
»غالمرضا جعفری« بــا اعالم این خبر 
عنوان داشــت: در راستای اجرای طرح 
تشدید مبارزه با زمین خواری و تصرف 
غیر قانونی اراضی ملی، مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی استان با اشراف اطالعاتی 

یک پرونده با موضوع زمین خواری را در 
دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد، فردی با اقدامات غیر قانونی 
نســبت به تصرف زمین دولتی با شیوه و 
شگرد اخذ مجوز کارگاه تولیدی پوشاک 
و عدم اجرای طرح و فروش غیرقانونی و 
بدون مجوزات قانونی به افراد غیر ، واقع 

در آزادگان بندرعباس نموده است.
بیان  انتظامی اســتان هرمزگان  فرمانده 

داشت: در بررسی و جمع آوری مستندات 
و اســتعالم از اداره کل راه و شهرسازی 
مشخص شد ملک مورد نظر به مساحت 
400 متر مربع متعلــق به اداره کل راه و 
شهرسازی می باشــد که طی قرارداد در 
قالب طــرح مذکور واگذار ، ولی نامبرده 
قــادر به اجــرای طرح نگردیــده و از 
خالءهای قانونی و عــدم نظارت اقدام 
به فــروش غیرقانونی ملــک نموده و 
خریداران نیز ملک موصوف را با کشیدن 

دیوار تبدیل به انبار کــرده اند.این مقام 
ارشد انتظامی استان اذعان داشت: پس از 
تحقیق و اطمینان از موضوع با هماهنگی 
و حضور نماینده قضایی و کارشناســان 
مربوطه، زمین مورد نظــر خلع ید و از 
تصرف متهمان خارج و یک متهم در این 
رابطه دستگیر شد.سردار جعفری با اشاره 
به معرفی متهم به مراجع قضایی، تصریح 
کرد: کارشناسان ارزش این زمین را 100 

میلیارد ریال برآورد کردند.

زمین خواری 100 میلیاردی در بندرعباس 

گروه حوادث// جانشــین فرمانده انتظامی 
دستگاه  یک  توقیف  از  هرمزگان  اســتان 
کامیون حامــل 22 تن الوار قاچاق به ارزش 

تقریبی ۱5 میلیارد ریال خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »مهرداد 
مشوق« اظهار داشــت: در راستاي تداوم اجرای 
طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز مأموران 
پاسگاه بوچیر پارسیان، در حین کنترل خودروهاي 
عبوری در » محور بندرلنگه - پارســیان« یک 
دســتگاه خودروی کامیون حامل الوار قاچاق را 

توقیف کردند. وی افزود: در بازرسي از خودروی 
توقیفی، 22 تن الوار که به صورت قاچاق و بدون 

مدارک قانونی حمل می شد؛ کشف شد.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش الوارهای قاچاق کشف شده را 
بیش از 1۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند؛ اظهار 

داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر شد .
سرهنگ مشــوق تصریح کرد: با هماهنگي مقام 
قضایي الوارهاي کشف شده به اداره منابع طبیعي 

تحویل و اقدامات قانوني در حال انجام است.

فرماندهی  سرپرســت  حوادث//  گروه 
انتظامي شهرستان »بندرلنگه« از کشف 
یک محمولــه کاالی قاچاق 5 میلیاردی 

دراین شهرستان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ »محمدامین 
نوروزي« در تشریح این خبر گفت: ماموران 
انتظامی شهرســتان بندرلنگه در اجرای طرح 
مقابله با کاالی قا چاق  حین گشــت زنی و 
کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه 
اتوبوس مسافربری مشکوک و دستور توقف 
دادنــد. وی افزود : ماموران جهت بررســی 

خوردو را متوقف ودر بازرســی دقیق از آن 
مقادیری انواع کاالی قاچاق شامل پوشاک و 
لوازم آرایشی و بهداشتی ، چادر برزنت ، لنت 

خودرو و کپسول گاز خودرو کشف کردند .
شهرســتان  انتظامی  فرماندهی  سرپرســت 
بندرلنگــه ارزش تقریبی این محموله قاچاق 
کشــف شــده را بنا به اعالم نظر کارشناسان 
اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار 
داشــت : دراین رابطه یک متهم دستگیر و با 
تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضایی معرفی شد.

زنی در مرداب مواد افیونی
بعد از دو ماه جست وجو دختر جوانم را در حالی 
پیدا کردم که اوضاع بسیار تاسف باری داشت و 
در سر چهارراه ها گدایی می کرد. به هر طریقی 
بود او را به خانه ام بردم تا از این وضعیت نجات 

دهم اما او ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 4۹ ساله ای است که 
برای کمک به دختر 2۳ ســاله اش دســت به دامان 
قانون شــده بود. این زن در حالی که حکم قضایی 
برای دستگیری دخترش را روی میز مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری می گذاشت درباره سرگذشت تلخ 
خود گفت: در کالس سوم راهنمایی درس و مدرسه را 
رها کردم و به امور خانه داری مشغول شدم تا این که 
»مراد« به خواستگاری ام آمد. آن زمان 2۳ ساله بودم 
که پای سفره عقد نشستم و با او که شغل آزاد داشت، 
ازدواج کردم. حدود سه سال بعد دخترم در حالی به 
دنیا آمد که شوهرم به خاطر رفیق بازی هایش به مواد 
مخدر آلوده شــده بود و من نمی توانستم این شرایط 
را تحمل کنم. از همان زمان اختالفات ما شروع شد. 
همسرم گاهی تالش می کرد از مواد مخدر دوری کند، 
ولی این مدت بســیار کوتاه بود و دوباره به مصرف 
ادامه می داد تا این که دیگر کارد به استخوانم رسید و 
تصمیم به طالق گرفتم. آن زمان »ماریا« 12 ساله بود 
و من برای آن که سرپرستی قانونی دخترم را بگیرم، 
حاضر شــدم مهریه ام را به همسرم ببخشم؛ چرا که 
خانواده »مراد« مدام مرا تهدید می کردند که حضانت 
»ماریا« را می گیرند و من نمی توانســتم حتی برای 
لحظه ای به جدایی از دختــرم فکر کنم! این بود که 
برای به دســت آوردن دخترم به بسیاری از خواسته 
های خانواده »مراد« تــن دادم و زندگی جدیدی را 

شروع کردم، اما »ماریا« روحیه حساس و شکننده ای 
داشــت و با هر جمله یا رفتــاری که مطابق میلش 
نبود، به شــدت آزرده خاطر و ناراحت می شد.من 
هم که نمی خواستم چشــمان دخترم را گریان ببینم 
همه خواسته هایش را برآورده می کردم تا کمبود مهر 
پدری را احساس نکند،ولی متاسفانه دخترم که در سن 
نوجوانی قرار داشــت از این شرایط و دلسوزی های 
من نهایت سوء اســتفاده را می کرد. او با دوستانش 
به تفریح و گشــت و گذار می رفــت و به دختری 
خوشگذران تبدیل شده بود تا حدی که دیگر درس و 
مدرسه را هم رها کرد و بیشتر اوقاتش را با دوستان 
نابابش می گذراند! در همین روزها هم با پسر جوانی 
به نام »کمال« آشــنا شده بود و با او بیرون می رفت. 
من هرچــه با او صحبت می کردم تا دســت از این 
رفتارهای ناشایست بردارد، هیچ فایده ای نداشت. از 
سوی دیگر هم نمی توانستم درباره کارهای دخترم با 
کسی درد دل کنم؛ چرا که می ترسیدم خانواده »مراد« 
از این  موضوع مطلع شــوند و مرا سرزنش کنند و 
به این ترتیب دخترم نیز تحقیر شــود. خالصه او در 
1۹ ســالگی در حالی با »کمال« ازدواج کرد که من 
به شدت مخالف ازدواج آن ها بودم، چون او نیز پسر 
سر به راهی نبود. با وجود این، زندگی مشترک آن ها 
دو سال بیشتر دوام نداشت و »ماریا« در حالی با یک 
دختر زیبای کوچک به خانه ام بازگشت که به شدت 
به مواد مخدر صنعتی آلوده شده بود! اگرچه او قبل از 
ازدواج نیز با دوستانش مواد مخدر مصرف می کرد، 
اما حاال اوضاع تاسف باری داشت. این در حالی بود 
که من هم بعد از ازدواج دخترم به عقد موقت مردی 
درآمده بودم تا از ایــن تنهایی بگریزم، ولی دیگر با 

بازگشت دخترم، اوضاع فرق می کرد. به همین دلیل 
از همسر دومم نیز جدا شدم تا دوباره از دختر و نوه 
ام مراقبت کنم. چند بــار او را در مراکز ترک اعتیاد 
خصوصی بستری کردم، ولی تاثیری نداشت. »ماریا« 
بــه محض این که از مرکز ترک اعتیاد بیرون می آمد 
دوباره لوازم استعمال مواد مخدر صنعتی را به دست 
می گرفت. دلم خیلی برای نوه کوچکم می سوخت، 
خوب می دانستم سرنوشت او نیز همانند من و مادرش 
خواهد شد، اما هیچ کار دیگری از دستم برنمی آمد. 
در یکی از همین روزها بود که برای آخرین بار وقتی 
از مرکز ترک اعتیاد بیرون آمد دیگر او را ندیدم. به هر 
جایی که به نظرم می رسید سرزدم. به همه پاتوق های 
مصرف مواد مخدر رفتم، اما اثری از دخترم نیافتم تا 
این که پس از حدود دو ماه جســت وجو روزی به 
طور اتفاقی او را در یکی از چهارراه های بولوار خیام 
دیدم که با دود کردن »اسپند« از رانندگان خودروهای 
عبوری گدایی می کرد. اشک در چشمانم حلقه زد. 
او را به آغوش کشــیدم و های های گریه کردم، ولی 
دخترم حال مناســبی نداشــت، حتی نمی توانست 
دســت هایش را برای آغوش مادرش باز کند. او به 
زنی کارتن خواب تبدیل شــده بود و حتی دخترش 
نیز از او خجالت می کشید. آن روز »ماریا« به آرامی 
از من جدا شــد، ولی فهمیدم که او در همین منطقه 
گدایی می کند! باالخره به دادســرای انقالب اسالمی 
مراجعه کــردم و از قانون برای انتقال دخترم به مرکز 
ترک اعتیاد دولتی کمک خواستم. آن ها نیز مرا یاری 
کردند و حکم به دستگیری دخترم دادند. حاال نیز به 
کالنتری آمده ام تا با کمک شما دخترم را از شرایط 

اسفبار نجات دهم و ...

در امتداد تاریکی 

مرگ 4 افغانستانی در تخریب خانه
 بارندگی های شدید و آبگرفتگی در ایالت بدخشان افغانستان 
منجر به تخریب یک خانه و مرگ 4 نفر شد. مسئوالن محلی 
بدخشان می گویند که در پی فروریختن یک منزل مسکونی در 
ولسوالی )شهرســتان( مایمی این والیت )استان( 4 عضو یک 
خانــواده جان باخته و 6 نفر دیگر زخمی شــده اند. نثاراحمد 
احمدی، معاون والی )اســتاندار( بدخشان گفت: این رویداد در 
روستای »زنیف« ولســوالی مایمی این والیت رخ داده است.  
به گفته احمدی، قربانیان این رویداد زنان، اطفال و مردان یک 
خانواده هســتند.این در حالی است که همه ساله بارش برف و 
باران شدید در فصل سرما از ساکنان بدخشان قربانی می گیرد. 

نجات 633 مهاجر در سواحل لیبی
 در هفته گذشته

 گروه حوادث// ســازمان بین المللــی مهاجرت اعالم کرد 
که طی هفته گذشــته 6۳۳ مهاجر در سواحل لیبی نجات یافته 
اند.  ســازمان بین المللی مهاجرت )IOM( اعالم کرد که طی 
هفته گذشته 6۳۳ مهاجر در سواحل لیبی نجات یافته و به این 
کشور آفریقای شمالی بازگردانده شدند. به گفته این سازمان در 
دوره 2۷ نوامبر تا ۳ دسامبر 2022، 6۳۳ مهاجر دستگیر و به 
لیبی بازگردانده شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داد 
تا کنون در ســال 2022، در مجموع 21 هزار و 4۵۷ مهاجر 
از جمله هــزار و ۸۹ زن و 6۷۸ کودک نجات یافته و به لیبی 
بازگشته اند. سازمان بین المللی مهاجرت می افزاید، همچنین 
در مجموع امسال ۵1۷ مهاجر غیرقانونی جان خود را از دست 
داده و ۸۳0 نفر دیگر در سواحل لیبی در مسیر دریای مدیترانه 
مرکزی مفقود شــده اند. در سال 2021، در مجموع ۳2 هزار و 
42۵ مهاجر غیرقانونی نجات یافته و به لیبی بازگردانده شدند. 
لیبی از زمان ســقوط معمر قذافی، در سال 2011، از ناامنی و 
هرج و مرج رنج می برد و این کشــور شمال آفریقا را به نقطه 
عزیمــت ترجیحی برای مهاجران غیرقانونی تبدیل کرد که می 

خواهند از دریای مدیترانه به سواحل اروپا بروند.
 دفن اتوبوس به دنبال رانش زمین در کلمبیا

 گروه حوادث// رانش زمین، اتوبوســی را در کلمبیا مدفون 
کرد و دست کم ۳4 کشته برجای گذاشت. آژانس دولتی بالیای 
طبیعی کلمبیا اعالم کرد بر اثر رانش زمین یک اتوبوس در شمال 
غربی کلمبیا دفن شد و دست کم ۳4 نفر جان باختند. این آژانس 
در بیانیه ای اعالم کرد: اتوبوس در جاده بین روستاهای »پوبلو 
ریکو« و »سانتا سیسیلیا« در استان »ریسارالدا« حدود 2۳0 
کیلومتری )140 مایلی( شمال غربی بوگوتا پایتخت کلمبیا در 
حال گذر بود که رانش زمین ناشی از باران روی داد. امدادگران 
در حال حفاری در گل و الی برای نجات بازماندگان هستند و 
مقامات گفتند که ۹ نفر زنده نجات یافته اند. »ویکتور تامایو« 
فرماندار »ریسارالدا« گفت که یکی از آن ها دختری ۷ ساله بود 
که به مادر فوت شده اش چسبیده بود. »گوستاوو پترو« رئیس 
جمهــور در پیامی توئیتری این حادثه را یک تراژدی توصیف 
کرد. وی با قول حمایت دولت از قربانیان این حادثه با خانواده 
قربانیان نیز ابراز همــدردی کرد. به گفته آژانس ملی مدیریت 
خطرات و بالیا ۸ تن از قربانیان خردسال بودند. رانش زمین در 
کلمبیا به دلیل کوهستانی بودن، باران های شدید مکرر و ساخت 
و ساز غیررســمی خانه ها رایج است. »سوزانا محمد« وزیر 
محیط زیست در پیامی در توئیتر گفت: کلمبیا بر احیای جنگل 
ها تمرکز خواهد کرد تا از حوادث غمبار بیشتر مرتبط با رانش 
زمین در آینده جلوگیری کند. »لئوناردو فابیو سیاگاما« شهردار 
»پوبلو ریکو« به خبرنگاران گفت که اجساد در حال انتقال به 

استادیوم ورزشی این شهر هستند.
حمله با چاقو به دو دختر دانش آموز در آلمان

 گروه حوادث// دو دختر در مسیر مدرسه با چاقو مورد حمله 
قرار گرفتند و هر دو دختر به شــدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شــدند که یکی از آنها جان باخت. گزارش ها حاکی از 
آن اســت که دو دختر که در شهر »ایلرکیرچبرگ« در نزدیکی 
»آگسبورگ« آلمان در حال رفتن به مدرسه بودند با چاقو مورد 
حمله قرار گرفتند. پلیس محلی اعالم کرد که دو دختر در مسیر 
مدرسه با چاقو مورد حمله قرار گرفتند و هر دو دختر به شدت 
مجروح شدند. گفته شد که یکی از دختران در بیمارستان جان 
باخت و دیگری تحت درمان می باشــد. پلیس گزارش داد که 
ضارب وارد خانه ای در نزدیکی محل جنایت شده و در عملیاتی 
که به این خانه ترتیب یافت، ســه نفر بازداشت شدند. دلیل این 
حمله هنوز اعالم نشده است. شهردار »مارکوس هاوسلر« اظهار 
داشت که از این اقدام وحشتناک شوکه شده است و گفت که آنها 

به خانواده این دو دختر کمک خواهند کرد.

کشف 22 تن الوار قاچاق در پارسیان 

بندرلنگه محل دپوی کاالی قاچاق  کمیسیون معامالت

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

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

ت دوم 
نوب

دبیرخانه کمیسیون معامالت

- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 10 % ) ده درصد ( قیمت پایه هر واحد،که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به 
  IR870120020000004651525۳48 حساب شماره 4651525۳48 بانک ملت با شناسه واریز 9900980۳129 و شماره شباي

به نام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و کد اقتصادي 41144۳۳۳5884 
- مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان مي توانند پس از واریز مبلغ ۳.000.000  ریال به حساب شماره 4651525۳48 با شناسه 
واریز 9900980۳129 بانک ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم، از تاریخ 1401/09/1۳ تا تاریخ 1401/09/22 جهت دریافت اسناد 

و مدارک مزایده مراجعه نمایند .
- مهلت تحویل پاکات مزایده: از تاریخ 1401/09/2۳  تا تاریخ 1401/10/0۳ )آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان ساعت اداري 

تاریخ 1401/10/0۳  مي باشد(
- زمان و محل تشكیل کمیسیون و بازگشایي پاکتها: رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه تازیخ 1401/10/04 - جزیره قشم- اسکله 

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

معامالت. تلفن۳5252150 – 076 و  فاکس ۳5241706-076 )کد پستی : 7951617444(
www. Qeshm.ir :آدرس الكترونیكی -

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

- هزینه انتشار آگهی مزایده به عهده برنده مزایده ، 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.  

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم مریم حجاری به اســتناد 2 فقره استشــهادیه محلی در 
خصوص سه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پالک 3/37932-اصلی واقع در 
بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت به شماره 370762 
سری ب/90 تحت عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
که در دفتر 605 صفحه 314 ذیل ثبت 107465 به نام فرشــاد استاد ثبت 
و سند صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 1399/7/12-313440 

دفترخانه 10 بندرعباس به مریم حجاری انتقال یافته مفقود شده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است  لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود 
هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی 
از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه سند 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 سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد.1401/308 م الف
تاریخ انتشار: 1401/09/19

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

 سند وبرگ سبز خودروکامیون  سیستم  
میتسوبیشی تیپ کانتر مدل ۲۰۱۴ شماره 

موتور ۴D33N933۲۲  شماره شاسی
JL۷B۶C۲P۰EK۰۱۴۴9۶  پالک۱۲    ۱۱۲9۲ 
رنگ سفید متالیک  نام مالک احمد سلیمانی پی 
پشتی  کدملی3۴۵9۱۴۴۰۸۴ مفقود گردیده  و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم  قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

مرگ پسر جوان برای نجات یک سگ
گروه حوادث//  پسر جوان که برای  

نجات جان یک قالده سگ به داخل 
رفته  کشاورزی  آب  ذخیره  استخر 

بود، غرق شد.
سرهنگ »علی کریمی« فرمانده انتظامی 
شهرستان شــاهرود گفت: پس از اعالم 
خبر ناپدید شدن پســری ۳2 ساله در 
حوالی روســتای ابــر از توابع بخش 
انتظامی بسطام، مأموران پاسگاه قلعه نو 
خرقان به محل اعزام شــدند.وی افزود: 
با حضور مأمــوران و عوامل امدادی در 

محل و تحقیقات انجام شده یک چوپان 
در صحنه اعالم داشــت که ساعاتی قبل 
این پســر را در حال نجات یک سگ 
که در اســتخر ذخیره آب گرفتار شده 
بود، دیده اســت. بنابراین با اشــاره به 
اظهارات چوپان، مأموران آتش نشــانی 
برای جســت و جوی وی داخل استخر 
رفتند و پس از 4 ساعت تالش غواصان 
آتش نشانی در عمق چند متری، سرانجام 
پیکر بی جان این فرد را کشف و به بیرون 

از آب انتقال دادند.



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شنبه 19 آذر 1401

15 جمادی االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4049

شهرستان

آغاز فعالیت هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری
 در بندر خمیر

 امین درســاره گروه شهرســتان// رئیس هیــأت اتومبیلرانی و 
موتورسواری شهرستان بندرخمیر از آغاز فعالیت این رشته ورزشی 
در شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا، بهنام کریمی گفت: این 
هیأت فعالیت خود را در دو رشته ریس و کراس آغاز کرده است. رئیس 
هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خمیر افزود:فعالیت موتورسواری و 
اتومبیلرانی در پیست کندال خمیر هر هفته در روزهای دوشنبه و جمعه 
بین ســاعات 1۵ الی 1۷ انجام می شود. این مسئول با تاکید بر اینکه 
الزمه فعالیت در این رشته ورزشی، عضویت در هیات موتورسواری و 
اتومبیل رانی شهرستان است، گفت: عالقه مندان به رشته موتورسواری 
در شهرستان بندرخمیر پس از ثبت نام و ارائه مدارک مربوطه در هیات 

موتورسواری اجازه فعالیت در این رشته ورزشی را خواهند داشت.
افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید آب در کیش 

 گروه شهرستان//  ظرفیت تولید آب در جزیره کیش با بهره برداری 
از آبشــیرین کن 2 هزار و ۵00 متر مکعبی 10 درصد افزایش یافت.  
طرح آبشیرین کن تقطیری 2 هزار و ۵00 متر مکعبی، ایستگاه تنظیم و 
تقلیل فشار گاز و واحد جدید امور مشترکین شرکت آب و برق کیش 
با حضور دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی به بهره 
برداری رسید. مدیرعامل بانک شهر در آیین بهره برداری از این طرح ها 
اظهار کرد: با بهره برداری از طرح آب شیرین کن ظرفیت تولید آب در 
این جزیره به بیش از 24 هزار متر مکعب در هر روز می رسد که حدود 
10 درصد بیشتر از قبل است. سیدمحمدمهدی احمدی با بیان اینکه 
ایستگاه تنظیم و تقلیل فشار گاز نیز با ظرفیت هشت هزار متر مکعب 
احداث شده است افزود: برای این 2 طرح سرمایه گذاران شرکت آب 
و برق کیش یک هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند. به گزارش 
ایرنا، وی با اشــاره به اینکه توسعه تولید از اولویت های این شرکت 
است اضافه کرد: این شــرکت در حال احداث یک واحد بسته بندی 
آب و نیروگاه 40 مگاواتی جدید اســت. شرکت آب و برق کیش با 
سرمایه گذاری وزارت نیرو و سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1۳6۹ 
با هدف تولید، انتقال و توزیع آب شرب بهداشتی و برق در جزیره کیش 
تاسیس شد، وظیفه این شرکت تولید، انتقال و توزیع آب و برق مطمئن 
در جزیره کیش است. جزیره کیش از جزیره های استان هرمزگان با 
بیش از ۹1 کیلومتر مربع مساحت در 1۸ کیلومتری کرانه جنوبی ایران 
واقع شده و از توابع شهرســتان بندر لنگه استان هرمزگان است. این 
جزیره از دیرباز تاکنون به دلیل موقعیت راهبردی، زیبایی های بی نظیر 
و توسعه همه جانبه اقتصادی و گردشگری مقصد گردشگران و فعاالن 
حوزه تجارت و اقتصاد بوده و همواره یکی از مطرح ترین مناطق آزاد 

کشور محسوب می شود.

خبری

 سعیده دبیری نژاد-  گروه شهرستان// 
استاندار هرمزگان در نشست فوق العاده 
شــورای اداری بر تهیه بســته مشوق 
و  بوموسی  جزیره  در  ســرمایه گذاری 
فالت  آالیندگی  حق  پرداخت  پیگیری 

قاره به شهرستان بوموسی تاکیدکرد.
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان در جلسه 
فوق العاده شورای اداری استان هرمزگان با 
دستورکار بررسی پروژه های پیشران،نیمه 
تمام و مطالبات مردم شهرستان بوموسی، با 
اشاره به اهمیت جزایر سه گانه اظهارداشت: 
جزیره بوموســی باید به صــورت ویژه 
در تصمیم گیری ها دیده شــود و مدیران 

از هیچ تالشی برای توســعه این جزیره 
بررســی روند  نکننــد.وی در  فروگذار 
احداث ناحیه صنعتی جزیره بوموســی، 
گفت: این ضرورت وجود دارد که بسته ای 
از مشوق ها برای جزیره بوموسی تعریف 
شود و با بررسی های دقیق و کارشناسی، 
طرح هایی برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد 
و جهت ارائه در هیات دولت آماده شــود 
تا بر اساس آن نیز ســرمایه گذاران برای 

حضور در جزیره ترغیب شوند.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم اصالح 
شبکه آبرســانی به مردم جزیره بوموسی، 
عنوان کرد: این آمادگی هم وجود دارد که 
برای تسریع در اصالح شبکه خانگی آب، 

تسهیالت کم بهره به مردم  اعطا کنیم.
مهندس دوســتی با اشاره به لزوم تعارض 
قانون واگذاری منازل سازمانی و معافیت 
ســاکنین جزایر از فرم ج، گفت: نامه ای 
برای دبیر هیات دولت ارسال و درخواست 
خواهیــم کرد تا بحث فــرم ج در جزیره 
بوموسی استثنا شود. نماینده عالی دولت 
در اســتان همچنین بااختصاص۵ میلیارد 
تومان ویژه شــروع طرح بازســازی و 
اصالح شــبکه فشار متوســط پیرامون 
جزیره بوموسی، عنوان کرد: باتوجه به قول 
مساعدت وزیر نیرو برای تامین برق جزایر 
باید پیگیر تحقق آن باشیم.رئیس شورای 
اداری استان هرمزگان، با اشاره به احداث 

سردخانه هایی به ظرفیت 2هزار و 2۵0 تن 
در جزایر بوموسی و تنب، تاکید کرد: الزمه 
فعال سازی رویه های صید و صیادی در 
شهرستان بوموسی، انجام مطالعات شیالت 
اســتان برروی ماهی هــای قابل صید و 
مناسب صنایع تبدیلی است تا ما با تکمیل 
این زنجیره بتوانیم توســعه در جزیره را 
محقق کنیم. مهندس دوستی اظهارداشت: 
این آمادگی را داریم تا تســهیالت کم بهره 
و کمک های فنی و اعتباری اســتانداری 
را جهت راه اندازی پــروژه های پرورش 
ماهی در قفس و خط فیله ماهی در جزیره 
با اشاره به  بوموسی اختصاص دهیم.وی 
آالیندگی شرکت  پرداخت عوارض  عدم 

فالت قاره به شهرستان بوموسی، تاکید کرد: 
حق اســتان هرمزگان از ایــن عوارض 
بایست پرداخت شود و الزم است موضوع 
از طریق معاونت اول ریاست جمهوری و 
سازمان های امور مالیاتی پیگیری و برنامه 
بودجه اســتان نیز بایست برای تحقق این 
حقوق تالش کند چرا کــه پرداخت این 

عوارض می تواند بسیاری از مشکالت را 
در شهرستان بوموســی حل کند.استاندار 
هرمزگان در این جلســه دســتوراتی در 
رابطه با تعمیر و تجهیز ســالن ورزشــی 
بانوان،استخدام معلولین و ارسال امکانات 
کمک آموزشــی به جزیره بوموسی صادر 

کرد.

استاندار هرمزگان خواستار شد

لزوم مستثنی شدن ساکنین جزیره بوموسی از فرم ج 

گروه شهرســتان//  رییــس اداره 
آموزش و پرورش کیش گفت: با اخذ 
کدهای جدید مدارس امکان تحصیل 
دانش آموزان استثنایی این جزیره در 

تمام مقاطع تحصیلی فراهم شد. 
پرویز حیــدری راد اظهار کــرد: ارائه 
خدمات آموزشــی مطلوب در راستای 
تحقق عدالت از اهداف نظام جمهوری 
اسالمی بوده و با پیگیری های انجام شده 
امسال موفق به اخذ کد اموزشی مقاطع 
تحصیلی برای دانش آموزان اســتثنایی 

شدیم.
وی با بیان اینکه پیش از این در مدرسه 
استثنایی کیش تنها امکان ارائه خدمات 
آموزشی در مقطع تحصیلی پیش دبستانی 
و ابتدایی فراهم بود افــزود: هم اکنون 

چهار کد آموزشی ویژه دوره تحصیلی 
متوســطه اول و دوم )پیــش حرفه ای 
اول و دوم( ویــژه دختران و پســران 
اخذ شــده است. رییس اداره آموزش و 
پرورش کیش افزود: با اخذ این چهار کد 
آموزشی امکان ارائه خدمات آموزشی 
و مهارتی به این دانش آموزان زیر نظر 
کادر مجرب دیده فراهم شده تا کودکان و 
نونهاالن مبتال به اوتیسم از خدمات ویژه 

این بخش برخوردار شوند.
وی با اشــاره به اینکه امکانات ویژه از 
مهمترین ویژگی مدارس اســت افزود: 
انتظار می رود با حمایت های سازمان 
منطقه آزاد کیش ســاخت یک مدرسه 
اســتاندارد ویژه دانش آموزان استثنایی 

باشد.

به گزارش ایرنا، حیدری راد افزود: هم 
اکنون 40 دانش آموز دختر و پســر در 
مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی، 
متوســطه دوم و اول در حال تحصیل 

هستند.
جزیره کیش دارای بیــش از 10 هزار 
دانش آموز اســت که در ۵2 مدرســه 
دولتی و خصوصــی و 400 کالس در 

حال تحصیل هستند.
این تعداد دانش آموز شامل ۵۵0 نفر در 
مقطع پیش دبســتانی، پنج هزار و 4۵0 
نفر در مقطع ابتدایی ، 2 هزار و ۳00 نفر 
در مقطع متوسطه اول و یک هزار نفر در 
مقطع متوسطه دوم، ۳۳0 نفر در هنرستان 
فنی، ۳۷0 نفر در هنرستان کار دانش و 

۳۳ نفر استثنایی و سایر هستند.

امین درســاره گروه شهرستان// راه 
بندری خمیر  به مجتمع  دسترســی 
به صورت مشــارکتی بین شهرداری 
احداث  دریانــوردی  و  بنادر  اداره  و 

می شود.
به گــزارش خبرنگار دریا، میرهاشــم 
خواســتار فرماندار خمیر با اعالم این 
خبر اظهار کرد: در راســتای بررســی 
آخرین وضعیت پروژه ی مجتمع بندری 
خمیر، نشســتی با حضور معاون اداره 
بنادر و دریانوردی هرمزگان ، شهردار و 
اعضای شورای شهر و برخی از مدیران 

دستگاه های اجرایی ذی ربط برگزار شد.
وی افزود: یکــی از مهم ترین موضوع 
جلســه، احداث جاده دسترسی به بندر 
بوده اســت. خواستار همچنین گفت: با 
کامیون ها  تردد  افزایش حجم  به  توجه 
در مســیر مجتمع بنــدری در آغاز به 
کار مجتمــع ، از مدیــران اداره بنادر و 
دریانوردی خواسته شده عالوه بر جاده 
مذکور ، جاده اختصاصی نیز  در دستور 

کار قرار دهند.
فرماندار اضافه کرد: جانمایی تجهیزات 
گمرکی و بنــدری در فاز دوم و معرفی 

سرمایه گذار با هماهنگی استانداری و 
فرمانــداری از دیگر موضوعات مطرح 

شده در این جلسه بوده است.
این مقام مســئول در ادامه با بیان اینکه 
فاز نخســت مجتمع بندری خمیر قرار 
است در دهه فجر امسال به بهره برداری 
برســد، خاطرنشــان کرد: با تکمیل و 
راه اندازی این بندر ، شرایط برای فعاالن 
اقتصادی به ویژه در حــوزه معدنی و 
همچنین لنج داران تســهیل شده و این 
افراد می توانند به شکل مطلوبی در این 

حوزه فعالیت کنند.

گروه شهرستان// نشســت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با دانشجویان دانشــگاه آزاد بمناسبت روز دانشجو 

برگزار شد.
افشار فتح الهی گفت: دانشجویان جزیره ضمن بیان مشکالت 
حوزه دانشگاهی مطالباتی در زمینه مشکالت موجود در جزیره 
در حوزه آبرسانی، توسعه زیرساخت های حمل و نقلی، آغاز 
دوباره عملیات اجرایــی پل خلیج فارس، وضعیت واگذاری 

زمین و سایر مسائل عمرانی و اجتماعی مطرح کردند.
وی افــزود: در مواقعی که فضای جامعه مه آلود اســت و این 

دانشجویان هستند که همچون چراغ راه عمل می کنند.
فتح الهی گفت: دانشجویان به واسطه اثرگذاری بسیاری که بر 

افکار عمومی دارند با رصد و تحلیل درست از شرایط کشور 
و ملت می توانند روشنگری کنند.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: مشکالتی در جامعه 
وجود دارد، اما حل این مشکالت یک مسئله درون خانوادگی 
است و نباید اجازه داد دشمنان از این فرصت سوءاستفاده کنند 

و اعتراض به حق مردم را به آشوب و اغتشاش تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز خلیج فارس، وی 
گفت: مشــکالتی در زمینه های تامیــن آب، خانه دار کردن 
جوانان، توسعه جاده های ساحلی و تامین اشتغال جوانان در 
قشم شناسایی و باتوجه به ظرفیت های محدود در صدد رفع 

این مشکالت هستیم.

فرماندار بندرخمیر:
راه دسترسی به مجتمع بندری خمیر احداث می شود

 

امکان تحصیل دانش آموزان استثنایی کیش 
در تمام مقاطع تحصیلی فراهم شد

نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با دانشجویان 

برابــر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
1-علی قاسمی فرزند اسداله به شــماره ملی 4699756093صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 131/32مترمربع 
ملکی متصالحین رودان  قسمتی از باقیمانده 7 -اصلی واقع در کلبر 

دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
2-موســی شــکر پــور خیرآبــاد فرزند احمــد به شــماره ملی 
4699540031صادره ازرودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
197/89مترمربع ملکی متصالحین رودان  قسمتی از باقیمانده 7 -اصلی 

واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
3- مسجد جواداالئمه محله کلبر  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  
به شناســه ملی 14003506881 در ششــدانگ یک باب مسجد  به 
مساحت 704مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی ازباقیمانده پالک 

7 -اصلی واقع در محله کلبر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
4- مسجد نبی اکرم محله باالشهر به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  
به شناســه ملی 14003506881 در ششــدانگ یک باب مسجد  به 
مساحت 627مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی ازباقیمانده پالک 
7 -اصلی واقع در محله باالشهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
5- مسجد ولیعصر محله باالشهر به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به 
شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 
1965مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی ازباقیمانده پالک 7 

-اصلی واقع در محله باالشهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد
6- اســحاق داوری   فرزند قنبر به شماره ملی 4699748414صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 351/83مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتی از پــالک 208فرعی از  7 -اصلی 
واقع درمحله ســنگی رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 
208فرعی از 7-اصلی  بنام سیدمحمد کاظم هاشمی وموسی تشکری  

معرفی گردیده است
7- معصومه ساالری فرزند حسین به شماره ملی 4690009155صادره 
ازرودان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220مترمربع ملکی 

متصالحین رودان قســمتی از پالک 406فرعی از  7 -اصلی واقع در   
رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 406فرعی از 7-اصلی  

بنام عباس دستوری  معرفی گردیده است
8- دانیال ساالرنسب  فرزند ابراهیم  به شماره ملی 4690072728صادره 
ازرودان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 272مترمربع قسمتي از 
پالک586فرعی از 7--اصلی  واقع در   محله چاه تمر دهبارز رودان  
هر مزگان حقوق ارتفاقی  ندارد که پالک 586فرعی از 7-اصلی ذیل 
ثبت 1903 دفتر جلد 11 صفحه 61 بنام صفیه شــریف زاده  ســند 
مالکیت صادر متقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده 

است 
9- مســجد امام جعفر صادق محله جمال آباد به تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب 
مسجد  به مساحت 685مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پــالک 1113فرعی از  7 -اصلی واقع در جمال آباد رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 1113فرعی از 7-اصلی بنام محمدرضا 

وعبداهلل حقیقی معرفی گردیده است 
10- اسماعیل خودستان فرزند محمد  به شماره ملی 4690141126 
در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 296/92مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پالک 1113فرعی از  7 -اصلی واقع در 
جمال آباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 1113فرعی 

از 7-اصلی بنام محمدرضا وعبداهلل حقیقی معرفی گردیده است 
11-محمود مختاری  فرزند  خدایار  به شماره ملی 0620809019صادره 
اززالیان در ششــدانگ یک باب مغازه  به مساحت 40مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پالک 1225فرعی از  7 -اصلی واقع در 
دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 1225فرعی از 

7-اصلی  بنام محمد حسین پاکدل  معرفی گردیده است 
12- مهدی خسروی   فرزند مراد  به شماره ملی 4699232711صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 219/80مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتی از پــالک 440فرعی از  8 -اصلی 
واقع درباالشهرمعزاباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 

440فرعی از 8-اصلی  بنام محمدرضا بهرامی  معرفی گردیده است
13- حسینیه  سیدالشهدا محله باالشهر معزاباد   به تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ حسینیه  به 
مساحت 1294/44مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
454فرعــی از  8 -اصلی واقع در باالشــهر رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد که پالک 454فرعی از 8-اصلی بنام عباس نجفی معرفی 

گردیده است 
14- حجت داوری   فرزند حسین   به شماره ملی 4699774547صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 200/85مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتی از پــالک 485فرعی از  8 -اصلی 

هرمزگان  رودان  درباالشــهرمعزاباد  واقع 
حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 485فرعی از 
8-اصلی  بنام ورثه اسماعیل کمالی  معرفی 

گردیده است
15- یعقــوب شــریفی   فرزند غالم  به 
شماره ملی 4699566766صادره ازرودان 

در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 191/31مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قســمتی از پالک 517فرعــی از  8 -اصلی واقع 
درخیابان روبروی فرمانداری  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 
پالک 517فرعی از 8-اصلی  بنام محمدرضا بهرامی  معرفی گردیده 

است
16- عبدالرحیــم عبــدال نــژاد   فرزنــد امــان   به شــماره ملی 
2480044556صــادره ازداراب در ششــدانگ یک بــاب مغازه  به 
مساحت 77/96مترمربع قسمتی از پالک 629فرعی از  8 -اصلی واقع 
درسنگ آباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 629فرعی 
از 8-اصلی ذیل ثبت 624صفحات 283 و290دفتر جلد 4 بنام محمد 
حسین پاکدل ثبت وسند مالکیت صادر وتسلیم گردیده است متقاضی 

مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است.
17- مرتضی سیاحی   فرزند مهدی  به شماره ملی 4699105432صادره 
ازرودان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 319/57مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 571فرعی از  8 -اصلی واقع 
در بلوار شــهدا جنب اداره ورزش وجوانان  رودان هرمزگان حقوق 
ارتفاقی ندارد که پالک 571فرعی از 8-اصلی  بنام عبدالرضا مهدوی  

معرفی گردیده است
18- عبدالرســول عیســوی   فرزندحســین  بــه شــماره ملــی 
4699464017صــادره از رودان   در ششــدانگ یک قطعه باغ   به 
مســاحت 11424/61مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از 
پالک باقیمانده  13-اصلی  واقع در  روستای سرجوئیه  رودان    هر 

مزگان حقوق ارتفاقی ندارد
19- آشــور محمــودی نیــا   فرزنــد احمــد بــه شــماره ملی 
4699364136صــادره از رودان   در ششــدانگ یک قطعه باغ   به 
مساحت 8812/37مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک 
باقیمانده  14-اصلــی  واقع در  خراجی  رودان    هر مزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد .48/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/19  

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/10/5    

یحیی شیروانی
 رئیس اداره ثبت اسناد رودان

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

جهادی  گروه  شهرســتان//  گروه 
فضیلت مرکز نخبگان و دانش پژوهان 
رایگان  ویزیت  ایثارگر،  و  شــاهد 
بیماران را در شهرستان میناب آغاز 

کرده اند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 

هرمزگان گفت: این گروه پزشکی شامل 
نه متخصص دندانپزشکی، اطفال، زنان 
و زایمان، داخلی و مغز و اعصاب است 
که امروز بــه جامعه ایثارگر و خانواده 
شهدای شهرستان میناب خدمات ارائه 
می دهند. عطا ناوکی افزود: فردا نیز این 

گروه پزشکی در بندر کرگان به عموم 
مردم خدمات پزشکی ارائه می دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
خلیج فــارس؛ وی گفــت: عالوه بر 
ویزیــت، داروی رایگان نیز به بیماران 
داده می شــود و بیمارانی هم که نیاز به 
درمان بیشتری دارند به مراکز درمانی 

مرکز استان معرفی می شوند.

ویزیت رایگان بیماران در میناب 

پارک شهر ) پارک دباغیان ( با انبوهی از 
درختان کهنســال،  محیطی  بود که مردم 
بندرعباس در  وقت های  فراغت خود به 
قدم زدن در آن  و  نیز با حضور خانواده 
های خــود زمانی را ســپری میکردند،  
درحالی که کودکانشان از امکانات، وسایل 
بازی و سرگرمی موجود در پارک استفاده 
می کردند ، قطعا در  خاطر خیلی ها هست 
که در ایام عید نوروز و به ویژه روز طبیعت 
خیلی از خانواده ها برای سپری کردن ایام 

فراغت خود به همین پارک می رفتند . 
اما اکنون ســهم مــردم بندرعباس از آن 
پارک دباغیان با آن فضای سبز و درختان 
تنومندش چیزی جز ساختمان های بتنی 
و آجری نیســت و خاک حاصلخیز آن 
پارک دیگر آلوده شــده به انواع مصالح 
ســاختمانی،  بنابراین نه تنها درخت ها 
و فضای سبز پارک به ویژه بخش غربی 
آن از بین رفته بلکه خاک آن نیز آلوده به 

مصالح گوناگون  شده است و دیگر تنها 
بخش کوچکی از ضلع شرقی پارک بعنوان 

فضای سبز مانده است .
موقعیت جغرافیایی پارک و قرار داشــتن 
آن در منطقه ای از شــهر کــه غالبا  در 
دید همگان قرار دارد و حتی مســافرانی 
که از شــهرها یا کشورهای دیگر به شهر 
بندرعباس عزیمت می نمــوده ،  پارک 
شــهر بعنوان یک فضای سبز با وسعت 
قابل توجه ، خود را به رخ می کشــید و 
خودنمایی مــی کرد ولی اکنون چه حالی 

دارد ؟!!!
نه تنها سوال من بلکه سوال خیلی از مردم 
از سازمان ها و ارگان های متولی فضای 
سبز و محیط زیســت این است که تغییر 
کاربری فضای سبز پارک شهر با چه منطق 

و توجیه ای صورت گرفت ؟؟!! 
و در قبال این  ویرانی کدام پارک و فضای 
سبز در ابعاد پارک شهر دیروز برای اهالی 

شهر بندرعباس ایجاد شده است ؟؟ 
بهتر نبود بجای این ویرانی فضای سبز و 
تغییر کاربری غیر ضرور به احیای فضای 
سبز و کاشت درختان بومی امثال انبه، جم 
و غیره پرداخته می شــد و محیطی مملو 
از سرســبزی و نشــاط برای خانواده ها 
و فرزندان این خطــه فراهم می نمودید  
و با قــدری ذوق خالقانه پژوهشــکده 

طبیعت و فضای ســبز برای عالقه مندان 
و پژوهشگران در این حوزه با اختصاص 
بخشی هم برای کودکان و نوجوانان ایجاد 
می شد بدون آنکه حتی از کمترین مصالح 
ساختمانی مضر با طبیعت و محیط زیست 

استفاده شود . 
اصل پنجاهم قانون اساســی، حفاظت از 
محیط زیســت را یک تکلیف همگانی 
می داند که قطعا ســازمان هــای متولی 
باید پیشــتاز این تکلیف بوده و باشند  نه 
آنکه آنچــه در موضوع مــورد بحث از 
سازمان های ذیربط  مشــاهده می شود 

مغایر  با آن تکلیف بوده است. 
بهره مندی از محیط زیست و فضای سبز 
برای مردم بعنوان حقوق بنیادین محسوب 
می شود  و می بایست زیر مجموعه حق 

حیات مورد تاکید قرار گیرد.
حق بهره مندی از هوای پاکیزه که فضای 
ســبز و محیط زیست ســالم و پایدار از 
فاکتورهای تامین کننده آن  می باشند باید 

مقدم بر هر تصمیم و طرحی باشد.
انتظار می رود ،اســتانداری ، دادستانی ، 
شــهرداری، محیط زیســت ، نمایندگان 
مردم در مجلس ، شورای شهر و ناظران و 
مدافعان محیط زیست در حوزه پاسداری 
از فضای سبز و محیط زیست اهتمام جدی 

داشته باشند .

تغییر کاربری فضای سبز از منظر حقوق اجتماعی و حق حیات 

سهم مردم بندرعباس از پارک شهر، دیگر درختان تنومند و فضای سبز نیست

یادداشت

          به قلم : سعید نصیری - وکیل دادگستری 
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فروردین :  
امروز خبرهای خوب مالی دریافت خواهید کرد 
و به همین جهت درمنزل موجی از هیجان برپا 
می شــود. یکی از اهدافی که در نظر دارید این 
است که بخشــی از پول را برای بهبود موقعیت فعلی تان خرج 
کنید. شاید حتی تصمیم بگیرید که یک منزل نو بخرید. خالصه 
این که ایده های زیادی در رابطه با خرج کردن این پول در سرتان 
می گذرد. اما زیاده روی نکنید، بهتر است کمی هم به پس انداز 

کردن فکر کنید.
اردیبهشت :  

امروز ممکن اســت یک نفر کــه خیلی هم به او 
عالقه مند هستید بیاید و همسایه ی شما شود. این 
اتفاق هیجان انگیزی اســت. حتما از هم نشینی و 
صحبت کردن با او لذت خواهید برد. البته شــاید هم این قدر به 
او نزدیک نشوید، اما حداقل اش این است که یک دوست جدید 

پیدا خواهید کرد.
خرداد : 

حس ششــم تان امروز خیلی خوب کار می کند. 
ممکن اســت پیام های روانی مثبتی دریافت کنید 
که از اتفاقات آینده خبــر می دهند که خیلی هم 
هیجان انگیز است. این پیام ها به شما انگیزه می دهد تا ترغیب 
شــوید که در بعضی از جنبه های زندگی تان تغییرات شگفت 
انگیز ایجاد کنید. به شما توصیه می شود که از این موقعیت نهایت 

استفاده را ببرید.
      تیر :

امروز ممکن اســت دوست تان شما را به یک نفر 
معرفی کند که خیلی به نظر شما جذاب می آید. این 
یک مالقات هیجان انگیز خواهد بود، اما سعی کنید 
آرامش خود را حفظ کنید. اگر بیش از حد اشتیاق نشان دهید، 
طرف مقابل تان ممکن است از همان اول کار کنار بکشد و دیگر 
نتوانید دوستی خود را با او ادامه دهید. فقط خودتان باشید و از 
جمع دوستان تان لذت ببرید و خوش بگذرانید، این تمام چیزی 

است که در حال حاضر به آن نیاز دارید.
     مرداد :

چند پیشــرفت کاری هیجان انگیز باعث شده که 
در آسمان ها سیر کنید. شــاید به یکی از اهداف 
بلند مدت تان دست پیدا کرده اید. شاید هم به این 
نتیجه رسیده اید که اهداف تان کامال نزدیک و در دسترس اند. 
خالصه هر چه که هست، مثل این می ماند که باید تبریکات غیر 
منتظره ی دیگران را بپذیرید. یادتان باشد که شاید حتی درآمدتان 

زیاد شود.
     شهریور : 

امشــب باید در یک فعالیت گروهی شرکت کنید. 
شاید موضوع بحث در این جمع به فلسفه یا مسایل 
روحی مربوط باشد. همه ی کسانی که قرار است 
بیایند به شدت درگیر چنین موضوعاتی هستند، به خاطر همین 
بحــث ها خیلی داغ و هیجان انگیز خواهد بود. وقتی از آن جا 
بیرون بیاید سرگیجه خواهید گرفت. بهتر است از آن جا تا خانه 
قدم بزنید تا ذهن تان آرام شود. بد نیست که افکارتان را بنویسید 

تا بعدا فراموش تان نشود.
     مهر : 

یک پیشــرفت غیر منتظره برای تان اتفاق خواهد 
افتاد، شاید حتی موقعیت مالی تان بهتر شود. شاید 
جایی سرمایه گذاری کرده بودید که حاال به طرز 
شگفت انگیزی به بار نشسته است. این پیشرفت هر چه که باشد 
بگذارید ادامه پیدا کند، چون ممکن اســت سرمایه گذاری های 
شما خیلی بیشــتر از این سوددهی داشته باشد. فقط بنشینید و 

تماشا کنید.
      آبان : 

یک مشکل حقوقی که مدت ها درگیرتان کرده بود 
امروز به ســرانجام خواهد رسید. به نظر می رسد 
همه چیز به نفع تان تمام شود. اگر امروز قرار است 
چیزی مثل یک توافق نامه یا قرارداد را امضا کنید، یادتان باشد 
کــه اول آن را مطالعه کنید. احتمــاال در این معامله به حق تان 

خواهید رسید.
     آذر :  

امروز سرشار از انرژی جســمانی هستید. انگار 
دوســت ندارید در منزل بمانید. یادتان باشد که به 
جسم تان اهمیت دهید و ورزش کنید. شاید تصمیم 
بگیرید که یک ســفر کوتاه به بیرون شهر داشته باشید و گردش 
کنید. همیشــه تا این حد سرشار از انرژی نیستید، پس حاال که 

پیش آمده از آن نهایت استفاده را ببرید.
      دی : 

امروز ممکن اســت با یک نفر جدید آشنا شوید 
که خیلی هم برای تان جالب است. بهتر است این 
اشــتیاق را در ظاهرتان نشان ندهید، چون معموال 
دوست ندارید که احساسات درونی تان آشکار شود. سعی کنید 
تمرکزتان را از دســت ندهید و واقع بین باشید. حتی به این فکر 

کنید که آیا این دوستی ارزش دنبال کردن را دارد یا نه.
  بهمن : 

اولویت امروزتان به انجام کارهایی اختصاص دارد 
که در منزل باید انجام شــان دهید. شاید یک نفر، 
مثال مادرتان، بیاید و به همه جای منزل یک شادابی 
و صفای دوباره ببخشد. یادتان باشد که بیش از حد برای خودتان 
کار نتراشید، چون نباید آن قدر خسته شوید که نتوانید از مهمان 

تان پذیرایی کنید.
اسفند : 

امــروز باید چند تماس تلفنی مهــم بگیرید و می 
خواهید قبــل از هر چیزی اول بــه این تماس ها 
برسید. باید پیام تان را واضح و روشن منتقل کنید، 
البته  مهارت های ارتباطی شما باالست و از این بابت مشکلی 
ندارید. کلمات و احساسات در هم می آمیزند تا مقصود شما بیان 
شود، فرقی هم نمی کند پای تلفن باشید یا این که حرف های تان 

را در نامه بنویسید.
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7 گزارش

گــروه گزارش// اگر اهل گردش و تفریح هســتید 
و عاشــق پرندگان، یکی از نقاط گردشگری شهر 
بندرعباس باغ پرندگان این شــهر است. این باغ در 
کیلومتر ۴ جاده بندرعباس به میناب و روبروی تصفیه 
خانه آب این شهر در پارک طبیعت )پارک جنگلی 
جهاد سابق( واقع شده اســت. پارکی که مساحت 
آن ۳2 هکتــار بوده و باغ پرندگان نیز ســه هکتار 
می باشد. در باغ پرندگان بندرعباس گونه های مختلف 
پرندگان در هفت بخش مجزا نگهداری می شود. این 
بخش ها شامل پرندگان آبزی و کنارآبزی، شکاری، 
و  زینتی، شترمرغ ها  کبوترســانان،  ماکیان سانان، 
طاووس ها هســتند. باغ پرندگان یکی از جاذبه های 
گردشگری این شهر است که به دلیل واقع بودن در 
خارج از شهر و در یکی از پارک های بزرگ این شهر، 
باعث شده گردشگران و عالقه مندان به پرندگان از 
آن اســتقبال خوبی داشته باشند. اما این باغ دارای 
خوبی ها و نواقصی اســت که اگر این نواقص برطرف 

شود استقبال از این باغ بیشتر خواهد شد. 
 تمیز بودن باغ پرندگان 

میراکبری یکــی از بازدیدکنندگان از بــاغ پرندگان 
می گوید: محیط باغ بسیار خوب و تمیز است و از اینکه 
به این باغ آمده ام لذت بردم. اگر از مســیری که برای 
حرکت تعبیه شده است برویم، می توانیم همه پرندگان 
موجود در باغ را ببینیم. من به باغ پرندگان شــهرهای 
دیگر همچون اصفهان و تهران نیز رفته ام اما باغ پرندگان 
بندرعباس واقعًا باغ خوب و زیبایی است که پیشنهاد 

می کنم مردم از آن بازدید کنند. 
 وجود جانوران موذی 

کرمی یکی دیگر از افرادی که باغ پرندگان بندرعباس 
را از نزدیک دیده اســت می گوید: پرندگان خوب و 
زیبایی در این باغ وجود دارد اما وجود حیوانات موذی 
مانند خدنگ در این باغ باعث شــده که پرندگان را از 
بین ببرند و برای مقابله با آن ها کاری انجام نمی شود. 
برای هر پرنده و خرید آن ها هزینه زیادی شده است و 
حیف است که این پرندگان توسط حیوانات دیگر شکار 
و از بین بروند. در این زمینه باید مســئوالن شهری که 
وظیفه نگهداری از این باغ پرندگان بر عهده آنهاســت 
چاره ای برای مقابله با این جانداران بیندیشند و نگذارند 

که پرندگان به دست این جانوران از بین بروند. 
 باغ پرندگان گسترش یابد 

امینی یکــی دیگر از مراجعه کنندگان به باغ می گوید: 
وجود این مکان برای شــهری ماننــد بندرعباس که 
گردشــگر زیادی به آن مراجعه می کند واقعا خوب 
اســت. بندرعباس در فصل پاییز و زمستان که هوای 
بهاری دارد میزبان گردشگران زیادی از نقاط مختلف 
کشور است و وجود این باغ می تواند گردشگران را به 
خود جذب کنــد و با توجه به اینکه فضای خوبی در 
اطراف باغ وجود دارد، می توانند این باغ را گســترش 

دهند و پرندگان دیگری نیز به آن اضافه کنند. 
 حفاظت بیشتر از پرندگان

بهرامی یکی دیگر از شهروندان بندرعباسی که از باغ 
پرندگان بازدید کرده اســت. او می گوید: هزینه های 
زیــادی از بیت المال برای احــداث و خرید پرندگان 
این باغ شــده اســت ولی در نگهــداری از پرندگان 
کوتاهی می شــود. برخی از این پرنــدگان گونه های 
کمیاب و نادری هســتند که برای بازدید مردم در این 
باغ جمع آوری شــده اند و بهتر است که مسئوالن در 
نگهــداری و حفاظت از این پرندگان و گونه ها اهتمام 

بیشتری داشته باشند. 
 توسعه فضای باغ 

شــهروند دیگری که از این باغ بازدید داشــته است 
می گوید: باغ پرندگان بندرعباس فضای بسیار خوبی 
دارد و این قابلیت نیــز در آن وجود دارد که پرندگان 
بیشــتری با گونه های مختلف به این باغ آورده شود و 
فضای باغ را توسعه دهند چرا که این امر باعث جذب 

گردشگر و بازدیدکننده بیشتری می شود. 
هاشمی از شهروندان بندرعباسی که به باغ پرندگان رفته 
است می گوید: حفاظت فیزیکی از پرندگان در برخی 
از قفس ها مناسب نیست و مراجعه کنندگان می توانند 
به داخل محل نگهداری برخــی از پرندگان بروند که 
این ممکن است هم به پرنده و هم شخص مراجعه کننده 
آســیب وارد کند. اگر قرار اســت ارتباط با پرندگان 
آسان باشد، حداقل نگهبانی در آن محل حضور داشته 
باشد که مراقب پرندگان و مراجعه کنندگان باشد که به 

همدیگر آسیبی وارد نکنند. 
 کم بودن تبلیغات باغ پرندگان 

سقایی یکی دیگر از شهروندانیست که از باغ پرندگان 
بازدید داشــته است و در این زمینه می گوید: متاسفانه 
یکی از نقــاط ضعف باغ پرندگان شــهر بندرعباس 
این اســت که تبلیغات کمی در این زمینــه دارد. باغ 
بسیار خوبی ســاخته شده و گونه های مختلفی در آن 
جمع آوری و نگهداری می شود اما تبلیغات آن کم است. 
مدتی دیگر پارک آبی در این مسیر راه اندازی می شود 
و مراجعه کنندگان به این منطقه بیشتر می شود و حیف 
است که این مکان ناشناخته بماند. اگر مردم بدانند که 
چه باغ زیبا و چه پرنــدگان خوبی در این باغ وجود 
دارد، قطعًا مراجعه به این باغ بیشتر خواهد شد و نیاز 
است مسئوالن امر در زمینه تبلیغات باغ پرندگان تالش 

بیشتری داشته باشد. 
 نبود تابلوهای شناسایی 

یکی دیگر از شــهروندان که به این باغ مراجعه کرده 
است از نبود تابلوهای شناسایی پرندگان گالیه می کند 
و می گوید خیلی از پرندگانی که در باغ وجود دارد قابل 
شناســایی نیستند چرا که تابلوهای آنها خراب شده و 
تابلوی جدیدی نصب نکرده اند. بسیاری از این پرندگان 
را در موتورهای جستجوگر شناسایی کرده ام. اما خوب 

است که مسئوالن باغ پرندگان بندرعباس حداقل برای 
کاری که خود انجام داده اند و فرد مراجعه کننده احترام 
قائل باشند و تابلوهایی که خراب شده است را ترمیم 
و سریع نصب نمایند تا مراجعه کننده سرگردان نباشد. 

قنبری یکی دیگر از مراجعه کنندگان به پارک طبیعت 
بندرعباس می گوید: در این پارک درختان کهنســال 
زیــادی وجود دارد و افراد زیادی در آخر هفته به این 
پارک مراجعه می کنند، اگر تبلیغات بیشتر و تخفیفات 
خوبی برای این افراد در نظر گرفته شــود آخر هفته ها 
اســتقبال بیشــتری از باغ پرندگان خواهد شد چرا 
که دیدن این باغ قطعًا برای بســیاری از شــهروندان 

بندرعباسی و گردشگران جذابیت دارد. 
 برگزاری جشنواره های مختلف 

خدابنده لو یکی دیگر از افرادی است که باغ پرندگان 
بندرعباس را از نزدیک دیده است. او می گوید: حیف 
است که از این باغ استقبال کمی می شود و دلیل آن نیز 
آشنا نبودن مردم با این باغ است. اگر مسئوالن بتوانند 
مراسمات و جشنواره های مختلفی را در پارک طبیعت 
و در کنار باغ پرندگان برگزار نمایند، قطعًا باعث آشنایی 

مردم و استقبال از پارک و باغ پرندگان خواهد شد. 
شهروند دیگری از عدم پاســخگویی به تماس های 
شهروندان به شــماره ای که برای این باغ وجود دارد 
گالیه می کند و می گویند: برخی از گردشــگران که به 
شــهر بندرعباس می آیند اطالع ندارد که ساعت کار 
این باغ به چه صورت اســت و زمانی که به شماره ای 
که برای باغ پرندگان در نظر گرفته شده اســت تماس 
می گیرند، به سختی می توانند جواب سواالت خود را 
دریافت نمایند. همچنین عدم حضور مسئوالن باغ یکی 
دیگر از معضالتی اســت که باید برطرف شود چرا که 
برخی از شهروندان اگر سوالی، گالیه و حتی تقدیری 
داشته باشند، شخصی در این مکان به ویژه در ساعات 
عصر حضور ندارد که بتوانند مواردی که وجود دارد را 

به آنها منتقل نماید.
 مبارزه با جانوران موذی انجام می شود

این موارد برخی از گالیه های شــهروندان بندرعباسی 
در خصوص باغ پرندگان این شــهر می باشد. اما برای 
پاسخ به این ســواالت با رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس گفتگویی انجام 
شده است. شهرام آرمان در خصوص گالیه شهروندان 
راجع به وجــود جوندگان موذی و شــکار برخی از 
پرندگان این موضوع را تایید کرده و می گوید: پرندگان 
زینتی و برخی پرندگان دیگر قفس هایی دارند که امکان 
حمله جوندگان به آنها وجــود ندارد و برخی از قفس 
ها که این جانــداران به آنها حمله می کنند نیز به طور 
مرتب تله گذاری و مقابله با این جانداران انجام می شود. 
وی ادامه می دهد: در خصوص مبارزه با جانوران موذی 
برنامه های مختلف اجرا شده و این برنامه ها ادامه خواهد 

داشت تا سالمت پرندگان به طور کامل حفظ شود. 
 تعداد و تنوع پرندگان افزایش می یابد 

وی درخصوص گســترش باغ پرندگان می گوید: در 
حال حاضر فضای باغ پرندگان ســه هکتار بوده که 
فضای خوب و مناسبی برای این باغ است و گسترش 
آن لزومی ندارد اما افزایش تعــداد پرندگان و اضافه 
نمودن تنوع این پرندگان در دســتور کار قرار داشته و 
در آینده نزدیک تعــداد و تنوع پرندگان باغ پرندگان 
بندرعباس افزایش می یابد. آرمان درباره ارتباط برخی 
شهروندان با پرندگان و عدم جداسازی آنها می گوید: 
پرندگانی که امکان دارد به انســان آسیب وارد کند در 
قفس های مخصوص قرار دارند که دسترســی به آنها 
برای شهروندان امکان پذیر نمی باشد اما برخی پرندگان 
چون نیاز دارند تحرک بیشتری داشته باشند، به وسیله 
جداکننده ها از مردم جدا شده اند. در این زمینه نیز مردم 
باید با ما همکاری کنند و از ورود به محوطه نگهداری 

پرندگان اجتناب نمایند تا آسیبی متوجه آنها نشود. 
 محصور باشند، زیبایی ندارند

آرمــان ادامه می دهد: در مواقعی که باغ شــلوغ بوده و 
مراجعه کننده زیاد اســت، از نیروهای فضای سبز برای 
حفاظت از پرندگان استفاده می شود و اگر بخواهیم همه 
پرندگان را به صورت محصور داشته باشیم از زیبایی باغ 
کاسته می شــود و پرندگان اصلی در قفس هستند. وی 
درباره یکی دیگر از گالیه های شهروندان در خصوص 
تابلوهای شناسایی پرندگان عنوان می کند: به دلیل تعطیل 
بودن باغ با توجه به شرایط کرونایی، بسیاری از تابلوها 
فرســوده شده و نیاز به اصالح و تعمیر دارند که این کار 
در دســت اقدام است و به زودی تابلو های جدید نصب 
خواهد شد تا شهروندان در شناسایی پرندگان مشکلی 
نداشته باشــند. وی به کم بودن تبلیغات باغ پرندگان به 
منظور آشــنایی شــهروندان و هموطنان واقف بوده و 
می گوید: در زمینه تبلیغات نیز برنامه هایی توسط سازمان 
به زودی اجرا خواهد شد تا مردم آشنایی بیشتری با این 

باغ داشته و از زیبایی های آن بتوانند استفاده نمایند. 
 یک مسئول همیشه در باغ حضور دارد 

این مسئول در خصوص گالیه شهروندان درباره عدم 
حضور مسئوالن باغ پرندگان در دفتر می گوید: در هر 
ســاعتی که باغ پرندگان فعال است شخصی به عنوان 
مســئول در باغ حضور دارد و ممکن است در برخی 
ساعات به منظور بازدید و بررسی باغ، در محوطه بوده 
و اگر شخصی بخواهد با آنها مالقات کند این اشخاص 
در باغ حضور دارند. آرمان با اســتقبال از پیشــنهاد 
شــهروندان برای برگزاری جشنواره های مختلف در 
باغ پرندگان نیز عنوان می کند: این کار مورد بررســی 
قرار خواهد گرفت و اگر امکان برگزاری جشنواره یا 
نمایشگاهی در این محل وجود داشته باشد قطعا اجرا 
خواهد شد تا هم مردم با باغ پرندگان آشنا شوند و هم 
از از زیبایی های این باغ می توانند اســتفاده نمایند. 
وی در پایان از مردم خواست در هنگام مراجعه به باغ 
پرندگان و پارک طبیعت، به تاسیسات و پرندگان آسیب 

نرساند و از زیبایی های آن استفاده نمایند.

در گفتگو با خبرنگار روزنامه دریا وعده داده شد 

کوچ پرندگان جدید
 به باغ پرندگان بندرعباس

Amin.zch2011 @                        gmail.com
                امین زارعی/ دریا



گروه خبر // استاندار هرمزگان در بازدید 
از نمایشگاه دســتاوردهای پژوهشی و 
پایان  خوشبختانه  گفت:  استان  فناوری 
بخش های  در  تحقیقاتی  مسیر  و  نامه ها 
مختلــف از جملــه، فوالد، شــیمی و 
به سمت  بخش ها  و ســایر  الکترونیک 

نیازهای واقعی استان حرکت کرده است.
به گزارش خبرنگار دریــا ، مهندس مهدی 
دوستی اســتاندار هرمزگان به مناسبت روز 
دانشــجو و هفته پژوهش از بیست و سومین 
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهشی و فناوری 

استان بازدید کرد.

مهندس دوستی در حاشیه این بازدید در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: نمایشگاه امسال 
دارای تنوع بســیار خوبی بود آنچه به نسبت 
قبل تغییر کرده این اســت که پایان نامه ها و 
مســیر تحقیقاتی در بخش هــای مختلف از 
جمله، فوالد، شــیمی و الکترونیک و سایر 
بخش ها به سمت نیازهای واقعی استان حرکت 

کرده است.

وی افزود: آنچه از پژوهشگران و دانشگاهیان 
انتظار می رود این اســت که در سطح ملی بر 
نیازهای کشور و در سطح استانی بر نیازهای 
هرمزگان تمرکز شود که خوشبختانه در بازدید 
امروز شــاهد این امر بودیم و جــا دارد از 
سیاست گذاران حوزه فناوری و دانشجویان 

نیز تقدیر شود.
اســتاندار هرمزگان با اعــالم آمادگی جهت 

حمایت از پژوهشــگران و فناوران اســتان 
در حوزه زیرســاختی گفــت: در خصوص 
حمایت های درخواســتی دیگــر نیز تمرکز 
خواهیم کرد تا در کوتاه مدت بتوانیم خدمات 

الزم را به دانش پژوهان ارائه دهیم.
وی با تاکید بر اهمیت شکل گیری اکوسیستم  
فناوری استان تصریح کرد: در این اکوسیستم 
باید فرزنــدان مــا از دوران دانش آموزی 

انسان هایی فن محور تربیت شوند که بتوانند 
اکوسیستم را در آینده راهبری کنند.

مهندس دوستی مرحله گذر از رویداد محوری 
و انجام کارهای جزیره ای را شــکل گیری 
اکوسیستم فناوری دانست و تاکید داشت: با 
شکل گیری این اکوسیســتم گام اساسی در 
حوزه پژوهش و فناوری برداشته خواهد شد 

و یک محیط کامال فن آور ایجاد می شود.

امام محمدالتقی)ع(:ناشکری نعمت چون گناهی نابخشودنی است.
)روضه بحار ج 2 ص 364  (

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

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

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

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

شنبه 19 آذر 1401
15 جمادی االول  1444
 سال  بیست و یکم شماره 4049

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.ir : اینستاگرام

فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد بانک صادرات هرمزگان  با شرایط استثنایی
بانک صادرات ایران مدیریت شــعب استان هرمزگان درنظردارد اموال 
منقول و غیرمنقول مازاد خودرا بامشخصات ذیل در شهرستانهاي استان 
هرمزگان از طریق مزایده عمومي بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ انتشار این 
آگهي به مدت 10 روز ،  همه روزه از ساعت 7:۳0 صبح الي 1۳:۳0 بعداز ظهر بجز ایام تعطیل جهت 
کسب اطالعات بیشتر ومطالعه مدارک و  بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده وتسلیم پیشنهادات به 
نشاني : بندرعباس بلوار امام خمیني )ره( گلشهر جنوبي چهار راه رسالت ساختمان ادارات مرکزي بانک 
صادرات هرمزگان طبقه اول دایره تدارکات وساختمان مراجعه و یا با شماره تلفن 076۳۳670۳70 
تماس حاصل نمایند و پاکتهای حاوی پیشنهادات خرید را تا قبل از ساعت 1۳ روز چهار شنبه مورخ 
1401/09/۳0 به دایره دبیرخانه تحویل و رســید اخذ نمایند . تاریخ بازگشایي پاکات راس ساعت 
10 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/0۳ درمحل اداره مرکزي میباشد. ضمناً کلیه هزینه های مالیات، 
عوارض شــهرداری )نوسازی ( و هزینه ارزیابی . آگهی برگزاری مزایده . هزینه مالیات نقل و انتقال . 
هزینه های حق الثبت و حق التحریر و استعالمات و شارژ ساختمان و غیره در دفتر خانه اسناد رسمی به 

عهده برنده مزایده می باشد  .
 حضور پیشنهاد دهندگان  یا نماینده گان آنها  با معرفی نامه درجلسه بازگشایی پاکات  اختیاری است 

توضیحات و شرایط
1( مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده میبایست بحساب شــماره 01042415۳2008 )شماره شبا 
IR4101900000001042415۳2008( به نام دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات هرمزگان 

واریز شــود و یا چک بانکی تضمین شــده بانک صادرات ایران و یا ضمانت نامه بانکی غیر از بانک 
صادرات ایران بی قید و شرط که مدت اعتبار آن ۳ ماه و قابل تمدید باشد اخذ و ارائه گردد.  ضمناً جهت 
خرید پاکات مزایده و اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.500.000 ریال بحساب شماره 

01042415۳2008 و یا شماره کارت ۳928-9054-6919-60۳7 الزامی است . 
2( بازدید از امالک و مطالعه مدارک و ســوابق مربوط قبل از شــرکت در مزایده ضروری می باشد در 

صورت عدم بازدید مسئولیت بعهده پیشنهاد دهنده می باشد.
۳(کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود بفروش می رسد.

4(بانک در رد و یا قبول هریک از پیشنهادها یا ابطال مزایده مختار است
5( در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی  ، اولویت  با فروش نقدی است یا حصه  نقدی باالتر

6(در صورت انصراف یا امتناع برنده از پرداخت ثمن در موعد مقرر و انعقاد قرارداد تضمین شرکت در 
مزایده وی ضبط می گردد. 

7( امالکی که دارای متصرف می باشد تخلیه ملک و طرح اقامه دعوی در مراجع قضایی بعهده خریدار 
میباشد و بانک هیچ گونه  تعهدی در هیچ زمینه ای ندارد.

8( در صورت فروش نقد و اقساط به باقیمانده قیمت مورد معامله برابر نرخ مصوب بانک بشرح ذیل:
1(تجاری 18%        2(مسکونی 18%      ۳(صنعتی 18% سود تعلق خواهد گرفت.

روابط عمومی بانک صادرات هرمزگان

مزایده عمومی 

فروش امالک مازاد و تملیکي بانک صادرات هرمزگان
موقعیت

ردیف

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

شناسه ملک 

7155

4618

1694
10634
4697
4641
6268
4634
4655
4689
8615
4597
10655

9356

ملک 

یک واحد صنعتی در پارسیان

محل قدیم شعبه نخل ناخدا

محل قدیم شعبه احشام

یک واحد تولیدی شن و ماسه 

محل قدیم شعبه میناب

سرقفلی محل قدیم شعبه امام رضا )بازار مرکزی(

محل قدیم شعبه درگهان

سرقفلی محل قدیم شعبه میدان ابوذر

سرقفلی محل قدیم شعبه خلیج فارس )بازار نیلی(

یک واحد صنعتی در شهرک طوال قشم

یک قطعه زمین در الفت)محمد مالحی(

محل قدیم شعبه بالل

یک واحد در مجتمع  کارمانیا

یک قطعه زمین در امیر آباد

کانکس شعبه صنعت

استان
هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

شهر
پارسیان

بندرعباس

پارسیان

بندرلنگه

میناب

بندرعباس

قشم-درگهان

بندرعباس

بندرعباس

قشم

قشم

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

 شماره
پالک

7747

***

***
محل اجرای طرح

1204
871 و 872

576
7340و 735 و 739 

و 4215
1939

8198/1939

14731

نوع ملک 

صنعتی

بانک
بانک

صنعتی

بانک
تجاری

تجاری -مسکونی

تجاری
تجاری

محل اجرای طرح

زمین

بانک

زمین مسکونی

عرصه

5102

150
752

10.000

168
0

190.26
0
0

4948
881

اعیان

2001

227.75

789

244

120

760

146.24

96

0

0

169

247/96

336.3

60

قیمت ماشین 
آالت

17.000.000.000

0

0

4.300.000.000

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 قیمت عرصه 
و اعیان

55.000.000.000

67.450.000.000

40.000.000.000

2.000.000.000

127.760.000.000

315.000.000.000

130.000.000.000

87.100.000.000

62.200.000.000

52.130.210.000

29.102.700.000

94.799.100.000

40.000.000.000

61.000.000.000

0

قیمت  کل

72.000.000.000

67.450.000.000

40.000.000.000

6.300.000.000

127.760.000.000

315.000.000.000

130.000.000.000

87.100.000.000

62.200.000.000

52.130.210.000

29.102.700.000

94.799.100.000

40.000.000.000

61.000.000.000

400.000.000

سپرده 
تودیعی 

810.000.000

787.250.000

650.000.000

481.500.000

1.088.800.000
2.025.000.000

1.100.000.000

885.500.000

761.000.000

710.651.050

595.513.500

923.995.500

650.000.000

755.000.000

40.000.000

آدرس

پارسیان شهرک صنعتی

بندرعباس نخل ناخدا

پارسیان احشام

بندر لنگه روستای چاه مسلم

میناب

بندرعباس بازار مرکزی

قشم درگهان

بندرعباس میدان 17 شهریور

بندرعباس مجتمع تجاری نیلی

قشم شهرک صنعتی طوال نبش 
خیابان حافظ 1 و 13

قشم الفت

بندرعباس بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

بندرعباس بلوار سوم خرداد مجتمع کارمانیا

بندرعباس امیرآباد

منطقه ویژه اقتصادی فوالد

توضیحات

تخلیه - ماشین آالت دارد -با وضع موجود 

تخلیه  -سند تک برگ دارد -  با وضع موجود

تخلیه  - سند عادی -  با وضع موجود

شامل اعیان و ماشین آالت و عرصه با حق جانشینی 
- با وضع موجود 

تخلیه -سند تک برگ ندارد-با وضع موجود

با وضع موجود - رضایت مالک با خریدار - مستاجر دارد

تخلیه -سندتک برگ دارد- با وضع موجود 

با وضع موجود رضایت مالک با خریدار - مستاجر دارد

با وضع موجود رضایت مالک با خریدار - مستاجر دارد

سند منطقه آزاد دارد - تخلیه نگردیده - تخلیه ملک 
به عهده برنده مزایده می باشد

با وضع موجود سند تک برگ دارد

تخلیه -سندتک برگ دارد- با وضع موجود 

دارای سند تک برگ - تخلیه- بصورت فلت-

سند تک برگ دارد-با وضع موجود

با وضع موجود-فروش فقط نقدی

کلیه امالک عرضه شده با هریک از شرایط ذیل بفروش می رسد
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

9

میزان پرداخت نقدی
%100
%70
%50
%30
%20
%10

شرایط بازپرداخت الباقی مانده بصورت اقساط
------

30% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
50% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
70% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
80% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
90% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 

میزان 
مالکیت
ششدانگ

ششدانگ

ششدانک

محل اجرای طرح

ششدانگ

سرقفلی

ششدانگ

سرقفلی

سرقفلی

 »ششدانگ
عرصه و اعیان«

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

اولویت با پرداخت نقدی ردیف 1 
در صورت فروش نقد و اقساط  با پیشنهاد قیمت مساوی الویت با حصه نقدی باالتر می باشد 

در صورت فروش نقد و اقساط  با پیشنهاد قیمت  و حصه نقدی مساوی الویت با پیشنهاد بازپرداخت اقساط در مدت زمان کمتر می باشد 

استاندار هرمزگان : 

اکوسیستم فن آوری هرمزگان باید شکل بگیرد 


