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8 صفحه    2000 تومان

بانک تجارت تاکنون با پرداخت تسهیالت به کارگاه های تولیدی، سهم موثری در حمایت از تولید و رونق اقتصاد کشور داشته است

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده(
شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای 
اســامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید .

امور پيمانهای شركت شهركهای صنعتی هرمزگان

زمانبندی مناقصه : از کلیه مناقصه گراني که واجد شرایط فوق مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، در موعد مقرربه 
شرح ذیل اقدام نمایند .  الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/12/24 لغایت 1402/01/14 تا ساعت 19:00

ب- بارگذاري اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداکثر تا روز دو شنبه تاریخ 1402/01/28  ساعت15:00
* ارسال پاکت الف بصورت حضوري ) مهر و الك شده ( حداکثر تا روز دو شنبه تاریخ  1402/01/28  ساعت15:00 مي باشد .

پ - بازگشایي پاکات ارزیابي و  )الف و ب و ج( : روز چهارشنبه تاریخ 1402/01/30از ساعت 10:00 
ث- محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ج- پاکت  الف : پاکت )الف( هم در ســامانه ســتاد بارگذاری و هم بصورت حضوری )مهر و الك شــده( تحویل دستگاه مناقصه گزار  به آدرس 
 بندرعباس – ســه راهی فرودگاه- بلوار علی ابن ابیطالب- روبروی هنرســتان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرك های صنعتی هرمزگان – 

تلفن: 33665351-076 گردد .
 IR 370100004001056706375774 د- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي یا فیش واریزي با شماره شبا

نزد بانک مرکزي جمهوري اسامي ایران، بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان .
WWW.ISIPO.ir : سایت شرکت
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موضوع

مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت دوم : اجراي معابر فاز اول ناحيه 
صنعتي ابو موسي بخشي از الیه ساب گرید)خاكبرداري 40726/82 
متر مكعب، خاك ریزي10338 متر مكعب( به مدت 8 ماه شمسي 

مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت سوم : اجراي زیرسازي)متراژ 
تقریبي خاكبرداري2000متركعب، اساس500 متر مكعب و زیراساس 
500متر مكعب( و آسفالت )متراژ تقریبي16900متر مربع بر سانتي متر( 

شهرك صنعتي رودان به مدت 5 ماه شمسي

مبلغ تقریبي برآورد )ریال(
35.300.155.524 ریال بر اساس 

فهرست بهاي رشته راه، باند 
فرودگاه و زیرسازي راه آهن 

سال 1401

11.959.596.062 ریال بر اساس 
فهرست بهاي رشته راه، باند 

فرودگاه و زیرسازي راه آهن 
سال 1401

مبلغ تضمين شركت درفرآیند ارجاع كار )ریال(

1.770.000.000 ریال

600.000.000 ریال

گواهي صالحيت پيمانكار

حداقل پایه 5رشته راه

حداقل پایه 5رشته راه 

شناسه آگهی : 1469662 

شرکت شهرکهای 
صنعتی هرمزگان

اانهلل و اانالیه راجعون
خانواده محترم رزازان

یاد  و خاطر برخی انسانها که سراسر عمر شریفشان به اخاق نیک و تاش برای خدمت به مردم می گذرد هیچگاه  
از یاد نمی رود و نام نیک آنها تا همیشه چراغ راه آیندگان خواهد بود . درگذشت ناگهانی شادروان اسماعیل رزازان 
 برای جامعه اقتصادی اســتان به پاس اخاق نیک و خدمات شــایانی که از وی دریافت می داشتند بسیار سنگین 
و غیرقابل باور است .  فقدان این مرد بزرگ و شریف را به خانواده محترم و معزز، همکاران محترم ایشان در سازمان 
امور مالیاتی استان و تمام دوستان و آشنایان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل مسألت دارد .

 اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 
و كشاورزی هرمزگان
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مدیرعامل بانک تجارت :

بانک تجارت حامی توليد 
و اشتغال استان هرمزگان است

  بانک تجارت یکی از بانک های عامل تامین مالی این پروژه محسوب می شود 
که با تکمیل این آب شیرین کن، می تواند تاثیر به سزایی در کاهش تنش های آبی 

در سطح استان های هرمزگان، کرمان و یزد داشته باشد .
آب  انتقال  و  بندرعباس  مترمکعبی  میلیون  یک  کن  شیرین  آب  پروژه   
خلیج فارس به استان های کویری نیز به عنوان بزرگترین سایت شیرین سازی 

انتقال آب دریا در کشور به صورت کاما محیط زیستی با حمایت دولت و حمایت 
مالی بانک های کشور از جمله بانک تجارت اجرایی شد .

تولید و صنعت، تحقق فرمایش رهبری در خصوص  منابع در   معطوف شدن 
مقاوم سازی اقتصاد را نیز محقق خواهد کرد .

صفحه 8 را بخوانید

گروه گــزارش  // مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفت بندرعبــاس گفت: تولید 
فرآورده های نفتی استراتژیک کشور با 
اتکاء به توان، تخصص و تعهد کارکنان 
در این شــرکت به صورت مســتمر و 

شبانه روزی در حال انجام است .
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر هاشــم 
نامور با اشاره به تعطیالت آغاز سال جدید 
و افزایش سفرهای نوروزی افزود: رسالت 
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس تولید و 
تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز جامعه 
با کیفیت و مطابق اســتانداردهای تعریف 
 شده اســت و در راســتای این رسالت، با 
برنامه ریــزی، هماهنگی بین بخشــی و 
اقدامــات فرآیندی در همــه بخش های 
پاالیشــگاه، تولید فرآورده های مورد نیاز 
جامعه بصورت شــبانه روزی و بدون وقفه 
در این پاالیشگاه ادامه دارد.وی با اشاره به 
ظرفیت پاالیشی کشور بیان داشت: در حال 
حاضر در کشور روزانه بیش از 2/2 میلیون 
 بشــکه نفت خام و میعانات گازی پاالیش 
می شود که به موجب این ظرفیت روزانه در 
حدود 104 میلیون لیتر بنزین و 112 میلیون 
لیتــر نفت گاز تولید می شــود.مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با اشاره به 
نقش و جایگاه صنعت پاالیش گفت: تولید 
و تامین فــرآورده های نفتی و انرژی مورد 
نیاز جامعه پایه و اساس رشد و شکوفایی 
اقتصاد، توسعه و حرکت جامعه با پشتیبانی 
از بخشــهای مختلف از جمله حمل و نقل 
 جــاده ایی، هوایی، ریلی و دریایی، فعالیت 
نیروگاه ها و کارخانجات تولیدی اســت 
که حاصــل آن تامیــن امنیــت نظامی، 
انتظامی و درمانی، ایجاد اشــتغال و رونق 
مشاغل و در نهایت آســایش را متضمن 
 می گردد.دکتــر نامور با تاکیــد بر نقش 
نیروی انســانی متخصص در صنعت نفت 

و تالش برای تولید شــبانه روزی و تامین 
 انــرژی جامعــه تصریح کرد: بــا وجود 
تحریم هــای ظالمانه و ســنگین صنعت 
پاالیش نفت در طول 44 ســال گذشته و 
با توجه به وجــود کمبودها در این بخش 
 و مشــکالت مربوط به تامین بســیاری 
و  حســاس  تجهیــزات  قطعــات،   از 
تکنولوژی های مورد نیــاز، اما کارکنان و 
متخصصان این صنعت بــا اتکا به تالش، 
تعهــد، خالقیت و خرد جمعــی، تجربه و 
 بومی ســازی دانش مورد نیــاز موفق به 
خنثی سازی تحریم ها و توسعه و پیشرفت 
قابل توجه و قطع هر گونه وابستگی به خارج 
کشور شده اند.وی افزود: در شرکت پاالیش 
 نفــت بندرعباس با اســتفاده از تخصص 
کارکنــان و متخصصان داخلــی اقدامات 
برجســته ای در اجــرای پــروژه های 
زیرساختی و همچنین قطعه سازی و حمایت 
از ساخت داخل، طراحی تجهیزات و قطعات 
 حیاتی واحد های عملیاتی ســاخته و به 
بهره برداری رسیده که در این راستا می توان 
به پروژه افزایش 30 هزار بشکه ای ظرفیت 
پاالیشــگاه بدون انجام ســرمایه گذاری، 
پــروژه افزایش ظرفیــت و بهبود کیفیت 
بنزین و نفت گاز مطابق با اســتانداردهای 
یورو 5 ، پروژه مدیریت گازهای مشــعل 
 و جلوگیــری از انتشــار آالینــده های 
 زیســت محیطی و پروژه ساخت مخازن

 ذخیــره ســازی نفت خــام و همچنین 
مخازن ذخیره ســازی فرآوردهای نفتی و 
خصوصاً پروژه در دســت اجرای ارتقای 
با محوریت  کیفیت محصوالت ســنگین 
تولید کک اســفنجی و کاهش میزان نفت 
کوره اشــاره کرد که تماماً با اتکا به دانش 
داخلی و توان متخصصان پاالیشگاه نفت 
بندرعباس اجرایی شدند.مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس ســاخت 25 هزار 
قلم قطعه تجهیزات مورد نیاز پاالیشگاهی 
به تعداد کل 25 میلیون عدد ، تولید اســید 
کلریدریک صنایع پاالیشــگاهی، طراحی 
و ســاخت کنترل کننــده گرمکن بخش 
 احیاء کاتالیست؛ طراحی، ساخت نصب و 
راه اندازی سیستم اطفاء حریق توربین های 
گازی، تعمیر کارتهای AVR ژنراتورهای 
پاالیشــگاه و بســیاری اقدامات دیگر را 

که همگی نیز برای نخســتین بار در کشور 
اجرایی شدند را از اقدامات برجسته شرکت 
پاالیش نفت بندرعبــاس در جهت تداوم 
تولید پایدار و تامین سوخت مورد نیاز کشور 
عنوان کرد.دکتر هاشم نامور با اشاره به این 
 نکته که امروز طراحی، ســاخت و اجرای 
 پروژه های مهم پاالیشــگاهی به دســت 
نیروی انسانی توانمند داخلی انجام می شود 
گفت: پروژه ملی ارتقای کیفیت محصوالت 
 ســنگین پاالیشــگاه نفت بندرعباس که 
پروژه ای روزآمد، زیرســاختی و مبتنی بر 
آینده نگری در راســتای استمرار تولید با 
کاهش و بهبود کیفیــت نفت کوره و تولید 
کک اسفنجی است، تنها با اتکا به توانمندی 
نیروهای داخلی طراحی و اجرایی شده است 
و به عنــوان یک نمونه مرجع با دانش فنی 
ایرانی قابل ارائه می باشدکه عالوه بر تامین 
 محصوالت اســتراتژیک کک اسفنجی و 
روغن هــای پایه گــروه 2 و 3 ، موجب 
 پیشگیری از خروج ارز از کشور، خنثی سازی 
تحریم ها، ایجاد اشتغال، ارتقای سطح دانش 
و تجربه نیروی انسانی و ایجاد روحیه اعتماد 
به نفس و خودباوری و افزایش بهره وری 
می گردد. وی از صنعتگران و تالشــگران 
صنعت نفت به عنوان قهرمانان گمنام ملی 
یاد کرد و گفت: شــاید روزانه بسیاری از 
مشاغل و تالشها در سطح جامعه که آنها نیز 

از حساسیت و سختی های باالیی برخوردار 
هستند به واسطه نوع فعالیت و بازخورد آنها 
در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرند اما 
بسیاری از تالشها و سختیها و خطراتی که 
کارکنان بصورت شبانه روزی در این صنعت 
مهم، حیاتی و استراتژیک متحمل می شوند 
به واسطه حساسیتها و استقرار حوزه های 
کاری در مناطق و جزایر دور افتاده کشور 
دیده نمی شــود لیکن این قشر خدوم و از 
جان گذشته در شرایط بسیار سخت کاری 
هیچگاه اشتهار و مطرح شدن را برای خود 
مزیتی ندانســته و همواره دغدغه و تالش 
خــود را وقف خدمت به جامعه و رضایت 
خداوند متعال و نهایتا آسایش هموطنان در 
سراسر کشور نموده است.مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس در پایان ســخنان 
خود با تبریک سال نو و فرا رسیدن نوروز 
باستانی سال 1402 بیان کرد: تالش های 
ایران  جهادگونه خدمتگزاران ملت شریف 
اسالمی در صنعت نفت و بویژه پاالیشگاه 
نفت بندرعباس در کنار تامین انرژی مورد 
نیاز و رفاه و آسایش اجتماعی، حرکت در 
جهت استقالل و قطع وابستگی همراه با آینده 
نگری با توسعه زیرساختهای موجود همگام 
با تکنولوژی روز دنیا نشات گرفته از غیرت 
ملی و توانمندی جوانان و متخصصان داخلی 

است .

همت شبانه روزی قهرمانان گمنام صنعت نفت  

تالش متعهدانه کارکنان پاالیشگاه نفت بندرعباس در تامین سوخت تعطیالت نوروز   

شماره بعدی روزنامه 
سه شنبه  15 فروردین ماه 1402منتشر می شود

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 Sahel

29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد 
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رکورد تولید بریکت گرم 
در صبا فوالد خلیج فارس شکسته شد 

  گــروه خبر // معــاون بهره برداری شــرکت صبا 
فوالد خلیج فارس از ثبت رکــورد جدید تولید روزانه 
بریکت گــرم در کارخانه صبا فــوالد بندرعباس خبر 
داد . احســان رســولی گفــت: در روز های گذشــته، 
رکورد روزانه تولید بریکت گرم در صبا فوالد، ســه بار 
ارتقــاء یافت و بــه حد نصاب چهار هــزار و 200 تن 
در شــبانه روز رســید.وی افزود: پیش از این بیشترین 
 تولید روزانه در این شــرکت چهار هــزار و ۸0 تن در 
شــبانه روز بود که در مهر ماه سال جاری به ثبت رسید.

معاون بهره برداری شــرکت صبا فــوالد خلیج فارس 
افزود: این رکورد در اســفند ماه امســال به 412۶ تن، 
4150 تــن و در نهایت به 4200 تن تولید در شــبانه 
روز ارتقاء پیدا کرد و بیشــترین میــزان تولید روزانه در 
این کارخانه ثبت شد.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ 
رســولی گفت: کارخانه صبا فوالد خلیج فارس نخستین 
تولیــد کننده بریکت گرم در ایــران با ظرفیت تولید یک 
و نیم میلیون تن در ســال و جزء ســه شــرکت بزرگ 
صادر کننده بریکت در دنیا محســوب می شــود که در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
 در بندرعباس قــرار دارد.بریکت گرم از مــواد اولیه و 
پیش ســاز صنعت آهن و فوالد اســت که کاربرد های 

گسترده ای در صنعت فوالد دارد .
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد

 اجرای مانور طرح بسیج سالمت نوروزی 
بهداشت محیط در هرمزگان

 گروه خبر //سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
در مانور بســیج ســالمت نوروزی بهداشــت محیط در 
مرکز بهداشــت شهرســتان بندرعباس گفــت: با توجه به 
نزدیک شــدن ایام تعطیالت نوروز و حضــور مهمانان و 
مســافران نوروزی در اســتان همچنین تراکم در مراکز و 
اماکن و تردد ها طرح تشــدید بهداشــت محیط استان با 
 جدیت انجــام خواهد گرفت.به گــزارش خبرنگار دریا ؛ 
دکتــر غالمعلی جــاودان افزود: طرح تشــدید نظارتهای 
بهداشــتی تحت عنوان برنامه بسیج سالمت نوروزی رسما 
از 24 اســفند ماه آغاز و تا 14 فروردین  سال 1402 ادامه 
خواهد داشــت.دکتر جاودان با اشــاره به اهداف اجرای این 
طــرح بیان کرد: هدف از اجرای ایــن طرح نظارت براماکن 
 عمومی، مراکــز تهیه و توزیــع موارد غذایــی، اماکن بین 
جاده ای و در نهایت تامین، حفظ و ســالمت مردم  از موارد 
مهم در اجرای هرچه بهتر از این طرح اســت.وی عنوان کرد: 
155 بازرس در قالب 72 تیم نظارتی از دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان از ســاعت ۸ صبح تا ۸ شب در همه ایام خصوصا 
روزهای تعطیل بر رعایت اصول و موازین بهداشــتی در 13 

شهرستان استان بر بیش از 140 هزار امکنه نظارت دارند .

گــروه خبــر // اســتاندار هرمــزگان مدیران 
دستگاه های اجرایی استان را ملزم کرد بسته های 
ســرمایه گذاری ویژه با رویکرد طرح های رشد 

تعریف کنند .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛، مهندس مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان در جلسه شــورای برنامه ریزی 

اســتان هرمزگان اظهار داشت: در سال 1401 بخش 
قابل توجهی از اعتبارت سفر رئیس جمهور به استان 
تزریق و چند پروژه مهم آغاز شد که در اولین فرصت 
یک گــزارش تفصیلی به مردم شــریف داده خواهد 
شد.وی افزود: در سال جاری در بخش های مختلف، 
 رشــدهای چند ده درصــدی را به ویــژه در حوزه 
شــیرین ســازی آب، تولید فوالد، تولیدات شیالتی 
و..شاهد بودیم همچنین مراحل اجرایی مقدماتی پارک 
کود فسفات و  شــهر نساجی آغاز و کارهای خوبی 
صورت گرفته است.استاندار هرمزگان گفت: در چند 
حوزه از جمله ورزش و جوانان، راهداری، اعتبارت 
تملیکی، حوزه شهری، هرمزگان  صاحب رتبه های 
خوب کشــور شده که الزم اســت از تالش مدیران 
دســتگاه های اجرایی در ســال اخیر تشکر کنم.وی 
تصریح کرد: مدیران از فرصت تعطیالت پیش رو برای 

برنامه ریزی برای سال جدید استفاده کنند و طرح های 
ویژه  توسعه ی استان در حوزه تحت مدیریت خود را 
آماده کنند و برنامه های خود را بنویسند.نماینده عالی 
دولت در هرمزگان گفت: هرمــزگان در حوزه های 
مختلف نیازمنــد طرح و ایده های جدید اســت که 
بتواند روند توســعه اســتان را با جهش مواجه کند، 
تاکید ما بر روی پروژه های رشــد یا زیرساخت های 
مرتبط با رشــد اســت.وی ادامه داد: در سال جدید 
باید تمرکز بر افزایش اشــتغال زایی در روستاها باشد 
تا بتوان از این طریق جمعیت را در روســتاها حفظ 
 کــرد و این مهم  نیازمند  برنامه ریزی برای توســعه 
مناطق روســتایی و انجــام کارهای مانــدگار در 
روستاهاســت.مهندس دوستی با تاکید بر اینکه تمام 
برنامه ریزی ها برای سال آینده باید با توجه به توسعه 
پایدار در سراسر استان باشد گفت: در حال حاضر نقشه 

 توسعه صنعتی هرمزگان با نظر مشاور همراه با ترسیم 
افــق های پیش رو در حال تدوین اســت تا پس از 
تدوین این نقشه، مدیران دستگاه های اجرایی بدانند با 
بودجه سازمان خود چگونه به توسعه استان کمک کنند.

وی با اشاره به تحوالت بین المللی و افزایش ارتباطات 
 ایران با کشــورهای مختلف و قوی شــدن حضور 
سرمایه گذاران در استان نیز  گفت:تمام فرصت های 
ســرمایه گذاری اســتان در بخش های مختلف باید 
احصاء و به ســرمایه گذاران معرفی شود.اســتاندار 
هرمزگان با تاکید بر لزوم تسریع و تسهیل امور مرتبط با 
سرمایه گذاران در استان گفت: تمام دستگاه ها موظف 
هستند برای سال جدید بسته های سرمایه گذاری را 
طراحی و آماده کنند، در سال جاری ایناتفاق در حوزه 
کشــاورزی، صنعت و معدن و شیالت رخ داد اما نیاز 

است به سایر حوزه ها هم گسترش داده شود . 

استاندار هرمزگان در شورای برنامه ریزی : 

برنامه ريزی ها برای سال آينده توجه به توسعه پايدار در سراسر استان باشد

سال 1401در هرمزگان با فرازونشیب هایش گذشت. در 
اغتشاشات پاییز، مردم هرمزگان با اغتشاشگران همراهی 
نکردند و تعدادی بســیار اندک از افراد که بیشتر جوان و 
نوجوان بودندکه تحت تاثیر رسانه های خارجی قرار گرفته 
بودند، با برنامه های دشمنان قسم خورده انقالب همراهی 
کمی کردند و از طرفی این موضوع نشان داد که از بخش 
فرهنگی ومذهبی و فرهنگ سازی در  کشور غفلت شده 
و این موضوع منجر به آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
شده است و بایستی از این بخش غفلت زدایی شود. البته 
 در بهمن ماه با عفو رهبری در کشــور، مجازات بیشــتر 
 این محکومــان و مجرمان بخشــیده شــده و موجب 
خوشحالی شان شــد. در حوزه نهضت ملی مسکن در 
بندرعباس نیز متاســفانه مشــکل الحاق زمین به شهر 
بندرعباس حل نشــد وایــن طرح در این شــهر وارد 
 فاز اجرا نشــد؛ گرچــه انتظار می رفت برای ســاخت 
خانه های ویالیی یک طبقه در بندرعباس برنامه ریزی 
شــود که متولیان مربوطه به این مقوله اعتقادی نداشته و 
معتقدند که طرح بایستی بصورت آپارتمان سازی اجرایی 
شود که البته در سایر مناطق کشور عزم بر ویالیی سازی 
است و اتفاقا امام جمعه قم هم بر ویالیی سازی در این شهر 
تاکید کرد. اراضی مازاد ادارات نیز برای اجرای این طرح 
ملی واگذار نشد. در حوزه صنایع و بنگاه های اقتصادی 
و نقش آفرینی شــان در رفع محرومیت هرمزگان که این 
اســتان در فقر و فالکت و بیکاری رتبه نخست کشوری 
را به خود اختصاص داده است، نیز اقدامات اثرگذاری را 
شــاهد نبودیم و جذب نیرو از خارج از استان در صنایع 
همچنان ادامه داشته)فقط دو هفته قبل ثبت نام برای آزمون 
استخدامی شرکت نفت ستاره با اولویت بومی انجام شد(  
و فقط با پیگیری دستگاه قضایی، استانداری، امورمالیاتی 
و...، پرونده های تعدادی از صنایع فعال در استان از سایر 
استان ها به هرمزگان برگشت داده شد تا براساس قانون 
مالیات های مستقیم، مالیات مستقیم  و مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض شان را در استان پرداخت کنند. موضوع 
دیگر اینکه در ســال جاری گزارش های متعددی را در 
خصوص واگــذاری مراکز و کارگاه های فنی وحرفه ای 
به بخش خصوصی و همچنین گماردن مدیران غیربومی 
از بعد از انقالب تاکنون بر مســند اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان و بی توجهی آنها به مهارت آموزی 
جوانان هرمزگان که منجر به کسب رتبه نخست بیکاری 
وفقر وفالکت هرمزگان در کشور شده است، منتشر کردیم 
 که متاسفانه به این موضوع نیز توجهی نشد و بی توجهی به 
مهارت آموزی نتیجه اش هم این شــده است که جوانان 
هرمزگانی به ســمت مشاغل کاذب و قاچاق می روند و 
جان خودشان ودیگران را به خطر می اندازند و کشته های 
زیادی را در این بخش داریم و برای انتقال سوخت بصورت 
قانونی مانند طرح رزاق که در سایر استان ها اجرا می شود، 
 در هرمزگان اقدامی صورت نگرفته است. در حوزه محالت 
حاشیه ای و بافت های فرسوده در نیمه دوم سال ثبت نام 
 از متقاضیان صدور ســند امالک شان که قبل از سال 94 
می باشد، آغاز شد و تا پایان سال ادامه یافت و همچنین قفل 
 صدور سند در مناطق ساحلی در حریم ۶0متر دریا نیز با 
پیگیری های مســئوالن استان باز شد. مشکل سرویس 
مدارس همچنان الینحل ماند و پس از ماجرای مسمومیت 
دانش آموزان در یکــی از مدارس بندرعباس، برخی از 
والدین از فرستادن فرزندان شان به مدرسه امتناع کردند 
و دو هفته انتهای ســال و دو هفته ابتدای سال آینده که 
دانش آموزان از سرویس مدرسه استفاده نمی کنند، برخی 
شرکت های سرویس مدرســه عنوان می کنند در مورد 
نحوه اخذ کرایه این مدت به آنها بخشنامه ای ابالغ نشده 
است. در سال جاری تغییرات مدیریتی چندانی نداشتیم 
 و بیشــتر مدیران دولت قبل همچنان بر مسند مدیریت 
مانــده اند وبرخی از مدیران ضعیف بکار گرفته شــد و 
 به همین دلیل نام هرمزگان از محرومترین اســتان کشور 
خارج نشد و در فقر و فالکت و بیکاری همچنین صدرنشین 
استان های کشور هستیم و از آن طرف وزارت فرهنگ و 
ارشاد، هرمزگان را در لیست استان های برخوردار خواند تا 
توزیع آگهی های دولتی بین مطبوعات بر این اساس باشد 
و از طرفی دیگر در توزیع آگهی ها ناعدالتی را شاهد بودیم 
که متولی توزیع آگهی عنوان کرد براساس دستورالعمل، 
اداراتی که خودشان نام رسانه را برای چاپ آگهی تعیین 
می کنند، موظفیم آگهی را به همان رسانه ارسال کنیم واز 
 سهمیه آگهی اش کســر نمی شود که این موضوع باعث 
می شود به برخی نشریات آگهی بیشتری خارج از سهمیه 
داده شود و رانت هایی در این بخش ایجاد شودو ضرورت 
دارد این رویه اصالح شود. در اسفند ماه قرار بود هرمزگان 
باری دیگر میزبان دور دوم سفر رئیس جمهور به استان 
باشد که این برنامه لغو شد واحتماال در اوایل سال آینده 
رئیس دولت و وزرا به استان سفر کنند. در حوزه درمان نیز 
مردم همچنان با مشکالت فراوانی مواجهند وهزینه سنگین 
درمان باعث شده است برخی بیماران نتوانند خودشان را 
درمان کنند ویا روند درمان شان را تکمیل کنند و ضرورت 
دارد مراکز درمانی خیریه در استان احداث شود وهمچنین 
خیرین مسکن ساز برای محرومان مسکن بسازند؛ زیرا 
برخی حتی توان رهن و اجاره خانه را هم ندارندبسیاری 
از خانواده ها در روســتاها و محالت حاشــیه ای برای 
معیشــت و تحصیل فرزندان شان درمانده شده اند و نیاز 
به حمایت بیشــتر دارند. شرایط بگونه ای است که حتی 
نهادهای حمایتی نیز نمی توانند حمایت های الزم و کافی 
را از مددجویان شان داشته باشند و مستمری کاملی را به 
ایتام و محسنین بدهند وصنایع استان بایستی در راستای 
مسئولیت های اجتماعی شان از این محرومان و نهادهای 

حمایتی حمایت بیشتری داشته باشند .
  علی زارعی

فرارو نشیب های هرمزگان در سال 1401

 گروه خبر //  مدیرکل تامین اجتماعی 
هرمزگان با اشاره به  پرداخت هدیه 
از طریق  بیمه شــدگان  به  ازدواج 
ســامانه خدمات غیرحضوری این 
سازمان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۲ هــزار و ۹۰ مورد هدیه 

ازدواج به متقاضیان این اســتان 
پرداخت شده است . 

  عباس اکبری افزود: امکان مراجعه به 
تامین  سازمان  رسمی  کارگزاری های 
اجتماعــی هرمزگان بــرای دریافت 
 هدیــه ازدواج از درگاه غیرحضوری 
فراهم اســت و متقاضیــان می توانند 
با مراجعــه به ایــن درگاه به آدرس

es.tamin.ir درخواســت خود را 
ثبت کنند.وی با اشاره به اینکه امسال 
تعهــدات کوتاه مدت 74  قالــب  در 
میلیارد تومان هدیــه ازدواج به بیمه 

شدگان پرداخت شده است، بیان کرد: 
بیمه شدگان  به  ازدواج  هدیه  پرداخت 
جزو تعهدات قانونی ســازمان تامین 
 اجتماعی نیست اما این نهاد در راستای 
خدمت رسانی بیشتر به مردم، این کار 
را در حیطه کاری خود قرار داده است.

هرمزگان  اجتماعــی  تامین  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: در صورت بهره مندی 
از شــرایط مقــرر در قانــون تامین 
اجتماعی و وجود اطالعات مربوط به 
ازدواج متقاضی در سامانه ثبت احوال، 
سند پرداخت هدیه ازدواج به صورت 

هوشمند صادر و برای واریز به اداره کل 
امور مالی ســازمان تامین اجتماعی 
ارســال می شــود.اکبری ادامه داد: در 
صورتی که اطالعات مربوط به ازدواج 
بیمه شده در سامانه ثبت احوال موجود 
نبوده یا با اطالعات عقدنامه مغایر باشد، 
متقاضی بایــد با مراجعه به مرکز ثبت 
احوال نسبت به ثبت یا اصالح اطالعات 
ازدواج اقــدام کند تا در مراحل بعدی 
زمینه پرداخت هدیه ازدواج از طریق 
درگاه غیرحضوری فراهم شود.وی با 
تشریح شرایط کلی برخورداری از این 

خدمت، یادآورشد: کمک هزینه ازدواج 
هدیه ای است که از سوی سازمان تامین 
اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایطی 
که برای نخستین بار تشکیل خانواده 
می دهند، پرداخت می شود و میزان آن 
نیز معادل یک ماه متوسط حقوق بیمه 
شده است.به گزارش ایرنا ؛ این مسئول 
اضافه کرد: بیمه شده باید در پنج سال 
پیــش از ازدواج، حق بیمه 720 روز 
کاری خود را به شعبه تامین اجتماعی 
پرداخته باشد تا کمک هزینه ازدواج به 

وی تعلق بگیرد .

پرداخت 2 هزار هدیه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی هرمزگان

خبر

گروه خبر // سرپرســت اداره کل شــیالت 
هرمزگان با اشــاره به اهمیت رعایت فصول 
صید و دســتورالعمل های صید و صیادی، 
تقویم ممنوعیت صید در آب های هرمزگان در 

سال 14۰۲را اعالم کرد .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ، مســعود بارانی 
گفت:صید هامور ماهیــان از اول فروردین ماه تا 
پایان اردیبهشت ماه سال 1402 در آب های این 
استان ممنوع اســت.بارانی اظهار داشت: براساس 

این تقویم صید حلوا سفید از 15 فروردین تا پایان 
اردیبهشت و صید ماهی حلوا سیاه و شوریده نیز 
از اول اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه 1402 در 
صیدگاه های این استان واقع در آب های نیلگون 
خلیج فارس و دریای عمان ممنوع اعالم شــده 
است.سرپرســت اداره کل شیالت هرمزگان زمان 
ممنوعیت صید میش ماهیان را نیز از15 مردادماه تا 
پایان شهریورماه سال آینده اعالم کرد.مسعود بارانی 
با بیان اینکه ممنوعیت صید در روش مشتا نیز از 

1۶ فرودین تا پایان اردیبهشــت ماه سال جاری 
است تصریح کرد: صید میگو نیز در استان هرمزگان 
در تمام طول سال به جز فصل صید میگو)حدود 
اوایل مهرماه به مدت 45 روز( ممنوع است.هر گونه 
صید ، خرید ،فروش،حمل و نگهداری این آبزیان 
در زمان ممنوعیت جرم محســوب می شود و از 
طریق مراجع قضایی قابل پیگرد اســت .بارانی با 
تاکید بر رعایت تقویم فصول ممنوعیت صید اظهار 
کرد: شیالت هرمزگان همه ساله با توجه به فصل 

تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه های ارزشمند در 
فصل بهار، نســبت به اعالم زمان ممنوعیت صید 

اقدام و اطالع رسانی می کند .

اعالم تقویم ممنوعیت صید در آب های هرمزگان 

سرمقاله
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حسن سیالوی ســرویس استان ها // استاندار 
خوزستان گفت: قدرت های برتر اقتصادی دنیا 
با توجه جدی به خوشه های صنعتی، کشاورزی، 
آبزیان، منسوجات و صنایع دستی به این جایگاه 

دست یافته اند .
   به گزارش خبرنگار دریا، علی اکبر حســینی 
محراب در آئین افتتاح نمایشــگاه دستاوردهای 
بســیج سازندگی   گروه های جهادی ســازمان 
سپاه حضرت ولی عصر )عج( خوزستان )شکوه 
هجرت( و طالیه داران اقتصاد مقاومتی در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی خوزستان اظهار کرد: 
امروز مشاغل خانگی و کوچک با کمترین هزینه 
و بیشترین تالش، محصوالتی که تولید کرده اند به 
نمایش گذاشته و یک نمایشگاه بین المللی را که 
همیشه شرکت های بزرگ با سرمایه گذاری های 
ســنگین آن را پر می کردند و محصوالتشان را 

به نمایش می گذاشــتند تشــکیل داده اند که این 
نشــانه اراده قوی آنها در کشور است.وی افزود: 
ان شاءاهلل شهروندان ما در استان با استقبال خوب 
و خریدهایشــان به این افراد بابت زحماتی که 
برای خودکفایی کشــیده اند، کمک کنند.استاندار 
خوزستان گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی 
و اقتصاد روســتایی یعنی حضور مردم و هر جا 
مردم، جوانان، دختران و پسران ما ورود می کنند 
و با استفاده از ذهنیت فعال خودشان به طراحی 
می پردازند، کنار هم جمع می شــوند و کاری را 

شروع می کنند؛ نتایج خیلی خوبی حاصل شود.
حسینی محراب با بیان اینکه اساسًا صنایع بزرگ 

از صنایع کوچک نشأت می گیرند، تصریح کرد: 
آنچه در کشــورهای رو به رشد و کشورهایی که 
امروز با برنامه های خود توانسته اند رتبه های اول 
تا سوم اقتصاد در دنیا را به دست آورند، می بینیم 
نتیجه توجه به خوشــه های صنعتی، کشاورزی، 
آبزیان، تولیدات، منسوجات و صنایع دستی بوده 
اســت.وی اضافه کرد: تمام این افراد می توانند 
چرخه اقتصاد را به حرکت در بیاورند و تولیدات 
خود را با نیاز کارگاه های کوچک و متوســط که 
در استان هایشان وجود دارد متناسب کنند و بعد 
از ایــن، صنایع کوچک در پیوند با صنایع بزرگ 
می توانند حرکــت رو به رشــد را انجام دهند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: هرچه این صنایع 
کنار هم قرار گیرند و هزینه های تولید را پایین تر 
بیاورند قدرت رقابت پیدا می کنند از طرفی بسیج 
سازندگی زحمات بسیار زیادی کشیده تا دست و 
پای دالالن و واسطه ها را قطع کند و بازارچه های 
خانگی را به صورت دائم داشــته باشند.حسینی 
محراب با بیان اینکه ان شــاءاهلل این نمایشگاه ها 
به صورت فصلی برگزار شود، خطاب به فعاالن 
صنایع کوچک اظهار کرد: این سرمایه ملی در این 
نمایشگاه و نمایشــگاه های دیگر شهرستان های 
استان در خدمتتان اســت و استقبال می کنیم که 
تشریف بیاورید، تولیدات و محصوالت خود را به 

نمایش بگذارید.وی با اشاره به اینکه به تولید نیاز 
داریم، بیان کرد: وقتی شما تولید ملی را باال ببرید 
یعنی افزایش تولید ملی را هدف قرار داده اید و ما 
به همه خواسته هایمان می رسیم؛ پس کاری کنید 
تولیداتتان گســترش پیدا کند و افراد بیشتری با 

شما همکاری داشته باشند .

استاندار خوزستان:

قدرت های برتر اقتصادی به خوشه های صنعتی توجه داشته اند

معاون سیاسی استاندار :
۹۰ تولیدکننده پوشاک ایرانی- اسالمی 

در بوشهر فعال هستند
   سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار بوشــهر گفت: بررسی های میدانی در خصوص 
شناسایی تولیدکنندگان پوشــاک ایرانی-اسالمی در سطح استان در 
حدود 90 تولیدکننده، طراح و خیاط است. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
اکبر پورات در نشست شــورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار 
کرد:  به همین جهت در راســتای توسعه و ارتقاء این بخش، برگزاری 
دوره های توانمندســازی برای تولیدکنندگان پوشاک ایرانی-اسالمی 
در استان ضروری است.وی افزود: همچنین پرداخت تسهیالت برای 
توانمندسازی 1۶ واحد تولیدکننده پوشاک ایرانی-اسالمی در استان باید 
مورد توجه و حمایت الزم قرار گیرند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار بوشهر یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد 4 نمایشگاه 
عفاف و حجاب با عنوان گوهرشــاد با حضور تولیدکنندگان پوشاک 
ایرانی- اسالمی در سطح استان بوشهر برگزار شده که آخرین نمایشگاه 
از تاریخ 20 تا 29 اسفند ماه 1401 در حال برگزاری است.پورات بیان 
کرد: یکی از اقدامات فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب، برگزاری دوره 
آموزشی مرتبط با عفاف و حجاب در سطح ادارات و مراکز دولتی است 

که باید جهت اجرای آن برنامه ریزی الزم صورت گیرد .

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد
اجرای طرح » از مزرعه تا سفره « 

در بازارچه نوروزی جهاد کشاورزی یزد
  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان یزد از اجرای طرح »از مزرعه تا سفره« در بازارچه 
نوروزی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان یزد خبر داد . به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ سیدابوالفضل وکیلی هدف از برپایی نمایشگاه نوروزی 
را رساندن محصوالت کشاورزی و دامی استان با کیفیت باال و قیمت 
مناسب به دست مصرف کننده دانست.وی عنوان کرد: به دلیل نزدیک 
شدن به ایام پایانی سال و نیز فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، نمایشگاه 
عرضه کاالهای ضروری خانوار تا 29 اسفند ماه از ساعت 1۶ الی 21 
 در محل سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در بلوار دانشجو برگزار 
می شــود.وی با اشــاره به اینکه محصوالت کشاورزی استان باید به 
صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، افزود: سعی بر این 
اســت که محصوالت سالم و با کیفیتی که در استان تولید می شود به 
صورت مستقیم و بدون واسطه توسط سازمان جهاد کشاورزی به دست 
مردم برســد.وکیلی عنوان کرد: کاالهای عرضه شده در این نمایشگاه 
شامل گوشت گوســفندی، گوشــت مرغ، تخم مرغ، گوشت کبک، 
بلدرچین، انواع میوه جــات، محصوالت گلخانه ای، خرما، داروهای 
گیاهی، برنج و شکر تنظیم بازار، عسل و انواع روغن های گیاهی است .

 
سازمان فرهنگی شهرداری یزد برگزار می کند

روایت نوروزی آداب و رسوم یزدی ها در موزه های زنده بافت تاریخی
 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری یزد از برپایی »موزه هایی 
زنده« در بافت تاریخی یزد طی ایام نوروز و 
و  و آداب  تاریخ  معرفی هنرمندانه روایتها، 

رسوم یزدی ها در این قالب خبر داد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ "محمد فکری 
" ضمن اشاره به استقبال خوب شهروندان و 
مسافران نوروزی از برنامه های شهرداری در 
نوروز گذشــته، گفت: امسال نیز برنامه های 
متنوع و جذابی از ســوی سازمان فرهنگی 
 اجتماعی ورزشــی شــهرداری یــزد برای 
نوروز 1402 تدارک دیده شده ولی با توجه 
به تقارن بهار طبیعت و بهار قران یکســری 
ویژه برنامه ها نیز به برنامه های گذشته افزوده 
شــده اســت.وی یکی از این ویژه برنامه ها 
را برگزاری »موزه زنــده« در نقاط مختلف 
بافت تاریخی شــهر با هدف معرفی آداب و 
هویت یزدی ها، هم به شــهروندان این شهر 
میــراث جهانی و هم بــه میهمانان نوروزی 
آن ذکــر کرد.وی در این بــاره تصریح کرد: 
برنامه »موزه ی زنــده« در قالبهای مختلف 
شامل صنایع دستی و مشاغل یزدیها، مفاخر 
و بزرگان یزد، روایت هــا و تاریخ یزد و نیز 
آداب و رســوم مردم این دیار برگزار خواهد 
شــد.فکری در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه 

موزه زنده در بخش صنایع دستی به هنرهایی 
مانند اجرای سفالگری، میناکاری، سرامیک، 
کاربافی، شال بافی، زیلوبافی، چرم دست دوز 
و دست سازه ها مســی و زیورآالت مسی، 
زیورآالت منجوق، قالی بافی، ظروف فیروزه، 
نیز  نقاشی پارچه، گوهرتراشی، پاپیه ماشه و 
مشاغلی مانند حصیربافی، حناسایی)مازاری(، 
آهنگری و مسگری می پردازد که این برنامه ها 
در اماکن مختلفی مانند خانه حیرانی، محوطه 
مجاور زندان اسکندر و احتمااًل بازارچه خان 
برگزار خواهد شــد.وی در مورد موزه بخش 
مفاخر و بزرگان این ویژه برنامه نیز گفت: این 
برنامه به معرفی مفاخری مانند آیت اهلل وزیری، 
میرزا محمدتقی خــان بافقی، فرخی یزدی، 

ســید رکن الدین و مهدی آذر یزدی با روایت 
زندگی نامــه و اقدامات آنان خواهد پرداخت 
که این برنامه نیز با توجه به شــخصیت مورد 
نظر در مکانهای مختلف بافت تاریخی برگزار 
 خواهد شــد.وی در همیــن رابطه از معرفی 
آیــت اهلل وزیری در ورودی مســجد جامع 
 یزد و مقابل کتابخانه وزیری یا معرفی ســید 
رکن الدین در میدان وقت الساعه خبر داد.این 
مســئول گفت: موزه زنده در بخش روایت ها 
و تاریخ بــه موضوعات مختلفی در این باب 
خواهد پرداخت و شــامل بخشــهایی مانند 
روایت حســینیه وقت الســاعه، روایت اذان 
مسجد جامع و نیز داستانهایی با موضوعات 
آب انبارهــای یزد اســت.فکر بخش آداب 

رسوم مردم یزد را دیگر بخش ویژه برنامه ی 
نوروزی »مــوزه زنده« ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری یزد خواند و 
گفت: این بخش شامل معرفی زندگی روزانه 
مردم قدیم یزد در پارک مقابل زندان اسکندر، 
بیــان روایت پخت آش و نان ســوروک در 
حسینیه شاه ابوالقاسم واقع در بافت تاریخی 
که در ایام ماه رمضان همراه با پخش افطاری 
خواهد بود و نیز روایــت وقفیات خاص و 
روایت زورخانه و آداب پهلوانی اســت.وی 
از دیگر برنامه های این بخش را پرداخت به 
گردشــگری خوارک یزد ذکر و تصریح کرد: 
روایت شیرینی جات سنتی و روایت قهوه امام 
حســینی یا قهوه ی یزدی از دیگر برنامه های 
موزه زنده اســت.وی روایت خشــت مالی، 
روایت حالجی و پنبه زنــی، روایت کودک 
روزنامه فــروش، روایتهای جذاب اوســتا 
 رضا چرخی، روایــت چینی بندزنی، روایت 
بازی هــای قدیمی  گیــوه دوزی و روایت 
کودکان و مردم یزد و روایت چاووشی خوانی 
را از دیگر این بخشها خواند.مسئول اجتماعی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
یزد در پایان ضمن اشــاره به تاکید بر ارائه و 
اجرای خوب و با کیفیت این برنامه ها، گفت: 
موزه زنده یزد از 27 اسفندماه تا 12 فروردین 

ماه برگزار خواهد شد .

راه اندازی سامانه انتظار
 برای اتوبوس های مسافری بوشهر

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //معاون حمل و 
نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر 
خبر داد: باتوجه به آغاز سفرهای نوروزی سامانه انتظار 

برای اتوبوس های مسافری راه اندازی شده است . 
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی شــهابی در جمع 
خبرنــگاران اظهار کــرد: باتوجه فرارســیدن تعطیالت 
نوروزی و افزایش مسافران جاده ای، تمام ظرفیت بخش 
حمل و نقل عمومی اســتان به کار گرفته شده تا بهترین 

خدمات به مردم ارائه شود.
   وی از راه اندازی ســامانه انتظار بــرای اتوبوس های 
مســافری در اســتان خبــر داد و تصریــح کــرد: این 
 ســامانه در وب سایت پایانه های مســافری قرار دارد و 
مســافران نوروزی با ثبت نــام در آن و درصورت نبود 
اتوبوس، در اولویت سفر با سرویس های فوق العاده قرار 

می گیرند.
   این مقام مســئول افزود: متقاضیان بلیط اتوبوس برای 
سفرهای نوروزی می توانند با مراجعه به بخش رزرواسیون 
در لیست انتظار برای تهیه بلیت قرار بگیرند و در صورت 
تکمیل شــدن ظرفیت اقدام به انجام ســفر یا ســرویس 

فوق العاده کنند.
  معــاون حمل و نقل اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای بوشهر در پایان توضیح داد: عالوه بر این سامانه 
طراحی و راه اندازی بارکدهای هوشمند نیز توسط سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اجرا شده که این بارکدها 
روی تمــام بلیت ها درج شــده و مســافران در صورت 
نارضایتی از عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی با اسکن 
این بارکدها بالفاصله می توانند شکایات خود را در سامانه 

ثبت و کد رهگیری جهت پیگیری دریافت کنند .

علیرضا حائری زاده سرویس اســتان ها // نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد گفت: نشــر 
محتواهای فرهنگی با موضوعات مختلف برای نشر در 

فضای مجازی ضروری است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ، آیت اهلل محمدرضا ناصری 
در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس استان با اشاره 
به اقدامات خوبی که در زمینه شــهدا انجام شده افزود: 
برنامه هایی که با محوریت شــهدا تدارک دیده می شود 
باید در مساجد و حسینیه ها افزایش یابد تا مردم آشنایی 
بیشــتری با سیره شهدا پیدا کنند.وی با تاکید بر اهمیت 
بصیرت افزایی در شرایط امروز جامعه ادامه داد: این مهم 
باید در مساجد و در جمع مردم و سایر مراکزی که مردم 
تردد و اجتماع بیشــتری دارند، تقویت شود.امام جمعه 
یزد با قدردانی از اقدامات در حوزه ایثار و شــهدا بیان 
کرد: خاطرات رزمندگان اغلب جذاب و اثرگذار است 
و این خاطرات باید در قالب فیلم ها یا نوشته های کوتاه 

منتشر شود.ناصری با بیان اینکه در وصایای شهدا نکات 
ارزشمند بسیاری وجود دارد، اظهار داشت: بخش های 
اثرگذار وصایای شهدا را می توان جمع آوری کرد و در 
قالب یک کتابچه منتشــر کرد تا به راحتی در دسترس 
دیگران قرار گیرد.وی گفــت: باید کار به نحوی انجام 
شود که به جز مخاطبان دائمی، روزنه ای برای اثرگذاری 
بر سایر اقشــار جامعه باز شود تا گستره نشر محتواها 

افزایش یابد.
  امام جمعه یزد یادآور شد: طینت مردم پاک و بکر است 
بنابراین می توان با اثرگذاری بر آنها، راه نفوذ بیگانگان 
و اثرگذاری دشمنان را مسدود کنیم.ناصری تاکید کرد: 
سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه باید طالب خوش 
فکر و خوش بیان را شناسایی و تربیت کنند تا این افراد 
در بین مردم فعالیت کنند و بر آن ها اثر مطلوب بگذارند.

وی در مورد نوروزبیان کرد: باید به نحوی برنامه ریزی 
شود که حرمت شهر دارالعباده یزد و حسینیه ایران حفظ 

شــود و افراد به اسم گردشگری، با بی حجابی یا روزه 
خواری حرمت شکنی نکنند.

  بر اســاس آمار موجود پنج میلیون ایرانی در جنگ 
تحمیلی شــرکت کردند که از این تعداد افزون بر 220 
هزار نفر به شــهادت رســیدند.از میان شهدای جنگ 
 تحمیلــی، 1۶ هزار نفــر در جریان بمبــاران مناطق 
مسکونی شهید شدند و بقیه در جبهه های نبرد به شهادت 

رسیدند.
  در دفاع مقدس ۸5 هزار نیروی بســیجی و 4۸ هزار 
ارتشی، بیش از 33 هزار دانش آموز و بیش از سه هزار 
و 500 دانشجو به شهادت رســیدند.در این دوران ۸۸ 
مسیحی، 1۸ کلیمی و 9 زرتشتی در دفاع از خاک میهن 
شهید شدند و دو هزار تبعه غیر ایرانی نیز با حضور در 
جبهه های نبرد در مقابل عراق به شهادت رسیدند.استان 
یزد با یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت چهار هزار 

شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است .

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
اســتان کرمان گفت:  و صنایع دستی 
با ۵۱۷۲  بوم گــردی  اقامتــگاه   ۳۴۰
تخت آمادگــی الزم را برای میزبانی از 

مسافران و گردشگران نوروزی دارد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ فریدون فعالی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اســتان 
اقامتگاه های  داشــتن  زمینه  در  کرمان 
بوم گردی دارای رتبه اول کشــور است 
 و به همین ترتیب می تواند تعداد زیادی

 از گردشگران و مســافران را میزبانی 
کند.

  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
تعداد  افزود:  کرمان  استان  صنایع دستی 

باالی این اقامتگاه ها موجب شــده که 
بین مدیران آنها در زمینه ارتقاء کیفیت 

خدمات رقابت ایجاد شود بطوریکه در 
کمتر اقامتگاهی می بینید که دارای غرفه 

صنایع دستی و محصوالت طبیعی نبوده 
و پرســنل آنها آموزش های الزم را در 
خصوص میزبانی از مهمان های نوروزی 

ندیده باشد.
   او ادامه داد: خوشبختانه در دورترین 
نقطه اســتان کرمان مکانی برای اقامت 
گردشگران و مســافران وجود دارد که 
بــا دلگرمی پذیرای آنهــا خواهد بود.
فعالی خاطرنشــان کرد: بیشترین تعداد 
اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان های 
کرمــان، بافــت، زرنــد، جیرفــت و، 
شــهربابک قرار دارد که نظارت بر آنها 
 از یک ماه گذشته آغاز شده و تا پایان
 13 فروردین مــاه 1402 ادامه خواهد 

داشت .

امام جمعه یزد : 

محتواهای فرهنگی اثرگذار در فضای مجازی انتشار یابد

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان اعالم کرد

آمادگی ۳40 اقامتگاه بوم گردی برای میزبانی از مسافران نوروز

 

خبر
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فرهنگ وهنر

مصلی، میزبان سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران شد 
  گروه فرهنگی // معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از انتخاب مصالی بزرگ امام خمینی)ره( به عنوان محل برگزاری ســی  و  
چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد . یاسراحمد وند، 
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره محل برگزاری 
سی  و  چهارمین دوره نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران بیان کرد: سی و 
چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، اردیبهشت ماه در مصالی 
بزرگ امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.وی افزود: در سال جاری بعد از 
نمایشگاه سی و سوم در تیر ماه  با رئیس شورای اسالمی شهر تهران، درباره 
نیاز های و شــرایط الزم برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
مکاتبه شد. چنانچه مجموعه نمایشگاهی »شهر آفتاب« امکانات الزم برای 
میزبانی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را دارد، اعالم شود. شهریور ماه، این 
نامه از سوی رئیس شورای شهر تهران پاسخ داده شد.احمدوند ادامه داد: 
به ضمیمه این نامه توضیحات مدیر عامل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب 
ارسال شده بود. در این نامه به فراهم آوری امکانات الزم برای میزبانی این 
مکان اشاره شــده بود؛ از جمله ایجاد فضای مسقف کافی، رفع مشکالت 
 دسترســی و اصالح معابری منتهی به مجموعه همچنین امکانات حمل 
و نقل عمومی.رئیس سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: در 
پاییز نیز در چند نوبت از مجموعه نمایشــگاهی »شهر آفتاب« بازدید به 
عمل آمد و همکاران معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز به طور مرتب درباره این موضوع، گــزارش ارائه می کردند. احمد وند 
با اشــاره به ادامه مکاتبات و جلسات متعدد با مسئوالن مدیریت شهری 
در طول ســال جاری، گفت: در نهایت با تصویب شورای سیاست گذاری 
نمایشگاه و نظر دستگاه های همکار برای برگزاری نمایشگاه، تصمیم براین 
شد، سی وچهارمین دوره بزرگترین رویداد فرهنگی کشور در »شهر آفتاب« 
برپا شود. این تصمیم طی مکاتبه ای به شهرداری تهران اعالم شد. شهرداری 
تهران اعالم کرد، مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب، در بازه زمانی 20 تا 30 
اریبهشت   ماه سال 1402 میزبان نمایشگاه صنعت نفت خواهد بود و امکان 
میزبانی از نمایشگاه کتاب تهران در این تاریخ وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت 
شــهری پیشنهاد کرد، تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب به بعد از این تاریخ 
باشد. قبل از این تاریخ نیز اعالم شده بود، مجموعه به دلیل انجام عملیات 
عمرانی آمادگی برای میزبانی را ندارد.  معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با اشاره به بررسی پیشنهاد مدیریت شهری ادامه داد: این 
پیشــنهاد با حضور مدیران شهری، در جلسات متعدد بررسی شد. امکان 
برگزاری نمایشگاه کتاب در خرداد ماه به دلیل تالقی با ایام ارتحال حضرت 
امام خمینی)ره(، آغاز فصل امتحانات مــدارس، همچنین برگزاری ادوار 
مختلف این رویداد در اریبهشت ماه و تعیین این ماه، در تقویم فرهنگی کشور 
و نمایشگاه های بین المللی و حضور مهمانان خارجی وجود ندارد.احمد وند 
گفت: درخواست داشتیم، نمایشگاه نفت در تاریخ دیگری برگزار شود که 
موافقت نشد؛ بنابراین با تصمیم شورای سیاست گذاری سی وچهارمین دوره 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی برگزار خواهد شد . 

    *  

گروه فرهنگی // مردم هرمــزگان براي برگزاري 
 عید نــوروز کــه به عنــوان نوروز باســتان و 
رنگین کمان فرهنگ ایراني مشهور است، همچون 
سایر ایراني ها از اوایل اسفندماه هرسال )یك ماه 
قبل از فرارسیدن عید( شــروع به خانه تكاني و 
نظافت منزل، کوچه و شــهر و خرید لباس هاي نو 
براي خود بویژه براي کودکان ونوجوانان مي کنند 
تا سال جدید را با شور و شوق ویژه اي به سر کنند . 
   در هرمــزگان مــردم روز عیــد در خانه بزرگ 
 فامیــل دور هم جمع می شــوند و با بــه تن کردن 
جامه ی نو، خواندن دعای نوروزی درکنار سفره هفت 
ســین و عیدی گرفتن کوچکترها از بزرگترها و دید 
وبازدید از اقوام، همســایه ها وآشنایان این عید را به 
همدیگر تبریک می گویند. پیش از این نیز اگر فردی 
توانایی خرید لباس نو را نداشت تکه ای نخ یا پارچه ای 
نو بر لباس خود سنجاق می کرد و زنان جوان با حنا به 
دست و پای خود نقش و نگار می بستند و پیرمردان و 
پیرزنان نیز سر خود را حنا می زدند و در حال حاضر 
نیز حنا زدن دربعضی از روستاهای هرمزگان همچنان 
مرســوم است. قبل از تحویل سال نو مردم هرمزگان 

معتقدند که باید شــیرینی ومیوه در خانه آماده باشد 
که قدیمی ها آن را در) ›کنــدوک‹ که از نخل خرما 
 درست شده و جایی که درآن نان نگهداری می شود، 
 می گذاشــتند( این مواد بدان امید که خیر و برکت از 
خانه شان نرود تا صبح باید دست نخورده بماند وفرد 
نیز در آن شب با شکم خالی نباید بخوابد، چون مادر 
نوروز ) برخی هرمزگانی ها براین عقیده اند که نوروز 
مادر دارد( در آن شب به خانه ها سر می زند و اگر در 
 آن شب کسی با شکم سیر بخوابد روزی فراوان در سال 
مــی گیــرد و شــکم گرســنه از روزی درطــول 
 ســال محروم مــی ماند. یکی دیگر از مرســومات 
هرمزگانی ها در ایام نوروز، ›نوروزخوانی‹ است، به 
این صورت که بچه ها در نوروز ســرودی می خوانند 
 و از طریق آن از پدر و مادر و سایر بزرگترها عیدی 
می گرفتند، ) نــوروز نو باز آمده/ بلبل به آوازآمده/ 
نوروز به صد ناز آمــده/ بابا بده نوروزیم، مادر بکن 
دلســوزیم/ مادر به حق شــیر تو/ در گردنم زنجیر 
تو/ شب ها بخوردم شــیر تو/ بابا بده نوروزیم، مادر 
بکن دلســوزیم/ نوروزیم ده شــاهی اســت/ کمتر 
کنی یک شاهی اســت.( همچنین بعد از عید دیدنی 

مردم با دردســت داشتن شــیرینی و میوه وگالب به 
 مزار اهل قبور بویژه شــهدا و اموات نزدیک حاضر 
می شوند و با روشن کردن عود، شمع، عنبر و پخش 
شیرینی، قرائت فاتحه و قرآن و ریختن گل و گالب 
بر روی قبور مردگان، فرا رسیدن عید نوروز را به آنان 
تبریک گفته و یاد و خاطره عزیزان از دست رفته را 
گرامی می دارند. چیچیکای مم گپو و بپ گپو )قصه 
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها( همراه با شوخی و خنده، 
شب نشینی، خوردن حلوا یا رشته )باللوت( همراه با 
تخم مرغ سرخ شــده در روز عید هنوز در بعضی از 
مناطق اســتان هرمزگان مرسوم است و همچنین در 
گذشته و اکنون نیز در بعضی از روستاهای هرمزگان 
یک روز قبل از سال تحویل مردم پیشانی حیوانات 
خود از جمله گاو، گوسفند، شتر واسب وهمچنین درب 
وپنجره خانه ها را ›گلک‹ نوعی خاک سرخ رنگین می 
کنند و پشم وموی حیوانات خود را می چینند. سیزده 
فروردین یا ســیزده بدر نیز آخرین روز عید به شمار 
می رود و از مهمترین وجه اشتراک فرهنگی سرتاسر 
ایران زمین اســت اما با تفاوتی اندک در هر شــهر و 
روستا برگزار می شود. هرمزگانی ها مانند مردم دیگر 

نقاط برای از بین بردن نحسی سیزده به خارج از شهر 
می روند و البته عده ای از مردم یک روز قبل خانه های 
خود را ترک کرده و به باغ ها، روســتاها، قدمگاه ها و 
زیارت گاه های اطراف شهر می روند و بعد از خوردن 
ناهار به کنار ساحل، چشمه وقنات رفته و به آب تنی 
و بازی وتفریح می پردازند و سبزه ای که با خود بردند 
را گره می زنند تا گره از کارشــان باز شــود. )سیزده 
بــه در/ چارده به تو / درد وبــالی ما توکوتو(. آری 
نوروز تنها یک روز نیست و درهرمزگان که به مهمان 
نوازی مشــهورند، با وجود آب وهوای بهاری، داشتن 
 نعمت دریا، ســواحل و کوه هــای زیبا و بکر، جزایر

14 گانه بویژه قشم، کیش وهرمز، آبشارها، جنگل های 
حرا وچندل، آثار باستانی و بقاع متبرکه این عید حال 
وهوای دیگری دارد و مردم به رســم دیرینه از اوایل 
اسفندماه به پیشواز این عید باستانی می روند. نوروز 
امروز هرمزگان همراه با دیگر نقاط کشور از اسفند ماه 
با خانه تکانی ها و خریدهای سفره هفت سین شروع 
می شود و این استان با وجود 200 منطقه گردشگری 
وآثار باســتانی و داشتن هوای مطبوع بهاری پذیرای 
میلیون ها مسافر از جای جای کشور است که از مراکز 
خرید و مکان های دیدنی ساحل دریا، جزیره هرمز، 

قشم وکیش و صنایع دستی دیدن می کنند . / ایرنا

 آداب و رسوم مردم هرمزگان در ايام عيد نوروز

   

گروه فرهنگــی // وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش 
خواستار »هم افزایی وزارت آموزش و پرورش 
با شبكه کتابخانه های عمومی سراسر کشور« 
شد و پیشنهادهایی را از جمله »ایجاد زنگ 

کتابخوانی در مدارس« مطرح کرد . 
   در خبر پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور آمــده اســت: »محمدمهدی 
اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی 
نامه ای خطاب به یوسف نوری وزیر آموزش و 
پرورش با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های 
عملیاتی و تأثیرگذار میــان نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور و وزارت آموزش و پرورش 
خواســتار هم افزایی میان دو دستگاه شد.وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نامه خود را با سخنی 
از رهبر انقالب آغاز کرده است: »امروز در این 
نمایشــگاه ... به من پیشــنهاد واحدی را ارائه 
کردند و آن این اســت که در مدارس، ساعتی 
برای کتابخوانی گذاشته شــود. فکر خوبی به 
نظرم رسید، این را باید حتمًا وزارت آموزش و 
پرورش بررسی کند و ببیند که چه کار می تواند 
بکند که مثاًل فرض کنید مثل ســاعت انشاء که 
ما داریم، به جای ســاعت انشــاء یا به جای 
ساعت فارسی، ســاعت کتابخوانی بگذارند تا 
دانش آموزان با فرهنگ کتابخوانی آشنا شوند. 
چه به این شــکل که خودشان بخوانند یا معلم 
برای آنها بخواند؛ چه به این شــکل که یکی از 
دانش آموزان بخوانــد و دیگران گوش کنند.« 
اسماعیلی در این نامه تصریح کرده است: »نهاد 
کتابخانه هــای عمومی کشــور«، نهادی کاماًل 
فرهنگی با هویت اسالمی-ایرانی، نافذ و اثرگذار 
بر جامعه اســت که وظیفه مهم آگاهی بخشی، 
اطالع رســانی و زمینه سازی مناسب به منظور 
ارتقای سرانه مطالعه و ترویج کتابخوانی و تحقق 
عدالت دسترسی به کتاب و کتابخانه را در کنار 
مسئولیت تأسیس، تجهیز و بازسازی، توسعه، 
مدیریت، نظارت و ســایر امــور کتابخانه های 

عمومی در سراسر کشــور بر عهده دارد.عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین با ارائه 
گزارشی از فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور و اهتمام این نهاد در سال های گذشته بر 
توسعه ارائه خدمات کتاب محور در کتابخانه های 
عمومی به کودکان و نوجوانان بر هم افزایی میان 
دو مجموعه تأکید کرده است که برکات و ثمرات 
بسیاری را برای آینده سازان میهن اسالمی در پی 
خواهد داشت. رئیس هیئت امنای کتابخانه های 
عمومی کشــور در ادامه پیشــنهادهایی را در 
خصوص اقدامات مشــترک نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور و وزارت آموزش و پرورش 
مطرح کرده است که پی ریزی سیاست فرهنگی 
فعالیت مشترک و همزمان انجام اصالحات در 
نظام تربیتی کتابخوانی از سنین مدرسه، ایجاد 
زنگ کتابخوانی در مــدارس، طراحی ارتباط 
میان مدارس و کتابخانه ها همانند طرح »سفیران 
کتاب« و معرفی کتابخانه های عمومی به عنوان 
مرجع آموزش غیررســمی و مکمل آموزش 

رسمی از جمله آنها هستند.
  محمدمهدی اســماعیلی در بخش دیگری از 
پیشــنهادهای خود بر ایجاد شبکه ها و ترویج 
گزیده محتواهای کتاب محور تولید شده از سوی 
کتابخانه های عمومی در فضاهای مجازی تحت 
اختیار آموزش و پرورش )نرم افزار شــاد و...(، 

مشــارکت در برگزاری مسابقات و پویش های 
فرهنگی و هنری دانش آموزان، ایجاد شــرایط 
و بســتر الزم جهت مشــارکت فرهنگیان و 
دانش آموزان در جشنواره های کتاب محور نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور مانند جشنواره ملی 
کتابخوانی رضوی، دوســاالنه قصه گویی و...  و 
حضور مشاوران مدارس در کتابخانه ها و ارائه 
مشاوره تحصیلی در ایام برگزاری آزمون های 

سراسری تأکید کرده است.
  وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در ادامه 
خواســتار احیای جایگاه کتابدار مدارس شده 
و موضوعاتــی چون فراهم ســاختن حضور 
کتابداران در مدارس در ســاعات مشخص و 
آموزش روش هــای مطالعه و انتخاب کتاب به 
دانش آموزان، برگزاری نشست های کتاب خوان 
در مدارس، برگزاری کارگاه های آموزشــی از 
جمله مهارت نویســندگی و خواندن، رونمایی 
کتاب،  جمع خوانی کتاب و دیدار با نویسندگان 
محلی را پیشــنهاد داده اســت.رئیس شورای 
فرهنگ عمومــی در پایان خواســتار فراهم 
شدن زمینه یک اقدام مشترک، هدفمند، پایدار، 
بلندمدت و اثرگذار بر اساس ظرفیت های ارائه 
شده و محورهای موجود و قابل الحاق میان دو 
دستگاه و اقدام عملی از طریق کارگروه مشترک 

شده است . «

در نامه وزیر ارشاد به وزیر آموزش و پرورش عنوان شد

پیشنهاد ایجاد زنگ کتابخوانی در مدارس

خبر

گروه فرهنگــی // از میــان هنرمندان 
سرشناس سینمای ایران که طی یك سال 
گذشــته دار فانی را وداع گفتند، بودند 
هنرمندانی که در حسرت اکران آخرین اثر 

خود ماندند .
   طی یک ســال گذشته، ســینمای ایران 
ســرمایه های بزرگی را از دســت داده که 
هرکدام در رشــته ای کــه فعالیت می کردند 
جایگاه خاصی داشته و خاطرات دلنشینی 
 را برای سینمادوستان به یادگار گذاشته اند، از 
تهیه کننده و کارگــردان گرفته تا فیلمبردار 
و عکاس سینمایی که هرکدام سهم خود را 
در پیشرفت ســینمای کشور داشتند.همانند 
سال های گذشته برای زنده نگهداشتن یاد و 
خاطره هنرمندانی که طی یک سال گذشته 
از میان ما رفته اند طی گزارشی نام و یاد این 
هنرمندان از دست رفته را ارج می نهد.شاید 
بتوان گفت یکــی از مهمترین نکاتی که بعد 
از درگذشت هنرمندان دیده می شود؛ تالش 
برخی از هنرمندان برای اکران اثر سینمایی 
خود بود و قبل از اینکه بتوانند برای فیلم خود 
پروانه نمایش بگیرند و یا فرصتی برای اکران 
آن بدســت آورند، دیده از جهان فروبستند.

از میان پیشکســوتان سینمای ایران که طی 
یک سال گذشته چشم از جهان فروبسته اند 
می توان به شــکراهلل خالقــی تهیه کننده و 
پخش کننده پیش کسوت سینمای ایران اشاره 
کــرد که در تاریخ 14 فروردین 1401 و در 
سن ۶9 سالگی درگذشت. زنده یاد خالقی 
فعالیت خود در سینما را با مدیریت برخی از 
سینماهای واقع در خیابان الله زار آغاز کرد 
و بعد از آن به عنوان مدیر تولید، تهیه کننده 
و پخش کننده فعالیت خود را در این صنعت 
ادامــه داد.وی در طــول حیاتش با پخش 
بیش از 500 فیلم ســینمایی نقش بسزایی 
در عرضه، اکران و پخش آثار سینمای ایران 
است.بی شک  داشــته   در سالن های سینما 
دوست داران سینما، »ورود آقایان ممنوع« را 
به خاطر داشته و لحظات به یادماندنی را با 
آن به خاطر سپرده اند. زنده یاد داوود امیری 
به عنوان مدیر فیلمبــرداری در این پروژه 
ســینمایی حضور داشت، این هنرمند که در 
 پروژه های دیگر سینمایی چون »گناهکاران«، 

»دلم می خواد«، »پوپک و مش ماشــااهلل« 
نیز حضور داشته اســت، در 5 اردیبهشت 
ماه ســال جاری در 49 سالگی درگذشت.
این هنرمند که در بهمن ماه 1352 در تهران 
متولد شــده بود، عالوه بر فعالیت به عنوان 
مدیر فیلمبرداری، به عنوان دستیار صحنه نیز 
در سینما و تلویزیون فعالیت داشت.از جمله 
چهره های تأثیرگذار سینمای ایران در حوزه 
مقاومت، می توان به زنده یاد نادر طالب زاده 
مستندســاز، تهیه کننده و مجری تلویزیون 
اشاره کرد که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال 
جاری به دلیل نارســایی قلبی در گذشت. 
ایــن هنرمند در طول فعالیت خود در حوزه 
سینما به عنوان دبیر کنفرانس بین المللی افق 
نو، دبیر جشــنواره فیلم عمار شناخته شده 
و از افراد مؤثر در تأسیس شبکه افق سیما 
 و عضو هیأت اندیشــه ورز این شبکه بود.

طالب زاده کارگردانی ســریال »بشــارت 
منجی« را در کارنامه حرفــه ای خود دارد 
و از جمله ســینماگرانی بود که در لیســت 

شخصیت های تحریم شده از سوی آمریکا 
معرفی شــده بود. درگذشت این هنرمند با 
واکنش های گسترده ای از سوی سینماگران 
همراه بود.وحید اســالمی کارگردان، منتقد 
و روزنامه نگار از جملــه هنرمندان جوان 
عرصه سینما است که 9 تیرماه سال جاری 
در زادگاه خود به دلیل ایســت قلبی در سن 
44 سالگی درگذشت. زنده یاد اسالمی عالوه 
بر سال ها فعالیت در حوزه روزنامه نگاری، 
فیلم ســینمایی »دزدان خیابان جردن« را 
کارگردانی کرده بود.بی شک یکی از مهمترین 
و تأثیرگذار ترین حوزه ها در سینمای ایران، 
عکس است. سینمای ایران در حوزه عکس 
چهره های درخشــان را در خود جای داده 
اســت. اما زمانی که حرف از عکاســی در 
سینمای ایران می شود، نام بابک برزویه برسر 
زبان ها جاری می شود.زنده یاد بابک برزویه 
کــه تجربه همکاری بــا کارگردانان بزرگ 
ســینمای ایران از جمله رسول مالقلی پور، 
مســعود کیمیایی، پوران درخشنده و مهران 

مدیری را داشــته است، در تاریخ 25 مرداد 
ماه ســال جاری پــس از مدت ها تحمل 
عوارض ناشــی از بیماری دار فانی را وداع 
گفــت.از میان اخبار درگذشــت هنرمندان 
سینما، خبر فوت اصغر یوسفی نژاد کارگردان 
ســینما بود که در تاریخ 22 شهریورماه به 
دلیل خونریزی مغزی و در سن 53 سالگی 
 درگذشــت. دوســتداران ســینما زنده یاد 
یوســفی نژاد را بــا فیلم ســینمایی »اِو« 
برای  توانست  کارگردان  این  می شناســند، 
ساخت این فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
در بخش سینمای ســعادت سی و پنجمین 
جشــنواره فیلم فجر بدســت آورد.زنده یاد 
یوسفی نژاد فیلم ســینمایی »عروسک« را 
آماده نمایش داشــت و مدت هــا به دنبال 
دریافت مجوز بــرای نمایش آن بود که در 
نهایت موفق به کران آخرین ســاخته خود 
در  که  نشد.شاخص ترین چهره ســینمایی 
سال گذشته چهره در نقاب خاک کشید اما 
امین تارخ بازیگر شناخته شده و بازیگرساز 
ســینمای ایران بود.این بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیــون که از چهره های فعال در حوزه 
صنف بازیگران نیز به حساب می آمد، در روز 

دوم مهر ماه امسال به دلیل سکته قلبی دار فانی 
را وداع گفت.مهرماه امسال اما یکی دیگر از 
فعاالن تأثیرگذار در سینمای ایران را هم از 
دست دادیم. امیرحسن ندایی منتقد کارشناس 
و مجری برنامه های سینمایی تلویزیون در 
روز 23 مهرماه از دنیا رفت.ندایی که سینما را 
به صورت آکادمیک دنبال می کرد، کتاب های 
پژوهشی بســیاری در حوزه سینما به رشته 
تحریــر درآورده بود.محســن جعفری راد 
مستندساز و نویســنده از دیگر سینماگران 
جوانی اســت که در سال جاری درگذشت. 
این هنرمند که ساخت آثاری چون »طالی 
قهوه ای«، »رنج زیرپوست«، »شامار« را در 
پرونده کاری خود دارد در تاریخ 1۸ دی ماه 
ســال جاری در سن 37 سالگی درگذشت.

حسین شــهابی کارگردان سینمای ایران که 
بیشتر فیلم های اجتماعی از جمله »آزادی 
به قصد شرط«، »بی صدا«، »حراج« و »روز 
روشن« می شناسیم نیز در سن 55 سالگی و 
در تاریــخ 2 بهمن ماه بعد از طی یک دوره 
بیماری درگذشت.این کارگردان سینما فیلم 
سینمایی »رو در رو« را آماده نمایش داشت 

که موفق به اکران آن نشد .

سینماگرانی که آخرین اثر خود را در سینما ندیدند

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله ای پروژه تسطيح و زير سازی معابر محله لشتغان و  آماده  سازی 
اراضی محله حسين آباد )خاكريزی،خاكبرداری،تسطيح و...(شهر بندر خمير      نوبت اول

شهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده 5 آیین نامه مالی 
شهرداریها و مصوبه شماره 252 مورخ1400/10/22شورای اسامی شهر بندرخمیر پروژه تسطیح و زیر سازی 
معابر محله لشتغان و آماده سازی اراضی تفکیکی محله حسین آباد )خاکریزی،خاکبرداری،تسطیح و...( شهر 
بندر خمیر را با شــرایط و مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرکت صاحیت 
دار رتبه حداقل 5 ابنیه یا راه و ترابری به انجام برســاند . شایســته است پیشــنهاد قیمت خود را از ساعت 
8 صبح روز دوشــنبه مورخ 1402/01/14 الی ســاعت 8  صبح روز شــنبه مورخ 1402/01/26 همراه با یک فقره رسید سپرده  
به حساب72191145857821 شــهرداری نزد بانک مهر شعبه خمیر و یا ضمانتت نامه معتبر بانکی به مبلغ 3.050.000.000 
ریال)سه میلیارد وپنجاه میلیون ریال( در سامانه ستاد ایران بارگزاری و اصل آن را  در پاکت مهر شده به امور پیمانها شهرداری 

بندرخمیر تحویل و رسید دریافت دارید .
1- متقاضیان می توانند از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/12/27 الی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 جهت اخذ 
هرگونه اطاعات وجزئیات مورد نظر ، حجم و میزان کار ، مشخصات ، شرایط و مفاد قرارداد ، فرم پیشنهاد قیمت ،  اسناد و شرایط 
مناقصه الزاماً از سایت  www.setadiran.ir اسناد مناقصه دریافت نمایید. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.کلیه مراحل برگزاری و انتخاب 

پیمانکار ذیصاح از طریق سامانه ستاد انجام میگردد .
2- ضمانت نامه شرکت در مناقصه را طي پاکت )الف( اساسنامه،صورتجلسات هیئت مدیره ،آگهي تاسیس و  ثبت ،آگهي  معتبرآخرین 
تغییرات اساسنامه شرکت، فرم تعهدنامه عدم مشمولیت شــرکت در قانون منع مداخله کارکنان دولت در شرکت ،سوابق کاري 
شرکت ، رضایت نامه ،کپی اسناد ماشین آالت بنام شرکت یا در اجاره شرکت را طي پاکت )ب( و آنالیز و برآورد و قیمت پیشنهادی 

را طي پاکت )ج( با امضاي مقام مجاز و مهر شرکت در سامانه ستاد ایران بارگزاری نمایند .
3- کلیه اســناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه ، صورتجلســات هئیت مدیره ، آگهی تاسیس و ثبت،آگهی آخرین تغییرات 
اساسنامه ،گواهی تاییدیه صاحیت پیمانکاری حتماٌ برابر اصل گردد . و در صورت  برنده شدن جهت بررسی به شهرداری ارائه گردد.
4- کلیه اسناد مناقصه تحویلی از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشمولیت شرکت در قانون منع مداخله کارکنان دولت 

در شرکت به امضاء مقام مجاز و مهر شرکت برسد .
5- ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید حداقل از تاریخ بازگشایي پاکات دو ماه مهلت داشته باشد .

6- درهنگام ارائه جواب به شماره وتاریخ آگهي اشاره شود .
7-چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .   

8- به پیشنهاد هاي رسیده فاقد سپرده وتائید صاحیت پیمانکاری معتبر  ترتیب اثر داده   نمي شود .
9-  پیشنهادهای اشتباه، مبهم و ناخوانا مردود و ترتیب اثر داده نمی شود .

10-مبلغ برآورد پایه 61.000.000.000)شصت و یک میلیارد ریال(و از محل اعتبارات داخلی شهرداری بندر خمیر می باشد .
11- کلیه هزینه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد .

12- در صورت عدم تجدید مناقصه کمیسیون عالي معامات شهرداري در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/01/26  تشکیل 
وکلیه پیشنهادهاي رسیده مفتوح و قرائت خواهد شد .

13- زمان قرارداد به مدت هشت ماه می باشد .
14- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود .

شهرداري بندرخمير
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در امتداد روشنایی

  

  نفس ها در سینه حبس شــده بود، لحظات به تندی 
سپری می شد. رهگذران چشم از باالی پل عابر پیاده 
برنمی داشــتند،خودروهای آتش نشــانی آژیرکشان 

اژدهای سیاه خیابان را زیر الستیك ها فرو می بردند. 
  دلهره عجیبــی رانندگان عبوری را به حاشــیه بولوار 
می کشاند. خودروی گشت نیروی انتظامی هم به کنار پل 
رسید. افسر گشت سراسیمه در تاریکی از پله ها باال رفت. 
مرد جوان آخرین لحظات زندگی خود را مرور می کرد و 
شاید گذشته را چون سکانس های یک فیلم بلند از مقابل 
چشمانش می گذراند. وقتی نفس را برای آخرین بار در 
سینه حبس کرد و به روی پاهایش بلند شد تا در تاریکی 
»شب چله«، خود را بر دهان اژدهای سیاه بیندازد و کف 
آســفالت خیابان را ســرخ رنگ کند، ناگهان دستی گرم 
دســتانش را فشرد. پلیس جوان او را بین آسمان و زمین 
نگاه داشت. دقایقی بعد مهندس 34 ساله در اتاق مشاور 
و  مددکار اجتماعی کالنتری مقابل رئیس کالنتری نشسته 
بود و روزگار تلخ خود را ایــن گونه بیان کرد. »اگرچه 
خانواده ام اهل تبریز هســتند، اما من در منطقه قاسم آباد 
مشــهد به دنیا آمدم. پدرم مردی خشن و بی رحم بود به 
طوری که خانواده ام را خیلی اذیت می کرد. حتی یک بار 
که خواهر کوچکترم موهای خواهر بزرگترم را می بافت، 
ناگهان پدرم از راه رســید و با دیدن این صحنه، موهای 
خواهــرم را قیچی کرد و دیگر اجازه نداد او به مدرســه 
برود. با وجود این من در رشــته متالوژی وارد دانشگاه 
شدم و پس از آن نیز لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم، 
اما روزگار تلخ، سرنوشــت مرا به گونه دیگری رقم زده 
بود. هر روز حوادث ناگواری رشــته تقدیرم را به سوی 
نابودی می کشاند تا این که خواهرم بعد از طالق از همسر 
اولش با مردی ازدواج کرد که در رشته بدنسازی فعالیت 
داشت. او با همدســتی یکی از کارمندان بانک در حالی 
اختالس میلیاردی کرده بود که آن زمان در یک شــرکت 
بزرگ قطعه سازی خودرو کار می کردم. هیچ کس از این 
ماجرا خبر نداشت تا این که وقتی به مسافرت شمال کشور 
رفته بودیم ناگهان در محاصره پلیس قرار گرفتیم و آن ها 
با تیراندازی ما را دســتگیر کردند. زمانی که من از پلیس 
آگاهی آزاد شدم، فهمیدم شوهر خواهرم زندگی ما را به 
آتش کشیده است، ولی بدبختی های من در این جا به پایان 
نرسید. ســال 90 بود که مادر 50 ساله ام از پدرم طالق 
گرفــت و همه ما در کنار یکدیگر بــه زندگی بدون پدر 
ادامه دادیم. من هم که از سال ۸4 مبتال به بیماری ام اس 
بودم هر روز اوضاع وخیم تری پیدا می کردم؛ چرا که در 
ســال ۸۶ به اجبار پدرم با دختری ازدواج کردم که او را 
دوست نداشــتم به همین دلیل یک سال بعد و در همان 
دوران نامزدی از او جدا شده بودم. دیگر وضعیت زندگی ام 
به هم ریخته بود؛ چرا که بعد از ماجرای شــمال از محل 
کارم نیز اخراج شدم و به سرمایه گذاری در بورس روی 
آوردم، اما این روزها هم دوام نداشــت و من سرمایه ام را 
در حالی از دســت دادم که تلخ ترین روزهای بی پولی و 
بیکاری را می گذراندم. در این شرایط به فعالیت های فضای 
مجازی روی آوردم، اما با فیلتر شدن برخی از شبکه های 
اجتماعی، دوباره کار و کاسبی ام دگرگون شد. خالصه کار 
به جایی رســید که همه چیزم را از دست دادم و کارد به 
استخوانم رسید. آن روز عصر درحالی که مردم برای خرید 
»شب چله« در خیابان بودند من هم با یک تصمیم اشتباه 
و احمقانه، از بولوار پیروزی به طرف بولوار وکیل آباد به 
راه افتادم تا به زندگی خودم پایان بدهم. افسردگی شدیدی 
داشتم و سیگار را با سیگاری دیگر روشن می کردم. روی 
نیمکت ایستگاه اتوبوس نشستم و برای آخرین بار اشک 
ریختم آن قدر که دیگر چشمانم به سرخی گرایید، تصمیم 
خودم را گرفته بودم، اما نمی دانســتم کــه چند متر آن 
طرف تر، چشمانی »امین« مرا زیرنظر دارند. ناخودآگاه 
از پله های پل باال رفتم. با خودم می اندیشــیدم باید روی 
ریل های حرکت مترو سقوط کنم که اگر جان ندادم حداقل 
با برق گرفتگی خودم را از بین ببرم؛ چرا که تصور می کردم 
اگر پیکرم در آن سوی بولوار بر کف آسفالت بیفتد، امکان 
دارد راننده ای خودرو را از ترس کنار بکشد و جان افراد 
دیگــری نیز به خطر بیفتد! با این تصور همه قدرتم را در 
پاهایم جمع کردم و در حالی که چشــمانم را بسته بودم، 
خودم را پایین انداختم، ولی ناگهان دستی گرم، مرا گرفت. 
چشمانم را گشودم. افسر پلیس را دیدم که مرا گرفته بود. 

او از دقایقی قبل من را زیر نظر داشت و نجاتم داد.

شب چله ترسناک! 

حوادث جهان

تلفات توفان »فِردی« در ماالوی از ۲۰۰ تن گذشت
  در پی وقوع توفان استوایی موســوم به »فِردی« که برای 
دومین بار در یک ماه گذشته جنوب آفریقا را درنوردیده، اکنون 
بیش از 200 نفر در ماالوی جان خود را از دست داده اند. حجم 
عظیمی از ســیالب در مناطق مختلف این کشور جاری شده 
و خانه ها را از تخریب کرده اســت. منطقه »بالنتایر« ماالوی 
بیشــترین مرگ و میرها را بر اثر حوادث مرتبط با این توفان 
گزارش کرده اســت. همچنین در این منطقــه از ماالوی، ده ها 
کودک نیز در میان قربانیان هستند.آژانس های امدادی همچنین 
هشــدار می دهند که این ویرانی ها باعث تشدید شیوع وبا در 
ماالوی می شــود.مقامات دولتی ماالوی در 10 منطقه جنوبی 
این کشــور که بیشترین آســیب را از توفان دیده اند، وضعیت 
اضطراری اعالم کرده اند.گزارش ها حاکیست که امدادگران در 
حال امدادرســانی بوده و از بیل برای یافتن بازماندگان مدفون 
در گل و الی اســتفاده می کنند.»پیتر کاالیا«، یکی از مقامات 
پلیس ماالوی به بی بی سی گفت: رودخانه ها طغیان کرده اند، 
سیالب مردم را با خود برده و برخی ساختمان ها نیز در حال 
فروریختن هستند. مسئوالن بیمارستان ها نیز اعالم کرده اند که 
تعداد اجســاد برجا مانده باال است و این امر موجب آشفتگی 
در بخش های مختلف بیمارستان ها شده است.همچنین آژانس 
امداد رسانی دولت ماالوی در بالیای طبیعی اعالم کرد که بیش 
از 20 هزار نفر تاکنون بر اثر این حوادث آواره شده اند. در همین 
حال انتظار می رود که تعداد کشته شدگان این توفان افزایش یابد 
زیرا ارتباط با برخی از مناطــق به دلیل باران های بی امان و 

بادهای شدید قطع شده است.
جان باختن 4 شهروند عربستانی بر اثر سیل در جازان

  جاری شــدن سیل در جازان عربستان موجب جان باختن 
چند شهروند عربستانی شد.چهار شهروند عربستانی در پی سیل 
در شــهر جازان در جنوب غرب عربستان غرق شدند و جان 
باختند.بر اســاس این گزارش، این 4 نفر با خودروی پدرشان 
در حال رفتن به روستایی در استان صبیا بودند که سیل شدید 
خودروی آنها را با خود برد.ویدئویی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده که نشان می دهد پدر قدرت کنترل خودرو در سیل 
شدید را از دســت داده و خود نجات می یابد اما 4 فرزندش 
غرق می شوند.در پی این سیل شدید، خودرو آسیب جدی دیده 
اســت و جسد دو فرزند یافت شده اما جست وجو برای یافتن 
دو جســد دیگر ادامه دارد.اداره آموزش و پرورش استان صبیا 
اعالم کرد که آموزش در برخی مناطق به دلیل بدی آب و هوا 

مجازی خواهد بود.

 گروه حوادث// پزشك قالبی و دستیارش 
که بدون مدرک تحصیلی و مجوز،  بیماران 
را ویزیت می کردند در شهرستان ایرانشهر 

دستگیر شدند. 
  ســردار دوســتعلی جلیلیان، گفت: مأموران 

پلیس اطالعــات وامنیت عمومی ایرانشــهر با 
انجام تحقیقات نامحسوس و اشراف اطالعاتی، 
دریافتند یک پزشــک قالبی و دستیارش  بدون 
داشتن مجوز و تحصیالت متناسب در شهرستان  
فعالیت پزشکی کرده و بیماران را ویزیت می کنند 

که پس از شناســایی آنها، بررســی موضوع را 
در دســتور کار قرار دادند. در بررســی صورت 
گرفته مشــخص شــد این افراد کالهبردار فاقد 
 تحصیالت دانشــگاهی بوده و هیچ گونه مدارک 

پزشکی ندارند. 

  فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان 
تصریح کــرد: متهمان طــی هماهنگی قضایی 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگيری پزشک و دستيار قالبی در ايرانشهر

 گروه حوادث// دادســتان مرکز اســتان ایالم  درباره 
ماجرای اقدام به خودکشــی یــک زندانی مواد مخدر 
توضیح داد.  در حالی که رسانه های معاند مدعی شدند 
یک معترض بازداشتی در اعتراض به بالتکلیفی خود 
در زندان ایالم دست به خودکشی زده است، عبدالوهاب 
بخشنده دادستان مرکز استان ایالم  به میزان گفت: جرم 
رسول کریمی حمل، نگهداری و قاچاق مواد مخدر بوده 
است و او در دادگاه به 25 سال حبس محکوم شده بود 
اما در زندان مرکزی ایالم قرص مصرف کرده و درحال 
حاضر در بیمارســتان رازی ایالم بســتری و در حال 
حاضر وضعیت جسمی محکوم مساعد است. دادستان 
مرکز استان ایالم با بی ربط خواندن ادعای رسانه های 
معاند در رابطه با بازداشت یا دستگیری رسول کریمی 
در جریان اغتشاشــات اخیر گفت: پرونده این زندانی 

هیچ ارتباطی با اغتشاشات اخیر ندارد.

توضیح دادستان  ایالم  
درباره خودکشی  یک زندانی

 گروه حــوادث// فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از 
شناسایی و انهدام یك باند ۳ نفره شرور و کشف 8 عدد 

کوکتل مولوتف در استان خبر داد.  
   بــه گزارش خبرنگار دریا، ســردار »غالمرضا جعفری« در 
تشــریح این خبر گفت: با تالش مأموران انتظامی شهرســتان 
میناب در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و جمع آوری مواد 
محترقه و با توجه به ایام پایانی ســال با هدف ایجاد محیطی 
امن برای شــهروندان وپیشگیری از هر گونه خطرات احتمالی 
شناسایی چندین واحد صنفی فعال و خانه های تیمی در زمینه 
فروش موادمحترقه و تهیه مواد منفجره در دســتور کار پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: ماموران انتظامی با همکاری ســربازان 

گمنام امام زمان )عج(با رصد اطالعاتی و اقدامات فنی یکی از 
افراد شــرور وسر باند معاند نظام را که قصد اقدامات ایزایی با 
پرتاب کوکتل مولوتف بر روی منازل شخصی، منازل برخی از 
پاسداران، پایگاه های بسیج و مقرهای نظامی و انتظامی در شب 

چهارشنبه سوری را داشتند شناسایی کردند. 
این مقام انتظامی اســتان اظهار داشت :ماموران پس از رصد و 
شناسایی منزل و مخفیگاه این باند در یکی از محله های حاشیه 
شهرستان میناب با تشکیل دو تیم منسجم و با هماهنگی قضایی به 
محل اعزام ودر یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه یکی از اشرار 
دستگیر و دو نفر آنان با توجه به تاریکی شب متواری شدند که 
در بازرســی از مخفیگاه متهمان تعداد ۸ عدد کوکتل مولوتف، 

ی  ر ا مقــد
مشروبات الکلی دست ساز کشف و و ضبط شد.

انهدام باند شرور در هرمزگان  

هشدار پلیس آگاهی به مالکان مغازه ها 
برای جلوگیری از سرقت

  گروه حوادث// رئیس اداره فرهنگی اجتماعی 
پلیس آگاهی فراجا بــا ارائه توصیه هایی به 
مالكان واحدهای صنفی گفت: با رعایت نكات 
ایمنی در محل کسب و کار خود و همچنین 
جلوگیری از سرقت، سارقان را در رسیدن به 

اهداف شوم خود ناکام بگذارید.
  سرهنگ »محمد شــریفی« در تشریح این خبر 
اظهار داشت: با به پایان رسیدن سال و شروع سال 
جدید و ازدحام جمعیت در مراکز خرید امید است 
مالکان واحدهای صنفی و مغازه های سطح شهر 
با رعایت هشــدارهای پلیسی امنیت و آرامش را 
در محل کسب و درآمد خود رقم بزنند. وی ضمن 
هشــدار به مالکان مغازه ها با بیان اینکه پول نقد 
بیش از حد معمول را در مغازه نگه داری نکنید و 
آن را سریعا به بانک بسپارید، افزود: محل کسب 

خود را در اختیار افراد کم تجربه نگذارید. 
  رئیس اداره فرهنگی اجتماعی پلیس آگاهی فراجا 
گفت: به دلیل ازدحام جمعیت از چیدن اجناس و 
اشیاء کم حجم در خارج از مغازه خودداری کنید 
زیرا احتمال سرقت آن ها وجود دارد و سعی کنید 

مراقب مراجعان و نوع عملکرد آن ها باشید. 

  وی تصریح کرد: هنگامی که مشتری داخل مغازه 
است به هیچ عنوان محل را ترک نکنید و چنانچه 
از آژیر خطر اســتفاده می کنید محل نصب آن را 
طوری انتخاب کنید که ســارقان نتوانند آن را به 

راحتی تشخیص دهند.
  سرهنگ شریفی همچنین به صاحبان مغازه های 
طالفروشــی توصیه کرد: از خرید اموال، اشیاء و 
جواهرات بدون فاکتور و مــدارک کافی از افراد 
ناشناس جدا خودداری کنید و مراتب را به کالنتری 

اطالع دهید.
  این مقام انتظامی با بیان اینکه در مغازه طالفروشی 
جهت بســتن درهای داخل الزم اســت از قفل 
مخفی استفاده کنید، گفت: باید برای جلوگیری از 
سرقت های احتمالی از سوی مشتری نماها از تجمع 
آن ها در مغازه جلوگیری کنند و در مواقع شلوغی 
تعداد محدودی را بپذیرند تا دستبرد به روش کش 
روی از سوی سارقان صورت نگیرد. وی همچنین 
با اشاره به تجهیز مغازه ها خصوصا طالفروشی به 
سامانه های هشداری اظهار داشت: از طریق نصب 
سامانه در اماکن عمومی، تجاری و شخصی سارقان 

را از هرگونه دستبرد ناکام بگذارید.

  گروه حوادث// دختر 8 ساله در تحقیقات 
پلیسی راز تنبیه مرگبار برادر کوچكش به 

دست نامادری را فاش کرد.
  15 اســفند گزارش مرگ پسری ۶ ساله به 
بازپرس محمد وهابی اعالم شــد. باتوجه به 
حساس بودن ماجرا، بازپرس جنایی دستور 
تحقیقات دقیق در ایــن زمینه را صادر کرد. 
نخست پدر کودک مدعی شد که وقتی صبح 
به سراغ پســرش رفته متوجه شده که نفس 
نمی کشــد و او را به بیمارستان منتقل کرده 
اســت. این در حالی بود کــه روی دهان و 
صورت پسر بچه آثار کبودی و زخم به چشم 
می خورد. همین مسأله احتمال کودک آزاری 
را مطرح کرد و بار دیگر به بازجویی از پدر 
کودک پرداختند که این بار وی گفت: به خاطر 
اختالفاتی که با همسرم داشتم چند ماه قبل از 
او جدا شــدم. دختر ۸ ساله و پسر ۶ ساله ام 
نزد همسرم بودند اما دادگاه حضانت آنها را به 
مــن داد و بعد از مدتی بچه ها نزد من آمدند. 
بعد از طالق با زن جوانی که دانشجوی یکی 
از رشته های پزشکی است و از همسر اولش 
هم فرزندی 11 ساله دارد عقد موقت کردم. 
راســتش را بخواهید مــن دروغ گفتم چون 

پسرم هنگام بازی از راه پله ها به زمین افتاد.
  اظهــارات متفاوت مرد جوان، باعث شــد 

تا بازپرس جنایی دســتور بازداشــت او را 
صادر کند. این بار مأموران به سراغ نامادری 
پسربچه رفتند اما او مدعی شد پسر ۶ ساله 
هنگام تاب بازی زمیــن خورده و صورتش 

زخمی شده است.
  در حالی که پدر و نامادری هرکدام ادعای 
متفاوتی داشــتند این بار تنها شــاهد ماجرا 
که خواهر ۸ ســاله پسرک بود تحت تحقیق 
قرار گرفت که او سرانجام راز کتک خوردن 
برادرش به دســت نامــادری را فاش کرد و 
گفت: برادرم داشت بازی و سر و صدا می کرد 
که نامادری ام عصبانی شد و او را دعوا کرد و 
بعد هم خیلی محکم با دســت به صورت او 
کوبید. ساعتی که به دست داشت به گیجگاه 
برادرم خورد و باعث خونریزی و کبود شدن 
او شــد. همان موقع گفتم برادرم را نزد دکتر 
ببریم اما نامادری ام مخالفت کرد. شب که پدرم 
آمد و ماجرا را فهمید با نامادری ام دعوا کرد 
اما بازهم برادرم را دکتر نبرد. برادرم با همان 

حال بدش خوابید و صبح دیگر بیدار نشد.
  با توجــه به اظهارات دخترک و شــواهد 
مبنی بر کودک آزاری مرگبار و اظهارات ضد 
و نقیض نامادری و پدر، به دســتور بازپرس 
شعبه دوم دادســرای امور جنایی تهران، آنها 

بازداشت شدند.

تنبیه مرگبــار نامادری

تغالی

رچه
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سال بیست و دوم شماره 4128

شهرستان

  سعیده دبیری نژاد  گروه شهرستان//  
در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان، استاندار هرمزگان، 
فرمانده  سپاه،  زمینی  نیروی  فرمانده 
قرارگاه منطقه ای مدینه منوره نیروی 
یكم  منطقه  فرمانده  ســپاه،  زمینی 
نیروی دریایی ســپاه و جمعی دیگر 
از مسئوالن کشــوری و لشكری، ۱۰۰ 
واحد مسكونی در جزیره هرمز در قالب 
شهرک والیت که توسط قرارگاه مدینه 
منوره برای مــردم این جزیره احداث 

شده بود به بهره برداری رسید. 
 به گزارش خبرنــگار دریا؛ مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان در این آیین 
اظهار داشت: رسالت ســپاه عالوه بر دفاع 
از مرزهای کشــور خدمت رسانی به مردم 
اســت. وی افزود: اقدامات سپاه در همه جا 
می تواند هم الگو هم آفرین باشد و این تجربه 
موفقی که سپاه در محرومیت زدایی داشته در 
کشورهای منطقه هم انجام می شود، هر جایی 
که نیاز باشد خدمتی به مظلومی ارائه شود 
سپاه را آنجا می بینیم هر جایی گرفتاری برای 

کشور باشد ســپاه حاضر است، در حوادث 
و بالیای طبیعی در گرفتاری های اقتصادی، 
در مشــکالت حوزه فناوری، همواره  سپاه 

گره گشا بوده و مسیر را باز می کند. 
  استاندار هرمزگان گفت: بزرگترین دارایی 
و ثروت مجموعه سپاه و همه خدمتگزاران 
نظام، رهبر فرزانه انقالب است، این افتخار 
را داریم که گوش به فرمان ایشــان باشیم 
و ســربازی ولی فقیه را انجام دهیم. وی 
تصریح کرد: در سفر رئیس جمهور محترم به 
جزیره هرمز نیز بررسی جامعی از وضعیت 

این جزیره داشتند، طرح جامع توسعه هرمز  
زیر نظر مشــاور در حال تدوین است اما 
محدودیــت منابع وجود دارد و امید داریم 
در بودجه سال 1402 این مشکل اعتبار و 

منابع برای جزیره هرمز برطرف شود. 
  نماینده عالــی دولت در هرمزگان گفت: 
مســائلی که در خصــوص هرمز احصا 
شــده متنوع اســت از جمله مرحله دوم 
آبشیرین کن، ساخت بندر جزیره هرمز با 
دو رویکرد شیالتی و گردشگری، ساخت 
درمانگاه، توجه ویژه به معابر شــهری و 

احیای بافت و محیط شــهری، که در این 
مورد به دنبال الگوهای بومی و سنگفرش 
شدن معابر شــهری این جزیره با الگوی 
معماری بومی هستیم.وی ادامه داد: تکمیل 
رینگ دور جزیــره، تقویت ظرفیت برق، 
اصالح شبکه آب داخل جزیره نیز از جمله 
دیگر پروژه های توسعه  ای هرمزگان است 
این موارد در قالب همان طرح جامع آمده 
تا از موازی کاری جلوگیری شــود و در 

سال آینده کارهای مناسبی انجام شود. 
 دوســتی گفت: برای توســعه این جزیره 

تاکنون کارهای پراکنــده و چریکی انجام 
شده و نیاز است در قالب همان طرح جامع 
کار شود، سپاه بزگترین یار و همیار است که 
می توان با کمک هم اوامر رهبر معظم انقالب 

در خصوص این جزیره را عملیاتی کرد. 

عملیات پیش بهره برداری 
طرح باند جنوبی فرودگاه کیش انجام شد 

 گروه شهرستان//  عملیات پیش بهره برداری طرح باند جنوبی 
فرودگاه بین المللی کیش به منظور بررسی نواقص و رفع آنها برگزار 
شد. سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش در آیین عملیات پیش 
بهره برداری طرح باند جنوبی فرودگاه بین المللی جزیره کیش اظهار 
کرد: عملیات اجرایی این طرح از 12 سال پیش آغاز و برای چند 
سال متوالی متوقف شده بود خرداد امسال مجددا از سر گرفته شد. 
ســعید پورزادی افزود: در راستای اهداف دولت سیزدهم به منظور 
تکمیل طرح های نیمه تمام، طی هفت ماه عملیات اجرایی پیشرفت 
این طرح از 2۵ درصد هم اکنون به 100 درصد رســیده و در حال 
انجام عملیات آزمایشی و اخذ مجوزهای قانونی از سازمان هواپیمایی 
کشور برای نشست و برخواست هواپیماها در آن هستیم. وی اضافه 
کرد: این طرح به عنوان یکی از بزرگترین باندهای فرودگاهی کشور 
بــه طول بیش از چهار هزار و ۵00 متر و عرض ۷۵ متر بوده که با 
PCN ۸۵ قابلیت ارایه خدمات به هواپیماهای پهن پیکر است و از 
نظر مقاومت باند بعد از فرودگاه های امام )ره( تهران و عسلویه در 
رتبه سوم قرار دارد. سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه 
در ایام نوروز از این زیرســاخت به عنوان باند خدمات اضطراری 
مورد اســتفاده قرار می گیرد افزود: تالش می شود این باند بعد از 
اخذ مجوزهای الزم که هم اکنون در حال نهایی شدن است طی ماه 
آینده زیر بار ترافیک برود. به گزارش ایرنا، وی یادآور شد: هم اکنون 
در این جزیره ۳0 هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری برای تکمیل 
زیرساخت های فرودگاهی این جزیره در حال انجام بوده که امسال 
برای اجرای طرح باند جنوبی فرودگاه یک هزار و ۷00 میلیارد ریال 
اعتبار هزینه شده است. باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش یکی از 
بزرگ ترین باندهای فرودگاهی کشور است که با هدف ارتقای کالس 
هوانــوردی باند این فرودگاه به باالترین کالس جهانی f 4 و رونق 

صنعت گردشگری کیش در این جزیره ساخته شده است.
توزیع ۵۷۰ تن اقالم اساسی در رودان 

 گروه شهرستان// معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری رودان از آغاز روند توزیع ۵۷0 تن اقالم اساسی در این 
شهرستان خبر داد. محمد جاویدان اظهار داشت: در راستای تنظیم 
بازار در شــب سال نو و در آستانه ماه مبارک رمضان روند آغاز 
توزیع اقالم اساسی در این شهرستان طی این هفته آغاز شده است.
وی افزود: این اقالم شامل برنج ، گوشت قرمز ، مرغ و شکر می 
باشد.جاویدان بیان داشت: برنامه ریزی برای توزیع 200 تن برنج، 
2۵0 تن مرغ ، ۵0 تن گوشت قرمز  و ۷0 تن شکر به قیمت تنظیم 
بازار در شهرستان صورت پذیرفته است.وی تصریح کرد:  با آغاز 
روند توزیع در هفته جاری تاکنون ۹0 تن برنج، 140 تن مرغ، 11 
تن گوشت قرمز و سه تن شکر توزیع شده است.به گزارش فارس، 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رودان در 
پایان گفت:  2۵0 کیسه آرد نیز به سهیمه شهرستان افزوده شده 
اســت تا در این ایام هیچ گونه کمبودی نیز در بحث تامین آرد و 

نان نداشته باشیم.
معرفی امام جمعه جدید جزیره هرمز 

 گروه شهرســتان// با حضور نماینده ولی فقیــه در هرمزگان 
حجت االسالم جعفر رستاخیز به عنوان امام جمعه جدید جزیره هرمز 
معرفی شد. حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده گفت: نماز 
جمعه از شئون حاکمیت دینی است که انقالب اسالمی به نماز جمعه 
جان و روح داد.وی گفت: نماز جمعه در نظام اسالمی زبان مردم و 
حلقه ارتباط مردم و مسئوالن است.امام جمعه بندرعباس گفت: امام 
جمعه ها با نیت خیرخواهانه مشکالت مردم را از تریبون نمازجمعه 
مطرح می کنند.حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده گفت: خدمت 
به نماز جمعه برای هرچه بهتر برگزار شدن آن، خدمت به دین و ائمه 
اطهار اســت. او گفت: جزیره هرمز دارای ظرفیت باالیی در حوزه 
جذب گردشگر داخلی و خارجی است و همه مسئوالن دستگاه ها در 
این زمینه همکاری کنند.امام جمعه جدید هرمز نیز گفت: هرمز با این 
ظرفیت عظیم اقتصادی و فرهنگی که معروف به جزیره الشهدا است 
باید نگین جزایر هرمزگان باشد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز خلیج فارس، حجت االسالم جعفر رستاخیز گفت: موضوعات 
اساســی این جزیره ایجاد اشتغال پایدار، رفع فقر، مسکن جوانان، 
ساماندهی گردشــگران و ارتقای فرهنگ دینی و عمومی است. با 
حکم حجت االسالم حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه کشور، حجت االسالم جعفر رستاخیز به عنوان امام جمعه 
جدید جزیره هرمز منصوب و از تالش های حجت االسالم فتح اهلل 

بهزادی تقدیر شد.

خبری

  آگهي تجدید مزایده عمومی 

به استناد مصوبه شــماره 378 مورخ 1401/10/20  شوراي اسامي شهر بندرخمیر و در اجراي ماده 13 
آئین نامه مالي شهرداریها، شهرداري بندرخمیر در نظر دارد  9 قطعه زمین با کاربری مسکونی خود را واقع 
در بندرخمیر جنوب فرمانداری و جنوب محله حسین آباد  از طریق مزایده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد 

مزایده به فروش برساند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/20 تا ساعت 14 روز پنجشنبه 
تاریخ  1401/12/25    مهلت تحویل اسناد به شهرداری: از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/27 

تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ  1402/01/08    زمان بازگشایی پاکات: 1402/01/08 ساعت 15 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1. مساحت قطعات، موقعیت و قیمت پایه  در اسناد مزایده مشخص و تعیین گردیده است.
3. پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

5. میزان ســپرده شــرکت در مزایده مبلغ 5 درصد مبلغ پایه قطعه زمین مورد نظرمي باشد که به صورت 
ضمانتنامه معتبر بانکي، یا واریز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانک مهر شعبه بندرخمیر 

به نام شهرداري بندرخمیر صورت پذیرد. 
6. برندگان اول، دوم و ســوم مزایده هرگاه پس از اعام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ 

پیشنهادي اقدام ننمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 
7. پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، هزینه نقل و انتقال، هزینه کارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزایده و 
خریدار مي باشــد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد. 8. پیگیري و دریافت سند ثبتي و 
پرداخت کلیه هزینه هاي متعلقه با خریدار مي باشــد. 9. هزینه آگهي و کارشناسي به عهده برنده مزایده و 

خریدار مي باشد. ضمنا شهرداري در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 10. هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به خرید تنها یک قطعه می باشد.

 11- پاکت پیشنهادي قیمت باید حتماً در پاکت با سپرده شرکت در مزایده شامل : ضمانت نامه معتبر بانکي 
یا فیش واریزي 5 درصد مبلغ پایه وتکمیل فرم شرکت  در مزایده و شرایط آگهي مزایده در پاکت امضا شده 

و در بسته با درج مشخصات متقاضي و  در پشت پاکت تحویل گردد.
 14- افراد متقاضي جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزي به مبلغ2.000.000 ریال 
)دو میلیون ریال( بابت اسناد مزایده به حساب سیبا به شماره 3100001194009 بنام شهرداري بندرخمیر 
به امور اداري شهرداري مراجعه نمایند.15- متقاضیان مي توانند در صورت نیاز به کسب اطاعات بیشتر با 

شماره تلفن هاي  7602-7601-0763322 یا امور قراردادها شهرداري تماس حاصل نمایند.

فروش 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به شهرداري بندرخمیر )نوبت دوم (

 گروه شهرستان//  شهردار ســوزا از توابع بخش 
شهاب شهرستان قشم گفت: در آستانه نوروز ۱۴۰۲ 
و به منظور میزبانی شایسته از گردشگران و مسافران 
نوروزی ورودی به این شــهر بندری سرزمین آب و 
آفتاب بزرگترین مجموعه بازی کودکان )وســایل، 
تجهیزات و زمین بازی( در پارک ساحلی این شهر 

نصب و راه اندازی شد. 
  عبداهلل تشه اظهار داشت: ارزش این مجموعه چهار میلیارد 
ریال است که بعد از بررسی های الزم از نظر استانداردهای 
ایمنی در پارک ســاحلی این شــهر نصب شده است.وی 
ادامه داد: وســایل، تجهیزات و زمین بازی نصب شده به 
منظور باال بردن ضریب امنیت کــودکان هنگام بازی در 
پارک ساحلی سوزا از به روز ترین، زیباترین و ایمن ترین 
مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن و شامل تاب و سرسره، 
تونل بازی کودکان و نظایر آن است که دارای مقاومت باال 
در برابر تغییرات آب و هوایی جزیره قشــم است. شهردار 
ســوزا توضیح داد: ایجاد ۸00 متر فضای ورزشی چمن، 
تعویض و تعمیر برج های نور، ســاماندهی آالچیق های 
ساحلی، راه اندازی شیرهای آبخوری، احداث محل طبخ 
غذا و کباب پز )باربیکیو(، رنگ آمیزی، زیبا سازی و نور 
پردازی محوطه پارک ساحلی از دیگر اقداماتی است که از 
سوی این شهرداری برای رفاه حال شهروندان و مسافران 
و گردشــگران نوروزی ورودی این شهر بندری در کنار 

آب های فیروزه  ای خلیج فارس صورت گرفته است.
  شهر ســوزا یکی از شهرهای ســاحلی جنوبی جزیره 
قشم است که به دلیل داشتن ساحل زیبا، آثار تاریخی و 

ظرفیت بوم گردی، یکی از مقاصد سفر گردشگران داخلی 
و خارجی است. شهر بندری ســوزا با شهرهای خمیر، 
بندرعباس، درگهان، قشم و جزایر الرک، هرمز و هنگام 
مجاورت دارد.این شــهر دارای محدوده  طرح ترافیک و 
زوج و فرد نیســت و از اماکن مهم گردشگری این شهر 
می  توان به ســاحل بکر و بســیار زیبا، پارک ساحلی، 
بومگردی  ها و رستوران  های فراوان و کمپ پارک سوزا 

اشاره کرد.
 مردم ایران زمین همه ساله در ایام مختلف با سفر به جزیره 
قشــم به عنوان ســرزمین زیبایی ها از شگفتی های عالم 
خلقت در قالب سایت های مهم گردشگری قشم همچون 
طوالنی ترین غار نمکی جهان، دره ستاره ها، دره و تنگه 
چاهکوه، دره تندیس هــا، موزه ژئوپارک، چاه های تال و 
بادگیرهای بندر تاریخی الفت، جزایر ناز، سواحل زیبا، 
سایت تخم گذاری الک پشت های پوزه عقابی، جنگل های 
دریایی حرا، خلیج دلفین های هنگام، غارهای خوربس، 

بام قشم و دهها پدیده دیگر زمین شناختی دیدن می کنند.
  ارتباط با مردمان شریف و میهمان دوست جزیره قشم، 
اســتفاده از خانه  های بوم گردی در روســتاهای هدف 
گردشگری، بازدید از موزه لنج ســازی گوران، استفاده 
از ســواحل زیبا، خرید از بازارها و مجتمع  های تجاری، 
اســتفاده از مدارس غواصی برای تماشای شگفتی  های 
زیبای زیر آب، شنا در ســواحل و بهره بردن از ورزش  
هــای مختلف آبی به همراه خرید صنایع دســتی بانوان 
هنرمند جزیره هم از دیگر امتیازات ســفر به این جزیره 

شگفتی  ها است. 

بزرگترین مجموعه بازی کودکان 
در پارک ساحلی سوزا نصب شد 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینکه خانم الهه زارع به اســتناد دوبرگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر 98 قشم جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت 
پالک مذکور در قشم- شهرک گلستان قطعه یک بخش هشت سند مالکیت صادر و تحویل مالک 
گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده و طبق مشخصات : یک قطعه آپارتمان مسکونی 
نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 35446 فرعی از 1939 اصلی،  مفروز و مجزا شده 
از 32537 فرعــی از اصلی مذکور، قطعــه 1 در طبقه 1 و واقع در بخش 08 ناحیه 00 حوزه  ثبت 

ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 89.77 متر مربع به مالکیت الهه / زارع فرزند حمید شماره شناسنامه 4022 تاریخ تولد 
1365/02/31 صادره از یزد دارای شماره ملی 4433291242 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان 
با شماره مستند مالکیت 26108 تاریخ 1398/12/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 98 شهر قشم استان هرمزگان، موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی 812130 سری ب سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920323056000365 ثبت گردیده است. 
با شماره مستند مالکیت 116091 تاریخ 1399/09/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 شهر قشم استان هرمزگان، موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی 812130 سری ب سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920323056000365 ثبت گردیده است.  
لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  147-1401 م/الف
تاریخ انتشار: 1401/12/27

محمد آرامش -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای جعفر جعفری به استناد دوبرگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر 24 قشم 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند 
مالکیت پالک مذکور در قشم- محله گلشهر جنوبی قطعه یک بخش هشت سند مالکیت صادر 
و تحویل مالک گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده و طبق مشخصات : یک قطعه 
خانه نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 24354 فرعی از 1939 اصلی،  مفروز و 
مجزا شده از 15621 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه 0 و واقع در بخش 08 ناحیه 00 

حوزه  ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 263.96 متر مربع بمالکیت جعفر / جعفری فرزند قاسم شماره شناسنامه 
2478 تاریخ تولد 1345 صادره از اسالم آباد دارای شماره ملی 6419445434 با جز سهم 1.5 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم : یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ با شماره مستند 
مالکیت 14597 تاریخ 1392/01/24  موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 352023 سری د سال 91 که در صفحه 
5 دفتر امالک جلد 183 ذیل شماره 24047  ثبت گردیده است.  لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل 
آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول 
اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.  148-1401 م/الف  تاریخ انتشار: 1401/12/27

محمد آرامش -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم

استاندار هرمزگان: 

طرح جامع توسعه هرمز در حال تدوين است

  گروه شهرستان//  فرمانده نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:  انتقال 
مصالح و تجهیزات ســاختمانی به جزیره 

هرمز بسیار دشوار است.
  سردار محمد پاکپور در آئین تحویل کلید 100 
واحد مسکونی شــهرک والیت جزیره هرمز 
افزود: از هیچ کاری برای کمک به مردم دریغ 
نداریم و شــاید در وهله نخست وظیفه دفاع 
و تأمین امنیت را برعهده داشــته باشیم و در 
عین حال باید توجه داشت که انجام خدمات 
مردم یاری و محرومیــت زدایی ایجاد امنیت 
می کند. وی اشاره کرد: وقتی شهید شوشتری 
برای امنیت پایدار بــه عنوان فرمانده قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران در جنوب 
شرق منصوب شد یکی از برنامه های اساسی 
خود را مــردم داری و محرومیت زدایی تعیین 
کرد درحالی که این اقدام ها تا آن زمان مرسوم 
نبود. فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی گفت: عمر مسئولیتی این شهید 
واالمقام پس از هفت ماه با شــهادت به پایان 
رسید و سپس سردار منصوری فرماندهی آن 
منطقه را برعهده گرفت که در زمان مسئولیت 
ســردار مارانی وقتی با هم به آن منطقه سفر 
می کردیم، کودکان منطقه شرق کشور به قدری 
صمیمی شده بودند که به مجرد دیدن بالگرد یا 

خودروی ما گرد آن جمع می شدند.
  سردار پاکپور اضافه کرد: این تأثیر مردم یاری 

و محرومیت زدایی در آن منطقه است و برپایی 
بیمارستان های سیار برای آن مناطق تأثیرگذار 
بود. سردار پاکپور با بیان اینکه این نیرو در زمینه 
سیل و زلزله کمک های فراوانی انجام داده، به 
دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران 
دفاع مقدس سختی های بسیاری دیدیم، همراه 
با شهید همت در طالییه در عملیات خیبر بودیم 
که تصور نمی کردم سخت تر از آن شرایط هم 
پیش آید. وضعیت بسیار سختی بود، تانک ها 
در گل گیر کرده بودند، آتش بســیار شدیدی 
می بارید و بچه ها در کنار آبگرفتگی، زخمی 
و شهید شده بودند و هیچ کاری از دست ما بر 

نمی آمد که عکس آن روز را هنوز داریم.   
  وی اضافه کرد: خاطره عجیبی بود؛ اما گاهی 
اتفاق ها و حوادثی رخ می دهد که سختی آن ها 
شــاید از عملیات ها کمتر نباشد، خاطر دارم 
در ســیل زابل کانتینر 12 متر را از خاک پر 
می کردیم و جلوی مسیر آب قرار می دادیم و 
آب آن را با خود می برد و نمی توانســتیم مهار 

آب انجام دهیم.
  فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: نیروهای سپاه در همه میدان ها 
خــود را پاســدار انقالب دانســته و حضور 
مستقیمی دارند و اکنون در جزیره هرمز درحال 

تحویل واحدهای مسکونی هستند.
  وی ابراز کرد: سه سال قبل در همین روزها 
به این جزیره سفر و در زمینه احداث شهرک 

والیت بــا مردم صحبت کردم، البته قبل از آن 
خدمت مقــام معظم رهبری بودم که ایشــان 
فرمودند شــما در شمال غرب، شمال شرق و 
شــرق محرومیت زدایی و مردم یاری انجام 
می دهید و اگر بتوانید در جزیره هرمز هم کاری 

کنید خوب است.
  سردار پاکپور افزود: مشکل های جزیره هرمز 
بررسی و آسیب شناسی شد که مسکن به عنوان 
مهمترین موضوع مشــخص شد و کار را باید 
از همین نقطه آغاز می کردیم.وی یادآور شد: 
انتقال مصالح و تجهیزات ساختمانی به جزیره 
هرمز بسیار دشوار است که باید از همه کسانی 
که در این زمینه کمــک کردند و به خصوص 
نیروی دریایی سپاه تشکر کنم. بسیاری دست 
به دست هم دادند تا شــهرک والیت با 100 
واحد احداث شده و امروز به مردم جزیره هرمز 

واگذار شود.
  ســردار پاکپور در بخش دیگری از سخنان 
خود خاطر نشان کرد: فضای جزیره هرمز باید 
بومی بماند که اکنون درحال تغییر است، نباید 
شرایط گردشگری و توریستی بر فضای بومی 

مذهبی و انقالبی این جزیره غلبه کند.
  به گزارش مهر، وی ادامه داد: این در دســت 
مردم این جزیره و مسئوالن است، باید به این 
جزیره از همه نظر رسیدگی و زیرساخت ها مهیا 
شــود، در عین حال مردم هم فرهنگ بومی و 

اصیل خود را فراموش نکنند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران:

انتقال مصالح و تجهیزات ساختمانی به جزیره هرمز بسیار دشوار است

بیمه نامه، کارت، سند و برگ سبز خودروی پژو پارس 
رنگ سفید مدل ۱۳۹۴ به شماره پالك ۸۷۹ د ۹۶ 

 161M0003804 ایران ۹۹ به شماره موتور
 NAAN81UR3FH302148  و شماره شاسی
به نام شرکت عمران ساحل برنا مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

بیمه نامه، کارت، سند و برگ سبز خودروی پژو ۲۰۶ 
رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۵ به شماره پالك ۱۴۵ ص ۱۴ 

ایران ۹۹ به شماره موتور 13085007541 
و شماره شاسی  10836678 

به نام شرکت عمران ساحل برنا مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی



مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری:
 با گرانفروشی بلیت قاطع 

برخورد می کنیم 
   گروه اقتصادی// مدیرکل حمل و نقل مســافر ســازمان 
راهداری با اشــاره به راه اندازی ســرویس فوق العاده اتوبوس 
در ایام نوروز 1402، گفت: با گرانفروشی بلیت قاطع برخورد 
می کنیم. داریــوش باقرجوان اظهار کرد: تمــام ظرفیت فعال 
اتوبوس برای ایام نوروز 1402 به اصطالح پای کار اســت و 
بر اســاس همین ظرفیت عرضه بلیت انجام می شود. وی ادامه 
داد: در صورتیکه تقاضا برای ســفر با اتوبوس باالتر از عرضه 
باشد، مردم می توانند از طریق وبسایت لیست انتظار مشخصات 
خــود را درج کنند که پس از تامین ناوگان و ایجاد ظرفیت از 
طریق پیامک به آنها اطالع رســانی الزم صورت می گیرد.وی 
با  اعالم این که ناوگان عملیاتی اتوبــوس برای نوروز ۸000 
دستگاه اتوبوس اســت، افزود:  با توجه به برنامه ریزی صورت 
گرفته این میزان ناوگان پاســخگوی تقاضا بوده و بیشتر از آن 
نیز اســت، اما ممکن است در برخی ایام خاص مانند تعطیالت 
نوروزی در برخی مسیرها تقاضا افزایش یابد که این تقاضا را با 
راه  اندازی سرویس های فوق العاده پاسخ می دهیم.مدیرکل حمل 
و نقل مسافر سازمان راهداری درباره قیمت بلیت اتوبوس در 
ایام نوروز نیز گفت: قیمت بلیت هیچ تغییری نکرده و قرار نیست 
برای ایام نوروز 1402 افزایش یابد. ضمن این که با شرکت هایی 
که بعضًا بلیت را باالتر از نرخ های مصوب به فرروش برسانند 
به صورت قاطع برخورد خواهیم کرد.باقرجوان پیش تر نیز با با 
اعالم برنامه های پایانه های مسافری در ایام نوروز اظهار کرد: 
بــا هماهنگی های صورت گرفته با شــهرداری ها که متصدی 
پایانه های مســافری هستند مقرر شد با آذین بندی غرفه های 
شــرکت های حمل و نقل، پویش های فرهنگی و هنری در این 
پایانه های برگزار شوند. وی با اعالم اینکه عالوه بر پایانه های 
مسافربری پویش های فرهنگی در 30 کیلومتری ورودی شهرها 
نیز برگزار خواهد شد افزود: با توجه به تالقی ماه مبارک رمضان 
با عید نوروز سفره های افطاری و سحری ساده نیز با همکاری 
خیرین در مسیرهای منتهی به شهرها برپا خواهد بود. به گزارش 
تسنیم؛ مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به 
نحوه نظارت سازمان راهداری بر ناوگان حمل و نقل مسافری 
در ایام نوروز تصریح کرد: نظارت در این ایام با ســامانه های 
داپ،  سپهتن و صورت وضعیت و از طریق دوربین های نظارتی 
با همکاری پلیس راهور و همچنین ســامانه پیامکی رسیدگی 
به شکایات سازمان راهداری به سرشماره 2000141 و تلفن 

گویای 141 انجام خواهد شد.

خبر

7اقتصادی
شنبه  27 اسفند 1401

25 شعبان 1444

سال بیست و دوم شماره 4128

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردين :
زندگی در خواب و رویــا را کنار بگذارید و نگاهی 
واقع گرا به زندگی داشته باشید. وقت خود را با انجام 
کارهای پیش پاافتاده تلف نکنید و فکری به حال گذر 
عمر با ارزش خود بردارید. فرصتی برای افزایش درآمد پیش  روی 
شما قرار می گیرد. از این فرصت نهایت استفاده را ببرید و به اطرافیان 
ثابت کنید که انسان موقعیت شناسی هستید. لجبازی را کنار بگذارید 

و با دوستان آشنایان تعامل بهتری برقرار کنید.
  ارديبهشت :

پولی که انتظارش را نداشتید به دست شما می رسد. 
به صالح شماست که تمامی این پول را خرج نکنید 
و قسمتی از آن را برای روز مبادا کنار بگذارید. دائم به کار دیگران 
سرک می کشید و انسان فضولی هستید، قبل از اینکه ادامه این رفتار 
کار دست تان بدهد و اطرافیان از شما دوری بگیرند، فکری به حال 
ایــن رفتار بردارید و به جای دخالت در کار اطرافیان، ســرتان در 
کار خودتان باشد.  شــرایطی برای افزایش درآمد پیش روی شما 

قرار می گیرد. 
  خرداد :

کار پسندیده ای که در گذشته انجام داده اید امروز پیش 
اطرافیان جلوه می کند و تعریف و تمجید آشــنایان را 
به دنبال دارد. از این شرایط درس بگیرید و در آینده بیشتر به فکر 
انجام کارهای پسندیده باشید. مشکالت مالی زیادی دارید، اما این 
مشکالت به پایان می رسد و پس از مدت ها پولی روانه حساب های 
بانکیتان می شــود. از این اتفاق درس بگیرید و از امروز قسمتی از 

پول های خود را برای روز مبادا کنار بگذارید. 
  تير :

یکی از آشنایان رفتار ناپسندی با شما انجام می دهد. 
رفتار ناشایســت را به ایشان تذکر دهید و به گونه ای 
رفتار کنید تا در آینده رفتاری محترمانه با شما داشته باشد. به خاطر 
داشــته باشــید که راه افزایش پول و ثروت از میان صرفه جویی و 
پس انداز می گذرد. برنامه ای بلندمدت برای موفقیت و پیشرفت طرح 
کنید. اتفاق فرخنده ای در محل کار یا منزل شما رخ می دهد. به لطف 
این اتفاق، روز را با شادکامی به پایان برسانید و اعضای خانواده و 

اطرافیان را در شادی های خود سهیم کنید.
  مرداد :

بخت با شما یار است و روزی همراه با شادی و نشاط 
انتظار شما را می کشــد، این شرایط را مغتنم بدانید و 
با تفریــح و خنده، نگرانی های خود را فراموش کنید. 
سفری در پیش دارید و در این سفر نه تنها به شما خوش نمی گذرد، 
بلکه با نگرانی های زیادی روبه رو خواهید شد. مهارت های زیادی 
دارید و انسان خبره و کاربلدی هستید، امروز شرایطی فراهم می شود 
تا مهارت های خود را به رخ اطرافیان بکشید و به آشنایان ثابت کنید 

که از عهده انجام کارهای دشوار بر می آیید.
 شهريور :

بر این باور هستید که اعضای خانواده پشتیبان شما نیستند 
و هوایتان را ندارند، اما امروز به مشکلی بر می خورید و 
اهل منزل همه جانبه از شما برای حل این مشکل پشتیبانی می کنند، از 
اتفاق امروز درس بگیرید و در آینده شما نیز از هر فرصتی برای حمایت 
و پشتیبانی از اعضای خانواده استفاده کنید. یکی از آشنایان از رفتار شما 
سوء برداشت می کند. اجازه ندهید این وضعیت رابطه میان شما و این فرد 
را از بین ببرد. در اولین فرصت نیت خود را با این فرد در میان بگذارید 

و دلخوری ها را از بین ببرید. 
 مهر :

قبل از اینکه دیر شود، فکری به حال افزایش مهارت ها و 
دانش خود بردارید. روز خوبی را به لحاظ مالی در پیش 
دارید و یکی از آشنایان که احتماالً از اعضای خانواده مادری شماست، 
زمینه ای برای افزایش درآمدتان فراهــم می کند. از این فرصت نهایت 
استفاده را ببرید و در کنار افزایش درآمد، رابطه خود را با این فرد تقویت 
کنید.  یکی از اعضای خانواده که احتماالً برادر شماست، امروز به کمکتان 
نیاز دارد. هر کاری که از دستتان بر می آید را برای ایشان انجام دهید و 
به وی ثابت نمایید که همیشه می تواند روی کمک شما حساب باز کند. 

 آبان :
تصمیم مهمی را اتخاذ کرده اید و نگران هستید که بهترین 
تصمیم را نگرفته  باشید، اما مطمئن باشید که این تصمیم 
صالح شما را به دنبال دارد. منفعتی در کارهای شما ایجاد می شود 
و مشکالت  مالیتان خاتمه پیدا می کند. از این شرایط نهایت استفاده 
را ببرید و به گونه ای برنامه ریزی کنید تا در آینده مشــکالت مالی 
گریبان شما را نگیرد. امروز ناخواسته کار ناپسندی انجام می دهید، از 
انجام این کار عذرخواهی کنید و نگذارید کسی از شما دلخور شود. 

   آذر :
دوستان و آشنایان مهربانی دارید که شما را هرگز تنها 
نگذاشته اند، امروز بار نگرانیهایتان را با هم صحبتی با 
آنها زمین بگذارید. یکی از اعضای خانواده به کمک شما می آید و 
زمینه افزایش درآمد تان را فراهم می کند. لطف این دوست را پیش 
خودتان نگذارید و در اولین فرصت محبت ایشــان را جبران کنید.   
رابطه ای پنهانی دارید و نمی خواهید به این رابطه پایان دهید، اما ادامه 

این رابطه آبروی شما را به خطر خواهد انداخت.
 دی :

چند وقتی اســت که فرصتی را برای بودن در کنار 
اعضای خانــواده اختصاص نداده اید و اعضای منزل 
دلتنگ شما هستند. ادامه این وضعیت چیزی به غیر از دلخوری در 
میان اهل منزل به دنبال نخواهد داشــت، در نتیجه در اولین فرصت 
وقتی را به اعضای خانواده اختصاص دهید و کاری کنید که حسابی 
به شما و اهل منزل خوش بگذرد. احتمال زیادی وجود دارد که با 
حرف یا کار ناپسندی، زمینه دلخوری یکی از آشنایان را فراهم کنید.

    بهمن :
بــه لحاظ مالی وضعیت خوب و باثباتی دارید، اما از 
آنجایی که در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد، بهتر 
است از امروز تصمیم بگیرید که مقداری از درآمد خود را برای روز 
مبــادا کنار بگذارید و راه پس انداز و صرفه جویی در پیش بگیرید. 
کدورت های زیادی میان اعضای خانواده وجود دارد، اجازه ندهید 
این کدورت ها شــما را از هدف هایتان دور کند. با شکست غریبه 
نیستید و اجازه داده اید احساس شکست بر شما غلبه کند، به جای 
فکر به شکســت هایی که تجربه کرده اید، به موفقیت  فکر کنید و به 

دنبال پیشرفت های بیشتری باشید. 
   اسفند : 

اعضای خانواده برنامه های خاصی برای شــما تدارک 
دیده اند و روز خوبی انتظار تان را می کشد. روز شلوغی 
را آغاز کرده اید و کارهای زیادی برای انجام  دادن دارید، اما غم به 
دل خود راه ندهید چرا که کارهای امروز به خوبی و خوشی انجام 
می شــود و فرصتی پیدا می کنید تا در انتهای روز، قدری خستگی 
در کنید و اســتراحت نمایید.  قدر پول و ســرمایه  خود را بدانید و 
ولخرجی نکنید. در غیر این صورت زودتر از چیزی که فکرش را 

بکنید قرض و بدهکاری باال می آورید.
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طالع بینی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی: 

ماليات شركت های توليدی سال آينده كاهش می يابد
 گروه اقتصادی // منظور گفت: امسال ۵ واحد درصد نرخ 
مالیات شرکت های تولیدی کاهش یافته و در سال آینده 

نیز ۷ واحد درصد کاهش می یابد. 
  داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه 
شــورای معاونین ســازمان امور مالیاتی که با حضور حضرت 
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران 
برپا شد از پیش بینی تحقق 104 درصدی درآمد های مالیاتی تا 
پایان سال خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون 454 هزار میلیارد 
تومان مالیات وصول شده و تا پایان سال این مبلغ به 470 هزار 
میلیارد تومان می رسد که نشان از رشد 55 درصدی در مقایسه با 

سال گذشته جهت افزایش خدمت رسانی به مردم دارد.
  منظور در ادامه به درآمد های 750 هزار میلیارد تومانی در بودجه 
سال آینده اشاره کرد و گفت: تحقق این مبلغ که نشان از رشد ۶0 

درصدی در مقایسه با امسال دارد هرچند کار نظام مالیاتی را سخت 
و دشــوار می نماید، اما با تالش های مضاعف همکاران خدوم و 
اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه ریزی های صحیح از قبیل مقابله 
با فرار مالیاتی، وصول معوقات و تعیین تکلیف پرونده های مطرح 
در هیأت ها و تمرکز بر برخی منابع وصول نشده مثل خودرو ها و 

خانه های گران قیمت، خانه های خالی و ... قابل جبران است.
 وی با اشاره به اینکه رویکرد نظام مالیاتی بر حمایت از اقشار 
ضعیف تر و اخذ مالیات عادالنه از مشــمولین استوار بوده است 
تصریح کرد: تالش ســازمان امور مالیاتی همواره رعایت کامل 
قانون و جلوگیری از اجحاف در حق مودیان و برقراری عدالت 
مالیاتی است بطوری که امسال مالیات حدود یک میلیون و ۸50 
هزار مودی صفر شد و همچنین مالیات حدود ۸00 هزار نفر هم 

زیر 5 میلیون تومان و مطابق ابرازی خودشان پذیرفته شد.

  منظور با اشاره به اینکه رویکرد نظام مالیاتی همواره عدم فشار 
بر مودیان خوش حســاب و مودیــان ضعیف تر و اخذ مالیات 
از مودیان پرریســک که حدود 5 درصد از مشاغل را تشکیل 
می دهند بوده افزود: این موضوع تمکین مالیاتی را افزایش داده و 

به عدالت مالیاتی نیز کمک کرده است.
  وی بــه حمایت نظام مالیاتی از تولیــد و گروه های کم درآمد 
و حقوق بگیران نیز اشــاره کرد و گفت: امسال 5 واحد درصد 
نرخ مالیات شرکت های تولیدی کاهش یافته و در سال آینده نیز 
7 واحد درصد کاهش می یابد. همچنین معافیت مالیاتی حقوق 
و دســتمزد ماهانه 10 میلیون تومان درنظر گرفته شده که این 
اقدامات هرچند اثر کاهنده ای در تحقق درآمد های مالیاتی دارد، 
اما با این وجود اعتقاد داریم مالیات در کنار مردم و در راستای 

حمایت از گروه های کم درآمد باید عملیاتی شود.

   گروه اقتصادی // معاون حمل و نقل وزارت 
راه و شهرســازی گفت: سازمان هواپیمایی 
کشوری، تعزیرات حكومتی و دادستانی در 
این خصــوص ورود کرده اند و قیمت بلیت 
هواپیما نباید از آذر ۱۴۰۱ افزایش داشته باشد. 
  شــهریار افندی زاده، معاون حمل و نقل وزیر 
راه و شهرسازی در نشست خبری ستاد مرکزی 
هماهنگی خدمات سفر نوروز 1402 با اشاره 
بــه افزایش قیمت بلیت هواپیمــا در روزهای 
منتهی به نوروز، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی 
کشوری، تعزیرات حکومتی و دادستانی در این 
خصــوص ورود کرده اند و قیمت بلیت هواپیما 
نباید از آذر 1401 افزایش داشــته باشد و این 
موضــوع از طریق ســازمان هواپیمایی و قوه 
قضاییه پیگیری می شــود.وی افزود: مسافران 
بلیت ها را از سایت های مجاز تهیه کنند، هرگونه 
تخلف در این حوزه باید اطالع رســانی شود و 
نماینده ای در فرودگاه های کشور برای رسیدگی 

به این تخلفات انتخاب شده است.
  معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی 
با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار شورای 
هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در استان ها 

با حضور تمام مدیران وزارت راه تشکیل شده 
است، گفت: سال گذشته ۶ میلیون نفر از طریق 
حمل ونقل عمومی جاده ای جابه جا شدند و در 
سال پیش رو این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. 
همچنین یک میلیون و 300 هزار نفر نیز سال 
گذشته از طریق شــبکه ریلی سفر کرده اند و 

امســال این رقم را به یک میلیون و 500 هزار 
نفر رساندیم.وی افزود: سال گذشته دو میلیون 
و 500 هزار نفــر از طریق حمل  و نقل هوایی 
ســفر کردند و امسال سعی بر افزایش این آمار 
داریم، همچنیــن در حوزه حمل  و نقل دریایی 
سال گذشته رشد چشمگیری داشتیم و امسال 

10 تا 15 درصد افزایش را پیش  بینی کرده ایم.
افندی زاده با تاکید بر رعایت ایمنی حین سفر، 
افزود: کمیسیون راه ها تشکیل جلسه داده است 
و چند موضوع در این زمینه به تصویب رسیده 
است ازجمله ۸ هزار کیلومتر از راه های پرتردد 
که بیشــترین تصادف را دارند شناسایی شده و 
قرار اســت تحت نظارت کامــل قرار گیرند و 
در این مســیرها 10 کیلومتر در ساعت کاهش 

سرعت مجاز را در ایام نوروز خواهیم داشت.
افندی زاده با اشاره اینکه ۸77 نقطه پرحادثه با 
هماهنگی پلیس و سازمان راهداری شناسایی 
شده است، گفت: استان ها و محورهای پرتردد 
شناسایی و نیروهای وزارت راه مستقر شده اند. 
با توجه به اینکه حومه شهرها دارای بیشترین 
تصادفات هستند و مکان های پذیرایی در 30 
کیلومتری شــهرها برای کاهش سرعت وجود 
دارد، طرحی که از ســال گذشته شروع شده، 

امسال نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش قدس آنالیــن، وی افزود:همچنین 
ســامانه هایی در وزارت راه و شهرسازی برای 
اطالع رسانی این خدمات و فعالیت ها راه اندازی 

کرده ایم.

بلیت هواپیما 
در نوروز افزایش قیمت ندارد

  آگهي تجدید مزایده عمومی

  به استناد کمیسیون معامات شهرداری بندر خمیر و در 
اجراي ماده 13 آئین نامه مالي شــهرداریها، شهرداري 
 بندرخمیر در نظــر دارد 7  باب مغــازه متعلق به خود را 
به صورت اجاره واقع در بندرخمیر شمال بلوار امام خمینی 
)ره( جنــوب اداره تربیت بدنی از طریق مزایده عمومي با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده به صورت یکساله واگذار 

نماید.
مهلت دریافت اسناد : 1402/01/14 تاریخ و ساعت 8 

مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شهرداری :1402/01/26 
ساعت 8 

زمان بازگشایی پاکات:1402/01/26 و ساعت 13
1-میزان سپرده شــرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 
ریال مي باشــد که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي و یا 
واریز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد 
بانک مهر شــعبه بندرخمیر به نام شهرداري بندرخمیر 

صورت پذیرد.
2-به فرم هاي فاقد سپرده و یا مبهم و یا تحویل داده شده 

بعد از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهدشد.
3- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه پس از اعام 
شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادي 
اقدام ننمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط 

خواهد شد.
 6-هزینه آگهي و کارشناسي  به مبلغ20.000.000ریال
 ) بیســت  میلیون ریال(  به عهده برنده مزایده و خریدار

 مي باشــد.ضمنا شهرداري در رد یا قبول پیشنهاد مختار 
است.

 7-هر شــخص حقیقی یا حقوقی برای تمــام مغازه ها  
می تواند پیشــنهاد قیمت ارائه نماید  اما در صورت برنده 
شــدن دو مغازه یا بیشتر تنها به عنوان برنده مزایده یک 

مغازه به انتخاب خودش تعیین می گردد.

اجاره ۷ باب مغازه شهرداري بندرخمیر
)نوبت اول (



امام جعفر صادق )ع(: مسلمان با دیگران مدارا می کند 
)روضه بحار ج 2 ص 277  (و  هرگز جدال و  پرچانگی نمی کند.

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.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    مهران سلطانی نژاد             09211487009

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

شنبه  27 اسفند 1401
25 شعبان 1444
سال بیست و دوم شماره 4128

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.official : اینستاگرام

  گروه گزارش// مدیرعامل بانك تجارت در سفر به 
استان هرمزگان ضمن حضور در مراسم افتتاح فاز 
دوم پروژه بزرگ و ملی آب شیرین کن بندرعباس  
با چند تن از مدیران صنایع بزرگ این استان دیدار 

و گفت وگو کرد.
   دکتر هادی اخالقی فیــض آثار در بازدید از پروژه 
ملی آب شیرین کن بندرعباس گفت: برای به سرانجام 
رســیدن پروژه بزرگ آب شــیرین کن یک میلیون 
مترمکعبی بندرعباس که در چند فاز اجرایی می شود، 
بانک تجارت یکی از بانک های عامل تامین مالی این 
پروژه محسوب می شود که با تکمیل این آب شیرین کن، 
می توانــد تاثیــر به ســزایی در کاهــش تنش های 
 آبی در ســطح اســتان های هرمزگان، کرمــان و یزد 
داشته باشد. دکتر هادی اخالقی فیض آثار اظهارداشت: 
کاهش شدت بارندگی در کنار حفر چاه های غیرمجاز 
و اســتفاده بی رویــه از منابع آب هــای زیرزمینی در 
مناطق مختلف هرمزگان که افت سطح آب زیرزمینی 
و خشک شــدن بســیاری از رودخانه ها، چشمه و 
قنات ها را به دنبال داشته است، توجه ویژه و شتاب در 
سرمایه گذاری به منظور استحصال آب شیرین از دریا را 
بسیار ضروری ساخته است به همین دلیل بانک تجارت 
برخود واجب دانســت که در این پروژه ملی و بزرگ 

مشارکت نماید تا بتواند از مشکالت و کمبودهای آبی 
جلوگیری کند.

  اخالقی بیان کرد: در این راســتا پروژه آب شیرین کن 
یک میلیــون مترمکعبــی بندرعبــاس و انتقال آب 
خلیج فارس به استان های کویری نیز به عنوان بزرگترین 
سایت شیرین سازی انتقال آب دریا در کشور به صورت 
کامال محیط زیســتی با حمایت دولت و حمایت مالی 

بانک های کشور از جمله بانک تجارت اجرایی شد.
  وی عنوان کرد: پروژه انتقال آب خلیج فارس به نواحی 
مرکزی ایــران یکی از آن طرح هایی اســت که جزو 
آرزوهای چند ساله برای استان هایی همچون هرمزگان، 
کرمان و یزد بوده، چرا که این پروژه می تواند مشــکل 
کم آبی و ذخیره ظرفیت های آبی را تا حد زیادی کاهش 
دهد. اخالقی اظهارداشــت: بهره برداری کامل از این 
پروژه انتقال آب به فالت مرکزی در شرایطی صورت 
می گیرد که کشــور با تحریم های ظالمانه روبروست و 
می توان آن را نماد قدرت بــاور ایرانی و خوداتکایی 
ملی در برابر این تحریم  برشمرد که سه استان هرمزگان، 
کرمان ویزد ازآن منتفع خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: 
بانک تجارت تا بهره برداری کامل از این پروژه حضور 
و مشارکت فعالی خواهد داشت و سهم خود را در تامین 

مالی این پروژه به سرانجام خواهد رساند.

دیدار با صنایع استان 
  دکتر اخالقی و هیات همراه همچنین در راستای توسعه 
همکاری های مشترک، با مدیران شرکت های فوالد کاوه 
جنوب کیش، آلومینیوم المهدی، پاالیش نفت بندرعباس 

و فوالد هرمزگان دیدار کرد.
مدیرعامل در این دیدارها با تاکید بر اینکه بانک تجارت 
همواره پشتیبان صنعت و اشتغال استان هرمزگان بوده 
است گفت: همکاران پرتالش من در شعب و ستاد استان 
بی وقفه در تالش هســتند تا با ارائه خدمات مطلوب 

رضایت حداکثری مشتریان بانک را فراهم آورند.

اخالقی حمایت از پرسنل شرکت های مشتری بانک را 
یکی از اهداف محوری بانک تجارت در تعامل با صنایع 
مختلف عنوان کرد و بر ضرورت افزایش و تنوع بخشی 
به این حمایت ها تاکید کرد. وی با تاکید بر حمایت از 
صنایع عنوان کرد: بانک تجارت همواره پشتیبان صنایع 
و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی بوده اســت چرا که 
آنها تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته و به رونق تولید 

و اشتغالزایی کشور کمک می کنند.
  اخالقی ادامه داد: بانک تجــارت تاکنون با پرداخت 
تســهیالت به کارگاه های تولیدی، ســهم موثری در 

حمایت از تولید و رونق اقتصاد کشور داشته است.
  مدیرعامل بانک تجارت  بر حمایت همیشگی بانک 
تجارت از تولید در کشور به منظور استفاده حداکثری از 
توانمندی های داخلی و حمایت از تولید و صنعت ایرانی 
تاکید کرد. وی اظهار داشت: دولت برنامه های متعددی 
برای حمایت از صنایع را به اجرا درآورده اســت و در 
کنار آن نظام بانکی نیز وظایف و تکالیفی برای تامین 
مالی صنایع بر عهده دارد به همین دلیل بانک تجارت 
همواره در تالش بوده است نقش خود را به خوبی در 

این زمینه ایفا کند.
  اخالقی خاطرنشــان کرد: نظام بانکی به عنوان یکی 
از کلیدی ترین ارکان اقتصاد کشور همواره تالش کرده 

اســت با هماهنگی دولت، مجلس شــورای اسالمی، 
قوه قضائیه و سایر ارکان حاکمیت نقش شایسته ای در 
رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت و رفاه 
مردم ایفا کند. وی با اشــاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در خصوص ضــرورت حمایت از تولید ملی، 
گفت: راه برون رفت از مشکالت اقتصادی فعلی توجه 
به تولیدات داخلی است از این رو بانک تجارت برای 
رفع مشکالت بخش مولد کشور توانمندی های خود را 
بسیج کرده و از بنگاه های اقتصادی حمایت های خوبی 

تاکنون انجام داده است. 

  اخالقــی عنوان کرد: بســیاری از صنایع موجود در 
استان هرمزگان از جمله فوالد، پاالیشگاه و ... می توانند 
ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشند به همین دلیل 
باید موانع تولید این بنگاه هــا را برطرف کرد و بانک 
تجارت نیز با تمام توان و ظرفیت خود به این مهم ورود 
کرده و سعی داشته است منابع مالی این صنایع را تامین 

نماید و به اقتصاد کشور کمک نماید. 
  وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی می تواند با تزریق 
منابع مشکالت مالی صنایع را مرتفع کند، تصریح کرد: 
دولت باید برای مشــارکت بانک ها در رشد و  توسعه 

صنایع مشوق هایی را در نظر بگیرد تا آنها بتوانند نقش 
پررنگ تری را در این زمینه به انجام رسانند.

  اخالقی اظهارداشت: انتظار می رود بانک ها مشارکت 
در صنایع را بیش از پیش انجام دهند تا از این طریق به 
اقتصاد و اشتغال کشور کمک نموده و ارزآوری مناسبی 
برای کشور ایجاد شــود. وی ادامه داد: معطوف شدن 
منابع در تولید و صنعت، تحقــق فرمایش رهبری در 
خصوص مقاوم سازی اقتصاد را نیز محقق خواهد کرد.

  اخالقی با تاکید بر ضرورت شــناخت کافی بانک ها 
از صنایع و خدمت رســانی از طریق سبد محصوالت 
مرتبط با آن ها برای حمایت از آنها گفت: بانک تجارت 
با دارا بودن پرســنلی حرفه ای و مدیران کاربلد در این 
زمینه، همواره پیشــرو و پیشگام در حمایت از صنعت 
پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیش بوده است. وی گفت: 
حرکت در مسیر حمایت و پشتیبانی از تولید و صنایع، 
موتور پیشران کشــور در حوزه تولید و ایجاد اشتغال 
است و بانک تجارت کارهای خوبی تاکنون انجام داده 
است. حمایت از تولید و صنعت کشور به عنوان یکی از 
وظایف بنیادی بانک تجارت محسوب می شود و صنایع 
و بخش های تولیــدی می توانند از حمایت های بانک 

تجارت در جهت رونق فعالیت خود بهره مند شوند.
  مدیرعامــل بانک تجارت همچنیــن در ادامه تصریح 
کرد: طرح های خوبی بین وزارت صمت و بانک مرکزی 
درحال انجام است که اوراق گام، تأمین زنجیره تأمین و 
… از آن جمله است و بر این اساس شبکه بانکی می تواند 

با صنعت همکاری و همراهی متناسبی داشته باشد.

امین زارعی/دریا
amin.zch         @gmail.com2011

مدیرعامل بانک تجارت:

بانک تجارت حامی توليد و اشتغال استان هرمزگان است


