تخلیه محموله  50تنی چوب غیرمجاز در نهالستان باغو شهرستان بندرعباس
رئیــس اداره منابــع طبیعــی وآبخیــزداری شهرســتان
بندرعبــاس از تخلیــه محمولــه  50تن چــوب غیرمجاز
که روز گذشــته توســط مامورین یگان حفاظــت در منطقه
نوبســت کشف و ضبط شــده بود در نهالســتان باغو خبر

خبر

داد.
روح اهلل وفاکیش گفت :حفظ ذخائــر جنگلی ومنابع طبیعی
از اهمیت بســزایی برخوردار است که حفظ ونگهداری از آن
وظیفه ملی اســت وهمه اقشار باید در این امرخالصانه تالش

کنند که در همین راســتا یگان حفاظــت این اداره عالوه بر
گشت زنی های مســتمر در عرصه های منابع ملی وجنگلی
جهت جلوگیــری از قطع درختــان جنگلی،حمل غیر مجاز
وقاچاق چوب اقدام به کنتــرل محموله های چوب در جاده
های مواصالتی شهرستان نموده که این امر توانسته تا حدود
زیادی از قطع بی رویه درختان جنگلی وقاچاق چوب جلوگیری

نمایــد.در ادامــه رئیــس اداره منابع طبیعــی وآبخیزداری
شهرســتان بندرعباس اعالم کرد :یــگان حفاظت این اداره
بصورت شــبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررســی
هرگونه اخبــار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع
درخت وآتش ســوزی از طریق ســامانه1504یگان حفاظت
می باشد.
دوشنبه  13بهمن ماه  18/ 1399جمادی الثانی  / 1442شماره 3584
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افاضات فیل عینکی!

مردی که آه می کشد و....
نوشته ی :راشدانصاری(خالوراشد)

نمایش نامه در یک پرده.
شخصیت ها:
مرد ِ روزنامه خوان
مردی که آه می کشد
پاکبان( ُرفتگر ِ شهرداری)

صحنه :مث ً
ال در پارک[.در یکی از کشــورهای همسایه ،دو
نفر روی نیمکتی در پارک نشسته اند .یکی مشغول مطالعه
ی روزنامه ی «صبح و سیاست» است ،و دیگری به درخت
های پارک نگاه می کند و گاهی از ته دل آه می کشد.
یک نفر پاکبان نیز با لباسی مخصوص سپورهای آن کشور،
در چند قدمی ِ آن ها آرام آرام مشــغول جارو زدن اســت.
صدای َچهچه ی بلبل و پرندگان دیگری از طریق سیســتم
صوتی ِ سالن پخش می شــود .تعدادی درخت مصنوعی و
چند دسته گل مصنوعی نیز در اطراف صحنه دیده می شود.
کف ِ صحنه پر از بــرگ های واقعی ِ درخت و مقداری آت
و آشغال است .سطل آشغال بزرگی هم در گوشه ی صحنه
قرار دارد].
مرد روزنامه خوان « :ای خدا این چه مملکتی است؟»
مردی که آه می کشد [با شگفتی] « :چی شده مگه؟»
مرد روزنامه خوان« :چی می خواستی بشه؟»
مردی که آه می کشد « :من؟ هیچی نمی خواستم بشه».
[پاکبــان کمی به آن ها نزدیک تر شــده و کماکان با جارو
مشــغول جمع کردن برگ های ریخته شــده از درخت ها
است].
مرد روزنامه خوان »:خاک بر سر ما که»...
مردی که آه می کشد  »:خدا نکنه ،مگه چی شده؟»
مرد روزنامه خوان »:دیگه چی می خواســتی بشه آقا....این
همه گرونی ،این همه بدبختی»...
مردی که آه می کشد ،آ ِه عمیق تری می کشد و می گوید»:
آی گل گفتی آقا! شب می خوابی صبح که بلند می شی می
بینی قیمت ها چند برابر شدن».
[پاکبــان جارو کنان از مقابل آن هــا می گذرد و تقریب ًا می
رود پشت سرشان قرار می گیرد و به جارو کردن خود ادامه
می دهد.
مــرد روزنامه خوان روزنامه را با عصبانیت مچاله می کند و
مثل یک بسکتبالیســت ،پرت می کند سمت سطل آشغال
اما هدف گیری اش خوب نیست و روزنامه درست می افتد
کنار سطل آشغال.
پاکبان ،روزنامه را برداشته و باز می کند ،ولی بالفاصله می
اندازد داخل ســطل و به دو نفر کذا نزدیک تر می شــود و
جارو می کند].
مرد روزنامه خوان سابق « :زمان شاه خائن ،یک حلب روغن
پنج تومن بود»....
مردی که آه می کشد »:دقیق ًا .پنج تا تک تومنی».
[پاکبان کماکان جارو می کشــد ،اگر چه چهار طرف مردان
نیمکت نشین تقریب ًا از تمیزی مثل آینه شفاف شده است].
مردی که آه می کشــد ،کمی تُــن صدایش را باال می برد
و می گوید »:زندگــی نداریم که ...همه دزد ،همه اختالس
گر ،همه »....
مرد روزنامه خوان ســابق صدایش را بلندتر می کند »:همه
جانی ،جنایت کار ،ریا کار و»....
مردی که آه می کشــد »:وقتش شده که مردم بریزن توی
خیابون برای انقالب!»
مرد روزنامه خوان ســابق  ،مشت هایش را گره می کند»:
مرگ بر»....
[در این لحظه ســپور شهرداری می آید به یک قدیمی ِ آن
دو و ناگهان کارت شناســایی اش را از جیبش در می آورد و
اول به مرد روزنامه خوان ســابق می گوید]  »:لطف ًا با بنده
تشریف بیاورید اداره ی سئوال و جواب [».و بعد رو می کند
به مردی که آه می کشد و...
امــا قبل از این که چیزی بگوید ،مرد روزنامه خوان ســابق
با لبخندی موذیانــه ،در حالی که کارتی را از جیبش بیرون
می آورد] :به رفتگر شهرداری می گوید »:عجیبه! ما ظاهراً
همکاریم [»...پاکبان ،اول باور نمی کند ،اما بعد که کارت را
خــوب نگاه می کند می گوید] »:بله ،بله ،از نیروهای جدید
واحدِ[»...و بالفاصله هر دو به مردی که آه می کشــد ،می
گویند] »:آقا ،پس لطف ًا شــما با ما بیایید به اداره ی سئوال
و جواب»...
[مردی که آه می کشــد نیز ،قاه قاه می خندد و پس از کلی
طفره رفتن و این طــرف و آن طرف نگاه کردن ،کارتی را
از جیبش در می آورد و می گوید] »:خوشحالم از آشنایی با
شما همکاران عزیز و پر تالشم»!....

همزمان با آغاز برنامه های دهه فجر مطرح شد:

دشمن برای انتقام از انقالب
لحظه ای آرام ننشسته است

ندای هرمزگان – گروه اجتماعی:

همزمان با ســالروز ورود معمار کبیر انقالب
اســامی حضرت امام خمینی(ره) به میهن
اســامی برنامه هــای مختلفی در اســتان
هرمزگان تدارک دیده شد.
این برنامه ها در مرکز استان با حضور استاندار
هرمــزگان و در شهرســتان هــای با حضور
فرماندارن برگزار شد.
طبق روال هر ســاله بندر شــهیدرجایی نیز
برنامــه های ویژه ای در این خصوص تدارک
دیده بود .در این راستا رژه خودرویی و موتوری
در بندر شــهید رجایی برگزار و بوق کشتی ها
نیز همزمان با زنــگ انقالب در فضای بندر
طنین انداز شد.
به مناســبت فرا رســیدن دهه مبارک فجر و
آغاز چهل دومین جشن های پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی در ایران ،بندر شهید رجایی
برنامههای متعددی را در دستور کار خود دارد
که آغــاز بخش این برنامه ها ،ســاعت۹:۳۳
دیروز صبح (یکشــنبه ،دوازدهــم بهمن ماه)
همزمان با ســالروز ورود معمار کبیر انقالب
اســامی حضرت امام خمینی(ره) به میهن و
زنگ انقالب  ،بوق کشــتیها در بندر شهید
رجایی بعنوان بزرگترین بندر تجاری کشــور
طنین انداز شد.
همچنین برگزاری رژه خودرویی و موتوری با
مشارکت پایگاه مقاومت بسیج و امورایثارگران
،یگان حفاظت بندر شهید رجایی و بنگاههای

اقتصادی مســتقرآغاز وایــن رژه پس از طی
نمــودن مســیرهایی از پیش تعیین شــده
درمقابل ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی
خاتمه یافت .
همچنین دراین روز مراســم زنگ انقالب با
حضور استاندار  ،نماینده ولی فقیه در هرمزگان
و جمعی از مسووالن استان در دبستان شاهد
دخترانــه بندرعباس به صــدا درآمد و محفل
انس با قرآن هم بر روی عرشه ناوبندر منطقه
یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی با
شرکت قاریان،حافظان قرآن وفرماندهان این
نیرو آغاز شد.
اســتاندار هرمزگان گفت :در اوج تحریم های
کم نظیر دشمن ،خللی در اراده ملت ما ایجاد
نشده و با روحیه انقالبی ،والیتمداری ،وحدت
و انســجامی که دارند همه سختی ها را پشت
ســر می گذارند و با وعده الهی به طور قطع
پس ازهر سختی ،پیشرفت های بزرگی نصیب
ملت ایران شده است.
فریدون همتی اســتاندار هرمــزگان همزمان
با ســالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) در
 12بهمن  ،57ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
بنیانگــذار کبیــر انقالب و شــهدای انقالب
اسالمی ،گفت :همه ملت ایران ایثارگر هستند
و در نتیجه این ایثارگری های همگانی است
که انقالب شــکوهمند ما با وجود دشــمنی
های دشمنان قســم خورده انقالب ،همچنان
با صالبــت ،اقتدار و عزت بــه راه خود ادامه

می دهد.
وی افزود :امروز ما در شرایطی در آستانه چهل
و سومین سال پیروزی انقالب قرار داریم که
دشمن اوج تحریم ها را بر ما تحمیل کرده اما
به لطف خداوند و رهبری داهیانه رهبر معظم
انقالب ،تالش دولتمردان ،نیروهای مســلح و
به پشــتوانه ملت انقالبی و بــا بصیرت ایران
اسالمی ،تمام کشور در مسیر عمران و آبادانی
روز افزون قرار دارد.
اســتاندار هرمزگان بیان داشت :امروز کشور
عزیز ما در مسیر رشــد و تعالی قرار گرفته و
دشمن این توانمندی ،آزادی و استقالل کشور

را بر نمی تابــد و این مبارزه ملت عزیز ایران
بود که دست دشمنان را قطع کرد.
همتی تصریح کرد :دشــمنان به بهانه انتقام
از انقالب اســامی در طول  42سال گذشته،
لحظه ای آرام ننشســتند و در هر مقطعی از
مســیر انقالب تا کنون ،توطئهای را طراحی
کردنــد که جنــگ تحمیلی نمونه بــارز این
دشــمنی های جامعه استکباری علیه کشور و
ملت ایران بود.
وی اضافه کــرد :امروز نیــز در اوج تحریم
های کم نظیر دشــمن ،الحمــدهلل خللی در
اراده ملت ما ایجاد نشــده و با روحیه انقالبی،

والیتمــداری ،وحدت و انســجامی که دارند
همه سختی ها را پشت ســر می گذارند و با
وعــده الهی به طور قطع پس ازهر ســختی،
پیشرفت های بزرگی نصیب ملت ایران شده
است.
اســتاندار هرمــزگان بــا تأکید بــر ضرورت
آشناسازی نسل جدید با تاریخ انقالب ،عنوان
کرد :به لطف خداوند ،با تبعیت از رهنمودهای
رهبر معظم انقالب ،هم افزایی و وحدت مردم
و اقتدار نیروهای مســلح قهرمان ایران ،سال
جدید انقالب با موفقیت های بیشــتری رقم
خواهد خورد.

زباله های رها شده گردشگران در آسیاب تاریخی روستای گنو
نظربه اینکه آقای حســن شریفی فرزند درویش مدعی سبق تصرفات
ملکی به مساحت تقریبی  799مترمربع باکاربری زراعی واقع درروستای
گامبرون می باشــند بدینوسیله اعالم می گردددرصورتی که اشخاص
حقیقی وحقوقی نسبت به ملک مورد آگهی هرگونه حق یاحقوقی داشته
بایســتی ظرف مدت یک ماه ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی
خودراپیوست اصل ســند ویامدارک مثبته مالکیتی رسمی به مدیریت
امالک ومستغالت سازمان منطقه آزاد قشم تسلیم نماید،بدیهی است
درصورت عدم وصــول اعتراض درمهلت مقرریاوصول اعتراض بدون
مدارک مثبته مالکیتی اقدام بعدی صورت پذیرد.

ندای هرمزگان – احمد رزبان

روســتای گنــو کــه در 25کیلومتــری جــاده
بندرعبــاس – ســیرجان قرار گرفتــه به عنوان
منطقــه ای گردشــگری کانــون توجــه هــر

شهروند و مسافری اســت که به هرمزگان سفر
می کند.
به گزارش خبرنگار ندای هرمزگان ،اما متاسفانه
مراجعه های مکرر بســیاری از مسافران به این
منطقه گردشــگری طی روزهای اخیر باعث رها
کردن زباله ها و اشــیاء در بازدید از آسیاب های
تاریخی روستای گنو شده است.
رهاســازی زباله ها در این محل تاریخی منظره
زشتی را پدید آورد که به همین منظور جمعی از
جوانان روستای گنو با همکاری شورای اسالمی
و دهیاری این روســتا ،اقدام به پاکسازی و جمع
آوری پسماندها کردند.

الزم به ذکراســت ،ســقف اتاق هــای تاریخی
آســیاب(محل آســیاب کردن گندم در گذشته)
تخریب شــده اســت که باید مورد توجه میراث
فرهنگی شهرستان بندرعباس قرار گیرد.

بهادر طالبی زاده _ سرپرست مدیریت امالک ومستغالت

شناســنامه مالکیــت وانت پیکان تیــپ 1600iرنگ ســفید روغنی
مــدل  1387شــماره موتــور  11487067649شــماره شاســی
 NAAA36AA49G812037شــماره پالک  449د  18ایران94
بنام احمد فوالدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نظر به اینکه نظام الدین مظفری خورگو به استناد استشهادیه محلی بوارده شماره  30552مورخ  1399/11/08در خصوص پالک  1923فرعی
از  3اصلی واقع در بخش دو بندرعباس در زیبا شهر بلوار پروین اعتصامی کوچه ابرار  25مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب
خانه در دفتر  65صفحه  130ذیل ثبت  13215به شــماره چاپی  239669د  91ثبت و ســند مالکیت به نام نظام الدین مظفری خورگو صادر
گردیده که سند مالکیت به علت جابه جایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده  120آئین
نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد
خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم واخذ نماید بدیهی
اســت پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصل اعتراض و عدم ارائه اســناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی
بنام متقاضی اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار99/11/13 :

اسمعیل ربیعی نژاد_ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل
از طریق برگزاری مناقصه  ،به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ) شرح مختصر کارها :
موضوع پروژه

مبلغ برآورد(ریال)

شهرستان

احداث پل ارمک

67.477.206.328

بندرلنگه

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند

(ماه)

ارجاع كار (ریال)

18

3.373.860.316

ب) محل ت ًامین اعتبار  :از محل اعتبارات ملی و استانی
ج) شرایط متقاضی  – 1 :داشتن شخصیت حقوقی  -2داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و
ضمانت نامه انجام تعهدات  –3دارا بودن رتبه  5رشته راه و ترابری  .لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق
بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت  15:00مورخ  99/11/13لغایت ساعت 14:00.
مورخ  99/11/19به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند ،آخرین
مهلت تحویل اســناد مناقصه ،ساعت  14:00مورخ  99/11/29و بازگشایی پاکات ساعت  09:00مورخ  99/11/30بود .جهت
کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.iets.mporg.irمراجعه نمایید.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

