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فرماندار شهرستان بندرعباس:
 بازار ماهی فروشان بندرعباس 

دچار مشکالت اساسی است

با حضور استاندار هرمزگان ؛
42 پروژه شهرستان قشم به صورت 

متمرکز به بهره برداری رسید

 کشف دو محموله صادراتی جعلی 
در گمرک شهید رجایی

1

2

5

6

هم زمان با هفته دولت ؛ 

پروژه ملی صادرات 
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  رئیس دانشگاه علوم پز شکی هرمزگان خبر داد 

راه اندازی بخش کاشت 
حلزون برای نخستین بار 

در هرمزگان 

گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت:پرونده مالیاتی 64بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان برگشت 
داده نشده است.

  به گزارش خبرنگار روزنامه دریا، مهدی دوستی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: پرونده 
50بنگاه اقتصادی بطور کامل به استان برگشت داده نشده و پرونده 14 شرکت دیگر هم بصورت ناقص 

به استان آمده که مالیات و مالیات بر ارزش افزوده این 64 شرکت به استان داده نمی شود.دوستی با 
اشــاره به دیدارش با رئیس مجلس و درخواست برگشت پرونده های این شرکت ها به هرمزگان بر 
اساس قانون؛ اظهار داشت : درصورت برگشت پرونده ها به استان و پرداخت مالیات و عوارض در 

استان، درآمد شهرداری بندرعباس 35 درصد افزایش می یابد.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان عنوان کرد 
تالش برای تداوم روند کاهش بیکاری 

در هرمزگان

گروه خبــر // فرماندار شهرســتان 
بندرعباس گفت: اگر مشــکالت بازار 
برطرف  بندرعباس  فروشــان  ماهی 
نشــود در آینده این پروژه با مشکل 

اساسی رو به رو می شود. 
  محمد مرودی در یک نشست خبری، 
افزود: پروژه های هفته دولت در شهرستان 
 بندرعباس در دو بخش بهره برداری و 
کلنگ زنی تقسیم شده است.وی با بیان 
اینکه نگاه استاندار هرمزگان نگاه کالن 
و توسعه ای به مســائل زیرساختی در 
استان هرمزگان است، عنوان کرد: 14۷ 
پروژه با اعتبار ۷۲6 هزار و ۸۲۹ میلیارد 
 ریــال در هفته دولت به بهــره برداری 
می رسد که نسبت به سال گذشته رشد 
چشمگیری داشته که نزدیک به 40 برابر 
تخمین زده می شود.فرماندار شهرستان 
بندرعباس با اشــاره به اینکه مشکالتی 
بندرعباس  در ســطح شهرســتان  که 
مــی بینیم و یا از ســوی شــهروندان 
 ارسال می شــود به طور حتم پیگیری 
می کنیم، خاطرنشان کرد: رسانه ها پل 
 ارتباطی بین مسئوالن و مردم هستند که 
می توانند در برطرف شــدن مشکالت 
مردم کمک شــایانی کننــد.وی با بیان 
اینکه در سالجاری تشکیل 11 دهیاری 
را مجوز گرفتیم، اضافه کرد: برای سال 
1401 نیــز ۲۸0 پــروژه برنامه ریزی 
کردیم که ۲۲ درصد اعتبارات اســتان 

هرمزگان به آن اختصاص یافته اســت.
مرودی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه 
تمامی مســئوالن حوزه اقتصادی است 
و نظارت مســتقیمی روی قیمت کاالها 
داریم، عنوان کــرد: روغن در مصرف 
بازار بندرعباس نیــاز روزانه 45 تنی 
 دارد در حالی که روزانه 100 تن توزیع 
می شد پس این نشان دهنده عدم توزیع 
و چرخش مناسب کاال بود که با مدیریت 
 صحیح برطرف شــد.وی با بیان اینکه

 با گشــت های مشترک و سامانه 1۲4 
 به صورت روزانه بازار را رصد و پایش 
 می کنیم، اضافه کــرد: امیدواریم با این 
نظارت ها بتوانیم ثبــات را در جامعه 
ایجاد کنیم.فرماندار بندرعباس با اشاره 
به اینکه ایجاد زیر ساخت گردشگری در 
چربه مارم فین و بازارچه گردشگری در 
هرمز نیز در دستور کار قرار دارد، عنوان 
کرد: یکی از مشکالت شهر بندرعباس 
بندرعباس  ترمینــال  ســاخت  پروژه 
 است و قرار اســت این پروژه در قالب 
ســرمایه گذاری نیز به نتیجه برسد و با 
کارشناســی و برنامه مدون پیش برود.

وی با بیان اینکه بازار ماهی فروشــان 
بندرعباس چند ایراد به آن وارد اســت، 
تصریح کرد: از لحاظ سازه ای با مشکل 
رو به رو اســت و سیســتم مکانیکال و 
الکتریکالش ایراد دارد و پیمانکار آن را 

به درستی واگذار نکرده است.مرودی ادامه 
داد: اگر این مشــکالت برطرف نشود در 
آینده این پروژه با مشــکل اساسی رو به 
رو می شــود.مرودی با اشاره به اینکه به 
پیمانکار تذکرات جدی داده شده تا ایرادات 
برطرف شــود، خاطرنشان کرد: در اسرع 
وقت مشکل بازار ماهی فروشان برطرف 
می شــود و برق مجموعــه با همکاری 
 توزیع برق هرمــزگان دیگر دچار قطعی 
نمی شود. وی با بیان اینکه با دستفروشانی 
که در خارج از فضاهــای مصوب قرار 
می گیرند، ساماندهی الزم صورت گیرد، 
اظهار کرد: هماهنگی های الزم صورت 
گرفته تا دستفروشان  به فضاهای مصوب 
انتقــال یابند و فضای مبلمان شــهری و 
بهداشت شهری نیز ترمیم خواهد یافت.

فرماندار شهرستان بندرعباس با اشاره به 
اینکه قول می دهم پارک آبی بندرعباس 
بــزودی افتتاح می شــود، تصریح کرد: 
مشــکالت این پروژه همگی پیگیری و 
برطرف شده است و در حال اتمام است.

وی با بیان اینکه با پلی که کلنگ زنی آن 
در پیامبر اعظم )ص ( زده شده است بن 
 بســت در اختیار نیروی دریایی برطرف 
می شود و احتمال ایجاد بلوار در شهرک 
هدیش نیز وجــود دارد، اضافه کرد: در 
خصوص رفع مشکالت پمب بنزین های 
شهر بندرعباس نیز جلســاتی برگزار و 

قطعه تحریمی نازل ها نیز دچار مشــکل 
شده است.مرودی با اشاره به اینکه تمامی 
مشکالت و جوانب ارائه شد و قرار است 
سهمیه ویژه ای برای شهر بندرعباس در 
نظر گرفته شود، عنوان کرد: برطرف کردن 
مشــکالت جای مانده نیاز به زمان دارد 
و به طور حتم در آینده شــاهد تحوالت 
مناســبی در بندرعبــاس خواهیم بود.
به گزارش ایســنا؛ وی با بیان اینکه در 
بندرعباس 35 نقطه حادثه خیز شناسایی 
شده است، خاطرنشــان کرد: 1۸ مورد 
آن برطرف شــده تا در کاهش ترافیک 
تاثیرگذار باشد و مابقی تا پایان سال نیز 
رفع عیب خواهد شد.فرماندار بندرعباس 
با اشاره به اینکه با پیگیری های انجام شده 
و مساعدت استاندار هرمزگان، دو قطعه 
زمین در شهر بندرعباس لکه گذاری شده 
تا ۲600 صنوف مزاحم از شهر بندرعباس 
خارج شــود، اظهار کرد: در حال حاضر 
شــهرداری بندرعباس اعــالم کرده کار 
مطالعه و طراحی آن انجام شده و باید این 
موضوع را بررســی کنیم تا مشاهده کنیم 
این پروژه توانسته به خوبی پیاده شود یا 

خیر.
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همزمان با هفته دولت صورت گرفت

ادای احترام مدیر کل و معاونین و کارکنان اداره کل امور مالیاتی هرمزگان به شهدا
رییس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز  هرمزگان :

خیرین مدرسه ساز، همراه دولت در ارتقاء فضای آموزشی هستند

استاندار هرمزگان انتقاد کرد

عدم برگشت پرونده مالیاتی
 64 بنگاه اقتصادی بزرگ به هرمزگان

درصورت برگشت پرونده ها به استان و پرداخت مالیات و عوارض در استان
 درآمد شهرداری بندرعباس 35 درصد افزایش می یابد

گروه خبــر // همزمان با هفته دولت 
اداره کل  مدیرکل، معاونین و روسای 
امور مالیاتی هرمزگان در گلزار شهدا 
بندرعباس حضــور یافتند و به مقام 

شامخ شهدا ادای احترام نمودند.
  به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مدیر 
کل، معاونین و روســای امور مالیاتی 
هرمزگان به مناسبت گرامیداشت هفته 
دولت و شــهادت مظلومانه شــهدای 
و  رجایی  محمدعلی  دولت شــهیدان 
باهنر دقایقی پیش در گلزار شــهدای 
بندرعباس حضور یافتند و با شــهدا و 

امام شهدا تجدید میثاق نمودند.
   رضا آخوند زاده، مدیرکل امور مالیاتی 

هرمزگان در حاشــیه این مراسم ضمن 
گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره 

شهدا بویژه شهیدان رجایی و باهنر گفت: 
اقتدار، عزت و ســربلندی امروز ایران 

اسالمی در عرصه های مختلف مرهون 
خون پاک شهدا است.

  وی افزود: شــهیدان رجایی و باهنر 
از مدیریت جهادی  الگویی شایســته 
و ساده زیســتی توام با اقتدار و عزت 
مالیاتی هرمزگان  امور  هستند.مدیرکل 
با بیان اینکه شهدا به ما عشق به وطن، 
ایثار، از خودگذشــتگی و عزتمندی را 
آموخته اند گفــت: خدمت به مردم در 
نظام مقدس جمهوری اســالمی نعمت 
بزرگی برای ما مدیران اســت و باید از 
این فرصت برای سربلندی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی بویــژه در حوزه 

اقتصادی استفاده  کنیم. گروه خبر//  ســیدعبداهلل هاشمی رئیس هیات 
مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان 
ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: 76پروژه 
فضای آموزشــی در قالــب 385 کالس درس با 
زیربنای 35هزارو 309 مترمربع  در آستانه آغاز سال 
تحصیلی جدید و همزمان با هفته دولت با مشارکت 
خیرین و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان افتتاح 

خواهد شد.
   وی با اشاره به مشارکت وهمراهی خیرین در ارتقاء 

وآبادانی استان افزود: درسال 13۹۸ مشارکت خیرین 
در پروژه های مدرســه سازی هرمزگان 3۷ میلیارد 
تومان بود و این درحالی اســت که از ســال گذشته 
تاکنون بیش از 300 میلیارد تومان مشارکت خیرین 

مدرسه ساز بوده که عدد بسیار قابل توجه ای است.
رئیس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
هرمــزگان در ادامــه در خصوص علل مشــارکت 
چشــمگیر خیرین در ســالهای اخیر در پروژههای 

 مدرســه ســازی خاطرنشــان کرد: تکمیل بموقع 
پروژه های خیری توســط اداره کل نوسازی مدارس 
هرمزگان یکی از علل افزایش مشــارکت چشمگیر 

خیرین در سالهای اخیر بوده است.
   ســیدعبداهلل هاشــمی با بیان اینکه مجمع خیرین 
مدرسه ساز نمادی ازمشارکت مردم در توسعه فضای 
آموزشی می باشد، تصریح کرد: خیرین الگوی موفق 
 از مردمی ســازی امور در ســاخت و ساز مدارس 
می باشند. وی ضمن قدردانی از سیدفخرالدین هاشمی 
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در جذب اعتبارات 
و تســریع جهت تکمیل بموقع پــروژه های خیرین 
در اســتان اظهار کرد: بیش از۷0 درصد پروژه های 
افتتاحی در هفته دولت ومهرماه ســالجاری بصورت 
مشارکت خیرین با اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان 
ساخته شده که نشان دهنده اعتماد خیرین این مرزو 
بوم به اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان بوده است.

  گفتنی است؛ : 1۲4پروژه فضای آموزشی در قالب 
515 کالس درس در مناطق مختلف استان هرمزگان 
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با هفته 
دولت افتتاح خواهد شــد که ازاین تعداد ۷6 پروژه با 

مشارکت خیرین احداث شده است.

    

گروه خبر //  مدیرکل شــیالت   
هرمزگان گفت: هفته دولت ۱4 طرح  
شیالتی استان با سرمایه گذاری ۱۱ 
هزار و 360 میلیارد ریال کلنگ زنی 

و افتتاح می شود. 
  عبدالرســول دریایی با اعالم این 
خبر به رســانه ها افــزود: در هفته 
دولــت ۹ طرح با هزینــه افزون بر 
 ۲ هــزار و 400 میلیــارد ریال به 
بهره برداری می رســد و با اجرای 
کامــل آن 1۸۷ نفر صاحب شــغل 
می شــوند.وی بیــان داشــت: این 
طرح ها شامل چهار مزرعه پرورش 
 میگو بــا بیش از یکهــزار و 414 
میلیارد ریال ســرمایه گــذاری  و 
اشــتغال زایی افزون بر  10۹ نفر در 
شهرستان های بندرعباس و سیریک 
است که به بهره برداری رسیدن این 
مزارع افــزون بر یکهزار و 130 تُن 
میگو به تولید میگوی پرورشی استان 

افزوده می شود.
  مدیرکل شــیالت هرمزگان اظهار 
داشــت: همچنین ۲ مرکز تکثیر  با 
بر ۷00  افــزون   ســرمایه گذاری 
میلیارد ریال و اشــتغال زایی برای 
بیش از 45 نفر در شهرســتان های 
قشم و ســیریک به بهره برداری می 
رســد که در مجموع تولید آن ۲50 

میلیون قطعه الرو میگو است.دریایی 
همچنین از افتتاح ۲ مزرعه پرورش 
 ماهی در قفس در شهرستان سیریک با 
سرمایه گذاری افزون بر ۲۲3 میلیارد 
ریال خبر داد و عنوان کرد: با افتتاح 
این مزرعه ها برای ۲0 نفر اشتغالزایی 
ایجاد می شود و افزون بر 400 تن به 
ظرفیت تولید پروش ماهی در قفس 

استان افزوده می شود.
  مدیرکل شیالت هرمزگان همچنین 
تصریح کرد: یک مزرعه پروش کرم 
خونی)غذای آبزیان( نیز با اشتغالزایی 
13 نفر و سرمایه گذاری60 میلیارد 
ریــال در شهرســتان بندرعباس و 
 با ظرفیــت تولید 6 تــن در هفته 
 دولت امســال بــه بهره بــرداری 

می رسد.
   به گزارش ایرنا، دریایی ادامه داد: 
پنج  اجرایی  هفته دولت عملیــات 
طرح شــیالتی هرمزگان با اعتباری 
افزون بر هشت هزار و ۹60 میلیارد 
ریال و پیش بینی اشتغالزایی 45۲ نفر 
آغاز می شود، این طرح ها شامل ۲ 
مجتمع پروش میگو،  ۲ مرکز تکثیر 
 میگو و همچنین بهسازی و الیروبی 
در  قشــم(  )رمچاه  بندر صیــادی 
قشــم، جاسک،  های  شهرســتان 

بندرلنگه و پارسیان است.

مدیرکل شیالت هرمزگان عنوان کرد 

سرمایه گذاری ۱۱ هزار میلیاردی برای طرح های شیالتی هرمزگان
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معاون دادستان کل کشور خبر داد
 تعیین تکلیف بخش قابل توجهی 

از خودروهای لوکس وارداتی
  گروه خبر // معاون قضائی دادســتان کل کشور در 
بازدید از انبارهای امــوال تملیکی بندرعباس وضعیت 
کاالهای موجود را مطلوب برشــمرد و از تعیین تکلیف 
بخش قابل توجهــی از خودروهای لوکس وارداتی خبر 
داد.ســعید عمرانی معاون قضائی دادســتان کل کشور و 
دبیر ســتاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به همراه رئیس 
کل دادگستری اســتان هرمزگان، دادستان بندرعباس و 
جمعی از مســئوالن قضائی از انبار میثاق اموال تملیکی 
اســتان هرمزگان بازدید کرد.وی در جریان این بازدید 
طی سخنانی یکی از اهداف سفر خود به استان هرمزگان 
را عالوه بر دیدار با مردم و مســئولین استان، بازدید از 
انبارهای اموال تملیکی در راســتای دستورات ریاست 
قــوه قضائیه پیرامــون این موضوع عنــوان کرد.وی با 
اشاره به مشــاهدات خود در بازدید از انبار میثاق اموال 
تملیکی اســتان هرمزگان، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی 
از خودروهای لوکــس موجود در ایــن انبارها، تعیین 
تکلیف شــده است و مابقی نیز به سرعت در حال تعیین 
تکلیف می باشد.عمرانی در ادامه افزود: بخش عظیمی از 
کانتینرهای مربوط به کاالهای فاسد شدنی در انبارهای 
اموال تملیکی بندرعباس با توجه به دســتورات قضائی 
صادر شده در حال امحاء هست.معاون قضائی دادستان 
کل کشــور تصریح کرد: یکی از کارهــای خوبی که در 
انبارهای اموال تملیکی بندرعباس انجام شــده، توجه به 
موضوع انبارگردانی اســت.وی با بیان اینکه انبار میثاق 
بندرعباس پس از سفر رئیس قوه قضائیه شاهد تحوالت 
مثبت زیادی بوده اســت، یکی از اقدامات خوب انجام 
شده در این انبار پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان 
هرمزگان را قفســه بندی کاالها و تفکیک آنها با توجه 
به نــوع، ارزش ریالی و تاریخ تحویــل آن عنوان کرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه همچنین اقدامات 
صورت گرفتــه در انبارهای اموال تملیکی بندرعباس را 
قابل توجه برشمرد و با ضمن ابراز خرسندی تأکید کرد: 
استان هرمزگان در موضوع ساماندهی به اموال تملیکی 
در صدر اســتان های کشور قرار دارد و این موضوع باید 
مورد توجه دیگر مناطق کشــور نیز قرار گیرد.وی بیان 
کرد: مسئوالن قضائی اســتان هرمزگان اعتقاد دارند که 
موجودی انبارهای اموال تملیکی باید صفر باشــد و این 
موضوع مــورد تأکید ما هم می باشــد و با توجه به این 
موضوع باید نســبت به فروش و تعیین تکلیف کاالهای 
موجود اهتمام داشته باشیم.به گزارش مهر، معاون قضائی 
دادستان کل کشور در پایان با اشاره به اینکه یک سری از 
اقالم موجود در انبارهای اموال تملیکی بندرعباس مربوط 
به گمرک است از مسئوالن گمرکات استان هرمزگان نیز 

خواست که نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

خبر

خبری

شنبه 5 شهریور 1401

29 محرم 1444

سال بیست و یکم شماره 3963

    
سرمقاله

  در یکی دو سال اخیر بارها از بنگاه های اقتصادی 
 فعال در هرمزگان گفته شــد کــه برخالف قانون 
 مالیــات های مســتقیم که بایســتی عــوارض و 
مالیات های شان را در اســتان محل فعالیت شان 
پرداخت کنند که متاسفانه اینگونه نیست وبیشتر این 
صنایع و شرکت ها به قانون تمکین نمی کنند و مالیات 
و عوارض را در استانی دیگر و بخصوص پایتخت 
پرداخت می کنند. استاندارهرمزگان عصر چهارشنبه 
هفته گذشته در جمع خبرنگاران باری دیگر از انتقال 
نیافتــن پرونده مالیاتی 64 بنگاه اقتصادی بزرگ به 
هرمــزگان انتقاد کرد و گفت : پرونده 50 شــرکت 
به استان منتقل نشــده و پرونده مالیاتی 14 شرکت 
هم بصورت ناقص به اســتان منتقل شده و منجر به 
پرداخت مالیات و عوارض در اســتان نشده است 
که اگر مالیات و عوارض در اســتان پرداخت شود، 
درآمد استان بسیار افزایش می یابد. سوال اساسی 
این اســت که چرا قانون به درستی اجرا نمی شود 
 ومالیات و عوارض این بنگاه های اقتصادی در محل 
فعالیت شــان پرداخت نمی شود؟ آیا دستگاه های 
 نظارتــی توان اجــرای این قانــون را ندارند؟ چه 
دست های پشــت پرده قوی وجود دارد که اجازه 
اجرای این قانون را نمی دهند؟ چه کســانی از عدم 
انتقال پرونده مالیاتی این بنــگاه های اقتصادی به 
هرمزگان سود می برند؟ عدم افزایش درآمد قانونی 
استان به نفع چه کسانی است؟ دستگاه های نظارتی 
چرا سکوت کرده اند و پرونده ها را به استان منتقل 
نمی کنند؟  رئیس جمهور در ســفر سال گذشته به 
هرمزگان بنا به درخواست اقشار مختلف مردم استان 
و نمایندگان مجلــس و.... در خصوص صنایع، بر 
تحقق چند موضوع تاکید داشتند. اولین نکته ای که 
ایشان هم بارها تاکید داشتند این بود که اولویت اول 
در اشتغال با بومیان باشد که متاسفانه در ادوار مختلف 
کمتر به این موضوع توجه شده است. به همین دلیل 
 هــم عالوه بر مدیران غیربومی و پروازی که در این 
ســال ها بر صندلی صنایع  تکیه زدند، حتی نیروی 
انســانی مورد نیازشان را اتوبوســی از استان های 
 دیگــر وارد کردنــد و به همین دلیــل هرمزگان با 
دارا بــودن صنایع و بنگاه های اقتصــادی و...، اما 
همچنان در صدر استان های بیکار کشور قرار دارد و 
بومیان استان مجبورند در مشاغل کاذب وارد شوند و 
برچسب قاچاقچی را بخورند و برخی هم جان شان 
را در این مســیر در دریا و خشکی از دست دادند 
 که اگر از آنها در صنایع اســتفاده شده بود وشاغل 
 می شــدند، آنگاه خانــواده های زیــادی عزادار 
نمی شدند و از طرفی در فقر و فالکت بسر نمی بردند 
که در همین بخش هم هرمزگان رتبه نخست را دارا 
باشد که بایستی مایه شرمندگی برای دولتمردان در 
ادوار مختلف و بخصوص دولت قبل باشد که استانی 
که درصدر استان های درآمدزایی کشور است، از آن 
طرف هم در صدر اســتان های فقیر، فالکت، گرانی، 
 بیکاری و... باشــد. موضوع دیگر که آقای رئیسی 
و هم برخــی وزرا هم بارها تاکیــد کردند، انجام 
مســئولیت های اجتماعی صنایع بــرای رفع فقر 
و محرومیــت در حــوزه های مختلف در اســتان 
 و عمران وآبادانی مناطقی اســت کــه این صنایع 
در آنجــا فعالیت دارند. متاســفانه تاکنون ســهم 
هرمزگانی ها و بندرعباسی ها از وجود این صنایع، 
فقط آلودگی، ترافیک، گرانی و.... بوده است و بیشتر 
صنایع کمترین فعالیت را در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی شان داشته اند. درصورتیکه اگر این صنایع 
به حوزه مسئولیت های اجتماعی شان بخوبی عمل 
می کردند، شــاید که االن وضعیت اســتان و شهر 
بندرعباس و بخصوص محالت حاشــیه ای بهتر از 
وضعیت فعلی بود. چــرا بندرعباس دارای محالتی 
باشد که بدترین شرایط را دارند و روستاها وضعیت 
بسیار نامناســبی را دارد؟ بیشتر ساکنان حتی برای 
معیشت ودرمان با مشــکل مواجهند و از آن طرف 
کمبود اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشــی، آموزشی 
و... در این مناطق مشــهود است و بازگشایی معابر 
ضرورتی انکارناپذیر اســت که اگر صنایع در این 
حوزه ها مشــارکت کنند و فعالیت های شــان هم 
به نام خودشــان در روستاها و محالت حاشیه ای 
نامگذاری شــود، مردم می دانند که این بنگاه های 
اقتصادی به غیر از دود و آلودگی و گرانی وترافیک 
و...؛ اثرات مثبتی هم برایشــان دارند. بیشــتر این 
صنایــع حتی مالیات و عوارض شــان را برخالف 
 قانون مالیات های مســتقیم در اســتان پرداخت 
نمی کنند که نیاز اســت قانون رعایت و مالیات و 
عوارض در اســتان پرداخت شــود تا بخشــی از 
مشکالت استان برطرف شود. همچنین حساب های 
بانکی این صنایع بایســتی در استان باشد وامورات 
بیمه ای شان هم در هرمزگان انجام شود. معنا ندارد 
که فعالیت صنایع و مشکالتش برای استان هرمزگان 
باشــد، اما عواید برای پایتخت باشد.همچنین این 
صنایع بایســتی آگهی های مزایده و مناقصه شان 
و... با حجم اســتانی و گزارش عملکردشان نیز در 
رســانه های استانی منتشر شود تا شائبه ای در این 
زمینه بوجود نیاید. از روســای سه قوه انتظار می 
 رود اجازه ندهند بیش از این حق هرمزگان تضییع 
نشــود و قانون در این بخش اجرا شــود واین بی 
عدالتی ها از بین برود وبقول معروف حق به حقدار 

برسد.
  علی زارعی

سران قوا جلوی تضییع حق هرمزگان 
را بگیرند

گروه خبر // مدیر عامل شــرکت گاز 
اســتان هرمزگان از گازرسانی به دو 
نیروگاه، ده روســتا، ســه شهر و ده 
صنایع و کلنگ زنی طرح انتقال گاز به 
دو شهر فارغان و سرگز و 94 روستای 
محدوده، شــهر تازیان و ۲6 روستای 
دهستان ایسین و 59 صنعت و گلخانه، 
در هفته دولت سال جاری در استان 

خبر داد.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ فواد 
حمــزوی ضمن گرامیداشــت هفته 
دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی 
 و باهنــر، اظهــار داشــت: با تالش 
شبانه روزی همکارانم در این شرکت و 

 حمایت های شرکت ملی گاز ایران و 
وزارت نفت، در هفته دولت و شهریور 
ماه ســال جاری، دو نیروگاه جزیره 
کیش ، ده روستا )هفت روستا محدوده 
قلعه قاضی و تخت و ســه روستا در 
محدوه بیکاه( 3 شهر قلعه قاضی، تخت 
و بیکاه و ده صنعت در محور هاشم آباد 
و گهکم شهرستان حاجی آباد، گاز دار 
می شوند. وی افزود: با گازرسانی به 
ده روســتا و سه شهر ذکر شده، بیش 
 از ۹ هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می شــوند و میــزان اعتبار 
پروژه های گازرســانی شده در این 
شــهرها، روستاها و صنایع ذکر شده، 
143 میلیــارد تومــان بوده اســت.

حمزوی اظهار کرد: طرح انتقال گاز به 

نیروگاه های جزیره کیش و اتصال به 
شبکه پایدار گاز سراسری، سی و یکم 
مرداد ماه سال جاری، با حضور وزیر 
محترم نفت و سایر مسئولین کشوری 
شد.مدیر  رســماافتتاح  اســتانی،  و 
 عامل شرکت گاز اســتان هرمزگان 
 بیــان کرد: تأمیــن گاز مــورد نیاز 
نیروگاه های ماهتــاب و آب و برق 
جزیره کیش از سال 13۹۹ در دستور 
کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت 
و شرکت گاز استان هرمزگان به عنوان 
مجری عملیات خط تغذیه ۲0 اینچ به 
طول ۹ کیلومتر به منظور گازرسانی 
به نیروگاه هــای کیش اقدام کرد و در 
مرحله بعد گازرسانی به منازل، هتل ها 
رستورانها و صنایع کیش در دستور کار 

این شرکت قرار دارد.وی عنوان کرد: با 
اجرای این پروژه مصرف سوخت مایع 
در جزیره به شدت کاهش پیدا می کند 
که عالوه بر صرفه اقتصادی و امکان 
توســعه صادرات، کاهــش آلودگی 
محیط زیســت را نیز به همراه دارد 
و این طرح با ســرمایه گذاری 350 

میلیون دالری انجام شد.
  این مقام مسئول تصریح کرد: طرح 
انتقال گاز به شهرهای احمدی، فارغان 
و ۹4 روســتای این محدوده از توابع 
شهرســتان حاجی آباد و شهر تازیان 
و ۲6 روستای دهستان ایسین نیز از 
دیگر پروژه های شــرکت گاز استان 
هرمزگان اســت با اعتباری بیش از 
600 میلیــارد تومــان، کلنگ زنی 

خواهد شــد و با گازرســانی به این 
شهرها و روســتاها، حدود ۲1 هزار 
 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
می شوند.مدیر عامل شرکت گاز استان 
هرمزگان بیان کــرد: کلنگ زنی 5۹ 
صنعت و گلخانه از جمله 1۹ گلخانه 
سرچاهان شهرستان حاجی آباد و 40 
صنایع محدوه شهرستان بستک و جمعا 
با اعتباری به مبلغ ۸5 میلیارد تومان، 
نیز انجام خواهد شد.حمزوی در پایان 
 افزود: میــزان اعتبار پروژه های قابل 
افتتاح و کلنگ زنــی در هفته دولت 
شرکت گاز استان هرمزگان و جدا از 
ســرمایه گذاری 350 میلیون دالری 
های جزیره  نیروگاه  به  گازرســانی 

کیش، ۸۲۸ میلیارد تومان است .

گروه خبر // رئیس دانشــگاه علوم پز شــکی 
هرمزگان از راه اندازی بخش کاشت حلزون برای 
بیماران ناشنوا خبر داد و گفت: تاکنون تشخیص 
بیماری را در استان داشتیم اما درمان و بازتوانی 

پس از آن را نداشتیم. 
   حسین فرشیدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در حاشیه مراســم افتتاح پروژه های 
درمانــی در بندرعباس با اشــاره به افتتاح 5۲ 

پروژه درمانی در نخســتین روز از هفته دولت 
اظهار داشــت: این پروژه ها که از خانه بهداشت 
تا افزایش فضاهای بیمارســتانی را شامل می 
شود، تمامی شهرســتانها به جز ابوموسی را در 
برمی گیرد.وی افزود: حدود 1۹0 میلیارد تومان 
هزینه در این بخش انجام شــده که۸5 میلیارد 
تومان از این مبلغ سهم خیرینی بود که پای کار 
بوده اند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

با اشاره به ۲پروژه ای که برای نخستین بار انجام 
می شد، گفت: راه اندازی بخش کاشت حلزون 
برای بیماران ناشنوا برای اولین بار اتفاق می افتد، 
تا کنون تشخیص بیماری را داشتیم اما درمان و 
بازتوانی پس از آن را نداشتیم.فرشیدی با اشاره 
به کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه 
بــه ارزش 105 میلیارد تومان تاکید کرد: پروژه 
آزمایشگاه جامع بهداشت در بندرعباس و سوله 

بحران از مهمترین این پروژه هاســت که نه فقط 
بــرای کمک به بحران بلکه همزمان که به عنوان 
ســوله خدمات ارائه می دهد در شرایط بحران 
می تواند تبدیل به بیمارســتان صحرایی 100 
تختخوابی هم شــود. به گزارش تسنیم ؛ وی در 
پایان خاطرنشــان کرد:امیدواریم تک تک این 
پروژه ها بتواند در ارتقاء سالمت بخش بهداشت 

استان نقش داشته باشند. 

  رئیس دانشگاه علوم پز شکی هرمزگان خبر داد 

راه اندازی بخش کاشت حلزون برای نخستین بار در هرمزگان 

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان : 

ده صنعت در هفته دولت گازرسانی می شود

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان از از افزایش 
ظرفیت و بهبود وضعیت آب جمعیتی بالغ بر 33 هزار و ۱90 نفر در شهرها 

و روستاهای هرمزگان همزمان با هفته دولت امسال خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، عبدالحمید حمزه پور در تشریح جزئیات 
این پروژه ها افــزود: 1۷ پروژه آبرســانی در حال حاضر تکمیل و 
مقدمات بهره مندی جمعیت مورد هدف این طرح ها نیز آغاز شــده 
است.وی با بیان اینکه 1۷ پروژه قابل بهره برداری بر نیاز آبی 54 شهر 
و روستا تاثیر خواهد گذاشت، افزود: شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
با حمایت دولت مردمی و همچنین استاندار هرمزگان با تزریق اعتبار 

به پروژه های نیمه تمام زمینه تکمیل آن را فراهم و طی روزهای آینده 
به طور رسمی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان با بیان اینکه حساسیت های استاندار هرمزگان 
و تخصیص اعتبار ویژه برای تکمیل آن قابل تقدیر است، گفت: برای 
بهره برداری از این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۲5۹ میلیارد تومان هزینه 
شده اســت.حمزه پور افزود: برای بهره مندی جمعیت یاد شده از آب 
شرب پایدار 11 حلقه چاه، 6 باب مخزن، ۸4 کیلومتر خط انتقال و 3۲ 
کیلومتر شبکه توزیع احداث شده است.وی در ادامه از بهره برداری یک 
پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی همزمان با هفته دولت با اعتباری 

بالغ بر 16 میلیارد ریال خبر داد و گفت: یک سایت آب شیرین کن در 
شهرستان بندرلنگه با ظرفیت یک هزار متر مکعب در شبانه روز توسط 
بخش خصوصی احداث شده است که آب تولیدی آن در قالب خرید 

تضمینی خریداری و از طریق شبکه آبرسانی توزیع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :

54 شهر و روستای هرمزگان از پروژه های هفته دولت تاثیر می پذیرند

  
هماهنگی  معاونــت  سرپرســت   // خبر  گروه 
اقتصادی و توســعه منطقه ای استانداری  امور 
هرمــزگان گفت: ایجــاد پهنه هــای عاری از 
مجــوز موجب کوتــاه تر شــدن فرآیند اخذ 
 اســتعالم ها و تســریع صدور موافقت اصولی 

می شود.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ عادل شــهرزاد 
در جلســه مناطق عــاری از مجوز با محوریت 
بررســی مســائل و مشکالت مســیر طوالنی 
 اخــذ اســتعالم هــا و واگــذاری زمیــن به 

ســرمایه گذاران، عنوان کرد: ایــن امر موجب 
می شــود به جای درگیر شدن ســرمایه گذارن 
 در چرخــه و مســیر طوالنی اخذ اســتعالم از 
دستگاه های مرتبط، در کوتاه ترین زمان ممکن 
عملیــات اجرائی را آغــاز نمایند.وی در همین 

خصوص، افزود: ایجاد پهنه های عاری از مجوز 
 در دســتور کار قرار گرفته و در ادامه این مسیر 
5 پهنه ســرمایه گذاری شامل پهنه های باغات 
میوه هــای گرمســیری )1۲00 هکتــار( در 
شهرستان سیریک، ایجاد زنجیره شیشه )1۸۷0 

هکتار( در شهرستان بندر خمیر، پارک شیمیایی 
)50 هکتار( در شهرســتان بندرلنگه، اقامتگاهی 
 و گردشــگری )50 هکتــار( در جزیره هرمز
و همچنین پهنه پاالیشــگاهی )11۹4 هکتار(، 
 کلیه اســتعالم ها اخــذ و آماده واگــذاری به 

ســرمایه گذاران می باشد.سرپرســت معاونت 
هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای 
 استانداری هرمزگان، تصریح کرد: این شیوه از ایجاد 
محدوده های ســرمایه گذاری بــرای اولین بار 
 در کشــور در اســتان هرمزگان انجام شــده و 
مســیر طوالنی اخذ استعالم و واگذاری زمین به 
ســرمایه گذاران به کمتر از یک ماه تقلیل یافته 
است.شــهرزاد گفت: این موضــوع می تواند به 
عنوان الگوئی برای کل کشــور در جهت اصالح 

و کاهش فرآیند صدور مجوزها باشد.

معاون استاندار هرمزگان خبر داد 

ایجاد پهنه های عاری از مجوز  برای اولین بار در هرمزگان

برای نخستین بار در کشور؛

مجوزهای بی نام باهدف جلوگیری
 از امضاهای طالیی در هرمزگان انجام شد

  گــروه خبر // مدیرکل امور اقتصــاد و دارایی 
هرمزگان گفت: برای نخســتین بار در کشــور 
مجوزهای بی نام با هدف کوتاه شدن زمان روند 
سرمایه گذاری و جلوگیری از امضاهای طالیی در 

هرمزگان اجرایی شد.
مهدی دسینه ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان 
رجایی و باهنر و بزرگداشت هفته دولت با اشاره به 
تسهیالت مصوب تبصره 1۸ در استان بیان داشت: 
استقبال از طرح های ســرمایه گذاری و جذب 
سرمایه و حمایت از سرمایه گذار یکی از مهمترین 
ارکان رشد در دنیای اقتصاد محسوب می شود و ما 
در این امر از هیچ همکاری فروگذار نخواهیم بود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با بیان 
اینکه مطابق دستور ریاست محترم جمهور درگاه 
یکپارچه ملی مجوزها به زودی در وزارت اقتصاد 
افتتاح خواهد شــد، افزود: در حوزه مجوزهای 
ســرمایه گذاری در هرمزگان برای اولین بار در 
کشور مجوزهای بی نام با هدف کوتاه شدن زمان 

روند ســرمایه گذاری و جلوگیری از امضاهای 
 طالیی و گلوگاههای فساد توسط مرکز خدمات 
سرمایه گذاری صادر شده و همین امر هرمزگان 
را بــه عنوان پایلوت در ایــن زمینه مطرح کرده 
اســت.وی در ادامه گفت یکی از دغدغه های ما 
همکاری مناطق آزاد و ســرزمین اصلی در این 
حوزه برای ســهولت در ســرمایه گذاری است.
به گزارش مهر ؛ دســینه اظهارداشت: با همراهی 
 و تاکید اســتاندار و با جدیت تمام، پیگیر انتقال 
پرونده های مالیاتی، حســاب هــای بانکی و 
قراردادهای بیمــه ای 50 بنگاه اقتصادی بزرگ 
مستقر در اســتان که پرونده های آنان خارج از 
استان است، هستیم و امیدواریم با دستور مساعد 
 وزیر اقتصاد بتوانیم منابع بانکــی، قراردادهای 
بیمه ای و پرونده های مالیاتی شــان را به استان 
انتقال دهیم کــه انجام این مهم می تواند عایدات 
بسیار زیادی سالیان متمادی برای مردم هرمزگان 

داشته باشد.

هاشمی  //  ســیدفخرالدین  گروه خبر 
اظهار کرد : ۱۲4پروژه فضای آموزشی در 
قالب 5۱5 کالس درس در مناطق مختلف 
استان هرمزگان در آســتانه آغاز سال 
تحصیلی جدید و همزمان با هفته دولت 

افتتاح خواهد شد.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ به گفته 
وی، 1۲4 پــروژه فضای آموزشــی در 
قالــب مدارس، ســالنهای ورزشــی و 
ســایر اماکن آموزشــی با زیربنای 56 
هزار و 660مترمربــع و با اعتباری بالغ 
بر 5۹0 میلیارد تومــان در هفته دولت 
تا مهرماه ســالجاری در سراسر استان 
هرمزگان به بهره برداری خواهد رســید.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس 
 اســتان هرمزگان ادامــه داد: اعتبار این 
پروژه ها از محل منابع ملی، اســتانی و 
مشــارکت خیرین تامین شــده است و 
بیش از۷0 درصد این پروژه ها بصورت 
مشــارکت خیرین با اداره کل نوسازی 
مدارس هرمزگان ســاخته شــده است.
وی بــا بیان اینکه این پروژه ها در نقاط 
باشــند، خاطرنشان  می  استان  مختلف 

ساخت: بیشترین فضای آموزشی در هفته 
دولت تا مهرماه سالجاری در بندرعباس 
 بــا 34پــروژه و میناب ۲4 پــروژه به 

بهره برداری خواهد رسید.
  این مســئول در ادامه بــه پروژه های 
آموزشی  شــهید عراقی زاده، هنرستان 
تخت، مدرســه پشته ایســین و مدرسه 
چهچکــور در بندرعبــاس بــه عنوان 
بزرگترین پروژه های فضای آموزشــی 

در این شهرســتان اشــاره کرد و افزود: 
 مدرســه فرزانــگان میناب، دبســتان 
آیت اهلل مغیری، کمیساریای عالی پناهندگان 
 و مدرسه روشناس دشتی در پارسیان و 
شــبانه روزی گــوان در جاســک از 
اهــم بزرگترین پــروژه هــای فضای 
آموزشــی در اســتان هرمزگان بوده که 
 در هفته دولت تا مهرماه ســالجاری به 
بهره برداری می رسند.هاشمی همچنین با 

اشاره به نهادینه سازی توجه به آموزش 
توسعه  ســاخت:  خاطرنشان  استان  در 
فیزیکی فضای آموزشــی کمک وافری 
به توسعه آموزش دراستان خواهد کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه توســعه و 
ایجاد فضای آموزشی ایمن و استاندارد 
 دغدغه اصلی مجموعه نوسازی مدارس 
افزود: در مناطق روستایی  باشــد،  می 
اقدامات بســیاری در حــوزه احداث و 
بهسازی مدارس انجام شده و هم اکنون 
در حال برنامه ریزی بسته ویژه ای برای 
ساخت و ساز مدارس در شهر بندرعباس 

و شهرک پیامبر اعظم هستیم.

مدیرکل نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان :

124 پروژه در هفته دولت و مهرماه در استان به بهره برداری می رسد

گروه خبر // مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان 
گزارشــی از روند ایجاد ۲0 هزار شغل از ابتدای امسال و 
انجام راستی آزمایی الزم برای تثبیت اشتغال های جدید 

خبر داد. 
  مجتبی معین وزیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هرمزگان در گفت وگویی رسانه ای با بیان این که از ابتدای 
امسال تاکنون ۲0 هزار و ۸3۸ شغل ایجاد و در سامانه 
رصد ثبت و راستی آزمایی شده است، اظهار کرد: پاره ای 
از این اشــتغال های ثبت شده مرتبط با پروژه هایی است 
که بدلیل مشــکالت ناشی از مســائل اقتصادی دچار 
رکود شــده بودند اما حاال بار دیگر راه اندازی شــده و 
 اشــتغال قبلی را به کار بازگردانده اند که نمونه آن را در 
فعال شــدن دوباره مجتمع روی می تــوان دید که ۲00 
کارگر این کارخانه بیکار شده بودند اما به کار بازگشتند.

وی افزود: بخش دیگری از این اشــتغال ایجاد شده در 

استان مرتبط با پروانه های صنفی صادر شده برای افراد 
است که دستگاههای مزبور پس از نهایی شدن صدور آن، 
گزارش افراد دریافت کننده پروانه صنفی و افراد مرتبط با 
اشتغال در این واحدها را اعالم و سپس با ثبت در سامانه 
رصد و تطبیق با اشتغال گذشته افراد، به عنوان شغل جدید 
به ثبت می رسد.به گفته معین وزیری، اشتغال حاصل از 
آغاز پروژه های پیمانکاری جدید نیز در استان به عنوان 
بخش دیگری از این اشــتغال ۲0 هزار و ۸3۸ نفری در 
هرمزگان بشــمار می آیند که به طور دقیق و بر اساس 
تطبیق کد ملی افراد شاغل شده و دیگر منابع اطالعاتی 
و بیمه ای پایش شده اند و اگر اطالعات غلطی ثبت شده، 

توسط سامانه حذف شده است.
   مدیرکل کار، تعاون و رفاه هرمزگان تأکید کرد: نگاهی 
به رشد ۲۷۹ درصدی صدور مجوز حوزه ایجاد مشاغل 
خانگی و تسهیالت ارائه شده در این بخش، راه اندازی 
چندیــن مزارع پرورش میگو دراین مدت، تســهیالت 
احداث گلخانه   و اجــرای فازهای تکمیلی بخش های 
صنعتی مستقر در اســتان و تحرک ایجاد شده از ناحیه 
تدابیر اســتاندار هرمزگان در پی سفر رئیس جمهور به 
استان به منظور رونق بخشی به اقتصاد محلی و نیز اجرای 

پروژه هــای متنوع عمرانی و تزریق اعتبار به پروژه های 
متوقف شده، نشان دهنده رشــد اشتغال و کاهش آمار 
بیکاری در اســتان اســت.وی همچنین بــه کاهش 3 
درصدی نرخ بیکاری در هرمزگان بر اساس آمار مرکز 
آمار ایران اشــاره و خاطرنشان کرد: پایش آمار اشتغال 
از ســوی مرکز آمار ایران و نهادهای باالدستی صورت 
می گیرد و تغییر نگرش به حوزه اشتغال در دولت سیزدهم 
و نگاه ویژه دولت و استاندار هرمزگان به توسعه و رونق 
مشــاغل خانگی و خرد سبب توجه بســیاری از افراد 
جوان جامعه به این حوزه شده و در نتیجه شاهد استقبال 
از دریافت تســهیالت در این بخش برای ایجاد اشتغال 
هستیم.به گزارش فارس ، معین وزیری یکی از مشکالت 
اساسی مشاغل خرد و خانگی را نحوه عرضه محصوالت 
به بازار عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: بازارچه دائمی 
مشاغل خانگی با همکاری فرمانداری میناب، شهرداری 
و اداره کل بهزیســتی با محوریت اداره کل کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی در استان در همین هفته کلنگ زنی می شود 
و بازارچه های دیگری نیز مورد بررسی است و بزودی 
استارتاپ ویژه ای نیز برای عرضه مطلوب این محصوالت 

راه اندازی می شود.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان عنوان کرد 

تالش برای تداوم روند کاهش بیکاری در هرمزگان
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خود کوچک بینی بدون عمل
"خود کوچک بینی" یکی از عناصر زندگی در عصر حاضر 
است. این عنصر، موجب ترحم دیگران و افزایش توجه به 
شما می شود. در این مطلب، چند مورد از راه های افزایش 
خود کوچک بینی ذکر شده اند که با استفاده از آنها می توانید 

محبوب دل اطرافیان و حتی دورترها شوید.
 ۱. ناراحت شوید.

هرکسی هرچیزی می گوید سریع ناراحت شوید. مثاًل اگر 
در چت نوشتید »سالم«، جواب دادند سالم. ناراحت شوید. 
باید بنویسند »سالااااام .« اگر نوشتند: »سالاااااام.« باز هم 

ناراحت شوید، باید بیشتر احوالپرسی می کردند.
 ۲. اطالع بگیرید.

دو هفته به دو هفته، به دوســتانتان پیام »سالم بی معرفت، 
یادی نکنیا...« ارسال کنید. هرچی بیشتر جواب »شما؟« 
دریافت کردید، حتمًا خود کوچک بینی تان تکمیل می شود، 
البته حواستان باشد به چه کسانی می فرستید. یک نفر برای 

استادشان فرستاد که مشروط شد.
 ۳. اول باشید.

اگر دوســتانتان گفتند که می خواهند شما را به تیم، گروه، 
جلسه یا هرچیزی اضافه کنند، بپرسید نفر چندم هستید. اگر 
اولین نفر نبودید، بگویید: »من نمیام. برو با فالنی جونت.« 

بعدش هم بالک و ریپورت.
 ۴. مطالعه کنید.

هر ضرب المثل جایی و هرجا ضرب المثلی می طلبد . باید 
مطالعه کنید تا پر باشــید. مثاًل اگر استوری ای از دیگران 
دیدید که شما در آن نیستید بگویید: »خدا خر را شناخت که 
بهش دم نداد.« درست است که آنها نمی فهمند، چه گفته اید 

اما خودتان که می دانید چه گفته اید.
 ۵. بغض کنید.

هرجا هرچه شد، بغض کنید تا بفهمد و معذرت خواهی کند. 
معذرت خواهی هم کرد باز ناراحت شوید تا بفهمد مقصر 
کیست. اگر فهمید که مقصر است باز بغض کنید تا بفهمد شما 
خود کوچک بین هستید . وقتی فهمید شما خود کوچک بین 

هستید باز هم بغض کنید!
  علیرضا عبدی

***
کرونایی که هنوز هست

خداوکیلی اگر حدود ســه سال پیش به یکی از مردم کره 
زمین می گفتید که قرار اســت در دوسال آینده، کل جهان 
مــورد حمله یک ویروســی قرار بگیرد کــه کانون گرم 
خانواده ها را مجبور می کند روزهای بسیاری را به زور در 
کنار هم باشند، به شما می گفت: »وخی عامو! این حرف ها 
چیه که می زنــی!« اما کرونا آمد. مردم هم هر روز با یک 
مدل جدید بهداشت را رعایت کردند. رعایت هایی که گاهی 
تن همه ویروس های کشته شده را در سرنگ می لرزاند. در 

اینجا به برخی از این تغییر رعایت کردن ها اشاره می کنیم.
1- دستکش هایی که بی فایده شدند: دنیای مد تیپ هایی را 
در روزهای کرونایی به چشم دید که حتی به فکر طراحان 
لباس هم نرسیده بود! فردی بدون ماسک را تصور کنید که 
سر تا پا مارک را با یک دستکش مشمایی ست کرده و در 
خیابان پیاده روی می کند! شانس آوردیم گفتند ماسک از 
دستکش مهمتر است! هرچند در این میان حال کسانی که 
اسیر تحلیل های اقتصادی شوهرعمه ها و شوهرخاله ها شده 
و کارتن کارتن دستکش مشمایی را به قیمت عمده خریده 

بودند، دیدنی بود! )به جای بادکنک استفاده کنید(
۲- ماســک هایی که تغییر هویت دادند: دیری نپایید که 
ماسک ها به جنگ کرونا رفتند. البته ماسک های روی چانه، 
پیشانی، بازو، آیینه اتومبیل و داخل جیب ها که همان اول 
کار، کارت معافیت خود را دریافت کردند. در این میان چه 
کسی فکر می کرد که قرار است ماسک هم به یک کاالی 
لوکس تبدیل شده و بسته 500 تایی ماسک سه الیه که آن 
را هم با قیمت عمده خریده بودیم، از مد بیفتد و ماسک های 
سه بعدی و پارچه ای که با ســنگ های سواروسکی و پر 
طاووس کار شده بودند، به جهت درآوردن چشم خانواده 
شــوهر، جایگزین آنها شود! این اواخر هم که شاهد نسل 
جدیدی از ماسک های توری بودیم که توضیح قابلیت های 
ضد ویروســی آن در این مقال نمی گنجد! )بســوزد پدر 

باکالسی(
3- اسپری هایی که ناپدید شدند: صدای پیس پیس کردن 
الکل هم خیلی زود فروکش کرد و مقادیر زیادی دبه های 
سه لیتری الکل در زیرزمین ها و گوشه انباری منازل اضافه 
ماند. )نگه دارید برای پیک نیک آخر هفته و روشن کردن 

آتش(
4- جریمه هایی که لغو شد: اصاًل از وقتی که جریمه تردد 
شــبانه و جریمه های میلیونی عوارضی بین شهرها را لغو 
کردند، سر و کله سویه های جدید دلتا و اُمیکرون هم پیدا 
شد! وگرنه کرونا به همان دوز اول واکسن هم قانع بود که 
خودش را ریشــه کن کند! )جریمه یک میلیونی را کجای 

دل مان بگذاریم؟(
5- باالخره واکسن زدیم: بعد از آمدن اولین محموله های 
واکســن، نوبت واکسیناســیون افراد باالی 1۸ سال برای 
اواخر فصل پاییز و زمستان تخمین زده شد، آن هم به شرط 
تصویب اف ای تی اف! اما به کوری چشم بعضی ها، خیلی 
سریع، فوری و انقالبی دوز دوم و سوم  آنها هم قبل از این 
تاریخ  تکمیل شد. هرچند که زرت کرونا قمصور شد، ولی 
این جور که پیش می رویم، معلوم نیست تا چند وقت دیگر 
باید پیش رفت تا مردم احساس آرامش بکنند. )وسط هفته 

واکسن بزنید، خلوت تره!(
  مرضیه ربیعی

طنز

سرویس جعفری  ابوالحســن   ســید 
 استان ها // استاندار بوشهر گفت: اگر 
همه خلیج فارس را هم شیرین کنیم باز 

هم کمبود آب خواهیم داشت. 
  به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ احمد 
محمدی زاده در مراسم بهره برداری از این 
پروژه گفت:  امروز موضوع آب به تهدید 
مشترک در برخی جوامع تبدیل شده است.
وی بابیان اینکه در مصرف آب خانگی و 
کشاورزی الگوی مصرف صحیحی نداریم، 
افزود: اگر با همین روش آب را هدر دهیم، 
اگر  همه خلیج فارس را هم شیرین کنیم 
باز هم کمبود آب خواهیم داشت. استاندار 
بوشــهر اضافه کرد: یکی از راه های مهم 
برای مصرف بهینــه آب بهره مندی از آب 

کولر است و می توان با استفاده صحیح از 
آب کولر در مجتمع های مسکونی، مقادیر 
زیادی آب را ذخیره و اســتفاده کنیم. وی 
با بیان اینکه توســعه آب شــیرین کن ها 
 در دستور کار اســت تاکید کرد: یکی از 
راه های تامین آب در اســتان توسعه آب 
شیرین کن ها اســت، ادامه داد: سدسازی 
از دیگر راه های تأمین آب در استان است 
و اجرای ســد دالکی یکــی از مهم ترین 
طرح های استان در این زمینه است ضمن 

اینکه در تنگ ارم، رود شــور، دره گپ و 
دره امیری در دیلم باید زمینه برای ایجاد 
سدهای جدید را فراهم کنیم.  مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای بوشهر در این آیین 
اظهار کــرد: تامین پایدار و توزیع عادالنه 
و مدیریت مصرف، راهبرد عملیاتی صنعت 
آب اســتان در مواجهه بــا تغییر اقلیم و 
خشکسالی است.علی محمدی خاطرنشان 
کرد: یکــی از طرح های مهــم مدیریت 
مصرف، پروژه اصــالح آبیاری نخیالت 

دشتســتان و پایلــوت ۲400 هکتاری 
سعدآباد اســت.وی افزود: ایستگاه پمپاژ 
حاج مهدی به عنوان قلب تپنده این طرح 
و تامین کننده آب نخیالت و همچنین فشار 
مورد نیاز شــبکه با اعتبار 6۸0 میلیارد 
بهره برداری می رســد.مدیرعامل  به  ریال 
شرکت آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: این 
طرح به وسیله ایستگاه پمپاژ نخلستان و 
رودخانه شــاپور آبگیری می کند و آب را 
از طریق خط لوله به ایســتگاه پمپاژ دوم 

)حاج مهدی( منتقل  می کند.محمدی گفت: 
محور دوم این پروژه، ایستگاه پمپاژ حاج 
مهدی است که آب منتقل شده را از طریق 
خط لولــه ای 5.4 کیلومتری به نخیالت 

پایین دست می رســاند. وی تصریح کرد: 
با عملیاتی شدن این طرح، آبیاری ۲400 
هکتار از نخلستان های شهرستان دشتستان 

به روش تحت فشار انجام خواهد شد.

  

استاندار بوشهر:

خلیج فارس را هم شیرین کنیم، کم است

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // 
استاندار یزد با بیان اینکه حوزه ورزش یکی از 
راهبردهای جدی دولت سیزدهم است، گفت: 
ابتدای تاســیس صندوق  از  ۱0میلیارد تومان 
تاکنون برای اعتبار این صندوق اندیشیده شده 

است. 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در 
خصوص توســعه ورزش اســتان اظهار کرد: 
حوزه ورزش یکی از راهبرد های جدی دولت 
ســیزدهم برای توسعه پایدار و پویایی بیش از 

بیش حوزه اجتماعی است.وی افزود: 10میلیارد 
تومان از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون برای 
اعتبار این صندوق اندیشــیده شده است که در 
حال حاضر اداره کل ورزش و جوانان استان در 

حال انجام فرایند جذب این اعتبار است.
   فاطمــی با بیان اینکه یکــی از دغدغه های 
ما ورزش است و مشــکالت حوزه ورزش را 
به طور جد پیگیــری و حمایت میکنیم گفت: 
حمایت از کلیه تیم های ورزشــی اســتان به 
خصوص در حوزه فوتبال در دســتور کار قرار 
گرفته اســت و در خصوص تیم های ورزشی 

دیگر هم نیز مساعدت های انجام شده است.
استاندار ضمن تبریک به مقام آوران در مسابقات 
بازیهای همبستگی کشور های اسالمی افزود: تا 
آنجایی که خبر افتخارات ورزشــکاران استان 
میادین مختلف ورزشی به ما رسیده است پیام 
تبریک دادیم و آنهای هم که انجام نشــده قبول 

داریم که از سوی ما کوتاهی شده است.

حسن سیالوی سرویس استان ها // معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان خوزستان گفت: همراه داشتن گذرنامه معتبر توسط اتباع ایرانی و خارجی، 

برای خروج از مبادی مرزی خوزستان الزامی است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرهنگ حکیم عبداللهی در توصیه به زائران اربعین حسینی 
بیان کرد:حرکت زائران به ســوی مرز به قصد خروج از کشور بدون گذرنامه، موجب 
اتالف وقت، استقبال از خطر و زمینه ساز مشکالت قانونی است.وی ادامه داد: داروهای 
کدیین دار و روانگردان در برخی کشــورهای عربی از جمله عراق در حکم مواد مخدر 
بوده و مجازات دستگیری وحبس را در پی دارد.وی افزود: اقدام پلیس برای بازدید از 

وسایل شخصی زائران، وظیفه ای در راستای برقراری نظم وامنیت عمومی است.معاون 
فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: استفاده از توقفگاه های تعیین 
شده در خروجی مرزها، مهمترین راهکار پیشگیری از سرقت خودرو در شهرهای مرزی 
است.وی ادامه داد: هموطنان زائر در صورت گم شدن و جدا شدن از بستگان هنگام سفر 
به کنسولگری ایران در عراق مراجعه کنند.مرزهای شلمچه و چذابه در غرب و جنوب 
غرب خوزستان ۲ گذرگاه مهم  تردد زایران اربعین هستند.حرکت تدریجی زائران اربعین 
حسینی به سمت مرزهای چذابه و شلمچه از ابتدای ماه صفر شروع و تا چند روز مانده 

به اربعین به اوج خود می رسد.۲6 شهریور 1401 مصادف با روز اربعین حسینی است.

استاندار یزد خبر داد 

 اختصاص ۱۰ میلیارد تومان به صندوق 
توسعه ورزش یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //  
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان یزد 
براساس مشوق های مصرف  گفت: امسال 
برق، 75 هزار مشــترک کم مصرف این 
استان، مشمول تخفیف به مبلغ 40 میلیارد 

ریال شدند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ تعداد مشترکان 
برق اســتان یزد را ۷45 هزار و 6۷ مورد 
بیــان کرد و افــزود: صنعــت 1۲ هزار و 
۲5۸ )1.۷ درصد(، خانگــی 600 هزار ) 
۸1 درصد(، کشــاورزی 11 هزار و 44۸ 
)1.5 درصد( ، تجــاری 10۲ هزار و ۸۹۲ 
) 13.5 درصــد(  و عمومــی 1۷ هزار و 
۲4۲ ) ۲.3 درصد ( مشــترکان را تشکیل 
می دهند.وی اظهار داشت: الگوی مصرف 
ایام گرم ســال در مناطق غیرگرم و عادی 
300 کیلووات ســاعت است و  مشترکانی 
که در مصــرف برق صرفه جویی و الگوی 
مصــرف را رعایت کنند بابت هر کیلووات 
ساعت به طور متوسط 100 تومان دریافت 
خواهند کرد و این مشــترکان در صورت 
صرفه جویی، به ازای هر کیلووات ساعت 
5 برابر این مبلغ یعنی 500 تومان تشویق 
می شوند. جم از بهره برداری از  1۲0 طرح 
با اعتبــار یک میلیارد و 3۷0 میلیون ریال 
در هفته دولت خبر داد و افزود: طرح های 
حوزه برق اســتان بر چهار محور توسعه و 
 احداث شبکه در مناطق شهری و روستایی ، 
 برق رســانی به روســتاها ، بهینه سازی 
شبکه ها در حوزه روســتایی و شهری و 

تامین روشــنایی شــهرها و روستاها قرار 
دارد.جم با بیان اینکه بهره برداری از طرح 
های یادشده نقش مهمی در پایداری شبکه 
و توسعه خدمات رسانی به مشترکان برق 
دارد اظهار کرد: با اجرای ۲۹ طرح توسعه و 
احداث شهری و روستایی افزون بر 6۷ هزار 
و 446 متر شــبکه فشار متوسط و ضعیف 
و یکهزار و 10 دســتگاه چراغ پر بازده به 
تجهیزات شــبکه اســتان افزوده می شود.  
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
یزد تصریح کرد: همچنین در حوزه روشنایی 
3۹ طرح با احداث افزون بر  40 هزار متر 
شبکه فشار متوسط و ضعیف با هزینه ای 
 بالغ بر 3۹4 میلیارد و ۷0۲ میلیون ریال به 
بهره برداری می رسد.وی در ادامه تصریح 
کرد: از مجموع یک هزار و 30 روســتای 
اســتان ۹۷۹ روســتا دارای برق )۹۹.۷4 
درصد( آنها را شــامل می شود ،همچنین از 
مجموع ۲ هزار و ۲۸6 چاه کشاورزی حدود 
۹۷ درصد از  این نعمت بهره مند هستند.وی 
تعداد نیروگاه های تجدید پذیر اســتان در 
حوزه توزیع برق استان را شامل 3۷0 مورد 
نیروگاه کوچک به ظرفیت قریب 3 مگاوات 
و ســه نیروگاه بزرگ به قدرت ۹ مگاوات 
عنوان  کرد و گفت: استان از مجموع 40۸ 
مگاوات تولید نیروی خورشــیدی کشور 
مجموعًا ۸۹ مگاوات را به خود اختصاص 
داده و در این زمینه رتبه نخســت کشور را 
دارد.  جم تعداد نیروگاه های تولید پراکنده 

توزیع برق استان را  هم 10 مورد با ظرفیت 
44 مگاوات بیان و تصریح کرد: خوشبختانه 
برخالف سال گذشته که شاهد خاموشی ها 
و نارضایتــی مردم به دلیل ناترازی تولید و 
مصرف برق بودیم، امسال با تدابیر اندیشیده 
شــده در دولت جدید  خاموشی ناشی از 
کمبود برق را نداشــتیم.  وی میزان طلب 
شــرکت توزیع برق از مشــترکان را ۲31 
میلیارد تومان بیان کرد و گفت:  از این مبلغ 
۷۲ میلیارد تومان مربوط به بخش خانگی 
، ۲1 میلیــارد تومان بخش عمومی ،   14 
میلیارد تومان کشاورزی ، ۷3 میلیارد تومان 
صنعت و معدن و 51 میلیارد تومان ســایر 
مصارف اســت.  وی افزود: اگر مشترکان 
به موقع بدهی خود را پرداخت کنند خیلی 
از طرح های عقب مانده در حوزه صنعت 
و برق به بهره برداری می رســد بنابراین از 
مشترکان درخواست می شود که بدهی خود 
را پرداخت کنند.مدیرعامل شــرکت توزیع 
برق استان یزد میزان خسارت سیل اخیر به 
شبکه توزیع برق در استان را 100 میلیارد 
ریال بیان کرد و گفت: در این زمینه 43 هزار 
و ۸03 متر طول خطوط آسیب دید و 64۹ 
اصله تیر برق شکسته شد.وی اظهار داشت: 
همچنین ۲۸۹ مورد قطعی برق هم رخ داد 
که با تالش مستمر همکاران شرکت توزیع 
برق در سراسر استان ، خاموشی ها در اسرع 
وقت مدیریت و برق مشــترکین بصورت 

پایدار تامین شده است 

مشترکان برق یزد 40 میلیارد ریال تخفیف گرفتند

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی اهوازخبر داد 

استقرار ۲جایگاه سیار عرضه سوخت 
درچذابه برای ارائه خدمات به زائران

حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اهواز گفت: دو باب جایگاه ســیار عرضه 
سوخت بنزین و نفت گاز در مسیر اهواز به 

چذابه جانمایی شد.
    بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ نعمت اهلل 
 نجفی اظهار کرد: با فرارســیدن ایام اربعین 
حسینی و به منظور رفاه حال زوار اباعبداهلل 
الحســین )ع( این دو جایگاه سوخت در 
محــور مواصالتی اهواز بــه چذابه نصب 
شدند.وی گفت: استقرار این جایگاه ها در 
مکان هایی که توسط کارگروه کمیته اربعین 
در منطقه مدنظــر قرار داده بــود و برای 
ساماندهی و آمادگی ناوگان حمل و نقل در 

این ایام انجام شده است.
   مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اهواز تصریح کرد: این دو جایگاه هر 

کدام با ظرفیت ذخیره سازی 36 هزار لیتر 
فرآورده، ۲ دیسپنسر دو نازله دارد و آماده 
ارائه ســوخت الزم به وســایل نقلیه زوار 
اربعین حسینی اســت.وی بیان کرد: نرخ 
سوخت بنزین قابل عرضه به مراجعان در 
این جایــگاه 3 هزار تومان و نرخ نفت گاز 
با ارائه کارت ســوخت برای اتوبوس های 
حامل زوار اربعین حســینی 300 تومان 

است.
   نجفی گفت: هیچ گونه کمبود سوخت در 
خوزستان وجود ندارد و سوخت مورد نیاز 
به اندازه کافــی در جایگاه های ورودی از 
محورهای پل زال- حسینه- اندیمشک - 
شوش- الهایی- الوان- اهواز - حمیدیه- 
سوســنگرد و چذابه تــا نقطه صفر مرزی 
برای ارائه به زائرین اربعین حســینی )ع( 

برنامه ریزی شده است.

  

  

  

ن سند مالکيت  آگهي فقدا
نظر به اينکه آقای احمد / فخاری  فرزند عبداله به استناد دو فقره استشهاديه محلي شماره  140121723136009841 مورخ 1401/05/23 
مدعیست که سند مالکیت ششدانگ  دانگ عرصه واعیان يک قطعه آپارتمان به پالک ثبتي 149 فرعي از 2946 اصلي، مفروز و مجزا شده از 77 
فرعي از اصلي مذکور و واقع در بخش 01 ناحیه يک بندرعباس به مساحت 133.07 متر مربع ، بشماره چاپی 441523 سری ب سال 90 که در 
صفحه 23 دفتر امالک جلد 364 ذيل شماره 76658 بنام احمد / فخاری فرزند عبداله شماره شناسنامه 295 تاريخ تولد 1335 دارای شماره ملی 
3070949738 ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم گرديده که سند مذکور سهل انگاری مفقود گرديده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده؛  
لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحي و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل 
سند مالکیت در نزد خود میباشد بايستي از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره 

تسلیم و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام مي گردد .1401/200 م/الف -تاريخ انتشار :1401/06/05
ابوالحسن دستوري - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک بندرعباس

ن سند مالکيت آگهي فقدا
نظر به اينکه جمشید احمدی درابی به استناد درخواست وارده 140162651014000340 مورخ 1401/05/24 در خصوص پالک 44133 فرعی 
از 3- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان مسکونی که بنامش ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 044678 الف 1400 صادر گرديده است که سند مالکیت به علت سرقت مفقود گرديده و نامبرده تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است . لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به پالک مذکور و يا وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بايستی از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اسناد مالکیت به اين اداره تسلیم و اخذ نمايد بديهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و يا وصول اعتراض و 

عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد  مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/197 م/الف- تاريخ انتشار : 1401/06/05
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه 2

آگهي احضارهی
احتراماً با توجه به دادخواست خانم زهرا فوالدی زوج علیه آقای غالمرضا محمدی زوج شماره دادنامه 140112390002163980 مورخه 
1401/3/24 داگســتری محترم المرد مبنی بر طالق و عدم دسترســی زوج ، مستدعی است جهت استحضار زوج و حضور در دفترخانه 

هرمزگان 48 پارسیان ظرف مدت يک هفته از نشر آگهی مراجعه فرمايند تا برابر دستور مقام محترم قضايی اقدامات الزم صورت گیرد . 
ضمناً اين آگهی در دونوبت هر کدام به مدت يک هفته نشر داده میشود تا درخواست کننده طالق در مدت تعیین شده به دفترخانه 48 پارسیان 

از هرمزگان مراجعه فرمايند در غیر اين صورت برابردستور مقام قضائی اقدامات الزم اتخاذ خواهد شد .
                                    بنوی زاده - سردفتر ازدواج 48 طالق 13 پارسيان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

همراه داشتن گذرنامه معتبر برای خروج از مبادی مرزی خوزستان الزامی است

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان با 
بیان این مطلب که برای احیای بناهای تاریخی نیاز 
به مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی است، 
اظهار کرد: در ســفر رئیــس جمهور حدود 350 
میلیارد تومان اعتبار به بخش میراث فرهنگی و 

گردشگری استان اختصاص داده شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛دکتر محمدمهدی فداکار 
در حاشیه بررسی وضعیت گردشگری و اقامتی شهر 
کرمان گفت: مجموعه های تاریخی و گردشــگری 
کرمان ظرفیت بســیار مغفولی است که متاسفانه در 
زمینه معرفی جاذبه های گردشگری استان کوتاهی 

کرده ایم.
  به اعتقــاد او، برخی از جاذبه های گردشــگری 
اقامتی اســتان کرمــان مانند کاروانســرای وکیل، 
ظرفیت خوبی برای جذب گردشگر خارجی دارند 
و این هتل بزودی به بهره برداری می رسد.استاندار 
کرمان با اشــاره به پروژه های آماده افتتاح حوزه 

صنعت گردشگری اســتان کرمان عنوان کرد: اکنون 
که محدودیت های ســفرها برداشته شده، امیدواریم 
که گردشگران زیادی، کرمان را مقصد خود انتخاب 

کنند.
  »بــاغ بیرم آباد در حال تجهیز اســت و در منطقه 
پیرامونی آن باید واگذاری های صورت گیرد ضمن 
 آنکه ورودی آن باید اصالح شــود لذا هنوز آماده 
بهره برداری نیســت.« این مطلب بخش دیگری از 
ســخنان فداکار در جمع خبرنــگاران بود.به اعتقاد 
فــداکار، فضای پیرامونی باغ شــاهزاده ماهان باید 
اصالح و ساماندهی شود تا از این غربت بیرون بیاید.

او می افزاید: تســهیالت با نرخ پایین برای اجرای 
پروژه های گردشگری در اختیار سرمایه گذاران این 

حوزه قرار داده شده و می شود.
  اســتاندار کرمان با بیان این مطلب که برای احیای 
بناهای تاریخی نیاز به مشــارکت ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی اســت، اظهار کرد: در سفر رئیس 
جمهور حــدود 350 میلیارد تومان اعتبار به بخش 
میراث فرهنگی و گردشگری استان اختصاص داده 

شد.
  فــداکار درباره نظر خــود در خصوص برقراری 
پروازهای خارجــی در کرمان گفت: برای برقراری 
پرواز خارجی به کرمان، باید حوزه گردشگری پای 
کار بیاید و زمانی که گردشــگری استان فعال شود، 
خود به خود شــرکت های هواپیمایی نیز به سمت 

برقراری پرواز خارجی خواهند رفت .

استاندار کرمان :

در معرفی جاذبه های گردشگری کرمان 
کوتاهی کرده ایم
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  ســرویس فرهنگی // بازه زمانی پیشنهادی برای زیارت اربعین 
حداکثر ۲ هفته پیش بینی شده است. از طرفی هم حضور بیش از 30 
روز در عراق، عالوه بر جریمه، ممنوعیت ورود به این کشور به مدت 
۲ سال را به همراه دارد. با لغو ویزای عراق، زائران امسال بدون اخذ 
ویزا به عراق ســفر می کنند و در آخرین برنامه ستاد مرکزی اربعین، 
زائران بدون گذرنامه معتبر هم پس از ثبت ُمهر در مراکزی که به زودی 
اعالم می شود، می توانند یک بار در ایام اربعین از مرز خارج شده و 
عازم عراق شوند.بر همین اساس، زائرانی که گذرنامه آنها منقضی شده 
یا کم تر از 6 ماه اعتبار دارد؛ امکان خروج از کشور و ورود به عراق در 
ایام اربعین را بیش از یک بار ندارند. به گفته امید کوثری، مدیر اجرایی 
ســتاد مرکزی اربعین، با توجه به تفاهم ایران و عراق، مدت حضور 
زائران در عراق فقط یک ماه است که البته ما از زائران می خواهیم که 
حضور در عراق را به حداقل برسانند. همچنین بر اساس تصمیم ستاد 
مرکزی اربعین در سامانه سماح که متقاضیان زیارت اربعین قبل از سفر 
باید نام نویسی کنند، بازه زمانی پیشنهادی حداکثر ۲ هفته است.با این 
وجود، در صورتی که زائری بخواهد بیش از یک ماه در عراق حضور 
داشته باشد، باید به مرز مراجعه کرده و پس از ثبت ُمهر خروج، مجدد 
وارد عراق شود که این امر برای زائرانی با گذرنامه کم تر از 6 ماه اعتبار 
دارد، امکان پذیر نیست. چرا که افراد با گذرنامه کم تر از 6 ماه اعتبار یا 
منقضی شده، نمی توانند بیش از یک بار به عراق وارد شوند.همچنین 
اگر زائری بیش از یک ماه در عراق باشــد و مدت حضور خود را 
تمدید نکند یا به مرز مراجعه نکرده و مجدد وارد عراق شود، عالوه 
بر پرداخت جریمه، از ورود به عراق به مدت ۲ سال محروم خواهد 
شد. به گزارش قدس آنالین، گفتنی است بیشتر زائران اربعین از نیمه 
شهریورماه به بعد به زیارت عراق مشرف می شوند و بر اساس آخرین 
آمار، بیش از ۹0 درصد زائران از مرز زمینی عبور می کنند که حدود 
65 درصد آنها نیز مرز مهران را برای خروج انتخاب کرده اند. این امر 
در حالی است که مرز خسروی در کرمانشاه نیز با ایجاد ظرفیت های 
مناســب آماده عبور زائران است. همچنین مرزهای شلمچه، چذابه، 

تمرچین و باشماق نیز به روی زائران اربعین باز است.

خبر

حضور بیش از ۳۰ روز در عراق جریمه دارد
زائران اربعین مدت حضور در عراق را کاهش دهند

سرویس فرهنگی / کافی است رسانه خبر مرگ، جرائم، 
زد و خورد و اخباری از این دســت با تکیه بر ارزش 
خبری »برخورد، اختالف ، درگیری و منازعه« را منتشر 
 کند، به سرعت تعداد بازدیدکنندگانش باال می رود 
 اما به همان نسبت اگر خبری با رویکردی مبتنی بر 
 دیگــر ارزش های خبــری تنطیم شــود، تعداد 
بازدیدکننده اش پایین می آید! این رویکرد، در این 
سال ها اغلب رسانه ها را هم تحت تاثیر قرار داده و حاال 
 که بازار رقابت رسانه ای به شدت داغ است، برای ثبت 
کلیک های بیشتر، خودآگاه یا ناخودآگاه به این سمت 
گرایش دارند؛ اما جریان چیســت و چرا تا این حد 
پیگیری خبرهای تلخ به صورت یک عادت درآمده 

است؟ 
   حمید ضیایی پرورـ  اســتاد ارتباطاتـ  در پاسخ به 
پرسش باال چنین می گوید: »یکی از علت های اصلی 
استقبال از خبرهای بد از سوی مخاطبان این است که 
این خبرها حاوی ارزش خبری برخورد یا تضاد هستند. 
این مســاله مخصوص کشور ما نیست و هر جای دنیا 
به همین شکل اســت که رسانه ها بیشتر عالقمند اند 
خبرهای حاوی ارزش های خبر برخورد را پوشــش 
دهند و مردم هــم این جذابیــت را در ارزش خبری 
برخورد می بینند و معموال اخبار بد حاوی ارزش خبری 
 برخورد است.«  او ادامه می دهد: »اخبار خوب بیشتر 
جنبه های توســعه ای، آموزشــی، آگاهی رسانی و 
پیشــرفت دارند و مگر اینکه ارزش خبری استثنائی 
داشــته باشند که دیده شــوند. به عنوان مثال رکوردی 
 شکسته شود و خبر حاوی ارزش استثنائی باشد که در 
رســانه ها مورد توجه افکار عمومی قــرار بگیرد.«  
 بــه باور این اســتاد ارتباطات  آموزش های رســانه 
حرفه ای باید به عموم جامعه هم تسری پیدا کند؛ چرا که 
امروز همه صاحب رسانه هستند و به نوعی منتشرکننده 
اخبار هستند.ضیائی پرور معتقد است: استخراج اخبار 
 خوب از دل خبر بد و همچنین توجه به ممنوعیت های 
حرفه ای روزنامه نگاری در پوشش اخبار بد از سوی 
رسانه باعث می شود مخاطب کمتر در معرض شلیک 
گلوله اخبار منفی قرار بگیــرد. این مدرس ارتباطات 
 در عین حــال راه بــرون رفت از این شــرایط را به 
 رسانه ها چنین پیشنهاد می دهد: در این حال، تکنیکی بین 

رسانه های بزرگ دنیا وجود دارد و آن استخراج خبر 
 خوب از دل خبر بد اســت. وقتــی یک بحران پیش 
می آید، معموال یک قهرمان هم با آن ظهور می کند.او در 
این زمینه با ذکر مثالی در حادثه ی سیل فارس یادآور 
شد: در این حادثه که هموطنانمان جان خود را از دست 
دادند، وسط بحران سیل، زلزله و کشته و زخمی شدن، 
کارگری را دیدیم که جان خیلی از مردم را نجات داد. 
رسانه می تواند این قهرمان را برجسته کند و یا موارد دیگر. 
اینها تکنیک هایی است که در تمام دنیا استفاده می شود. 
و بهتر این است که با توجه به اینکه وفور اخبار بد داریم 
 و سیل و زلزله و آتش سوزی و مرگ و میر فراوان است، 
 رسانه ها برای جلب توجه عالوه بر اینکه خبرهای بد را پوشش 
می دهند، دنبال اســتخراج خبرهای خــوب هم در 
دل این رویدادها باشــند. ضیائی پرور در ادامه عنوان 
 کــرد: یکســری پروتکل هــا در دنیــا در حرفه ی 
روزنامه نــگاری وجود دارد و آن ممنوعیت انتشــار 
تصاویر جنازه، صحنه های زنده و غیرزنده کشته شدن 
انســان یا حیوان است که رسانه های حرفه ای دنیا به 
آن مشرف هستند اما شبکه های اجتماعی، شهروندان 
 خبرنگار و حتی برخی رسانه ها، این تصاویر را منتشر 
 مــی کنند. ایــن هم یکــی از مالحظاتی اســت که 
آموزش های رسانه های حرفه ای باید به عموم جامعه 
هم تســری پیدا کند چون همه صاحب رسانه هستند 
و به نوعی منتشــرکننده اخبار هســتند.  وی در ادامه 
 گفت وگو با ایســنا؛ با بیان اینکه اخبار بد بخشــی از 
واقعیت های جامعه است و رسانه نمی تواند به صرف اینکه 
 خبر بد است آن را منتشر نکند، گفت: وقتی کیف قاپی، 
خفــت گیری و زورگیری، قتل، تصادف ترور و انفجار 
هست رسانه باید اینها را منتشر کند و نمی تواند بگوید 
همه چیز آرام اســت و جامعه ی من چقدر خوشبخت 
است.این استاد ارتباطات درباره ی هم ذات پنداری مردم 
با اخبــار بد نیز عنوان کرد: این اتفاق در هر جامعه ای 
متفاوت است. وقتی جامعه دچار مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی باشد، با فقر و پیچیدگی های اقتصادی روبه 
رو باشد، معضل بیکاری باشد، طبیعتا این خودش را در 
واکنش های سیاسی و رسانه ای هم نشان می دهد. به 
هر حال مردم به شرایط خود نگاه می کنند و این نوعی 

فرافکنی و نشان دادن حس بی اعتمادی است.

گروه گزارش// معاونت جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان به عنوان اصلی ترین نهاد حمایتی قشــر 
جوان، در دولت ســیزدهم با انعقاد شــماری از 
تفاهمنامه ها، مهارت آموزی بیش از ۱00 هزار نفر را 
در راستای حمایت ازاشتغالزایی، ازدواج و تشکیل 

زندگی مشترک فراهم کرد. 
ســازمان ملی جوانان با تصویب قانون ۸ دی ماه 
13۸۹، در ادغام با ســازمان تربیت بدنی کشور 
تبدیل به وزارت ورزش و جوانان شــد و امروزه 
در ۲ حوزه »ورزش« و »جوانان« فعالیت می کند.

حمایت از تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با امور 
جوانان، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بین المللی 
داخلی و خارجی در حــوزه جوانان با همکاری 
و هماهنگی دســتگاه های مرتبــط و نمایندگی 
دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با 
جوانان، پیش بینی تسهیالت و تمهیدات الزم برای 
 تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در 
حوزه  های مرتبط بــا امور جوانان با همکاری و 
هماهنگی دستگاه های ذی ربط در حوزه جوانان 
و حمایت از ایجــاد و اداره خانه هــای جوانان 
از مهمترین اهداف و رســالت های این ســازمان 
دولتی در حوزه »جوانان« اســت.اعمال تعهداتی 
که در دولت مردمی ســیزدهم با انعقاد شماری از 
تفاهمنامه ها به منظور همکاری با برخی دستگاه ها 
سرعت گرفته و با توسعه آموزش جوانان، تمرکز بر 
مهارت آموزی و توانمندسازی، توانست موجبات 
استفاده بهینه از استعدادها و توانایی های نسل جوان 
و فرصت اشتغال و تشکیل زندگی مشترک را نیز 
برای برخی جوانان به ارمغان آورد.یکی از مهمترین 
 اقدامات در این راســتا در دولــت مردمی، انعقاد 
تفاهــم نامه همکاری بین معاونــت امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با ســازمان پژوهش و 
نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح )ســپند(با هدف بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت جوانان و نخبگان و همچنین اشاعه تفکر 
اصیل علم محور، ارتقای ســطح زندگی و تعالی 
روحی انســان و استفاده بهینه از امکانات موجود 
بود. همچنین راه انــدازی و بهره برداری از مراکز 
نوآوری و شــتاب دهی جوانــان )منش( در 15 
اســتان کشــور با ۲04 رویداد، بیش از ۸00 نفر 
ساعت مشاوره، فعالیت 6۲ تیم و برگزاری 16۸ 

کارگاه، برگــزاری دوره هــای مهارت-آموزی 
اشــتغال و کارآفرینی و مهارت های زندگی ویژه 
ســربازان و کارکنان جوان ســتاد کل نیروهای 
مســلح )نزدیک بــه 1۲0 هزار نفــر(، برگزاری 
 دوره های مهارت آموزی اشــتغال و کارآفرینی و 
مهارت های زندگی ویژه جوانان 1۸ تا 35 ســال 
با بهره گیری از ظرفیت 110 مســجد در ســطح 
 کل کشــور با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی
  ) آموزش بیش از 5000 نفر از جوانان( و برگزاری 
 دوره هــای آمــوزش اشــتغال و کارآفرینی و 
مهارت های زندگی ویژه جوانان 1۸ تا 35 ســال 
تحت پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( با 
همکاری کمیته امــداد امام خمینی )ره( )آموزش 
بیش از ۸000 نفر از جوانان( نیز از دیگر اقدامات 
حائز اهمیت این نهاد طی یک سال اخیر در دولت 
سیزدهم است که با هدف آماده سازی جوانان برای 
برعهده گیری نقش های متعدد اجتماعی و فرهنگی 

و... در جامعه انجام پذیرفت.
   برگــزاری دوره های تربیــت مربی در حوزه 
اشــتغال و کارآفرینی با همکاری کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان تبلیغات اسالمی، تولید 
و پخش مستند 100 قســمتی کارآفرینان جوان 
استان ها در رســانه ملی و بستر فضای مجازی 
با هدف ارتقای فرهنگ اشــتغال و کارآفرینی در 
بین جوانان با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی، 
تولیــد محتوای رســانه ای و تصویری در حوزه 
اشــتغال و کارآفرینی از جمله تولید 3500 دقیقه 
موشن گرافی با موضوع اشتغال پذیری و فرهنگ 
کار، جهش تولید و اوقات فراغت در سبک زندگی 
ایرانی اسالمی؛ تولید ۲00 دقیقه مستند تصویری با 
موضوع معرفی جوانان کارآفرین روستایی؛ تولید 
 ۲۷3 دقیقه مســتند تصویری با موضوع معرفی 
مهارت های کسب و کار در فضای مجازی؛ تولید 
محتوا در حوزه اشتغال و کارآفرینی با موضوعات 
ارائه تجربیات موفق کشــورهای جهان اســالم 
 در حوزه کارآفرینی اجتماعــی و اقتصاد، خرده 
روایت های کسب و کار و کسب و کار با رویکرد 
اسالمی با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی؛ تولید 
محتوا در حوزه کارآفرینی اجتماعی و حمایت از 
اجرای طرح شناسایی، استانداردسازی و آموزش 
فعاالن حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز در این 

دوران به همت جامعه جوانان این وزارتخانه رقم 
خورد.حمایــت از اجرای طرح راهکارهای نحوه 
ورود فناوری به کسب و کارهای جوامع محلی، ارائه 
خدمات مشــاوره کارآفرینی به جوانان کارآفرین 
)دریافت کننده تسهیالت اشــتغال و کارآفرینی( 
با همــکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
 حمایــت از اجــرای طرح شناســایی، آموزش 
مهارت ها، تسهیل گری، ارائه خدمات و مشاوره در 
حوزه اشتغال و کارآفرینی به منظور توانمندسازی 
جوانان ســاکن در روستاها )با همکاری معاونت 
توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور نهاد 
ریاست جمهوری( نیز در راستای حمایت دولت 

از توانمندسازی و اشتغال اتفاق افتاد.
  اعطای تسهیالت اشتغال و کارآفرینی

  یکی دیگر از اقدامات حائز اهمیتی که توسط دولت 
سیزدهم و در راستای حمایت از این توانمندسازی 
و اشــتغال انجام پذیرفت و بی شــک می تواند بر 
ازدواج جوانان و تشکیل زندگی مشترک نیز موثر 
واقع شود، اعطای تسهیالت اشتغال و کارآفرینی 
به همت جامعه جوانان این وزارتخانه بود.اعطای 
تسهیالت اشــتغال و کارآفرینی به جوانان واجد 
شــرایط از طریق صندوق کارآفرینــی امید )در 
اشــتغال بخش شــهری( با ۲05 مورد و اعطای 
تسهیالت اشــتغال و کارآفرینی به جوانان واجد 
شرایط از طریق بانک قرض الحسنه رسالت )در 

اشتغال بخش روستایی( با 4۸0 مورد.
   برگزاری 77۳7 کارگاه آموزشــی در حوزه 

ازدواج
   برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع ازدواج 
و خانواده در سطح کشــور از طریق ادارات کل 
ورزش و جوانان اســتان ها بــرای جوانان نیز از 
اقدامات حمایتی در زمینه ازدواج و خانواده است 
که در کارنامه دولت سیزدهم به ثبت خواهد رسید.

معاونت جوانــان وزارت ورزش و جوانان در این 
عرصه با برگزاری ۷۷3۷ کارگاه آموزشی ازدواج 
در 414 شهرستان کشور به صورت رایگان )30۹1 
 کارگاه آنالیــن ـ 45۸1 حضــوری ـ ۲0۸4۹ 
ســاعت آموزشــیـ  1۷3۹54 شــرکت کننده( 
نقشــی مهم در آگاهی بخشی به جوانان و بی ترید 
انتخاب های آگاهانه و کاهــش طالق ایفاء کرده 

است.

  تدوین اطلس روند تحوالت ازدواج و طالق در 
دولت سیزدهم 

  تدویــن اطلس روند تحــوالت ازدواج و طالق 
و تبیین وضعیت آماری ازدواج و طالق اســتان ها 
و شهرســتان ها به همراه مقایسه تطبیقی با آمار 
کشوری، نیز یکی دیگر از اقدامات نوینی است که 
در ایــن دوره و با اهتمام جامعه جوانان به منظور 
بررســی روند تحوالت ازدواج و طالق و طبیعتا 
فرصت استفاده از نتایج این اطالعات را در طرح ها 

وبرنامه ها فراهم آورد. 
   راه اندازی ، حمایت، ارزشیابی و ظرفیت سنجی  
   مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده برای 
نخستین بار، با هدف رتبه بندی و استفاده بهینه از 
خدمات و ظرفیت های مراکز مشــاوره در 430 
مرکز در ســطح کشــور، صدور و تمدید مجوز 
مراکز تخصصی مشــاوره ازدواج و خانواده، ارائه 
مشــاوره های رایگان به 1۲ هزار و ۲6۹ نفر طی 
۲1 هزار و 33۸  جلسه و مراجعه 1۲ هزار و ۷۸6 
نفر برای دریافت خدمات به این مراکز و برگزاری 
دوره-هــای دانش افزایی با هــدف ارتقای کیفی 
روانشناســان و مدیران مراکز و دوره تربیت مربی 
خانواده با هدف شبکه-سازی مربیان حوزه ازدواج 
و خانــواده )13 دوره ملی(، برگزاری دوره تربیت 
مربی خانواده باهدف شبکه ســازی مربیان حوزه 
ازدواج وخانواده و تدویــن 3 جلدکتاب باعنوان 
حدیث زندگی ویژه اســاتیدومربیان حوزه ازدواج 
وخانواده نیز از دیگر اقدامات موثر این معاونت در 
حمایت از ازدواج جوانان و کمک به انتخاب های 
آگاهانه در دولت ابراهیم رئیسی است.تفاهم نامه با 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به منظور تسهیل 
در شــرایط راه اندازی مراکــز و دفاتر تخصصی 
مشاوره ازدواج و خانواده در شهرستان های محروم 
و کم برخوردار، اجرای برنامه های بزرگداشت هفته 
ازدواج در سطح ملی و اســتانی اعم از برگزاری 
جشن ملی ازدواج با حضور ریاست جمهوری در 
تاالر وحدت، برگزاری بیش از ۲00 جشن وصال 
در 31 مرکز استان و شهرستان ها به مناسبت هفته 
ازدواج، تجلیل از هــزار و ۷۹1 نفر از خادمان و 
فعاالن عرصه ازدواج و خانواده در ســطح کشور، 
ارائه خدمات حمایتــی به ۲ هزار و 6۸6 مورد از 
جوانان در آســتانه ازدواج توسط خیران و فعاالن 

مردمی خودجوش در سطح کشور نیز در این راستا 
و با هدف تشویق و ترغیب نسل جوان به ازدواج 
و تشکیل خانواده رقم خورد. ارائه خدمات مشاوره 
رایــگان به 3 هزار و 1۲۹ مورد از مراجعان جوان 
توسط مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، 
اجرای 50۸ برنامه الگویی و آموزشی با بهره مندی 
از ظرفیــت های موجود اســتان، برگزاری ۲۸5 
نشست تخصصی با صاحبنظران عرصه ازدواج و 
خانواده در سطح کشور، اجرای ۷۸4 برنامه ویژه 
مانند مسابقات فرهنگی و ورزشی به مناسبت هفته 
ازدواج در سطح کشور نیز از دیگر تعهدات انجام 

شده در این حیطه است. 
  تولید بیش از۲۵0محصول رسانه ای در زمینه 

» ازدواج آسان«
  تولیــد بیــش از ۲50 محصــول رســانه ای 
در موضوعــات ازدواج آســان، مهــارت های 
زندگی،انتخاب همسر، فرزندآوری و فرزندپروری، 
سواد رســانه ای در خانواده های جوان، عفاف و 
حجاب، اعتیاد در خانواده در قالب انیمیشن، موشن 
گرافی، فیلم کوتاه، مستند، کلیپ آموزشی، پادکست، 
اینفوگرافی، پوســتر و کاریکاتور نیز در این دوره، 
توســط ادارات کل ورزش و جوانان استان ها در 

سراسر کشور انجام پذیرفت. 
  رصــد پرداخت وام هــای ازدواج به صورت 

ماهانه 
  رصدوپیگیری مستمرموضوع وام قرض الحسنه 
ازدواج به صورت ماهانه ازبانک مرکزی وتحلیل 
وارســال به استان ها در نخســتین  سال فعالیت 
دولت مردمی نیز یکــی دیگر از اقدامات مهم این 
حوزه است که نشــان از توجه ویژه دولت ابراهیم 
رئیســی به مقولــه ازدواج و خانــواده دارد. در 
 ایــن دوره همچنین ۸۹۷ هــزار و ۹۲5 مورد وام 
قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹1۸50۷15۷ میلیون 
ریال به زوج های جوان متقاضی تسهیالت ازدواج 
پرداخت شده است.بی شــک نگاه دولت مردم به 
مقوله مهارت آموزی، اشتغال و ازدواج نسل جوان 
می تواند نقشی حیاتی در تقویت ازدواج جوانان و 
تشکیل خانواده داشته و در سال های آتی ایران را از 
گرداب پیری جمعیت نجات دهد و فرصت استفاده 
بهینه از استعداد ها و توانمندی های فرزندان این مرز 

و بوم را فراهم سازد.

یک سال با دولت مردم ؛

جامعه جوانان وزارت ورزش در دولت سیزدهم ؛ از مهارت آموزی تا اشتغالزایی

چرا دنبال خبر بد می گردیم؟!
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حوادث

مشاوره

نگهبان مجتمع مسکونی، آموزش سرقت می داد!
به دلیل عالقه ای که به نشان خودروهای مدل 
باال داشتم، در پارکینگ مجتمع مسکونی گشت 
می زدم و نشان خودروها را سرقت می کردم تا 
آن هــا را روی دوچرخه ام نصب کنم اما وقتی 
دستگیر شدم همه سرقت های پدرم را نیز لو 

دادم...
نوجوان 1۷ ســاله ای که به اتهام سرقت از انبار و 
پارکینگ یک مجتمع مسکونی دستگیر شده است، 
درباره ماجرای ســرقت ها به مشــاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: دانش آموز رشته مکانیک 
در دبیرستان هستم و یک برادر بزرگ تر از خودم 
دارم که او نیز شــاگرد کارگاه مکانیکی است. پدرم 
بنا بود و روزگارمان به خوبی می گذشــت اما چند 
سال قبل او از روی داربســت سقوط کرد و مهره 
کمرش آسیب دید به همین دلیل شغل بنایی را رها 
کرد و بیکار شــد. از آن روز بــه بعد زندگی ما به 
سختی می گذشت و من هم در کنار درس و مدرسه 
به تعمیرگاه مکانیکی رفتم و نزد برادرم مشغول کار 
شدم ولی ترک تحصیل نکردم. با آن که حقوق بسیار 
کمی می گرفتیم ولی باز هم راضی بودیم تا این که 
یک سال قبل پدرم به عنوان نگهبان در یک مجتمع 
مسکونی استخدام شد. مدتی بعد نیز مرا هم به مدیر 
مجتمع معرفی کرد تا در یک شــیفت کاری که به 
مدرسه نمی رفتم در آن مجتمع نگهبانی بدهم. چند 
ماه بعد زمانی که به اطراف و اکناف مجتمع مشرف 
شدیم و اطالع کاملی از همه قسمت های ساختمان 
پیدا کردیم تازه متوجه شدیم که فقط پارکینگ های 
ســاختمان دوربین مدار بسته ندارد. به همین دلیل 
یک روز که در کنــار پدرم نگهبانی می دادم او در 
نیمه های شــب یک دســتگاه جوش را از داخل 
انباری پارکینگ بیرون آورد و از من خواســت آن 

را زودتر به منزلمان ببرم. من هم بالفاصله دستگاه 
جوش را با دوچرخه به خانه بردم اما کسی متوجه 
سرقت نشــد چرا که در سه شیفت نگهبان بودیم و 
پارکینگ هم دوربین نداشــت. این گونه بود که من 
هم در سرقت های دیگر به پدرم کمک می کردم و 
لوازم دیگری مانند دوچرخه، سنگ فرز، دریل و... 
را به ســرقت بردیم. در این میان من که از لو نرفتن 
سرقت های درون پارکینگ مطمئن بودم، شروع به 
درآوردن نشان )آرم( خودروهای مدل باالیی مانند 
بی ام و، مزدا 3، جک، سانتافه و... کردم چون عالقه 
زیادی به جمع آوری نشان خودروها داشتم و برخی 
از آن هــا را روی دوچرخه ام نصب می کردم. آن 
قدر این سرقت ها برایم عادی شده بود که نفهمیدم 
مدیر مجتمع به رفتارهای من مشکوک شده است. 
در همین حال وقتی در شــیفت نگهبانی دوباره به 
داخــل پارکینگ رفتم، ناگهان مدیر ســاختمان به 
همراه ماموران انتظامی رســیدند و مرا در حال باز 
کردن نشــان یکی از خودروها دستگیر کردند. بعد 
هم وقتی کیفم را در اتاق نگهبانی بازرســی کردند، 
تعداد دیگری از نشان خودروها پیدا شد. هنگامی 
که در دایره تجسس مورد بازجویی قرار گرفتم، از 
رفتارهای خودم پشیمان شدم و سرقت های پدرم 
را نیــز لو دادم. به دنبال اعترافات نوجوان مذکور و 
با صدور دســتوری ویژه از سوی رئیس کالنتری 
ماموران انتظامی بالفاصله با کسب مجوز قضایی به 
سراغ مرد 50 ساله رفتند و او را نیز به همراه مقادیر 
زیادی اموال سرقتی به کالنتری انتقال دادند. این مرد 
میانســال اگر چه در ابتدا سرقت ها را انکار کرد اما 
خیلی زود وادار به اعتراف شــد و با مشاهده اسناد 
و مدارک موجود دســتبرد به اموال پارکینگ ها را 

پذیرفت. بررسی های بیشتر در این باره ادامه دارد.

  

ســرویس حوادث// ناظر گمرکات هرمزگان 
از کشــف دو محموله صادراتی قاچاق شامل 
هیدروکربن سبک و کود اوره در گمرک شهید 

رجایی بندرعباس خبر داد. 
حسین سعیدی گفت: دو محموله صادراتی جعلی 
شــامل هیدروکربن ســبک به وزن 1۹4 هزار 
و ۷00 کیلوگــرم و کــود اوره به وزن 60 هزار 

کیلوگرم در گمرک شهید رجایی کشف شد.
سعیدی گفت: نماینده شرکت های متخلف پس 

از مراجعه به امور بندری گمرک شــهید رجایی 
جهت خــروج کاالی اظهارنامه های صادراتی 
خود با جعل اسناد )قبض باسکول جعلی( اقدام 

به تخلف کردند.
وی گفت: در کشف محموله هیدروکربن سبک، 
متخلفان با ارائه 10 برگ قبض باســکول جعل 
شده با اظهار کاالی اســید چرب اقدام به ادامه 
روند تشــریفات گمرکی کرده که کارشناســان 
امور بندری شــهید رجایی پس از کنترل اسناد، 

نامتناســب بودن اظهارات و وزن های درج شده 
در قبوض اعالمی با سامانه را مغایر دانسته و به 

محموله مشکوک شدند.
ســعیدی گفت: در این راســتا بــا هماهنگی 
سازمان های مرتبط، کارشناسان از کاال ها بازدید 
و متوجه شدند که هیچ گونه پلمبی بر خروجی 
ایزوتانک ها الصاق نگردیده و هنگام نمونه برداری 
از شیر خروجی پایین یک نایلکس حاوی ماده 
شیمیایی غیر از محتویات واقعی ایزوتانک جهت 

اغفال ماموران نمونه بردار آزمایشگاه جاسازی 
شده است.

مدیرکل گمرک شــهید رجایی گفــت: از ماده 
شــیمیایی اصلی به صورت مایع رقیق شفاف، 
نمونه برداری شــد که به تشخیص آزمایشگاه 
کاال مغایر با اسناد اظهارشده اعالم و هیدروکربن 

سبک کشف شد.
ناظرگمــرکات هرمزگان در خصوص کشــف 
محموله کود اوره نیز گفت: شرکت متخلف به جای 

کربنات کلسیم اظهار شده در اسناد، گرانول های 
سفید رنگ به تعداد هزار و ۲00 کیسه پالستیکی 
حمل کرده که طبق نظریه آزمایشگاه، کاال کود 
اوره به وزن 60 هزار کیلوگرم تشخیص داده شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سعیدی 
گفت: این کشــفیات طبق نظریه آزمایشگاه و با 
توجه به وجود ارتکاب جعل اســناد و مغایرت 
نوع محموله با اظهار کاال به اســتناد تبصره سه 
ماده سه قانون اصالح مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و همچنین بند )د( ماده 113 قانون امور گمرکی، 
مشمول قاچاق بوده که مراتب جهت اجرای روند 

قانونی به مراجع ذیصالح اعالم شد.

کشف دو محموله صادراتی جعلی در گمرک شهید رجایی 

ســرویس حوادث//  رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی استان از کشف بیش از ۲0 میلیارد 
انواع لوازم خانگی در دو عملیات جداگانه 
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال خبر داد.

سرهنگ »حمیدرضا میر حبیبی« اظهار داشت: 
در راستای مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه، 
تیم مشترکی از کارشناســان سازمان صمت ، 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری و 
ماموران این پلیس از دو باب مغازه لوازم خانگی 

در سطح شهر بازدید و بازرسی کردند.
وی افــزود: در بازرســی از ایــن دو محــل 
3۷4دســتگاه انواع لوازم خانگی فاقد هر گونه 
مدارک قانونی کشف و ضبط و تحویل سازمان 

جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.
سرهنگ میرحبیبی افزود: برابر اعالم کارشناسان 
ارزش این کاالها بیــش از ۲0 میلیارد و 450 

میلیون ریال برآورد شده که در این راستا ۲ متهم 
دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات 

حکومتی استان معرفی شدند.

لوازم خانگی های قاچاق در کرمان توقیف شددر امتداد تاریکی 

که ۲0  مسلحی  مرد  حوادث//  سرویس 
سال قبل در شهرستان رامیان مرتکب 
قتل و به قصاص محکوم شــده بود با 
درخواســت اولیای دم در زندان گنبد 

کاووس به دار مجازات آویخته شد.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان 
در این باره گفت: محکوم به قصاص، ســال 
13۸1 در پی اختالفات شــخصی قبلی در 
جریان یک مشاجره لفظی و در زمانی غیر از 
ساعات مأموریت، با شلیک گلوله، یک نفر را 
به قتل رساند که بالفاصله پس از وقوع قتل، 

پرونده ای تشکیل شــد و پس از دستگیری 
متهم و براســاس اقرار وی و سایر تحقیقات 
معمول و نظر کارشناسی و با توجه به اینکه 
محل خدمت متهم شهرســتان گنبد کاووس 
بود، اما قتل در شهرســتان رامیان و زمانی 
که قاتل برای ســرزدن به خانواده پدری اش 
رفته بود، رخ داد، ادعای قاتل مبنی بر دفاع 
مشروع و درگیری با اشرار در دادگاه رد شد 
و با درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس 

صادر شد.
حیدر آسیابی ادامه داد: پس از صدور رأی، 
پرونده برای انجام تشریفات قانونی به دیوان 
عالی کشور فرستاده شد و با بررسی ]طی دو 
مرحله[ قضات دیوان، رأی قصاص تأیید و 
برای اجرا به گلســتان ابالغ شد. این پرونده 
چندین نوبت به منظــور اعمال مواد 4۷4 و 
4۷۷ قانون آیین دادرســی کیفری، در قالب 
اعاده دادرسی یعنی رسیدگی دوباره، در شعب 

دیوانعالی کشور و معاونت قضایی قوه قضائیه 
مورد بررســی قرار گرفت، اما باز هم، رأی 

قصاص تأیید شد.
با تأیید نهایی رأی در دیوان عالی کشور، مانند 
روال همه پرونده های قصاص، پیش از اجرای 
حکم، رئیس کل دادگستری گلستان، دادستان 
مرکز استان و ریش سفیدان و بزرگان منطقه 
بار ها با اولیای دم برای بخشش دیدار کردند، 
اما مادر مقتول به هیچ عنوان حاضر به گذشت 
نشد و حکم قصاص به درخواست اولیای دم، 

اجرا شد. 

قاتلی که بعد از 20 سال اعدام شد

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
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پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/06/19

 دو مرحله ای 
شماره 1401/014

فرار از منزل
سونیا 16 ساله توســط عوامل گشت به علت پرسه زنی در پارک ساحلی 
به کالنتری داللت داده شــد و وقتی به واحد مددکاری دعوتش کردم علت 
فرارش از خانواده را اینگونه مطرح می کند ۲ ســال پیش پدرم را به علت 
تصادف از دست دادم، ولی من پدرمو خیلی دوست داشتم و با فوت او من 
خیلی احســاس بدی داشتم. خیلی دلم برای پدرم تنگ شده است وقتی به 
ایــن فکر میکنم که دیگر او را نمی بینم خیلی غصه ام می شــود. چند ماه 
پیش مادرم بهم گفت میخوام ازدواج کنم من خیلی مخالفت کردم و گفتم اگه 
ازدواج کنی یا خودمو می کشم یا از خونه فرار می کنم . آخه نمیتونستم کسی 
رو جای پدرم ببینم ولی برخالف مخالفت های من مادرم هفته گذشته ازدواج 

کرد. و منم نتونستم تحمل کنم و فرار کردم اما جایی رو بلد نبودم که برم.
نظر کارشناس 

می توان گفت اصلی ترین دلیل برای بروز آســیب فرار ازمنزل، رها شدن 
از یــک محیط آزاردهنده و پناه بردن به یک محیط امن جایگزین اســت. 
به عبارت دیگر، نوجوانی که در محیط خانه انواع فشــارها و اســترس ها 
را تجربه می کند، برای رها شــدن از این محیط، به دنبال موقعیتی می گردد 
تا این اســترس ها را نداشته باشد. فارغ از این که تا چه اندازه تحلیل ها و 
قضاوت های نوجوان از شرایط زندگی اش می تواند صحیح باشد یا نباشد، 
باید این نکته را مدنظر داشت که نوجوان )به ویژه یک نوجوان دختر( هر چه 
را در خانه پیدا نکند، در بیرون از خانه جست و جو می کند؛ به خصوص اگر 

آن گمشده  مرتبط با نیازهای عاطفی اش باشد. 
اقدامات پیشگیرانه:

- در تمامی متون روانشناسی خانواده و نظرات تربیتی در این موضوع تاکید 
می شــود که اصوالً نحوه رفتار با فرزند نوجوان باید کامال متفاوت با یک 
کودک باشــد به عبارت دیگر آن طور که ما با یک کودک رفتار می کنیم و 
محدودیت هایی را برایــش اعمال می کنیم قاعدتا برای یک نوجوان نمی 
توانیم چنین سیاســت هایی را داشته باشیم این به معنای دادن آزادی بیش 
از حد به نوجوان نیســت بلکه باید بدانیم که یک نوجوان چه خواسته های 
معقولی را به اقتضای شرایط سنی و رشدی خود دارد تا متناسب با شرایط 
فعلی برای برآورده کردن آنها اقدام کنیم کلید این مهم داشتن مهارت ارتباط 
موثر با فرزند نوجوان اســت هر چه بتوانید ارتباط خود را با نوجوانتان را 

بهبود ببخشید می توانید بیشتر به او نزدیک و از درونیات او آگاه تر شوید.
-برنامه ریزي علمــي و عملي براي نحوه گذراندن اوقات فراغت و تفریح 
جوانان در جامعه ، براي کاهش گرایش به رفتارهاي انحرافي در سطح استان.
- مشــاوره های فعال در مدارس و مســاجد جهت آگاه سازی جامعه در 

مناطق محروم
- برگزاری کارگاه های بهداشت روان در محالت.

 مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی هرمزگان
شماره تماس ۳۳۳۴06۲۴-۲۱8۲۱6۲8

آخرین اخطار دادستان کل کشور به مجرمان:
استفاده کنندگان از سالح سرد و گرم محارب هستند

ســرویس حوادث//  دادستان کل کشور با  
اخطار به مجرمان،مجازات استفاده کنندگان 
از سالح ســرد و گرم را در حکم محارب 

دانست.
به گزارش  قوه قضائیه، نشســت بررســی 
راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن 
و ســارقان مســلح با حضور حجت االسالم 
والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل 
کشور، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری 
اســتان تهران، علی صالحی دادستان انقالب 
و عمومی تهران، ســردار حســین رحیمی 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تعدادی دیگر 
از مســئوالن قضایی و انتظامی برگزار شد. 
حجت االسالم والمسلمین منتظری با اشاره به 
برگزاری نشست تخصصی بررسی راهکارهای 
برخورد با مجرمان جرایم خشــن و سارقان 
مســلح، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت نقش 
امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی 
دســتگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه 
دارند همه توان خود را به کار بگیرند تا برای 
مردم این امنیت ایجاد شــود. متأسفانه گاهی 
شاهد بروز حوادثی هستیم که احساس ناامنی 
در مردم ایجاد می کند ولو اینکه موارد زیاد هم 
نباشد، به لحاظ پخش در شبکه های مجازی، 
احســاس ناامنی در جامعه ایجاد می کند، لذا 

دستگاه قضایی و مسئوالن امر موظف هستند 
برای مردم بســتری امن فراهم کنند.دادستان 
کل کشــور تأکید کرد: بنا شــد در دادستانی 
کل کشــور، کمیته ای برای پیگیری مســأله 
ســرقت ها، خصوصًا سرقت هایی که همراه با 
خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و 
همچنین در دادســرای تهران یک یا دو شعبه 
برای این کار اختصاص دهیم تا ســرقت های 
خــاص و مهم را در آنجــا بالفاصله و بدون 
فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند. بنا داریم 
رسیدگی به سرقت  دارای ویژگی های خاص 
را که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن 
سالح سرد یا گرم باشد در اولویت قرار دهیم 
و ظــرف مدت یک ماه ایــن کار را به نتیجه 
نهایی برسانیم. دادستان کل کشور عنوان کرد: 
کســانی که ادامه این روش را در دستور کار 
خود دارند، بدانند پــس از این قوه قضائیه و 
نیروی انتظامی با قاطعیت و سرعت بیشتری 
به این پرونده ها رسیدگی خواهند کرد. وی با 
هشدار به مجرمان، تأکید کرد: کسانی که به هر 
نحو سالح ســرد یا گرم استفاده کنند، چنین 
اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می شود 
و بدون چشم پوشی مجازات محارب را در پی 
خواهند داشت، اگر دادگاه تشخیص دهد، چه 
بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب 

شده اند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر 
باشند.دادســتان کل کشور یادآور شد: نیروی 
انتظامی نیز متعهد شده است تا از هفته آینده 
بستر امنیتی را به نحوی چشمگیرتر و بیشتر 
در جامعه فراهم کند و شرایط تأمین امنیت در 
جامعه را به نحوی مطلوب تر مد نظر قراردهد. 
وی درباره نحوه برخورد با برهم زنندگان نظم 
عمومی و عامالن جرایم خشن نیز گفت: مردم 
چنانچه شــاهد بروز چنین حوادثی بودند، با 
تلفن های همراه خود مستندسازی کنند ،چرا 
که مستندسازی چنین جرایمی، برای دستگاه 
قضا بسیار مهم است، ممکن است در آن لحظه 
نیروی انتظامــی و پلیس در آن محل حضور 
نداشــته باشد و تا رســیدن آنها مدت زمانی 
صرف شــود، لذا مردم می توانند در این زمینه 
همکاری کرده و اطالعات خود را در اختیار 
این نیرو قراردهند.منتظری به سارقان جرایم 
خشن هشدار دارد: آخرین اخطار به مرتکبان 
این جرایم این است که نیروی انتظامی قوی تر 
از گذشته و دستگاه قضایی با انگیزه بیشتری 
درصدد ایجاد امنیت بیشتر در جامعه هستند 
و امیدواریــم با همکاری مــردم بتوانیم این 
اندک ناامنی ها را که در جامعه شــاهد هستیم  
ریشه کن کنیم تا مردم به لحاظ روانی و جانی 

امنیت بیشتری  تجربه کنند. 

زن طمعکار به خاطر پول خانواده اش را قتل عام کرد
ســرویس حوادث// زن میانسال که برای 
تصاحب ثروت همسر تاجرش با همدستی 
مردی جوان سناریوی قتل شوهر، دختر و 
پسر جوانش را اجرا کرده بود از سوی پلیس 

فارس دستگیر شد.
فرهنگی  معاون  سرهنگ »کاووس محمدی«، 
و اجتماعی پلیس فــارس درباره جزئیات این 
جنایت های هولناک گفت: این زن میانســال با 
همدستی مردی جوان که ســاکن استان البرز 
بود همســر و دو فرزند دختر و پسر خود را به 
قتل رساند. رسیدگی به این پرونده از 5 خرداد 
امســال و همزمان با اعالم مرگ مشکوک زنی 
جوان در یکی از محله های شــیراز آغاز شد و 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت. پس 
از دریافت نظریه پزشــک قانونی فرضیه قتل 

برای مأموران انتظامی محرز و پرونده با موضوع 
جنایات خانوادگی وارد مرحله جدیدی شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس ادامه 
داد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که پدر 
این خانم و برادرش نیز به ترتیب در خرداد ۹۹ 
و تیرماه 1400 به شــیوه مشکوکی جان باخته 
بودند. بنابراین کارآگاهان پلیس آگاهی اقدامات 
ویژه خود را ادامه داده و مطلع شــدند که مادر 
خانواده با همدستی مردی جوان که از دوستان 
پســر خودش بوده و در اســتان البرز زندگی 
می کرده اقدام به تهیه سم و داروهای آرام بخش 
کرده و به مرور زمان با ریختن سم و داروها در 
شربت و غذای همسر، پسر 3۷ ساله و دختر ۲۹ 

ساله اش اقدام به کشتن آنها کرده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران با اطالع 
از راز این جنایت هــای هولناک با هماهنگی 

مرجع قضایی مادر خانواده را در شیراز دستگیر 
کردند و سپس با دریافت نیابت قضایی بالفاصله 
به یکی از شهرهای استان البرز رفته و در اقدامی 
ضربتی متهم 43 ساله )همدســت وی( را نیز 

دستگیر کردند.
در ادامه بررسی ها مشــخص شد پدر خانواده 
تاجــر و از وضعیت اقتصــادی خیلی خوبی 
برخوردار بوده و زن جنایتکار به طمع تصاحب 
ثروت شــوهرش دســت به این جنایت های 

هولناک زده است.
ســرهنگ »محمدی« با اشاره به اینکه متهمان 
برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، از 
شهروندان خواست مشکالت خانوادگی خود را 
با مراجعه به مراکز مشاوره دارای مجوز حل و 
فصل کنند تا شاهد حوادث این چنین دلخراشی 

نباشیم. 

رهایی از مجازات مرگ بعد از 25 سال
ســرویس حوادث// یک محکوم به قصاص در 
شهرستان فارســان پس از گذشت ۲5 سال با 
رضایت بی قید و شرط اولیای دم از زندان آزاد شد.

کرم شــیخ پور معاون توســعه حل اختالف استان 
چهارمحــال و بختیاری در تشــریح ایــن پرونده 
گفت: حدود ۲5 ســال قبل این مرد زندانی به اتهام 

 مشــارکت در قتل عمدی به مجازات قصاص نفس 
 محکوم شــد امــا از آنجا کــه اولیــای دم، پرونده 
را پیگیــری نکردند و مــرد محکوم نیــز توانایی 
 ســپردن وثیقه مناسب را نداشــت بیش از ۲5 سال 

در زندان ماند.
وی افزود: ســرانجام پــس از رایزنی های فراوان و 

برگزاری جلســات متعدد با اولیای دم پرونده توسط 
دادستان شهرستان فارســان، تالش واحد مددکاری 
زندان و یاوران صلح آن شهرســتان، پس از گذشت 
۲5 ســال اولیای دم پرونده رضایت بی قید و شرط 
خود را نســبت به محکوم علیه اعالم کرده و متهم از 

قصاص رهایی یافت. 



  

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش
 باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

افتتاح و کلنگ زنی 5۱ طرح عمرانی
 در هفته دولت در رودان 

 ســرویس شهرســتان// فرماندار رودان از افتتاح و 
کلنــگ زنی 51 طرح عمرانی با اعتبــاری بالغ بر 33۲ 
میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این شهرســتان 
خبر داد. عبدالرضا ساالری اظهار داشت: همزمان با هفته 
دولــت 51 طرح عمرانی در 10 فصل با اعتباری بالغ بر 
33۲ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.وی 
ادامــه داد: این طرح ها در فصول آموزش، انرژی، دین و 
مذهب، رفاه و تامین اجتماعی، بهداشــت، کشاورزی و 
منابع طبیعی، مسکن ، عمران شهری و روستایی،ورزش 
، صنعت و ارتباطات و فناوری می باشند.فرماندار رودان 
اضافه کرد: در این بین، فصل انرژی با 155 میلیارد تومان 
در جایگاه نخســت قرار دارد و پــس از آن نیز  فصل 
مسکن و عمران شهری و روستایی با 151 میلیارد تومان 
اعتبار در رتبه دوم اســت.وی  از پل بیدان، سایت همراه 
اول محله سنگی، طرح های هادی روستایی، گاز رسانی 
به بخش بیکاه، چمن مصنوعی مینی فوتبال روســتاهای 
فاریاب  و محمد آباد رودخانه، آسفالت معابر روستایی، 
بازسازی منازل سیل زدگان به عنوان پروژه های شاخص 
هفته دولت شهرســتان رودان یاد کرد.به گزارش فارس، 
ساالری خاطر نشان کرد: در این هفته کلنگ پل ماشنگی 
رودخانه  و آبرسانی به مجتمع آبرسانی فاریاب رودخانه 

و خیرآباد بخش مرکزی نیز زده خواهد شد.
آغاز عملیات اجرایی احداث مرکز جدید 

جامع سالمت در کهورستان
 امین درساره سرویس شهرســتان// همزمان با هفته 
دولت ،  عملیــات کلنگ زنی احداث مرکز جدید جامع 
سالمت کهورســتان با حضور فرماندار بندرخمیر ،امام 
جمعه شهرستان ، امام جمعه اهل سنت کهورستان ، رییس 
شبکه بهداشــت و درمان و جمعی از مسئوالن و مدیران 
دستگاه های اجرایی شهرســتانی آغاز شد. به گزارش 
خبرنــگار دریا؛ عملیات اجرایی این مرکز با اعتبار اولیه 
13 میلیارد ریال در زمینی با زیربنای 600 مترمربع آغاز 
خواهد شــد.برای احداث این مرکز اعتباری حدود 3۲ 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در حال حاضر یک 
مرکز جامع سالمت در کهورستان وجود دارد که با توجه 
قدیمی بودن ساختمان مرکز و همچنین توسعه روستای 
کهورستان و نیز ضرورت ارتقاء و توسعه مراکز بهداشتی و 
درمانی در این روستا ، احداث مرکز جدید در دستور کار 
قرار گرفته است.الزم به یادآوری است زمین این مرکز از 
سوی خیّر این روستا، به این مرکز اهدا شده است که در 
پایان مراسم کلنگ زنی ، از سوی فرماندار لوح سپاسی 

به وی اعطاء شد.

باحضور استاندار هرمزگان:
36 پروژه  ورزشی هرمزگان

 به بهره برداری رسید
 ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان// با حضور 
استاندار هرمزگان 36 پروژه ورزشی هرمزگان در جزیره 
قشــم به صورت ویدئو کنفرانس افتتــاح و مورد بهره 
برداری قرار گرفت. به گزارش خبرنگار دریا، هفته دولت 
در جزیره قشم با حضور مهندس مهدی دوستی استاندار 
هرمــزگان، دکتر احمد مرادی نماینــده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اســالمی، مدیرکل ورزش و جوانان 
و جمعی از مســئوالن استانی و شهرســتانی 36 پروژه 
ورزشی استان به صورت متمرکز از طریق ارتباط ویدئو 
کنفرانســی افتتاح و مورد بهره بــرداری قرارگرفت. این 
پروژه های ورزشی با اعتباری بالغ بر 4۲ میلیارد تومان 
افتتاح شــد که ۲ پروژه شامل زمین های چمن مصنوعی 
دهخدا و طوال با اعتبار 1۷ میلیارد ریالی مرتبط با جزیره 
قشم بود. اســتاندار هرمزگان در این آیین اظهار داشت: 
ورزش یکی از اولویت های مهم دولت ســیزدهم است و 
تالش می شــود در این خصوص زیرساخت های الزم و 
مورد نیاز در اســتان تامین شود.  وی افزود: پروژه های 
ورزشی استان با استفاده از اعتبارات دولتی و اعتبارات 
در اختیار نمایندگان اســتان در مجلس شورای اسالمی 
تکمیل و بهره برداری رسیده که نیاز است در همین راستا 
از همراهی 5 نماینده اســتان تقدیر کنم. مهندس دوستی 
اظهار داشــت: حمایت از ورزشــکاران و توسعه سرانه 
فضای ورزش استان یک راهبرد اساسی در استان است 
و بر همین اساس حوزه ورزشی و حمایت از این بخش 

را ویژه دنبال می کنیم.
طرح فروش کیلویی نان در پارسیان 

 سرویس شهرستان// طرح فروش کیلویی نان در 35 
نانوایی شهرستان پارســیان درحال اجراست. فرماندار 
شهرســتان پارســیان گفت: اجرای این طرح با هدف 
جلوگیری از کم فروشــی، افزایش کیفیت نان و رضایت 
مشتری از دو ماه پیش بصورت فراگیر آغاز شده است. 
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خلیج فارس؛ 
فرهنگ سالمی افزود: اکنون نان لواش کیلویی چهل هزار 
ریال در نانوایی های شهرستان بفروش می رسد. شهرستان 
پارســیان با بیش از 50 هزار نفــر جمعیت غرب ترین 

شهرستان هرمزگان است.

خبری

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//  
به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار 
هرمزگان عملیات اجرایی فاز دوم بهسازی 
و الیروبی بندر صیادی رمچاه-قشــم با 
اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار دریا، به مناســبتهفته 
دولت ســال 1401 بــا حضور مهندس 
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان، دکتر 
احمد مــرادی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی، معاونین استاندار، 
مدیرکل شــیالت هرمزگان و جمعی از 
مردم و مسئوالن محلی عملیات اجرایی 
فاز دوم بهسازی و الیروبی بندر صیادی 
رمچاه-قشم با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد 
تومان از مصوبات ســفر رئیس جمهور 

محترم آغاز شد.اســتاندار هرمزگان در 
مراســم آغاز عملیات اجرایی این پروژه 
گفت: این پروژه بــا اعتباری بالغ بر 40 
میلیارد تومان شامل بهسازي موج شکن 
شرقي  به طول ۲61 متر، احداث دایک 
600 متر و جمع آوري موج شکن غربي 

قدیمي به طول ۲40 متر می شود.
مهدی دوســتی این پــروژه را یکی از  
پروژه های مهم شــیالت استان در سال 
جاری خوانــد و تصریح کرد: این پروژه 

برای حــدود ۸00 نفر اشــتغال زایی و 
خدمات دهی ایجاد کرده است.

گفتنی است بندر صیادی رمچاه قشم به 
بیــش از 330 نفر صیــاد و حدود 110 
فروند شناور در قالب یک تعاونی صیادی 
با بیش از ۲1 هزار تن صید خدمات دهی 

می کند.
بندر صیــادی رمچاه با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و اقلیمی خود دارای شــرایط 
ویژه ای است و این شرایط به  نوبه خود 

می تواند وضعیت متفاوتی را درزمینه رونق 
صیادی ، معیشت مردم و جذب توریسم 

در این شهرستان فراهم کند .
در هفته دولت امســال  ۹ پروژه شیالتی 
با اعتباری بالغ بر ۲40 میلیارد تومان و 
با اشتغالزایی 1۸۷ نفر افتتاح و همچنین 
عملیالت اجرایی پنج پروژه شــیالتی با 
اعتباری بالغ بــر ۸۹6 میلیارد تومان و 
پیش بینی اشتغالزایی 45۲ نفر در استان 

هرمزگان آغاز می شود.

به  مناسبت هفته دولت: 

 آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بهسازی و الیروبی بندر صیادی رمچاه

ســرویس شهرســتان// مدرس بخش 
ارتباطات و تبلیغات اولین دوره آموزشی 
تسهیلگران جهادی روستاهای هرمزگان 
گفت: در حال حاضر صدها محصول و کاال 
خاص بوم منطقه در روستاهای هرمزگان 
تولید می شود که قابلیت تبدیل شدن به 
یک برند محلی و حتی کشوری را دارند 
که این مهم با تســهیلگری صحیح می 

تواند به سرانجام برسد. 
تسهیلگری  مدرس  بختیار  محســن   
جهادی روستاهای هرمزگان در اولین 
دوره آموزشــی تســهیلگران جهادی 
روســتاهای هرمزگان که با همکاری 
سازمان بسیج سازندگی استان، اداره کل 
امور روستایی و شوراهای استانداری 
هرمزگان و اداره فنی و حرفه ای استان 
برگزار شد، اظهار داشت: طبق بررسی 
صورت گرفته در جشنواره نمانام برتر 

محصوالت روستایی هرمزگان بیش از 
100 محصول شناسایی شد که خاص 
بوم منطقه هستند و در شرایط حداقلی 
قابلیت تبدیل به نمانام )برند( محلی را 
دارند.وی افزود: شیوه تولید، نوع مواد 
اولیه بکار رفته و یا طرح های خاص 
و بومی استفاده در این کاالهای تولید 
شده وجه تمایزی را در این محصوالت 
روستایی هرمزگانی ایجاد کرده که برای 
تهیه آن فقط باید به این خطه مراجعه 
کرد.بختیار خاطرنشان کرد: همین وجه 
تمایزات است که قابلیت نمانام سازی 
را ایجاد می کنــد طوری که به عنوان 
نان  مثال ترشیجات خاص هرمزگان، 
ها و شیرینی جات های خرمایی و انبه 
و لیموی مخصــوص این منطقه را در 
هیچ جای دیگــری نمی توان یافت و 
مشــتریان خاص خودش را در همین 

شرایط فعلی نیز دارد.
این مدرس حوزه ارتباطات و تبلیغات 
با بیان اینکه بسیاری از محصوالت با 
هرمزگان  روستاهای  و خاص  کیفیت 
حتی اســم هم ندارند خاطر نشــان 
کرد: انتخــاب نام بــرای محصول و 
سپس طراحی نشــان، پیام و رنگ از 
نهادن  گام  برای  اقدامات  ابتدایی ترین 
در مســیر نمانام ســازی هستند که 
این  تسهیلگران جهادی می توانند در 
زمینه با گرفتن آموزش های تخصصی 
کنند.بختیار  عمل  گذار  تاثیر  بســیار 
یادآور شد: یکی از مهم ترین معضالت 
و مشکالت گذشته تا امروز در حوزه 
به  بومی عدم توجه  تولید محصوالت 
امر مهم بسته بندی کاال بوده و هست 
که در این زمینه نیز با الگوبرداری های 
صحیح و کمک گرفتــن از هنرمندان 
خالق استان می توان به بسته بندی های 
این محصوالت رســید. برای  خاص 
به گزارش فارس، وی بیان داشــت: 
روستایی  امور  مشــارکت  امیدواریم 
استانداری، ســازمان بسیج سازندگی 
و فنی حرفه ای با اهرم اجرایی نیرویی 
پای کار و در صحنه به نام جهادگران 
نتیجه اجرایی مشــخصی همچون  به 
تولد چندین نمانــام جدید در حوزه 
محصوالت بومی در ســطح استانی و 

ملی شود.

100 محصول خاص در روستاهای هرمزگان
 نیاز به برندسازی دارند 

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// 
طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان 
افتتاح متمرکز 4۲ پروژه شهرستان قشم 

انجام شد.
به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان به همراه دکتر 
احمد مــرادی نماینده مــردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اســالمی، معاونین 
دستگاه های  کل  مدیران  و  اســتانداری 
اجرایی راهی جزیره قشم شد و در بدو 
ورود به قشم، با حضور در گلزار شهدای 

گمنام این شهر و غباروبی و عطرافشانی 
قبور شــهدا به مقام شــامخ آنان ادای 
احترام کرد. مهندس دوســتی با حضور 
در فرمانداری قشــم 4۲ پروژه متمرکز 
شهرستان قشــم را به بهره برداری رساند 
و با اشاره به رشد ۸0درصدی پروژه های 
قابل بهره برداری شهرســتان قشم نسبت 
به هفته دولت سال گذشته آن را حاصل 
تالش های تمام مجموعه دولت، مدیران و 

کارمندان دانست. 
وی افزود: برای بهره برداری از 4۲ پروژه 

شهرستان قشم 4۹0/۲36۲ میلیارد ریال 
اعتبار هزینه شده است که حدود 15۸۸ 
میلیارد آن از اعتبارات دولتی تخصیص 

داده شده است. 
استاندار هرمزگان با بیان اینکه 5 پروژه 
از پروژه های بهداشت و درمان  شهرستان 
قشــم به صورت متمرکز به بهره برداری 
 رســید، گفــت: 4۲ پروژه در سراســر 
شهرستان قشــم به بهره برداری رسید که 
توزیع عادالنه پروژه ها در مناطق مختلف 

قشم نیز دیده شده است.

با حضور استاندار هرمزگان؛ 
4۲ پروژه شهرستان قشم به صورت متمرکز به بهره برداری رسید 

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گرديده 
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايندو گواهی 
تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جديد 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- عبدالمهدی خاشــعی فرزند ابوالحسن  به شماره ملی4699262627صادره ازرودان در 
ششدانگ يک  قطعه باغ  به مساحت 28205/44مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از باقیمانــده 1-اصلی  واقع در برنطین رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد که برابر نامه 
شماره 28655/28/100/1400 مورخ 1400/10/21 مقدار 1582 متر مربع از مساحت ملک 
در حريم مسیل واقع شده است مقدار پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
2- ســکینه صابر زاده فرزند ســید محمود به شــماره ملی4699240194صادره ازرودان 
در ششــدانگ يک  قطعه باغ مرکبات ونخیالت به مساحت 40874/31مترمربع مالکیت 
متصالحین رودان  قسمتي از باقیمانده 1-اصلی  واقع در برنطین رودان  هر مزگان حقوق 
ارتفاقی دارد مقدار 1329 متر مربع از مساحت ملک در حريم مسیل واقع شده است که الزم 

است  مقدارحريم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
3- احمد ساالری فرزند حسین  به شماره ملی4690160902صادره ازرودان در ششدانگ 
يک  قطعه باغ  به مساحت 35156/18مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از باقیمانده 
1-اصلی  واقع در برنطین رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد در ضلع شرقی يک راه خاکی 

از باقیمانده به سمت ضلع غربی مورد تقاضا باز می باشد
4- علیرضا اســفندياری فرزند کاوس  به شــماره ملی4690060363صــادره ازرودان در 
ششدانگ يک  قطعه باغ  به مساحت 29221/56مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از باقیمانده 1-اصلی  واقع در برنطین رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد  مقدار 27 متر 
مربع از مســاحت ملک در حريم مسیل واقع شده است که مقدار پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
5- محمد سلمانی زاده  خراجی   فرزند علی  به شماره ملی4699538401صادره ازرودان در 
ششدانگ يک  قطعه باغ  به مساحت 17563/90مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 

از باقیمانده 2-اصلی  واقع در روستای نزک رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
6- حکیمه حقیقی    فرزند عبداهلل  به شماره ملی4699046657صادره ازرودان در ششدانگ 
يک  قطعه باغ  به مساحت 81627/39مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از باقیمانده 

2-اصلی  واقع در روستای وزيری رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
7- جلیــل کمالی    فرزند عباس  به شــماره ملی3421025592صــادره ازبندرعباس در 
ششدانگ يک  قطعه باغ  به مساحت35161/03مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از 455فرعــی  4-اصلی  واقع در بیــکاه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 

455فرعی از 4-اصلی  بنام عباس حامدی وعلی صابری معرفی گرديده است 
8- ناصر شکر پور    فرزند محمد  به شماره ملی4699382339صادره ازرودان در ششدانگ 
يک  قطعه زمین زراعی به مساحت 229723مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از 

باقیمانده 10-اصلی  واقع در قريه پانهر رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
9- عبداهلل ابراهیم زاده فرزند علی  به شماره ملی4699539971صادره ازرودان در ششدانگ 
يک  قطعه باغ  به مساحت 32067/77مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از باقیمانده 
پالک 53فرعی از 10-اصلی  واقع در قريه پانهر رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد  که 

پالک 53فرعی از 10-اصلی  بنام عباس شکر پور معرفی گرديده است 
10-علی صفر پور فرزند محمود  به شماره ملی 4690379483صادره رودان  در ششدانگ 
يک قطعه زمین زراعی وباغی به مساحت 48654/43مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 

از پالک  باقیمانده 13-اصلی واقع در روستايخیر آباد رودان  حقوق ارتفاقی ندارد  
11-علی فوالدی   فرزند  حســن  به شــماره ملی 4699463241 صــادره از  رودان  در 
ششدانگ يک قطعه باغ مرکبات ونخیالت  به مساحت 35074/84مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی از باقیمانده 14-اصلی واقع در روستای سرجوئیه   رودان هرمزگان  حقوق 

ارتفاقی ندارد. 
12-اســحق رنجبری   فرزند  محمد  به شــماره ملی 4699516270 صادره  از  رودان  در 
ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت 7462/13مترمربع قسمتی از پالک 1فرعی از 14-اصلی 
واقع در روستای کمیز   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک 1فرعی از 14-اصلی 
ذيل ثبت 307صفحه 337 دفتر جلد 2 بنام فتح اهلل سديد  رودانی سند مالکیت صادر وتسلیم 

گرديده است ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خريداری نموده است 
13-عبدالرسول صادقی بهمنی   فرزند  محمد  به شماره ملی 3420271492 صادره  میناب  
در ششدانگ يک قطعه باغ مرکبات به مساحت 6836/37مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از باقیمانده 14-اصلی واقع در روستای خراجی   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی 

ندارد. 
14-امراله راه بین کمیز   فرزند  عبداله  به شماره ملی 4699083218 صادره  رودان  نسبت به 
سه دانگ از ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت 28622/22مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از باقیمانده 14-اصلی واقع در روستای کمیز  رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی دارد 
مقدار 1036متر مربع از مساحت ملک برابر نامه 1400/590/28/24481مورخ 1400/9/15 
شرکت سهامی اب منطقه ای هرمزگان در حريم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار 

حريم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
15-محمدرضا جمال زاده خیرآبادی   فرزند  محمد جواد  به شــماره ملی 2571926365 
صادره  فسا  نسبت به سه دانگ از ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت 28622/22مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتی از باقیمانده 14-اصلی واقع در روســتای کمیز  رودان 
هرمــزگان  حقــوق ارتفاقی دارد مقــدار 1036متر مربع از مســاحت ملــک برابر نامه 
1400/590/28/24481مورخ 1400/9/15 شرکت سهامی اب منطقه ای هرمزگان در حريم 
مســیل واقع شده است که الزم است مقدار حريم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت 

نیرو منظور شود 
16-حمید اسماعیلی فرزند  علی  به شماره ملی 4699660861 صادره  رودان  در ششدانگ 
يک قطعه باغ به مساحت 32052/10مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده 
17-اصلی واقع در رودخانه مسافرآباد   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی دارد.در ضلع غربی 
مقدار 1054 متر مربع برابر نامه 1400/100/28/29871 مورخ 1400/11/5 شرکت سهامی 
اب منطقه ای هرمزگان مقدار حريم  پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
17-جمال صوغانی زاده فرزند  ابراهیم  به شــماره ملی 4699383947 صادره  رودان  در 

ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت 23436/06مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده 17-اصلی واقع در رودخانه  

باغ گالن   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی دارد. مقدار 1367 
متر از مساحت ملک در حريم مسیل واقع شده  که الزم است 
مقدار حريم  پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور 

شود
18-فريبا دمی   فرزند  غالمحســین  به شماره ملی 3391453052 صادره  بندرعباس  در 
ششدانگ يک قطعه زمین زراعی به مساحت 59337/67مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از باقیمانده 17-اصلی واقع در رهدار رودخانه    رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی 
دارد. مقدار 1400 متر مربع از مساحت ملک در حريم مسیل واقع شده است  که الزم است 

مقدار حريم  پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
19-محمدرضا تاجیک    فرزند  علی  به شــماره ملی 3391735058 صادره  بندرعباس  
در ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت 21309مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
باقیمانده 18-اصلی واقع در رودخانه باغ گالن  رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی دارد. مقدار 
4879 متر مربع از مساحت ملک در حريم مسیل واقع شده است  که الزم است  مقدار حريم  

پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود
20- علی غالمی بحرينی   فرزند پنجشنبه   به شماره ملی 4699138446صادره ازرودان در 
ششدانگ باب خانه  به مساحت 163/35مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 

باقیمانده 7 -اصلی واقع در باالشهر  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
21- میعاد خرمی دهبارز   فرزند جعفر   به شــماره ملی 4690203180صادره ازرودان در 
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 142/69مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک 1314فرعی از  7 -اصلی واقع در محله ســنگ آباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد. که پالک 1314فرعی از 7-اصلی بنام علی خرمی معرفی گرديده است 
22- محمد قاسمی   فرزند عبداله   به شماره ملی 3421780625صادره ازمیناب در ششدانگ 
يک باب ساختمان  به مساحت 248/77مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
390فرعی از  8 -اصلی واقع در باالشــهر جنب میدان جمهوری   رودان هرمزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد. که پالک 390فرعی از 8-اصلی بنام جعفر جعفری معرفی گرديده است 
23-محسن نجفی   فرزند مهدی   به شماره ملی 4699858481صادره ازرودان در ششدانگ 
يک باب خانه  به مســاحت 193/21مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی از پالک 
471فرعی از  8 -اصلی واقع در باالشــهر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک 

471فرعی از 8-اصلی بنام ابراهیم بهرامی معرفی وتفکیک گرديده است 
24-محمدرضا  صابری   فرزند  ابراهیم   به شماره ملی 1829035754صادره ازخرمشهر 
در ششدانگ يک قطعه باغ  به مساحت 5856/22مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1282فرعی از  8 -اصلی واقع در بند مالء رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 

که پالک 1282فرعی از 8-اصلی بنام بانو آمنه راستگو معرفی گرديده است . 21/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 05 /06 /1401   

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/06/21   

يحيی شيروانی
رئيس اداره ثبت اسناد رودان

کلیف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهای افقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

محمد انصاری سرویس شهرستان// معاون استاندار و فرماندار 
ویژه میناب این شهرستان از افتتاح و بهره برداری و گلنک زنی 
۱۱8 پروژه عمرانی با اعتبار وسرمایه گذاری بالغ بر 66۱ میلیارد 

تومان هم زمان ؛ هفته دولت درشهرستان میناب خبرداد. 
به گــزارش خبرنگار دریــا، مجید سلحشــور گفت: ضمن 
گرامیداشــت یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر وفرا رسیدن 
هفته دولت گفت : با تالش های صورت گرفته توسط مجموعه 
دستگاه های اجرایی وحمایت های دوستی استاندار هرمزگان 
و نماینده مردم میناب درمجلس شــورای اسالمی وهمچنین 
جذب مشــارکت بخش خصوصی درهفتــه دولت درمجموع 
11۸ پروژه بااعتبار وسرمایه گذاری بالغ بر 616 میلیارد تومان 

درشهرستان میناب به بهره برداری می رسد. 
فرماندار ویژه میناب افزود:  ازاین تعداد ۸۲ پروژه عمرانی بالغ 
بر 3۷0 میلیارد تومان و34 پروژه بخش خصوصی، ســرمایه 

گذاری، تولیدی وخدمات )اقتصــادی( بالغ بر  ۲10 میلیارد 
تومان به بهره برداری می رســد.  وی گفت : تعداد  116 پروژه 
مــورد افتتاح وبهره برداری با اعتبــاری بالغ بر  5۸0 میلیارد 
تومان گلنک زنی خواهد شد، وی اظهارداشت: در فصل توسعه 
وخدمات شهری،  روستایی وعشایری با 31 پروژه،  شهرداری 
ها با 13 پــروژه و1۸ پروژه هم مربوط به دهیاری ها به بهره 

برداری خواهد رسید. 
 معاون اســتاندار هرمزگان افزود:  درفصل بهداشت ودرمان با 
3 پروژه، آموزش وپرورش عمومی با ۲4  پروژه وحمل ونقل 
با ۸ پروژه به بهره برداری خواهد رســید.  مجید سلحشور در 
ادامه گفت: درفصل انرژی با 6 پروژه، انتظامی 3 طرح عمرانی، 
ورزش وجوانان با  3 طرح ورزشی وبنیاد مسکن با مشارکت 
دهیــاری ها با 5 طرح عمرانی،  عناوین مهم پروژ ه های قابل 

بهره برداری شهرستان میناب درهفته دولت عنوان نمود.

بهره برداری از   ۱۱۸ پروژه عمرانی میناب درهفته دولت



توسط مشاور وزیر اقتصاد؛
گزارش هوشمندسازی یارانه آرد و نان اعالم شد 

   ســرویس اقتصــادی // ناظر گمرکات 
هرمزگان گفت: در مدت یکسال گذشته 
)از ابتدای مرداد پارسال تاکنون( بیش از 
6 میلیون تن کاالی اساسی از گمرکات 
استان ترخیص شده است که در صورت 
بررسی و رفع موانع و مشکالت، شاهد 
ترخیص ســریع تر کاالهای ضروری و 

مورد نیاز مردم خواهیم بود. 
  حسین سعیدی در نشست بررسی جهت 
تســریع در ترخیص کاالهای اساسی و 
کاهــش ماندگاری کاالهــا که با حضور 
معاون قضایی دادســتان کل کشور برگزار 
شد، از جمله مشکالت در حوزه ترخیص 
کاالهای اساســی را دریافت کد رهگیری 
از بانک و اخذ اسناد ترخیص و پرداخت 
نکردن به موقع وجه کاال به فروشنده ذکر 
کرد  و خواســتار ایجاد برنامه زمان بندی 
دقیق بانک مرکزی برای پرداخت به موقع 
وجه کاال به فروشنده جهت ارسال اسناد 
به خریدار و دریافت کد رهگیری بانک و 

همچنین تسریع در تخلیه و بارگیری کاالها 
از کشتی بدون ایستایی شد.  وی، عملیات 
لجســتیک و ناهماهنگی صاحبان کاال را 
از دیگر مشــکالت در تســریع ترخیص 
کاالهای اساســی دانست و اذعان داشت: 
صاحبان کاال برنامه ریزی و هماهنگی الزم 

در جهت ترخیص کاال، تخلیه و بارگیری 
و هماهنگی با سازمان های مربوطه را قبل 
از خریــد و ورود کاال به بندر انجام دهند 
تا روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 

کاال دچار ایستایی و کندی نشود.
ناظر گمرکات استان هرمزگان، با اشاره به 

اینکه سازمان های استاندارد و غذا و دارو 
به طور جداگانــه از کاالها نمونه برداری 
و آزمایــش می کنند که در بعضی موارد با 
پاسخ های متفاوت همراه بوده است، ابراز 
داشت: این امر باعث سردرگمی صاحبان 
کاال و توقف در ترخیص شــده است که 
بهترین راه حل اصالح قوانین سازمان های 
یاد شده در جهت ایجاد ضوابط و قوانین 
واحد، با رعایــت پنجره واحد و ماده ۱۲ 

قانون امور گمرکی است.
به گزارش ایرنا، سعیدی با توجه به بررسی 
نکردن قوانین و بخشنامه ها در بحث اجرا 
و متعاقب آن ایجاد مشکالت در ترخیص 
کاال، اضافه کرد: با توجه به کندی و عدم 
چابکی بخش دولتی در واردات و ترخیص 
کاال نســبت به بخــش خصوصی جهت 
تســریع در روند ترخیص کاالی اساسی، 
بسترمناسب و همچنین شرایط الزم برای 
ورود کاالهای اساســی توســط بخش 

خصوصی فراهم شود.

سرویس اقتصادی // رئیس کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه سهولت دسترسی مردم به خدمات 
نظام بانکی در اولویت بانک مرکزی است، گفت: 
سامانه های تسهیالت فرزند و پرداخت لحظه ای 

در این راستا طراحی شده اند. 
 علی صالح آبادی در آیین رونمایی از سامانه های 
تسهیالت قرض الحســنه فرزند و پل )پرداخت 
لحظــه ای( در هفته دولت، گفت: با توجه به ابالغ 
پرداخت تسهیالت فرزندآوری در قانون و حجم 
باالی تقاضاها بــرای آن بانک مرکزی طراحی 
ســامانه ای برای ثبت نام و معرفی متقاضیان به 
شعب بانک ها را در دستور کار قرار داد تا پرداخت 
این تسهیالت با سرعت و سهولت بیشتری انجام 
شود.وی افزود: فرآیند پرداخت تسهیالت فرزند 
مشخص است و بانک ها مکلف هستند، حداکثر 
ظــرف ده روز پس از تکمیل مدارک نســبت به 

واریز وجه اقدام کنند.
صالح آبادی در خصــوص وثایق الزم برای این 
تســهیالت نیز گفت: طبق قانون این تسهیالت 
باید با یک ضامن یا یک ســفته پرداخت شود. 
همچنین بانکها بر اساس دستورالعملی که در بسته 
تسهیالت خرد ابالغ شده است اگر مشتری دارای 
رتبه اعتباری مناسب باشد موظف به تسهیل وثایق 
هســتند.وی تاکید کرد: همچنین مردم می توانند 
شکایات خود در این خصوص را بانک مرکزی 
اعــالم کنند.رئیس کل بانــک مرکزی همچنین 
راه اندازی ســامانه پل را در راســتای سهولت 
دسترسی مردم به نظام بانکی دانست و گفت: هر 
سامانه و اقدامی که موجب تسهیل دسترسی مردم 

به نظام بانکی و شمولیت مالی شود مورد حمایت 
بانک مرکــزی خواهد بود.وی ادامه داد: اقدامات 
در این زمینه به این سامانه ها محدود نخواهد بود 
و بانک مرکزی تالش می کند خدمات بانکی غیر 
حضوری توسعه یابد تا ضرورت مراجعه مردم به 

شعب فیزیکی بانکها کاهش پیدا کند.
صالح آبادی افزود: در همین راستا زیرساخت های 
الزم شامل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک، 
احراز هویت غیر حضوری برای افتتاح حســاب 
و دریافت خدمــات و نیز اعتبار ســنجی غیر 
حضوری توســط بانک مرکزی ایجاد شــده و 
انتظار ما از بانک ها این اســت که به سرعت به 
این خدمات مجهز شده و امکانات الزم را در این 
باره فراهم کنند. وی با بیان اینکه توسعه خدمات 
غیر حضــوری بانکی موجب کاهش هزینه های 
عملیاتی و ناترازی بانکها می شود، گفت: انشاهلل 
بتوانیم سامانه های دیگری هم راه اندازی کنیم تا 
دسترسی مردم به نظام بانکی بیشتر شود و خود را 
موظف می دانیم که از هر امکانی که موجب تسهیل 

دسترسی مردم به بانکها شود حمایت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ها 
جزو دستگاه هایی هستند که بیشترین مراجعات و 
خدمات مردمی را دارند و هرچه دسترسی به این 
خدمات تسهیل شود رضایتمندی بیشتری را برای 

مشتریان ایجاد خواهد کرد.
  ســهولت و امنیت بیشــتر دستاورد 

سامانه پل )پرداخت لحظه ای(
معاون فناوری نوین بانک مرکزی در این مراسم 
در مورد ســامانه پل )پرداخت لحظه ای( گفت: 

سهولت و امنیت بیشتر از جمله مزایای اصلی این 
سامانه به حســاب می آید و برخی از مشکالت 
احتمالی در انتقال وجه کارت به کارت با استفاده 
از این سامانه رفع شده است.وی کارمزد پایین تر 
نسبت به ســرویس کارت به کارت و کارکرد 7 
در ۲4 و بدون وقفه در تمام ایام سال را از دیگر 
مزایای سامانه پل برشمرد و گفت: سامانه پل و تابا 
که طی چند روز آینده رونمایی خواهد شد تکمیل 

کننده حلقه نظام های پرداخت در کشور هستند.
محرمیان افزود: این ســامانه به عنــوان یکی از 
سامانه های ملی پرداخت، بستر مناسبی را برای 
انتقال آنی الکترونیکی وجوه خرد بین بانک های 
کشور بر اســاس شماره حساب )شــبا( در هر 

ساعتی از شبانه روز فراهم می آورد.
معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی تاکید 
کرد: مشــتریان شبکه بانکی از طریق این سامانه 
می توانند مبالغ خرد را از یک شماره شبا به شماره 
شــبای دیگر به صورت آنی منتقل کنند و سقف 
انتقال وجه با استفاده از این روش در اینترنت بانک 
و موبایل بانک ۱۰۰ میلیون ریال و در داخل شعب 

۱۵۰ میلیون ریال است.
محرمیان با بیان اینکه هدف اصلی راه اندازی این 
سامانه ایجاد بستری نوین و ایمن برای انتقال وجه 
آنی بین مشتریان بر مبنای شماره شبا است. گفت: 
در حال حاضر ۲7 بانک به این ســامانه متصل 
هســتند و مجموعا 44 درصد درگاه های بانکی 
این خدمت را ارائه می دهند که به زودی شــاهد 

افزایش این تعداد خواهیم بود.
 تاکنون ۲8۵ هزار فقره تسهیالت فرزند 

پرداخت شده است
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در این مراسم 
در خصوص ســامانه تســهیالت قرض الحسنه 
فرزند گفت: این ســامانه به منظور تسهیل ثبت 
نام متقاضیان، بررســی لحظه ای عملکرد بانکها 
و جلوگیری از انحراف پرداخت این تســهیالت 

طراحی شده است.
صحابی خاطرنشــان کرد: این سامانه به سرعت 
پس از ابالغ قانون بودجه سال جاری  به صورت 
آزمایشــی در بانک مرکزی راه اندازی شــد و 
تاکنون ۲۸۵ هزار فقره تسهیالت فرزندآوری به 
مبلغ ۱۱.4 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است 
که بخش زیادی از آن به فرزندان دوم تعلق دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه بانک ها طبق قانون 
مکلــف به پرداخت این تســهیالت به موالید از 
ابتدای سال ۱4۰۰ هستند و در سال گذشته یک 
میلیون و صد هزار نفر موالید داشتیم، تعداد تقاضا 
ها در این سامانه در ماه های ابتدایی بسیار زیاد 
بــود و با این وجود بانک ها علیرغم محدودیت 
منابع نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام کرده اند 
و در حال حاضر پرداخت این تسهیالت سرعت 

گرفته است.

چرا برخی از لوازم 
خانگی خارجی ارزان تر 

از داخلی هاست؟

  طالع بینی  
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 سال  بیست و یکم شماره 3963

فروردین :  
به نظر می رسد که بین دوستان تان محبوبیت دارید، 
به همین خاطر نمی توانید فرصت پیدا کنید تا اوقاتی 
را برای خودتان تنها باشــید. امروز ممکن است به 
مجموعه ای از جریانات کشیده شــوید و فردیت خود را از دست 
بدهید، یعنی می شــوید یک نفر مثل خیلی های دیگر که خودشان 
را گم کرده اند. اما اگر بیشتر مشارکت کنید و نظرات تان را بگویید 
نتیجه ی بهتری خواهید گرفت. چیز خاصی برای ارائه کردن دارید و 
دیگران هم. همه به شما چشم دوخته اند که خودی نشان دهید، پس 

بهترین هایتان را به نمایش بگذارید.
اردیبهشت :  

به شــدت تمایل دارید که نقش تــان را در اجتماع 
پررنــگ تر کنید، اما هنوز نمی دانیــد که کدام راه را 
در پیش بگیرید. دوســت دارید احساسات تان را با 
دیگران در میان بگذارید، اما اگر ببینید که زمان مناسبی برای این کار 
نیست ترجیح می دهید ساکت بمانید. متأسفانه اگر روابط تان را با 
دیگران کم کنید ممکن است از نظر عاطفی صدمه ببینید. برای این که 
در مسیر درست قرار بگیرید باید بین خواسته های قلبی و عقل تان 

هماهنگی ایجاد کنید.
خرداد : 

با لبخندی بر لب به مسیر پیش رو نگاه می کنید و از 
این که لذت و شادمانی پیرامون تان را فراگرفته راضی 
به نظر می رســید. اگرچه تصمیم دارید که به وظایف 
کاری تــان بپردازید، اما هم چنان دچار وسوســه ی ماجراجویی 
هستید. به جای این که ناگهانی و بدون فکر عمل کنید، به شما توصیه 
می شود که آهسته و با چشمان باز پیش بروید. تا زمانی که موضع تان 
را مجدداً با صداقت ارزیابی نکرده اید، نمی توانید در مســیر آینده 

قدم بگذارید.
      تیر :

امروز ممکن اســت احساس عجیب و غریبی به شما 
دست دهد، مجبورید توقف کنید و به ندای درونی تان 
گوش دهید. مثل این است که از شما دعوت شده تا از 
اسرار کهکشانی پرده بردارید. البته خیلی نمی توانید به احساسات تان 
اطمینان کنید، زیرا مدام هر حسی را زیر ذره بین عقل می برید و آن 
را تجزیه و تحلیل می کنید. تا زمانی که خودتان را کاماًل  آماده نکرده 

اید نباید از آن چه در درون تان اتفاق افتاده چیزی بگویید.
     مرداد :

امروز ممکن است کسی تشویق تان کند تا خطر کنید 
و از منطقه ی ایمن خارج شوید. اکنون از شما انتظار 
می رود که فقط به خواسته های خودتان توجه نکنید، 
بلکه ببینید که دیگران هم چه می خواهند. اما بخشی از وجود شما 
هســت که در این ماجرا همراهی تان نمی کند، حتی اگر همه چیز 
خــوب پیش برود. به تردیدهای تان پایــان دهید و فعاًل به جریان 
اتفاقات اطمینان کنید. به دنبال این نباشــید که انگیزه های دیگران 

را بفهمید. 
     شهریور : 

به نظر می رســد که برنامه های آخر هفته ای شــما 
تکراری شده اند و حاال تصمیم دارید که استقالل خود 
را به دســت آورید و در این برنامه ها دخل و تصرف 
داشته باشید. البته دوســت ندارید ناگهانی و بی فکر عمل کنید. از 
این که می خواهید دست به تغییرات بزنید قصد بدی ندارید و اصاًل 
نیت تان این نیســت که کسی را آزرده خاطر کنید. اما به شما توصیه 
می شود که فعاًل با همان رویه ی قبل پیش بروید، زمان مناسب برای 

تغییر به زودی فرا می رسد.
     مهر : 

اصاًل بــرای تان اهمیتی ندارد که امــروز چه قدر کار 
روی ســرتان ریخته اســت، فقط می خواهید اوقاتی 
را هم به شــادی و تفریح بگذرانید. بیشتر از این که به 
انجام تعهدات تان تمایل داشته باشید، دل تان می خواهد به تفریحات 
برنامه ریزی نشــده بپردازید. اما به شما توصیه می شود که قبل از هر 
چیزی اول به وظایف تان رسیدگی کنید. مسئولیت هایی را که به دوش 
دارید با محافظه کاری انجام دهید، بعد خواهید دید که این کار باعث می 

شود تا در انتخاب تفریحات تان خالقانه تر عمل کنید.
      آبان : 

به نظر می رسد که اکنون تمایل شدیدی به موضوعات 
انسانی و محیط زیســتی دارید. تصمیم دارید بعضی 
چیزها را تغییر دهید اما متأسفانه دیگران آن قدرها هم سریع نیستند 
و کار به کندی پیش می رود. یادتان باشد که باید به اهداف طوالنی 
مدت فکر کنید و نه فقط چیزهایی که همین امروز می توانید به دست 
آورید. اگر احساس کردید که همین حاال به خواسته های تان نرسیده 

اید نباید نا امید و پریشان خاطر شوید.
     آذر :  

به نظر می رسد که موقعیتی در پیرامون تان چنان شما 
را آزرده خاطر کرده که تصمیم دارید تغییراتی در آن 
حاصل کنید. باور دارید که حتمًا یک راه حلی وجود 
دارد، حتی اگر امروز آن را پیدا نکنید. تمایالت کنونی شما به تغییر و 
تحول ممکن است با مخالفت دیگران روبرو شود. بهتر است با مثبت 
اندیشی به قضیه نگاه کنید و هر آن چه را که می بینید با صداقت در 

میان بگذارید.
      دی : 

همه ی نشــانه های پیرامون تان می خواهند به شما 
یادآوری کنند که باید انرژی های خود را ذخیره کنید. 
اما برای دیدن این نشــانه هــا باید خیلی دقت کنید. 
پیام هایی درباره ی هدف زندگی تان به شما ارسال می شود، اما نمی 
توانید آن ها را در دنیای واقعی بفهمید. ارزش هایی که باورشان دارید 
چیزی نیستند که در عمل به کار می گیرید، اما حواس تان باشد که 

امروز فرصت مناسبی برای تغییر رویه نیست.
  بهمن : 

امروز به راحتی نمی توانید مسیرتان را پیش ببرید، زیرا 
مدام چیزهایی پیش مــی آید که حواس تان را پرت 
می کند. اما می توانید از این فرصت استفاده کنید و دست به خالقیت 
بزنید و بعد آن چه را تجسم کرده اید به واقعیت تبدیل کنید. رویاهای 
تان را سرکوب نکنید، بگذارید بروز کنند و برای تان هیجان به وجود 

آورند. این رویاها حتی می توانند به شما انگیزه ی زندگی دهند.
اسفند : 

غرق شــدن در رویاها و تصورات تان یک تجربه ی 
مفرح است که می تواند سرزندگی را برای تان به ارمغان 
آورد. اما حواس تان باشــد که این سفر درونی به اعماق وجودتان 
شاید در دنیای واقعی به کارتان نیاید، یعنی نمی توانید آن چه را به 
این ترتیب درک می کنید در دنیای واقعی هم پیدا کنید. برای این که 

امیدتان را از دست ندهید بهتر است واقعیت ها را فراموش نکنید.
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7 اقتصادی

ســرویس اقتصادی // دبیر کل انجمن صنایع لوازم 
خانگــی ایران گفت: علت اینکــه برخی کاالهای 
قاچاق ارزان تر از کاالهای تولید داخل شــده این 
است که مسئولیتی پای آن نیست؛ برای مثال مدتی 
که ارز دولتی به برخی کاالها اختصاص پیدا می کرد، 
کاالهای اساسی قاچاق و ارزان فروشی می شد و بعد 
به جای آن برخی کاالهای قاچاق به کشور وارد و 
زیر قیمت تولید داخل فروخته می شد. عباس هاشمی 
، با بیان اینکه هر روش مقابله با قاچاق روش خوبی  
است و تولید کنندگان با آن همراهی می کنند، اظهار 
کرد: بحث های مربوط به شناسه کاال، کد رهگیری، 
سامانه جامع گارانتی و سامانه جامع تجارت برای 
شفاف ســازی در دستور کار است. نماد شفافیت را 
نیز انجمن پیشنهاد داده که باید با سامانه های موجود 
ارتباط پیدا کند.  وی بــا بیان اینکه برای مقابله با 
قاچاق باید هزینه قاچاق افزایش پیدا کند، تصریح 
کرد: علت اینکه برخی کاالهــای قاچاق ارزان تر 
از تولید داخل شده این است که مسئولیتی پای آن 
نیست. برای مثال مدتی که ارز دولتی به برخی کاالها 
اختصــاص پیدا می کرد، کاالهای اساســی قاچاق 
و ارزان فروشــی می شــد و بعد به جای آن برخی 
کاالهای قاچاق به کشور وارد می شد و قاچاقچی از 
هر دو سود می برد. بنابراین کاال را زیر قیمت تولید 

داخل که با موانع زیادی مواجه است می فروختند.
آشنایی با با اینکه کاالی قاچاق یکی از رقبای تولید 
داخل اســت، گفت: حتی برخی کاالهای قاچاق با 
بیمه و خدمات فروخته می شود. بنابراین باید عزم 

جدی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد.

ناظر گمرکات هرمزگان خبر داد 

 ترخیص 6میلیون تن کاالی اساسی از گمرکات هرمزگان 
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد 

سامانه   پرداخت لحظه ای در دسترس متقاضیان

ســرویس اقتصادی // بانک های عامل 
و صرافی های مجاز، مکلفند نسبت به 
پرداخت ارز اربعین به میزان هر متقاضی 

۱00 دالر به نرخ توافقی اقدام کنند. 
بانــک مرکزی اعالم کــرد: به منظور 
تســهیل در ارائه خدمــات ارزی به 
زائرین محترم اربعین حســینی )ع( از 
امروز ۵ شهریور بانک های ملی، سپه، 
ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت 

به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی 
اربعین بــه میــزان ۱۰۰ دالر به نرخ 

توافقی به هر زائر اقدام می کنند.
همچنیــن صرافی هــای دارای مجوز 
فعالیــت از بانــک مرکــزی نیز در 

چهارچوب ضوابــط ابالغی و احراز 
هویت متقاضیان )کارت ملی، شــماره 
تلفن همراه به نــام متقاضی و کارت 
بانکی به نام متقاضی(، مجاز به فروش 
ارز در ســرفصل ارز زیارتی اربعین به 

میزان هر متقاضی ۱۰۰ دالر آمریکا به 
نرخ توافقی هستند.

بابت  یادآور می شــود، فــروش ارز 
ســرفصل زیارتی اربعین حسینی )ع( 
هیچگونــه محدودیتــی بابت فروش 

ارز مســافرتی در ســال جاری برای 
متقاضیان ایجاد نمی کند.

الزم به ذکر است در حال حاضر صرفًا 
پنج بانک ملی ایران، سپه، ملت تجارت 
و صــادرات ایران بــه زائرین اربعین 
حســینی خدمات ارزی ارائه می کنند، 
لیکن براساس میزان استقبال و تقاضای 
مردم امکان افزایش تعداد بانک ها نیز 

وجود دارد.

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/06/19

 یک مرحله ای 
شماره 1401/016

بانک مرکزی اعالم کرد 
جزئیات اختصاص ارز به زائرین اربعین حسینی 

ســرویس اقتصادی // مشــاور وزیر 
اقتصاد با تشــریح عملکرد ۱00 روزه 
مدیریت هوشمندســازی یارانه آرد 
و نان، گفت: هــم اکنون روزانه بیش 
از 8.9 میلیون تراکنش خرید نان به 
ریالی 8۲ میلیارد تومان و در  ارزش 
قالب فروش بیش از ۱05 میلیون قرص 

انواع نان ثبت می شود. 
طرح »مدیریت هوشــمند یارانه آرد و 
نان )مهیا(« طرحی اســت که قصد دارد 
بدون هیچ گونه افزایش قیمت در حوزه 
نان سنتی کشــور، از انحراف مصارف 
آرد یارانــه ای جلوگیری کند.این طرح، 
رویکرد حکمرانی اقتصادی هوشمند و 
مبتنی بر داده را کلید زده است. ۱۰۰ روز 
پس از اجرای این طرح، آمارها حاکی 

از توفیق دولت در فاز اول پروژه است.
 فروش ۹۵ درصد نان سنتی در 

کشور با کارتخوان های هوشمند
»محمد جــالل«، مشــاور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در تشریح گزارش 
عملکــرد ۱۰۰ روزه اجرای این طرح، 
اظهار داشــت: کارتخوان های هوشمند 
موضــوع این طرح، بیش از ۹۵ درصد 
فروش نان ســنتی در کشور را تحت 
پوشش قرار داده اند و سنجش رفتار و 
عملکرد واحدهای پخت نان در سراسر 
کشور و امکان هشداردهی پیامکی به 
تفکیک نانوایان و بازرسی هوشمند و 
مدیریت و توزیع هوشــمند تخصیص 
گندم و آرد یارانه ای، فراهم شده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: هم اکنون 
روزانه بیــش از ۸.۹ میلیون تراکنش 
خرید نــان، در کارتخوان های موضوع 
این طرح با ارزش ریالی مجموعًا ۸۲ 
میلیارد تومان و در قالب فروش بیش 
از ۱۰۵ میلیون قــرص انواع نان ثبت 
می شــود.به گفته وی، داده های مذکور 
حاکــی از ۳۰ درصــد افزایش تعداد 
نانوایی ها  کارتخوان های  تراکنش های 
قبــل از آغــاز طــرح و کاهش 4۰ 
درصدی مبلغ خرید مردم از کارتخوان 
نانوایی هاســت. در واقع بعد از اجرای 
طرح، خرید نقدی نان به شدت کاهش 
و تراکنش های غیرمرتبط با خرید نان 
تا حد زیادی از کارتخوان های مستقر 
در نانوایی ها حذف شــده است.جالل 
توضیح داد: با شــروع فاز دوم طرح با 
همکاری مشترک وزارت کشور، وزارت 

جهــاد کشــاورزی، وزارت صمت و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و ترمیم 
کمک هزینه جبران افزایش دســتمزد 
و اجــاره نانوایان و شناورســازی و 
متناسب سازی تخصیص آرد یارانه ای به 
میزان عملکرد قابل قبول ثبت شده نانوا 
در کارتخوان های هوشــمند، فراگیری 
کامل در مورد اســتقرار کارتخوان های 
هوشــمند در نانوایی های کشور محقق 

خواهد شد.
 نیــاز روزانه کشــور به ۱۲0 
انواع نان ســنتی  میلیون قرص 

است
مشــاور وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون 
میانگین آرد مصرفی به ازای هر قرص 
نان در کشــور، ۱4۸ گــرم و میانگین 
قیمت هر قرص نان حدود 7۲۸ تومان 
اســت و برآورد می شود که نیاز روزانه 
کشور در حوزه نان سنتی، ۱۲۰ میلیون 

قرص انواع نان در روز باشد.
وی ادامه داد: در حوزه نان ســنتی، به 
طور متوسط، ۳۸ درصد آرد برای تولید 
نان لواش، ۲۵ درصد برای تولید انواع 
نان تافتون، ۲۵ درصد برای تولید انواع 
نان بربری و ۱۰ درصد برای تولید نان 
ســنگک و ۲ درصد برای سایر انواع 
نان مورد استفاده قرار می گیرد. متوسط 
میزان مصرف آرد یارانه ای در کشــور 
روزانه حــدود ۲۳ هــزار و ۱۰۰ تن 
است که برآورد نیاز کشور در تامین نان 
مردم، حدود ۱۸ هزار تن است.مشاور 
وزیر اقتصــاد اعالم کرد: از آغاز طرح 
تا کنون، فروش بیــش از ۵ میلیارد و 
۳۵۰ میلیــون قرص نان در قالب 4۱۰ 
میلیون تراکنش خرید نان توسط بیش 
از 7۶  میلیــون کارت بانکی یکتا در 
سامانه، ثبت شده است. به گزارش ایرنا 
؛ وی در پایــان گفت: ثبت فروش نان 
غیر واقعــی، جابه جایی کارتخوان ها و 
انتقال کارتخوان به واحد صنفی دیگر، 
تولید تراکنش های جعلی توسط برخی 
نانوایــان و... به منظور سوءاســتفاده 
از کمــک هزینه دولت بــه نانوایان یا 
بهره مندی غیرعادالنه از آرد یارانه ای، 
با تحلیل داده ای سوابق رفتار نانوایان 
در کارتخوان های هوشمند، به صورت 
مداوم در حال انجام است و در صورت 
تکرار، تبعات مالی و حقوقی برای نانوا 

در پی خواهد داشت.
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گروه گزارش// در نخســتین روز از هفته دولت، 
پروژه ملی صادرات دریایی گاز مایع در بندرعباس 
به بهره برداری رســید و اولین محموله از این گاز 

بارگیری شد. 
به گزارش خبرنگار روزنامــه دریا؛ با حضور جلیل 
ســاالری معاون وزیر نفــت و مدیرعامل پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی کشــور، علی اکبر نژادعلی 
مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی ایران، 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اســالمی، مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان، احمد 
ساالری فر مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان و جمعی از مسووالن استانی در نخستین روز 
از هفته دولت، پروژه ملی صادرات دریایی گاز مایع 

بندرعباس به بهره برداری رسید.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفت:استان هرمزگان با توسعه 

حوزه دسترسی به دریا و استفاده از ظرفیت آن ضمن 
تامین حوزه لجستیک در بخش دریایی و ایجاد اسکله 

ها می توان قطب انرژی پایدار را تشکیل داد.
جلیل ساالری با تاکید بر اینکه قطعا در دولت مردمی 
همه تالش مدیران مجموعه باید در تراز انقالب اسالمی 
باشد، اظهار داشت: امروز با همکاری و همدلی مسئوالن 
در هرمزگان اقدام جهادی صورت گرفت که دستاورد 
بزرگی را در کشــور رقم زد، همچنین حمایت های 
کمیسیون انرژی سبب شکل گیری تالش های مشابهی 
شده است.ساالری با اشاره به پروژه سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی تصریح کرد: این پروژه یک پاالیشگاه 
بزرگ در قالب پتروپاالیشگاه است که مقدمات ثبت، 
تشــکیل مدیرعامل، هیأت مدیره و اعضای موسس، 
اقدامات مجوز زیســت محیطــی، پدافند غیرعامل، 

طراحی و مطالعات اولیه پروژه انجام شــده، ظرفیتی 
است که در استان رقم خواهد خورد. 

وی افزود: مسیر اشتغال مورد نیاز کشور و این امید به 
مردم ایجاد بشود که بتوانیم مشکالت معیشت آنها را 
حل کنیم با این پروژه حل خواهد شــود چون در این 
پروژه ها از ظرفیت حجم زیادی از نیروی انسانی در 
حوزه های تخصصی، پیمانکاری و نیروهای دانش بنیان 

استفاده خواهد شد. 
معاون وزیر نفت با اشــاره به ظرفیت پیش بینی شده 
از شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید کاالی مورد 
نیاز مجموعه صنعت نفت اظهار داشت: این پروژه ها 
نیاز بــه امکانات دارند و طبیعتا بــا توافق نامه هایی  
که انجام شــده حجم زیادی از این کاالها در داخل 
کشور ساخته می شود و مسیری در راستای فرمایش 
رهبری و پویش شرکت های دانش بنیان و استفاده از 
ظرفیت های نیروی دانش بنیان و نخبگان رقم خواهد 
خورد. وی ظرفیت تولید بنزین کشور را روزانه حدود 
100 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه 
حدود ۷0 میلیون از این تولیدات در جنوب کشــور 

اتفاق می افتد قطعا نیاز است مسیر انتقالی را که در ماده 
1۲ قانون پیش بینی شــده را مورد استفاده قرار دهیم 
و انتقال فرآورده را به داخل کشور به ویژه بخش های 
شــمالی با توجه به مصرف 55درصدی انرژی فراهم 

کنیم.
 مدیرعامل پاالیش و پخش کشور با اشاره به انتقال 
5۸ درصدی فرآورده از طریق شــبکه زمینی گفت: 
شاید 3۸ درصد شبکه خطوط ما امکان انتقال فرآورده 
را در گستره کشور دارد لذا دستاورد این اقدام امروز 
ســاالنه ۲50 میلیون دالر می باشد که ظرفیت بسیار 
بزرگی در داخل کشور است و زمینه اشتغال را فراهم 
می کند.در ادامه استاندار هرمزگان در این مراسم گفت: 
خوشــبختانه عملکرد دولت در طول یک سالی که از 
تشــکیل دولت میگذرد بارقه های امید را به ویژه در 

برخی از بخش ها و اســتان ها به وجود آورده که ما 
امروز شاهد یکی از آنها هستیم.

اســتاندار هرمزگان با قیاس میزان سرمایه گذاری در 
حوزه مجموعه طرح های نفتی و پاالیشی هرمزگان 
تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری در پاالیشگاه الوان 
کــه از دهه 50 تا االن حدود نیم قرن میگذرد، گرفته 
تا پاالیشــگاه نفت ســتاره خلیج فارس، پاالیشگاه 
بندرعباس و پاالیشگاه مهر مجموعه 1۲ میلیارد دالر 
است.وی با اشــاره به پروژه گازرسانی 350 میلیون 
دالری تصریح کرد: مجموعه ایــن طرح ها و طرح 
مخازن شــهید مهدوی اقداماتی بود که در این دولت 
انجام شده و نشان می دهد با روحیه انقالبی می شود 
کارهای بزرگ انجام داد.دوستی با تاکید بر فرمایش 
رهبری مبنی بر اســتفاده از اقتصاد دریا محور تاکید 
کرد: این طرح اقتصاد دریا را پررنگ تر می کند چون 
بخشی از این صادرات در دریاست و ایمنی راه را هم 
فراهم می کند و از این بابت توجیه بســیار عاقالنه و 
منطقی است.استاندار هرمزگان ضمن تقدیر از زحمات 
پاالیش و پخش در حوزه های غیرنفتی اظهار داشت: 
این مجموعه هم در بیمارستان ۲64 تختخوابی و هم 
در بیمارستان بخش مادران و کودکان زحمت کشید و 
اعتبارات جدیدی نیز برای این منظور تخصیص یافت.

در ادامه مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان گفت: تاسیســات گازمایــع بندرعباس با 

داشتن ۲ سکوی تخلیه و ۲ موتورخانه امکان تخلیه 
همزمان ۹ دستگاه گاز کش و پمپاژ فرآورده های آن 
از طریق خط انتقال 1۹ اینچ به اســکله نفتی شــهید 
باهنر بندرعباس دارا اســت.احمد ساالری فر افزود: 
موتورخانه مذکور از 1۷ دســتگاه پمپ و ۷ دستگاه 
کمپرسور برای تامین فشار عملیاتی الزم برای انتقال 
گاز مایع بهره میبرند.ساالری فر اظهارداشت: این پروژه 
با بهره گیری از 43هزار و ۲00 نفر ساعت متخصص 
حوزه های فنی و عملیاتی در رشــته های مکانیک، 
ابزار دقیق ، برق و ماشینری اجرایی و عملیاتی شده 
اســت. وی عنوان کرد: در ایــن رویکرد متخصصان 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
با بازمهندسی و عملیات فرایندی ضمن رعایت کلیه 
دســتورالعملهای HSE و رعایت مقررات ایمنی در 
صنعت نفت برای اولین بار در کشور بدون بهره برداری 
از مخازن ذخیره ســازی گاز مایــع فرآیند انتقال از 
گازکش به کشتی را بطور مستقیم به اجرا درآورده اند.

ســاالری فر خاطرنشــان کرد: با بهره برداری از این 
تأسیســات و تخلیه همزمان ۹ دســتگاه گاز کش و 
بهره مندی از توان پمپ ها و کمپرسورها اکنون امکان 
بارگیری دریایی بطور متوسط ۲ هزار تن گاز مایع در 

شبانه روز میسر می باشد.
مدیرعامل پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس نیز در 
این مراسم گفت: با تالش های شبانه روزی همکاران، 

روزانه 34 الی 35 لیتر بنزین تولید می شد اما با تغییرات 
فرایندی و تغییراتی در شرایط عملیاتی توانستیم بنزین 

را به صورت پایدار تا 4۲ میلیون لیتر تولید کنیم.
علیرضا جعفرپور با اشــاره به مســائل موجود در 
خصوص گاز مایع در کشور اظهار داشت: بحث مازاد 
LPG و عدم وجود لجستیک کامل برای صادرات 
این محصول از طریق خشکی در سایر پاالیشگاه ها 
به خصوص پاالیشگاه اصفهان وجود داشت در اکثر 
پاالیشگاه ها مجبور بودند این محصول باارزشمند و 
پاک را در شبکه های سوخت مصرف کنند که ضرر و 

زیان زیادی برای کشور داشت.
جعفر پور با تاکید بر اینکه این پروژه، پروژه ای ملی و 
ابعاد این کار خیلی بزرگ است، تصریح کرد: پس از 
مشورت با مسئوالن رایزنی های الزم صورت گرفت و 
طرح خوبی ارائه شد سپس با تالش های شبانه روزی 
همکاران در پاالیشگاه نفت خلیج فارس، پاالیشگاه 
بندرعباس، شــرکت ملی پخش ملــی فرآورده های 
نفتی، مســئوالن ارشد استانی و قسمت های مختلف 
بخصوص بخش نظامی مجوز صــادرات دریایی از 

محل سایت بندر شهید باهنر اخذ شد. 
وی افزود: کشــتی در یک الی دو روز پیش محموله 
تحویل گرفته و امروز این کار به ثمرنشست، با انجام 
این کار، بخش لجستیک داخلی زمینی می تواند انرژی 

خود را روی صادرات زمینی از مرکز کشور بگذارد.

ادامه از تیتر یک//
وی در پاســخ به خبرنگار روزنامــه دریا که ثبت نام 
بندرعباسی ها با نه ماه ونیم تاخیر در طرح جهش تولید 
مسکن شروع واز 15 تیرماه ثبت نام شروع شد و هنوز 
پاالیش متقاضیان تکمیل نشده است واز آن طرف اعالم 
شده پیشرفت برخی پروژه ها در بندرعباس تا 50 درصد 
است که این موضوع شبهه دار است؛ اظهار داشت: برخی 
از پــروژه های اقدام ملی دولت قبــل را در ذیل طرح 
جهش تولید مسکن دولت سیزدهم تعریف کرده ایم و به 

همین دلیل پیشرفت ها باال اعالم شده است.
استاندار هرمزگان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارمان 
مبنی بــر واگذاری کارگاه هــا و مراکز دولتی آموزش 
فنــی و حرفه ای به بخش خصوصی توســط اداره کل 
آموزش فنی وحرفه ای که منجر به محرومیت عالقمندان 
آموزش های رایگان فنی و حرفه ای شده است وافزایش 
مشــاغل کاذب و قاچاق را به همراه داشته است؛ تاکید 
کرد: اداره کل آمــوزش فنی و حرفه ای اجازه دریافت 

هزینه و یا افزایش هزینه از متقاضیان را ندارد.
 تجارت سیاســی نکردم/به دنبال راه اندازی 

ایرالین اختصاصی هرمزگانم
استاندار هرمزگان گفت: تجارت سیاسی نکرده و نمی کنم، 
بلکــه قابلیت افراد برایم اهمیت دارد و شــاخص های 
انقالبی و کارآمدی و والیتمداری، پاکدســتی و کارنامه 

فرد برایم اولویت است.
دوستی در پاسخ به سؤال ایسنا، مبنی بر آخرین وضعیت 
شــرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشــتیبان هرمزگان، 
افزود: برای هموارسازی شرایط شرکت صنایع پشتیبان 
هرمزگان به اتفاق ســه نماینده هرمزگان در مجلس با 
نماینده ایمیدرو و شرکت فوالد مبارکه در تهران جلسه ای 
برگزار کردیم و منتج به آن شــد کارگروهی تشکیل و 
فوالد هرمزگان و سایر اعضای ســهامدار بسته ای را 
تامین کنند که هم در بسته موضوع تیمداری و هم توسعه 
زیرساختی مطرح خواهد شد که با توجه به اتفاقات اخیر 
در فوالد مبارکه در دولت گذشــته، جلسه بعدی بعد از 
هفته دولت برگزار خواهد شــد.وی با بیان اینکه بسته 
موردنظر تهیه که البته نقطه نظرات مختلف است که برخی 
تیمداری و برخی توسعه زیرساختی را مطرح کرده اند، 
اضافه کرد: باید از تعامل و پیگیری نمایندگان هرمزگان 
در مجلس تقدیر کنم که به جد در این موضوع پای کار 

بوده و ذره ای پا پس نکشیده اند.
دوســتی با بیان اینکه در بحث مسئولیت های اجتماعی 
نه می توانیم پول بگیریم نه هدیه بلکه باید پروژه معرفی 
کــرد و بنگاه های اقتصادی در ایــن زمینه هزینه کنند، 
خاطرنشان کرد: صنایع اصرار بر ندادن دارند و ما اصرار 
بر پرداخــت کردن و برای تحقق ایــن موضوع پروژه 
تعریف کرده ایم اما مشــکلی که در بحث شرکت صنایع 
پشــتیبان به وجود آمده عدم مجوز اداره کل ورزش و 

جوانان برای دریافت پول اســت.وی با اشاره به اینکه 
برای شرکت صنایع پشتیبان نیز راهبری تیم های ورزشی 
را به عنــوان یک پروژه تعریف می کنیم تا ســهامداران 
بتوانند هزینه کنند، تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم هرچه 
زودتر این مشــکل را برطرف تا ورزش حرفه ای استان 
دچار خدشــه ای نشود.دوستی با بیان اینکه دو قشر را 
همواره دوست دارم یکی معلمان چون مادرم معلم بود 
و دیگری استقاللی ها چون استقاللی هستم، عنوان کرد: 
عباس سرخاب ظرفیت ویژه ای برای هرمزگان است که 
انتخابش به عنوان مربی تیم فوتبال جوانان کشــورمان 

نشان از ظرفیت باالی هرمزگان در حوزه ورزش دارد.
اســتاندار هرمزگان در پاسخ به ســؤال دیگر ایسنا در 
خصوص وضعیت پروازهای بندرعباس به ســایر نقاط 
کشور و گرانی بلیط ها، افزود: چهار پروژه فرودگاهی در 
هفته دولت در برنامه داریم و خط پروازی هرمز ایرالین 
در مرحله مذاکره است و دو هواپیما قرار بود به این خط 
تخصیص یابد که وزارت راه و شهرسازی موافقت نکرد 
و در حال حاضر دو شــرکت دیگر  قرار است ایرالینی 

ویژه برای بندرعباس تخصیص دهند.
دوستی در خصوص انتصابات و شایعات فشار نمایندگان 
مجلس بر وی، افزود: از بیرون اســتان واردشده بودم و 
با راهبردهایی مواجه بودم که یا از بیرون مدیر بیاورم یا 
از درون اســتان منصوب کنم اما بنده تنها دو مدیر یکی 
دستیار ویژه و دیگری مدیر حوزه استانداری را با خود 

آوردم و دیگر مدیران از درون استان منصوب کردم.
وی با اشاره به اینکه هیچ وقت سفارشی به مدیر استان 
نکردم که فالن فرد را به عنوان مدیر شهرستان منصوب 
کن، تصریح کرد:  بنده از مدیران تنها کار و تحقق پروژه 

می خواهم و دنبال انتصاب فرد نیستم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه فرماندار شهرستان های 
بندرعباس، رودان و ســیریک را خودم و بدون دخالت 
هیچ فردی منصــوب کردم، خاطرنشــان کرد: برخی 
گزینه ها نیــز مدنظر نمایندگان مجلــس بوده چون از 
نمایندگان هم مشورت گرفته ام و ممکن است در لیست 
آن ها بوده است و شاید دراین بین تنش هم بوده ولی در 
کل به دنبال کار و تعامل هســتم و از تمامی ظرفیت ها 
استفاده خواهیم کرد و به دنبال حذف هیچ گروهی نیستم.

وی با اشــاره به اینکه هیچ کــدام از نمایندگان مجلس 
مدیــری را تحمیل نکرده اند بلکه پیشــنهاد کرده اند و 
انتخاب با شــخص بنده بوده است، عنوان کرد: تجارت 
سیاسی نکرده و نمی کنم بلکه قابلیت افراد برایم اهمیت 
دارد و شــاخص های انقالبی و کارآمدی برایم اولویت 
است. دوستی با اشاره به اینکه 50 پرونده مالیاتی بزرگ 
وجود دارد که به استان هرمزگان هنوز منتقل نشده است 
و 14 پرونده نیز هنوز مالیاتش در هرمزگان واریز نشده 
و ناقص است و رقم این پرونده ها بسیار باالست، عنوان 

کرد: بودجه شهر بندرعباس در صورت انتقال 14+50 
پرونده مالیاتی به هرمزگان رشد 35 درصدی را تجربه 

می کند.
وی در خصوص شــایعات انتزاع بخشی از شهرستان 
پارسیان و الحاقش به استان فارس، تصریح کرد: از بعد 
یک ایرانی باید بگویم هرمزگان کشوری با 31 استان با 
تنوع اقوام مختلف و این همبستگی و اتحاد و در کنار هم 
بودن معنا پیدا می کند.استاندار هرمزگان ادامه داد: از بعد 
کارشناسی هم نیز انتزاع بخشی از هرمزگان معنا ندارد و 
در سفر رئیس جمهور به هرمزگان هم اعالم شد همچین 
صحبتی در دستور کار دولت نیست و حتی در فراکسیون 
جنوب کشور هم این موضوعی مطرح نشده است.وی 
خاطرنشان کرد: بنده و نمایندگان هرمزگان در مجلس 
به عنوان چشمان بیدار مردم هرگز اجازه این موضوعی 
را نمی دهیم.دوستی با اشاره به اینکه در زمانی که دولت 
را تحویل گرفتیم آمار بیــکاری 1۸.۲ بود که به 15.3 
رسیده است و امیدواریم نرخ بیکاری رو به کاهش باشد 
و در پایان ســال دوم دولت نرخ بیکاری تک رقمی در 
هرمزگان را تجربه خواهیم کرد، اظهار کرد: شــاخص 
فالکت هرمزگان کاهشی است اما در کشور در بین  پنج 
استان قرار داریم و نیاز به فرصت برای بهبود این شاخص 
داریم.وی با بیان اینکه گازرسانی به شهرک خلیج فارس 
و نیروگاه بندرعباس تا پایان امسال نیز محقق می شود، 
اضافه کرد: حمل ونقل ریلی تنها مشکل هرمزگان نیست 
بلکه در سراســر کشــور وجود دارد که دوکار بزرگ 
همچون اصــالح فرآیندی در بندرشــهیدرجایی برای 
حمل یکســره بار و دیگری ایجاد خط ریلی در غرب 
بندرعباس برای کاهش ترافیک بار در این منطقه در نظر 

گرفته شده است.
اســتاندار هرمزگان ادامه داد: برای اولین بار مسئولیت 
اجتماعی را به مصوبه سفر رئیس جمهور تبدیل کنیم و 
۸00 میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان پاالیشگاه 

نفت ستاره خلیج فارس تعلق گرفته است.
به گفته استاندار هرمزگان در سال جاری برای ۲0 هزار 

نفر در استان شغل ایجاد شده است. 
  کیف سرمایه گذاری، مهم ترین گام در راستای 

فسادزدایی و حفظ امضاهای طالیی است
دوستی اظهارداشت: دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی 
ایران قوی وارد میدان شــد و با توجه به اینکه پیشرفت 
مدنظر مقام معظم رهبری، پیشرفت توام با عدالت است 
از ترکیب این واژه ها و اســتخراج شعار دولت و شعار 
محــوری نظام، برنامه های خــود را در دو حوزه مردم 
و پیشرفت ســاماندهی کردیم که در حوزه مردم تمرکز 
خود را بر روی قرارگاه مردم  استفاده از زیرساخت های 
معطل دولتی بود و در حوزه پیشــرفت نیز تمرکز ما بر 
روی جلوگیری از خروج مواد خام از استان بود و از آن 

طرح پیشرفت مردم اساس استان)پیمان( تدوین شد که 
راهبری پروژه ها، ساماندهی مدیریت پروژه ها و بررسی 
میزان پیشرفت پروژه ها بر اساس تخصیص انجام شده 

را در برگرفت.
وی افزود: من معتقدم اقتصاد بسیار به شیمی شبیه است و 
اگر شما شرایط و محیط را فراهم کنید و نظارت بر دما و 
فشار و... داشته باشید محصول نهایی به درستی به دست 
خواهد آمد لذا با ســرمایه گذاران باید با شاخص های 
اقتصادی مشــخص صحبت کنیم و بر همین اســاس 
سند سرمایه گذاری اســتان تدوین شد که فرصت های 
سرمایه گذاری در آن احصا و برای 40 طرح هم مطالعات 
اقتصادی انجام و بیش از 10۸ محدوده هم مجوززدایی 
شد در همین راستا کیف سرمایه گذاری استان هرمزگان 
تهیه شد که مطالعات طرح های سرمایه گذاری، خالصه 
امکان ســنجی پروژه ها، تمام مجوزهای موردنیاز برای 
اجرای طرح  ها در آن اخذ شده و سرمایه گذار کافی است 
در چند ثانیه آن را امضا و پرو سه اجرای طرح را آغاز 
کند.استاندار هرمزگان بیان کرد: با تهیه کیف سرمایه گذاری 
فساد را به صفر رسانده ایم؛ چرا که افرادی که می خواهند 
مجوزها را امضا کنند نمی دانند این مجوزها قرار است به 
چه کسانی اعطاء شود و این بزرگترین گام ما در راستای 
زدودن فساد و امضاهای طالیی بود و مستحضر هستید 
که خیلی ها در دستگاه های مختلف دنبال این هستند که 
فرآینــد صدور مجوزها را به دو هفته و یک ماه کاهش 
دهنــد، اما من ادعا می کنم که صدور مجوز را به ســه 
ثانیه کاهش داده ام.دوستی ادامه داد: برگزاری تورهای 
سرمایه گذاری از دیگر برنامه های ما بوده و تقریبا یک 
روز در میان برای بنگاه های بزرگ و ســرمایه گذاران 
دعوت نامه می فرستیم و اگر بتوانیم در هر فصل ۷ الی ۸ 
سرمایه گذار برای استان جذب کنیم برایمان کافی خواهد 
بود.نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: اتفاقات بسیار 
مهم و مبارکی نیز در اســتان افتاده و هرمزگان به قطب 
کود، ســم و زنجیره پتاسیم و فسفات تبدیل خواهد شد 
و با بعضی از شرکت های بزرگ تولید کننده مواد شوینده 
نیز احداث پارک شوینده ها را آغاز کرده ایم و روی تمام 
زنجیره های خروجی در اســتان برنامه داریم مثال مواد 
سیلیس در اســتان به صورت خام صادر می شد که ما 
این مدل را قبول نداریم چرا که با منطق و نظرات امامین 
انقالب هم خوانی ندارد ؛ بر همین اساس زنجیره مرتبط با 
سیلیس و شهر شیشه به مساحت 1۸60 هکتار تعریف 
کردیــم که در مرحله تصویب هیات دولت اســت و به 

محض صدور مجوز، اجرای آن آغاز خواهد شد.
استاندار هرمزگان اظهار داشت: برای ایجاد پروژه شهر 
نساجی بنا داریم 4500 هکتار زمین را زیر کشت پنبه 
ببریم و زنجیره های نساجی را در استان راه اندازی کنیم، 
امیدواریم در همین دولت بتوانیم هرمزگان را به یکی از 

قطب های نساجی کشور تبدیل کنیم، در این مسیر 4هزار 
اصله درخت توت در شهرستان های حاجی آباد، میناب 
و رودان کشــت شده تا زنجیره ابریشم و نوغان داری را 

در استان فعال کنیم. 
دوستی ابراز داشت: طراحی شهر صنعتی لجستیکی به 
مساحت 1016 هکتار در پس کرانه بین بندر شهیدرجایی 
و بندر شهید باهنر، طراحی شهر فوالد، پارک کود و سم، 
پارک شوینده ها و شهر پاالیش از دیگر طرح های مهم 
دولت است که در نتیجه طرح شهر پاالیش دو پاالیشگاه 
در اســتان احداث می شــود که یکی در محدوده شهر 
بندرعباس خواهد بودو یک واحد بنزین ســازی تحت 
عنوان مهر 1۲0 هزار بشکه ای بود و پروژه نگین مکران 
را هــم به زودی اجرایی خواهیم کرد.وی با اشــاره به 
فعالیت های انجام شــده در حوزه کشاورزی و شیالت 
اظهارداشــت: کل ظرفیت تولید ماهی در قفس نزدیک 
به 6 هزار تن بوده که این ظرفیت امسال تا 100 درصد 
افزایش پیدا خواهد کرد، در زمینه تولید میگو هم با توجه 
به تامین برق مزارع پیش بینی مان این اســت ۷0 درصد 
رشــد را تجربه می کنیم؛ در حوزه گلخانه ها 34 درصد 
رشد سطح زیرکشت داشتیم.دوســتی افزود: در حوزه 
ترانزیت رشد 60 درصدی داشتیم. بندرلنگه با رشد 666 
درصدی صادرات کانتینر یخچالی، بندر جاسک با 105 

درصد بیشترین رشد را داشته اند.
وی با اشاره به رشد اقتصادی ۲.6 درصدی استان افزود: 
همچنین استان در 10 شاخص مورد بررسی نیز رتبه های 
خوبی را در ســطح کشــور از جمله رتبه اول مدیریت 
پروژه های عمرانی، رتبه دوم نهضت ملی مســکن، رتبه 
دوم صدور پروانه های تاســیس، رتبه سوم در صدور 
پروانه های بهره برداری واحدهــای صنعتی و رتبه دوم 
ایجاد اشتغال با ۲0 هزار شغل کسب کرده است.استاندار 
هرمزگان با تاکید بر اجرای طرح مردمی ســازی اماکن 
و امکانات دولتی افزود: تاکنون 34۲ مکان ورزشــی 
را در قالب این طرح برای اســتفاده عموم آزادسازی و 
در اختیار مردم قرار دادیم و در بخش ســالمت قرارگاه 
مردم نیز با فعال سازی بیمارستان صحرایی ستاد بحران 
استانداری و استفاده از امکانات پزشکی استان با کمک 
سپاه و پزشکان جهادی، بیش از ۲۸ هزار خدمت رایگان 
پزشکی به مردم هرمزگان ارائه شده است و برای تامین 
هزینه هــای دارو منابعی را از صنایع اســتان گرفتیم و 
همچنین تامین هزینه های عمل جراحی چشم، خرید لنز، 
آنژیوگرافی برای بیماران قلبی، انجام عمل های زیبایی 
برای افراد لب شــکری و خدمات دندانپزشکی در این 

قالب به صورت رایگان انجام شد.
دوستی تصریح  کرد: در بحث صدور سندها، رشد چند 
ده درصدی را شــاهد بودیم که البته این رشد مطلوب 
من نیست و من به دنبال این هستم که در 4 سال دولت 

سیزدهم  بتوانیم مشکل اسناد مالکیت  کل مردم استان 
را حل کنیم؛ هرچند که تاکنون کارهای بزرگی هم انجام 
شده و در اسالم آباد رودان بعد از ۲0 سال تغییر و تحول 
بین منابع طبیعی و بنیاد مســکن انجام شد. در فارغان 
احمدی هم بعد از 10 ســال معطلی مردم مشکل اسناد 

حل شد.
وی با اشــاره به قــول تامین 30 دســتگاه دیالیز در 
بازدیدهای قبلی خود از مرکز دیالیز بندرعباس  گفت:  
در همین هفته 5  دستگاه تامین شده و مابقی هم ظرف دو 

ماه آینده تامین می شود.
نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان عنوان کرد: در 
حوزه الیروبی رودخانه ها اقدامات موثری در اســتان 
انجام شده است؛ چنانچه در بارندگی اخیر، ما بعد از استان 
سیستان و بلوچســتان دومین استان در باالبودن میزان 
بارش ها بودیم، اما بحمداهلل فوتی نداشتیم و دلیل آن هم 
این بود که از اسفندماه همکاران ما در آب منطقه ای کار 
الیروبی ها را با ظرفیت های دولتی انجام دادند. دوستی 
در بخش پایانی صحبت های خود تاکید کرد: در مجموع 
پروژه های هفته دولت، ۸۷1 پروژه به ارزش 110 هزار 
میلیارد تومان، بهره برداری یا کلنگ زنی می شود که در 
مقایسه با سال گذشته، رشد بی نظیر ۲500 درصدی را 
نشــان می دهد، 50 درصد این پروژه ها نفتی و پاالیشی 
هســتند اما همان 50 درصد پروژه غیر نفتی امسال در 
قیاس  با کل پروژه های هفته دولت ســال گذشته  رشد 
بیش از 1300 درصدی را نشان می دهد و اصلی ترین 
عامل این رشــد  اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور 

بوده است.
وی در باره تسهیالت پرداختی در استان  توضیح داد: به 
طور تقریبی  تاکنون 6هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
بنگاه ها و 1160 میلیارد تومان وام ازدواج  به متقاضیان 
پرداخت شده اســت؛ در مجموع حدود 4هزار و 500 
میلیارد تومان در  6 ماهه بعد از سفر آقای رئیس جمهور 

به استان اعتبار تخصیص داده شده است. 
اســتاندار هرمزگان خاطرنشــان کرد: ما باید بتوانیم با 
یکدیگر کار کنیم و به دنبال حذف هم نباشیم، البته خط 
قرمز ما مسیر والیت و پاکدستی است؛ اما باید بگونه  ای 
عمل کنیم که همه فرزندان مان بتوانند از  یکپارچگی ایران 

عزیز بهره مند شوند.

استاندار هرمزگان انتقاد کرد

عدم برگشت پرونده مالیاتی 64 بنگاه اقتصادی بزرگ به هرمزگان

هم زمان با هفته دولت؛ 
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