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در دیدار استاندار و رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با سفیر گرجستان مطرح شد 

آغاز صدور » کارنه تیر « توسط اتاق بازرگانی هرمزگان از یکماه دیگر

سرلشکر رشید در جمع فرماندهان ارتش :

مقابله با تهدید رژیم صهیونیستی اولویت نخست ایران است

سرلشکر باقری : 

از خدمت رسانی 
به مردم غافل 

نمی شویم 

2

2

با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان 
صورت گرفت 

حراج ۱۲۰۰ دستگاه 
موتور سیکلت توقیفی 

چرا در بندرعباس 
نهضت ملی مسکن 

ویالیی نیست؟ 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد
افزایش ۳۸ درصدی 

حقوق بازنشستگان

گروه خبر // سرپرســت فرودگاه های هرمزگان گفت: پرواز ویژه اربعین بندرعباس به نجف 
برای چهارشنبه هفته آینده، برابر با ۲۳ شهریور انجام می شود.

    جمشــید دلفاردی سرپرســت فرودگاههای هرمزگان اظهار کرد: پرواز بندرعباس به نجف 
چهارشنبه هفته آینده ۲۳ شهریور توسط شــرکت هواپیمایی قشم ایر انجام می شود.وی افزود: 
پیگیر برقراری پرواز دوم بندرعباس به نجف هم هســتیم و عالوه بر شــرکت مذکور با تعدادی 
دیگر از شرکت های پروازی درحال مذاکره هستیم و امید می رود بتوانیم با برقراری تعداد بیشتر 

پروازها امکان استفاده تعداد بیشتری از هم استانی ها برای زیارت امام حسین )ع( در ایام اربعین 
فراهم شود.

   به گزارش فارس ؛ وی با قدردانی از استاندار هرمزگان و احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی برای برقراری پرواز ویژه اربعین، یادآور شد: هزینه هر سر این پرواز 
طبق مصوبه سازمان هواپیمایی کشــور ۳۵ میلیون ریال تعیین شده است.شرکت فرودگاههای 

هرمزگان بیش از دو ماه است که با سرپرست اداره می شود .

 هزینه هر سر این پرواز طبق مصوبه سازمان هواپیمایی کشور ۳۵ میلیون ریال تعیین شده است

برقراری پرواز ویژه اربعین 
بندرعباس به نجف  

صفحه 4  را  بخوانید
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گروه خبر // وزیر کشور در خصوص شایعه گرانی و یا کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ 
تومانی واکنش نشان داد. 

   احمد وحیدی، وزیر کشور در واکنش به موضوع بنزین مبنی بر اینکه عده ای 
شــایعه گرانی بنزین و یا کاهش ســهمیه ها را در جامعه مطرح می کنند اظهار 
داشــت: به هیچ وجه تغییری در سهمیه بنزین و قیمت بنزین رخ نخواهد داد و 

مردم عزیز خیالشان راحت باشد.

   وی با بیان اینکه ســهمیه دوم بنزین هم کاماًل برقرار است و مشکلی از این 
بابت وجود ندارد، گفت: متأســفانه عده ای در کشــور شایعه گرانی بنزین و یا 
کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را مطرح می کنند که بنده کاماًل این شایعه ها 

را تکذیب می کنم.
   به گزارش جام جم آنالین، وزیر کشــور با تأکید بر اینکه درخواســت ما از 
مردم عزیز کشــورمان این است که به هیچ وجه نگران نباشند عنوان کرد: روال 
عادی در جایگاه های ســوخت برقرار است و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. 
از ســوی دیگر هم رسانه های معاند کارشــان این است که با راه اندازی برخی 
شایعه ها، آرامش مردم را سلب کنند و کاماًل هم اهدافشان مشخص است، چون 

دشمن ما هستند.

وزیر کشور:

بنزین گران نمی شود 
گروه خبــر // رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع ، 
معادن و کشــاورزی هرمزگان در نشســت با 
سفیر گرجســتان از آغاز صدور کارنه تیر که 
سندی گمرکی برای ترانزیت بین المللی کاال در 
چارچوب کنوانسیون تیر )TIR( در کشور مبدا 

است خبر داد.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد رضا صفا 
در نشست با سفیر گرجستان با حضور استاندار 
هرمزگان در تهران بیان داشت: اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن وکشاورزی هرمزگان از ماه آینده 
آمادگی صدور کارنه تیــر را دارد. وی افزود: 
اتاق هرمزگان چهارمین اســتان پس از تهران، 
تبریز و مشهد است که نسبت به این مهم پیشگام 

شده است. 
    وی بــا بیان اینکه هرمــزگان دروازه ورود 
و خــروج کاالســت تاکید کرد: بــا توجه به 
ظرفیت بسیار مناســب حمل و نقل چهارگانه 
هوایــی، دریایــی، ریلی و زمینــی هرمزگان  
 پیشنهاد می شود هیات گرجستانی متشکل از 
شــرکت هاي حمل و نقل بیــن المللي جهت 
همایشــی که به منظور آشنایي با ظرفیت هاي 
ترانزیتي و حمل و نقل جاده اي ایران و استان 
هرمزگان و به میزباني اتاق بازرگانی هرمزگان 
 با همــکاري اتــاق بازرگانی ایــران برگزار 
می گردد به هرمزگان ســفر کرده و همچنین از 
بنادر و ظرفیت هاي مناسب استان بازدید کنند.

گروه خبر // فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم 
االنبیا )ص(در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و در رزمایش »اقتدار نیروی 
زمینی ارتش « گفت: از نظر قرارگاه مرکزی حضرت 
خاتم االنبیا)ص(، رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید 
امنیت ملی جمهوری اســالمی ایــران در اولویت 

نخست قرار دارد. 
   سردار سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه 
مرکــزی حضرت خاتــم االنبیــا )ص(در جمع 
فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و در رزمایش »اقتدار نیروی زمینی ارتش« 
با اشاره به اظهارات رسمی مقامات جنایتکار رژیم 
صهیونیستی و پذیرش مســئولیت تهدید به اقدام 

امنیتی_نظامی علیه تاسیســات هسته ای، منافع و 
امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد: از 
نظر قرارگاه مرکزی حضــرت خاتم االنبیا)ص(، 
رژیم صهیونیســتی به عنوان تهدیــد امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران در اولویت نخست قرار 

دارد.
   رشــید ادامه داد: از نظر این قــرارگاه هرگونه 
اقدامات تهدیدآمیز رژیم غاصب صهیونیستی علیه 
منافع و امنیت ملی ایران، براساس اطالع، هماهنگی 
و حمایت آمریکا ارزیابی می شود و پاسخ نیروهای 

مسلح نسبت به آن قطعی و همسطح خواهد بود.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( 
افزود: تمام عناصر و جریانات مزدور و دولت هایی 

که به رژیم صهیونیســتی برای تهدید امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران همــکاری کنند، هزینه 

اقدامات را پرداخت خواهند کرد.
  رشــید با اشــاره به برگزاری رزمایش نیروی 
زمینی، گفــت: فرماندهان نیــروی زمینی ارتش 
با اشــراف اطالعاتــی و با تــالش و مجاهدت، 
 نه تنها تحرکات دشــمن را به طــور کامل رصد 
می کنند بلکه از آمادگی رزمی بسیار باالیی برای 
استفاده از قدرت در مقابل هر متجاوز و تهدیدی 
برخوردارند.به گزارش قدس آنالین ؛ وی تصریح 
کرد: رزمایش »اقتدار نیروی زمینی ارتش« مطابق 
با جنگ های آینــده و تهدیدات پیش بینی شــده 

طرح ریزی  و عملیاتی شده است. 

آگهی مزایده واگذاری امور دارویی بیمارستان صاحب الزمان )عج(
 بیمارستان صاحب الزمان )عج( بندرعباس در نظر دارد امور خدماتی دارویی سرپایی و بستری خود را بصورت

  شبانه روزی از طریق مزایده به بخش خصوصی )غیردولتی( واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجدالشرایط و دارای 
صالحیت می توانند ازتاریخ انتشــار آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت مــدارک و  اوراق مزایده به دفتر 

مدیریت مالی بیمارستان صاحب الزمان )عج( مراجعه نمایند .
آدرس : بندرعباس بلوار پاسداران -  بیمارستان صاحب الزمان )عج(  تلفن : 07632624174

 گروه خبر // مدیرکل بیمه سالمت 
هرمزگان گفــت: ۱۲۷ هزار و ۱۵۸ 
نفــر از اعضای ســه دهک پایین 
جامعه در این اســتان زیر پوشش 
خدمــات این نهــاد بیمه گر قرار 

گرفتند. 
   علــی عیلزاده اظهار داشــت: 
براساس آنچه در طرح بیمه کردن 
افراد بدون بیمه به بیمه ســالمت 
هرمزگان تکلیف شده ۱۳۵ هزار و 

۹۴۷ نفر از جمعیت افزون بر پنج 
هزار نفر بدون بیمه دهک های یک 
تا ســه اعالمی در کشور را شامل 

می شوند.
   وی ادامــه داد:  همه افراد بدون 
بیمــه که به این ســازمان بیمه گر 
مراجعــه کنند زیر پوشــش قرار 
می گیرند و افرادی هم هســتند که 
بــرای بیمه مراجعــه نمی کنند که 
اینگونه افراد در زمان مراجعه برای 

درمان شناسایی می شوند.
  به گزارش ایرنا ؛ وی با اشــاره 
به وجود همپوشانی بیمه ای اضافه 
کرد: یک میلیــون و ۳۲ هزار نفر 
در هرمزگان زیر پوشش خدمات 
سازمان بیمه ســالمت، نزدیک به 
همیــن تعداد زیر پوشــش تامین 
پوشــش  زیر  جمعیتی  اجتماعی، 
بیمــه صنعت نفت، بانک ها و غیره 
هستند که مجموع آنها از جمعیت 

یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری این 
استان بیشتر است.

مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان :

بیش از ۱۲۷ هزار نفر در هرمزگان زیر پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند
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  بوم گردی با اقدام جهادی رونق می گیرد

نوبت اول



واحد های راکد باید به چرخه تولید وارد شوند
  گروه خبر// سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای استانداری هرمزگان گفت: ظرفیت های قانونی و همچنین برنامه 
اقتصادی دولت سیزدهم فرصت بسیار مناسبی برای احیاء واحدهای تولیدی 
راکد می باشند، لذا کلیه دستگاه های اجرایی متولی و همچنین بانک ها 
موظفند برنامه های خود را در این راستا تدوین نمایند.به گزارش خبرنگار 
دریا؛ عادل شهرزاد در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با 
محوریت بررسی مسائل و مشکالت طرح های راکد و غیر فعال به تفکیک 
دستگاه های اجرایی و واحد های تحت تملک بانک ها، عنوان کرد: تمام 
واحد های راکد که امکان احیاء دارند، در سال جاری باید به چرخه تولید 
وارد شوند و راه اندازی واحد های راکد، اولین اولویت کارگروه رفع موانع  
می باشد.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
استانداری هرمزگان، تصریح کرد: دستگاه های خدماتی قبل از هماهنگی 
با کارگروه رفع موانع نمی توانند خدمات خود را به واحد های تولیدی قطع 
 کنند.شهرزاد گفت: نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آالت فرسوده 
و قدیمــی واحدهای تولید مورد توجه جدی قرار گیرد و بعنوان یکی از 
اولویت های پرداخت تسهیالت از سوی دستگاه های متولی لحاظ شود.
وی اظهار داشــت: بازگشت واحدهای تولیدی غیر فعال و نیمه فعال به 
چرخه تولید اســتان موجب افزایش بهره وری، افزایش تولید و ایجاد 
ظرفیت های جدید اشتغالزایی می شود.سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منطقه ای استانداری هرمزگان، با اشاره به تالش ها 
جهت احیای واحدهای تولیدی غیرفعال، افزود: برای واحد های تولیدی 
راکد که برنامه فعال سازی واحد تولیدی ارائه نمایند تسهیالت یارانه دار 
پرداخت خواهد شــد.همچنین در این جلسه مشکالت ۶ واحد تولیدی 
مطرح و هماهنگی های الزم جهت رفع مشــکالت و ادامه فعالیت این 

واحدها تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان
  گروه خبر //نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از صدور احکام 
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اول مهر ماه خبر داد.افزایش 
۳۸ درصدی +۵۱۵ هزار تومانی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مهر 
ماه واریز می شود.ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی درباره آخرین اخبار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، 
اظهار کرد: تصمیمات الزم در این زمینه در هیئت مربوطه اتخاذ شــده و 
احکام افزایش حقوق بازنشســتگان سایر سطوح از سوی سازمان تامین 
اجتماعی صادر و از اول مهر ماه حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت 
و این گروه از بازنشستگان حقوقشان را برمبنای مصوبه شورای عالی کار 
دریافت می کنند.وی درباره میزان افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان 
از اول مهر ماه، بیان کرد: در واقع حقوق بازنشســتگان سایر سطوح)غیر 
حداقل بگیران( در ماه آینده مطابق احکام صادره ،با افزایش ۳۸ درصدی 
به عالوه ۵۱۵ هزار تومان مطابق قانون شورای عالی کار پرداخت خواهد 
شد.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: این افزایش حقوق 
بازنشستگان از اول مهر ماه اعمال می شود و معوقات آن نیز به حساب آنها 
واریز خواهد شد؛ اما اینکه معوقات یک باره و یا تا پایان سال واریز شود 
بستگی به تصمیم مسئوالن امر دارد.به گزارش قدس آنالین، پیش از این 
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اعمال حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی کارگران و پرداخت معوقات از اول مهر ماه خبر داده بود.

خبر

خبری
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سرمقاله

  علــی رغم تاکیــدات وزیــر راه وشهرســازی برای 
ویالیی ســازی طرح نهضت ملی مسکن در کشور، اما این 
طرح در بندرعباس اجرا نمی شــود. متاسفانه سال گذشته 
متولیان مســکن استان تالش داشــتند این طرح را شهرک 
علوی بندرعباس اجرا کنند که پس از اعتراض شــهروندان 
 و حتی برخی از مســئوالن،  نمایندگان مجلس و نماینده 
ولی فقیــه در هرمزگان، از تیرماه ســال جاری ثبت نام از 
بندرعباســی ها بعد از ۹ماه ونیم تاخیر آغاز شــد و قرار 
اســت این طرح در بندرعباس اجرا شود. با وجود زمین در 
بندرعباس،  اما این طرح بصورت ویالیی اجرا نمی شــود 
که انتظار می رود متولیان مربوطه تدبیری بیندیشــند تا حد 
امکان این طرح در بندرعباس نیز بصورت ویالیی اجرا شود. 
وزیر راه و شهرســازی نیر گفت: اولویت طرح نهضت ملی 
ســاخت مسکن ویالیی است. وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه تاکید بر اینکه اولویــت واگذاری زمین به خود مردم 
است تا مردم خودشان زمین بسازند، گفت: اولویت اول در 
طرح نهضت ملی مسکن واگذاری زمین برای ساخت مسکن 
ویالیی تک واحدی در استان هایی است که زمین کافی وجود 
دارد. نشست مشترک »رستم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی 
و معاونین و مدیران کل راه و شهرسازی استان های سراسر 
کشــور به صورت ویدئو کنفرانس  یکشنبه ۱۳ شهریور در 
محل این وزارتخانه برگزار شــد که وزیر راه و شهرسازی 
در این نشســت با تاکید بر اینکه اولویت واگذاری زمین به 
خود مردم است تا مردم خودشان زمین بسازند، گفت: مردم 
خودشان تدریجی خانه را می سازند، باید کار کنیم تا مردم از 
مستاجری نجات پیدا کنند.قاسمی تصریح کرد: در استان هایی 
که زمین وجود دارد، زمین به صورت تک واحدی و ویالیی 
به مردم ارائه شــود و قرارداد یک ســاله و نیمه بسته شود و 
هرجایی که زمین کم است، اجازه ساخت دوطبقه و سه طبقه 
داده شود تا مردم به صورت گروهی خانه هایشان را بسازند.
وی، اولویت اول در طرح نهضت ملی مســکن را واگذاری 
ویالیی تک  واحدی به مردم در اســتان هایی مطرح کرد که 
زمین داریم.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت سرعت 
ساخت مسکن در کشور به مدیران توصیه کرد: مدیران راه 
و شهرسازی هر روز به پروژه های ساخت مسکن سرکشی 
کنند.قاسمی بیان کرد: مسئول کار در ساخت مسکن در استان 
مدیرکل راه و شهرســازی هر اســتان است.وی تاکید کرد: 
اولویت اول واگذاری زمین به خود مردم است، مورد بعدی 
خود مالکانی است که زمین دارند و تسهیالت ساخت مسکن 
را از طریق طرح نهضت ملی مسکن در اختیارشان قرار داده 
می شود.وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه دست مدیران کل 
راه و شهرســازی در هر نوع اقدام عملیاتی در طرح نهضت 
 ملی مسکن و قرارداد با انبوه ســازان باز است، بیان کرد: با 
انبوه سازان می توان از ظرفیت زمین تهاتر استفاده کرد.قاسمی 
با اشاره به عملکرد خوب بانک مسکن بیان داشت: گزارشی 
مبنی بر عدم همکاری بانک مســکن در طرح نهضت ملی 
مســکن تا کنون اعالم نشده و همه جا بانک مسکن پای کار 
نهضت ملی مســکن بوده است.عضو کابینه دولت سیزدهم 
به مدیران کل راه و شهرســازی آنها مهلت داد تا نسبت به 
تعیین تکلیف زمین ها برای ساخت واحدهای مسکونی اقدام 
کنند.وی ادامه داد: ما نباید از برنامه زمان بندی طرح نهضت 
ملی مســکن عدول کنیم و تمامی اختیارات الزم را هم به 
استانداران به عنوان روســای شورای عالی مسکن داده ایم و 
کوتاهی و تاخیر در این زمینه پذیرفتنی نیست.قاســمی بر 
ظرفیت باالی بافت های فرســوده در تولید مســکن که به 
طور متوسط از نوســازی هر واحد فرسوده ۳ واحد جدید 
نیز تولید می شود، تاکید کرد.وزیر راه و شهرسازی به مدیران 
راه و شهرسازی دستور داد با جدیت بیشتری به این موضوع 
بپردازند و بسته های تشویقی مناسبی برای سازندگان تعریف 
کنند و بــه صورت هفتگی ضمن بازدید از محالت هدف و 
روند نوسازی مسکن را پیگیری کنند و به عنوان یک اولویت 
جدی مدنظر قرار دهند.عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: 
چنانچه بسته های تشویقی مناسب برای این کار تعریف شود، 

نیاز چندانی به تسهیالت بانکی هم نخواهد بود .
    علی زارعی

چرا در بندرعباس نهضت ملی مسکن 
ویالیی نیست؟ 

// مدیر کل شیالت هرمزگان  گروه خبر 
انتخاب ۵ نمونه ملی بخش کشاورزی  از 
اســتان هرمزگان از حوزه شــیالت در 
سی و ششمین دوره معرفی و تجلیل از 
برگزیدگان ملی بخش کشاورزی با حضور 
رئیس جمهور و وزیر جهاد کشــاورزی و 
و سایر مسئوالن  رئیس سازمان شیالت 

کشوری  خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالرســول 
دریایی در حاشــیه این مراســم گفت: در 
این مراســم  محمد بادزهره به عنوان نمونه 
ملی در رشــته  صیاد پرس ساین ساردین، 
محمود مشــایخی به عنوان نمونه ملی در 
بخش تکثیر میگو، حسین یوسفی به عنوان 
نمونه ملی در بخش پرورش ماهی در قفس، 

حمد ایرانی به عنوان نمونه ملی بخش صیاد 
ماهیان تجاری و فیروز دریانورد به عنوان 
نمونه ملی بخش پرورش میگو کشور معرفی 
شدند.وی با بیان اینکه بهره برداران شیالتی  
با کار و تالش شبانه روزی خود خودکفایی، 
استقالل کشور و امنیت غذایی مردم را تامین 
می کنند از همه جامعه شــیالتی استان به 
پاس زحماتشان در این بخش مهم قدردانی 
کرد. وی از شــیالت به عنوان یک محور 
اصلی و زیربنایی بخش کشــاورزی کشور 
 به ویژه اســتان هرمزگان یاد کرد و تصریح 
کرد: خوشــبختانه دولت مردمی اقدامات 
شایسته ای برای ارتقای حوزه شیالت در 
استان هرمزگان داشــته است که می توان 

به حمایت های دولت ،بویژه اســتانداری ، 
سازمان شــیالت ایران و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و استان در بازسازی 
ذخایــر آبزیــان و ایجاد زیســتگاه های 
مصنوعی، برق رســانی بــه مجتمع های 
پــرورش میگو، تجهیز و بهســازی بنادر 
صیادی استان و .. اشاره کرد.دریایی تصریح 
کرد: انتخاب ۵ نمونه ملی بخش کشاورزی 
از حوزه شیالت به خوبی بیانگر اهمیت و 
فعالیت های شــیالت هرمزگان است.مدیر 
کل شیالت هرمزگان عنوان کرد: با استعانت 
از خداوند متعال اســتان هرمزگان در این 
جشنواره توانست رتبه نخست بین استان ها 

در بخش شیالت را نیز کسب کند .

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد

انتخاب ۵ نمونه ملی بخش کشاورزی هرمزگان از حوزه شیالت

روابط عمومی اداره کل ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

 

پشت پرده سیاست 

 
جهرمی: سند تحول دولت با 37 موضوع کالن آماده شد

سخنگوی دولت در واکنش به مسئله دستگیری قاسم مکارم شیرازی مشاور 
ارشد وزیر راه و شهرســازی به موضوع فعال بودن گشت ارشاد مدیران در 
دولت ســیزدهم اشاره کرد و گفت : رئیس جمهور پیش از این اعالم کرد که 
دولت خط قرمزی برای مقابله با فســاد ندارد و یکی از برنامه های دولت این 
بوده اســت که اولویت خود را به پیشگیری از فساد اختصاص دهد. ما تاکید 
داریم که مسیر مبارزه با فساد را به خود قوه مجریه بیاوریم تا نتیجه مطلوب 
حاصل شود. یعنی جلوی بروز فساد را از خود دولت آغاز کنیم.وی تاکید کرد: 
دولت همان طور که تصریح کرده است اغماضی در زمینه مبارزه با فساد ندارد 
و آمادگی کامل برای رســیدگی به ابعاد کامل آن در دولت وجود دارد. همان 
طور که می دانید نهادهای نظارتی، نهادهای قضایی نیســتند و در نتیجه برای 
انجام وظایف خود با ارائــه گزارش های موثق، بدون اغماض ورود می کنند 
و وظیفه خود را انجام می دهند و کار به دســت قوه قضاییه سپرده شده است. 
ما معتقدیم که این روند زمینه ساز بازگشــت دولت به ریل خدمت صادقانه 
خواهد بود.بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره وضعیت سالمت 
رستم قاســمی اظهار کرد: وزیر راه به دلیل ضربه ای که در جریان حادثه ای 
در منزل به کمر وی وارد شده بود، بستری شد و تزریقی هم به ستون فقرات 
داشــت، اما وضعیت سالمت خوبی دارد و  از شنبه به وزارتخانه رفته است. 
 هرچند در دوران بستری هم پیگیر کارهای وزارتخانه بودند. رئیس شورای 
اطالع رسانی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره روند مذاکرات اظهار 
کرد: گفت وگوها در خصوص توافق ادامه دارد و طرف مقابل هم باید از زیاده 
خواهی دست بردارد چرا که مسیر سازنده ای طی شده است. بهادری جهرمی 
گفت: چهار موضوع در توافق دنبال شده که شامل تضمین ها و راستی آزمایی، 
رفع تحریم ها  و بسته شــدن ادعاهای سیاسی درباره مسائل پادمانی است و 
جمهوری اســالمی ایران گفت وگوها را ترک نکرده و نخواهد کرد.سخنگوی 
دولت در پاســخ به سوال خراسان در خصوص  مطالبه رهبری برای  تدوین 
نقشه جامع برای دوری از روزمرگی دولت ، توضیح داد: با توجه به تاکیدات 
رهبری بر حضور در میدان، سند تحول مردمی در همین زمینه با ۳۷ موضوع 
کالن در این ســند احصا و راهبردها و راهکارها تدوین شده است و بعد از 
دیدار با رهبری در حوزه اطالع رســانی تصمیم گیری هایی صورت گرفت 
و در راســتای عمل به بیانات رهبری نظارت های ستادی که رئیس جمهور 
از وزراتخانه ها دارند، مبتنی بر ســند تحول تسریع شد. وی افزود: در حوزه 
 اطالع رسانی این سند هم تصمیم گیری هایی صورت گرفته است. برنامه سند 
تحول دولت مردمی به صورت عمومی منتشــر شــده و باید برای ترویج و 
گشــایش آن کار شــود. دولت از هرگونه برنامه ای با هدف تحقق این سند 

استقبال می کند. 

رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به تقویت این برنامه مکلف 
کرد و وزارت های ســتادی، تضمین کننده حرکت دولت خواهند بود.بهادری 
جهرمی درباره آمار و ارقام پیوســتن دســتگاه ها به درگاه مشترک خدمات 
الکترونیک دولت، توضیح داد: دولت مصمم است تا درگاه دولت الکترونیک 
را  بــه صورت پنجره واحد اجرایی کند . بیش از ۳۰ دســتگاه به این درگاه 
پیوستند و امیدوار هستیم با پیگیری خوب رسانه ملی و همکاری و همدلی 
دولت و مجلس و دیگر بخش های حاکمیتی تا پایان شهریور عدد قابل قبولی 
از پیوستن دستگاه ها به این سامانه داشته باشیم.سخنگوی دولت در پاسخ به 
پرسشــی درباره وضعیت ساخت راه آهن رشت - آستارا اظهار کرد: یکی از 
سیاست های جدی دولت فعال کردن مسیرهای تجاری شرق و غرب است و 
برخی از مسیرهای غیرفعال یا مسیرهایی که چندان استفاده نمی شدند، فعال 
شده اند. مسیر رشت آستارا ۴۰ کلیومترش اجرا شده و بقیه مسیر هم در حال 

انجام مقدمات برای اجراست.
تازه های مطبوعات

جوان -  این روزنامه در گزارشــی با تیتر » نرو نیویورک، برو ســمرقند! « 
نوشت:گویا سید ابراهیم رئیسی قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل نیز که اندکی بعد از اجالس شانگهای در زمان مرسوم خود خواهد بود، 
شــرکت کند، اما اســتدالل  آوری محکمی وجود دارد که غیبت رئیسی در 
نیویورک، مواهب مادی و معنوی بیشــتری برای ایران دارد تا حضور در آن 
جا و یک سخنرانی و یک مثاًل »عدم مالقات« با بایدن و رفقای اروپایی اش.

اعتماد - این یک واقعیت عینی است که آقای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ هیچ 
گفتمانی که برخاسته از ایده ای خاص باشد، نداشت. شعارهایی هم که برای 
او تهیه شد و در پوسترها انتشار یافت دستمالی  شده و برگرفته از نمونه های 
دور و نزدیک بود. اگر بخواهیم به زور برای دولت سیزدهم، گفتمان بتراشیم، 

حداکثر می توان گفت دارای یک گفتمان مخلوط )التقاطی( است.
کیهان- در دولت روحانی به منتقدان مذاکره حمله می شد، اما در دولت رئیسی 
منتقدان با اســتقبال رئیس جمهور مواجه می شــوند و همین یعنی آرامش 

بخشیدن به جامعه.
ایران - براســاس اطالعات سازمان برنامه و بودجه آمار عملکرد متغیرهای 
اصلی پنج ماهه اول سال نشان دهنده تکیه دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز 
از استقراض از بانک مرکزی است؛رویکردی که آدرس ادامه شیب نزولی تورم 
در ماه های آینده را می دهد. در پنج  ماه ابتدایی ســال منابع درآمدی دولت به 
۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد 
دارد؛  درآمدهای عمومی نیز، با ۶۶,۵ درصد رشد به ۲۴۹ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.

هم میهن- این روزنامه طی گفت وگوهایی با حقوق دانان و پزشکان به ارزیاب ادامه 
فعالیت ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخته و با تیتر » تشکیل یک نهاد دیگر به اسم 
مقابله با تهدیدها« به نقل از علی اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی 
دولت روحانی، نوشت: »یکی از مواردی که به نظر می رسد بسامد بسیار باالیی در 
کشور ما پیدا کرده است، نهادسازی های فراوان است. به این معنا که هر بار به بهانه ای 
و توضیحی، یک نهاد ساخته می شود و سر فرصت برای آن قانونی وضع می کنند 

یا این که اساسا به این قانون گذاری برای آن در گذر زمان بی توجهی هم می کنند.«
انعکاس

همشــهری آنالین خبر داد : درپی انتشــار خبری مبنی بر بازداشــت برادر همسر 
سیدجواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، فاطمه زارعان معاون رسانه ای این 
وزارتخانه، این خبر را تکذیب کرد و آن را شــایعه خواند.این تکذیبیه پس از آن 
صادر شد که برخی رسانه ها با انتشار خبری مدعی شده بودند برادر همسر وزیر 

جهاد کشاورزی به اتهام رشوه توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده است.
اعتمادآنالین خبر داد : سه متهم حوادث آبان ۹۸ که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند، 
با رای شعبه هم عرض به پنج سال حبس محکوم شدند.بابک پاک نیا، وکیل مدافع 
امیرحسین مرادی: حکم پرونده امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی 
از سوی شعبه هم عرض )شعبه ۲۳دادگاه انقالب( صادر و به وکال ابالغ شد؛ پنج 
سال حبس تعزیری؛ که البته قابل تجدیدنظرخواهی است. با توجه به میزان حبسی 

که تاکنون تحمل کرده اند عمال مشمول آزادی مشروط خواهند شد.
دیده بان ایران مدعی شد : اعرافی،عضو شورای عالی حوزه های علمیه با تأکید بر 
لزوم ورود جدی حوزه های علمیه به فناوری های نوین گفت: تمام برنامه های حوزه 
باید پیوست هوش مصنوعی داشته باشد. برنامه پنج ساله حوزه شامل ۴۲مضمون، 
قریب به ۳۰۰ هدف و بیش از هزار شاخص است که در میان شاخص ها بیش از 
۱۰۰ شاخص و برنامه  تحولی و راهبردی است که نیازمند پیوست هوش مصنوعی 

است.
همشهری آنالین خبر داد : اورشلیم پست نوشت: دادگاه ناحیه ای الد، نظافتچی خانه 
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی را در پرونده ارتباط با گروه هکری 
»ســایه سیاه« مرتبط با ایران و جاسوســی از وزیر جنگ برای این گروه مجرم 
شــناخت و به سه سال زندان محکوم کرد. طبق اعالم مقامات رژیم صهیونیستی، 
عمری گورن مرد ۳۷ ساله اهل الد پیشنهاد داده بود تا اطالعات خانه وزیر جنگ 
از جمله اسناد محرمانه رایانه شخصی وی را دراختیار هکرها بگذارد.سازمان امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که گورن همچنین به سایه سیاه پیشنهاد 
داده بود تا ویروســی در رایانه شخصی گانتس نصب کند. وی در نوامبر ۲۰۲۱ با 
هویتی جعلی از طریق تلگرام با اعضای این گروه تماس گرفت و بیان کرده بود که 

برای وزارت جنگ کار می کند.

گروه خبــر // اولین مرحلــه مزایده هزاران 
دستگاه موتورسیکلت توقیفی با حضور رئیس 

کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.
   به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ رئیس کل 
دادگســتری اســتان هرمزگان ضمن بازدید از 
اولین مرحله حراج حضوری بیش از ۱۴ هزار 
موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ های استان 

هرمزگان بر روند اجرای این مزایده نظارت کرد.
مجتبی قهرمانی همچنین در حاشــیه برگزاری 
این مزایده، اظهار داشــت: با توجه به تأکیدات 
رئیس قــوه قضاییه مبنی بر لــزوم صیانت از 
بیت المال و تعیین تکلیف فوری وســائط نقلیه 
موجود در پارکینگ های سراســر کشور، اولین 
مرحلــه مزایــده حضوری بیــش از ۱۴ هزار 

موتورسیکلت توقیفی موجود در پارکینگ های 
اســتان طبق جدول زمانبندی، پانزدهم آذرماه 
۱۴۰۱ با حضور نماینده دادستان، اعضای هیأت 
عالی نظارت و شــرکت کنندگان در بندرعباس 
برگزار شــد.وی در ادامه افزود: شرکت کنندگان 
حاضر در اولین مزایــده حضوری بیش از ۱۴ 
هزار موتورســیکلت توقیفی در پارکینگ های 

 استان هرمزگان بر اساس آگهی منتشر شده، تا 
امــروز مهلت داشــتند ضمــن ثبت نــام از 
موتورســیکلت های موضوع این حراج بازدید 
نمایند. رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین 
 با اشــاره به اینکه امــروز و در اولین مرحله از 
از  دســتگاه   ۱۲۰۰ حــدود  مزایــده   ایــن 
موتورسیکلت های اوراقی توقیفی به مبلغ بیش 
از ۱۶ میلیارد ریال به فروش رســیده اســت، 
تأکید کرد: این حراج حضوری تا فروش کامل 
 ۱۴ هزار دســتگاه موتورســیکلت موجود در 

پارکینگ های استان ادامه خواهد داشت.

با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان صورت گرفت 

حراج ۱۲۰۰ دستگاه موتور سیکلت توقیفی 

 گروه خبر // دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
گفت: با تصویب شورایعالی انقالب فرهنگی پنح 
استان کشور در راستای ایجاد نشاط اجتماعی 

در تقویم فرهنگی کشور صاحب روز شدند. 
   ســید مجید امامی در دیدار با فعاالن فرهنگی 
 و هنــری جزیره کیــش اظهار داشــت: روز 
استان ها با هدف تامین بستری برای ایجاد نشاط 
 اجتماعی زیست بوم محور در چارچوب تقویت 
ارزش های تاریخی، دینی و فرهنگی استان های 
کشور نام گذاری می شود.وی با بیان اینکه در این 
روز همه ایران به افتخار آن اســتان فعالیت های 
فرهنگی و رســانه ای انجام خواهند داد اضافه 
کرد: روز اســتان ها یکی از سیاست های نوین 

دوره جدید شورای فرهنگی کشور برای ارتقای 
و تقویت درجه نشاط اجتماعی، عرق ملی، عالقه 
به وطن انجام می شود.امامی افزود: این خدمات 
اقدامی ایجابی و اثر بخش در برابر آســیب های 
اجتماعی و فرهنگی و حتی پدیده مهاجرت است 
به گونه ای که با تحقق اهداف اقدام، عرق و عالقه 
به زیست بوم و زادگاه افزایش پیدا کند و در عین 
حال تقویت هویت ملی را نیز به همراه دارد.وی 
روز استان ها را یک امر ملی اعالم کرد و گفت: تا 
کنون با مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی کشور 
پنج اســتان از جمله مازنــدران، اصفهان و روز 
چهار محال بختیاری در تقویم فرهنگی صاحب 

روز شده و تصویب ۱۰ استان دیگر نیز در دست 
بررسی است.دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور 
با بیان اینکه امیدواریم روز استان ها با تصویب 
شورایعالی انقالب فرهنگی مشمول جزایر ایران 
 و مناطق آزاد نیز باشــد پیشــنهاد کرد: انتظار 
می رود شورای فرهنگی عمومی جزیره کیش 
به عنوان پیشگام این مناطق اولین درخواست را 
برای داشتن یک روز را به شورایعالی فرهنگی 
کشــور ارســال کند.امامی در ارتباط با برنامه 
این شــورا برای ساحل نیز گفت: در این راستا 
به  اســتان های ساحلی آن برنامه و پیشنهادات 
ابالغ شــده است و رویکرد ما در ساحل مبتنی 

بر غنی ســازی اوقات گردشگران در سواحل 
با برنامه های فرهنگی و هنری جذاب مبتنی بر 
هویت فرهنگی در ۶ اســتان ساحلی و جزایر 
است.دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور افزود: 
دولت در این مناطق به دنبال شتاب زدگی نیست 
و به دنبال برنامه غنی است، هرچند مجری اصلی 
مسائل ساحل معاونت اجتماعی ورزات کشور 
است که شورای فرهنگی عمومی تعامل خوبی 
با آنها دارد.به گزارش ایرنا، وی گفت: همچنین 
از طریق ارتباط وسیع و درک متقابل بین نظام 
فرهنگی با اصناف و هنرمندان در صدد هستیم 
زمینه های نشــاط اجتماعی را گسترش دهیم 
که در این راستا برگزاری رویدادهای مشترکی 
برای قنادان ایــران در یک روز خاص طراحی 

شده است.

پنج استان در تقویم فرهنگی کشور صاحب روز شدند

ن سندمالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای علی خاتمیان فرزند 
علی به شــماره شناســنامه 4 صادره 
ازگاوبندی به استناد دوفقره استشهاد 
محلی اعالم داشــته اســت که سند 
مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای 
پــالک 0 فرعــی از 10674 اصلی 
واقع در پارســیان بخش 21 پارسیان 

)بندرلنگه( روستای عمانی به مساحت 673/12 متر مربع به 
شماره سریال 675419 الف / 90  به نام نامبرده  صادر وتسلیم 

گردیده وبه علت جابجایی مفقود شده است.
 لــذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت اســناد وامالک مصوب 1380/11/18 مراتب به استناد 
بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی 
مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
10 روز به این اداره مراجعــه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند ویا سند انتقال رسمی ، تسلیم ورسید دریافت نماید 
.چنانچــه ظرف مدت مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در 
صورت اعتراض ، سند مالکیت ارائه نشود ، اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان پارسیان ، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد .1708/172م/الف  
تاریخ انتشار: 1401/06/17

عبدالحسین فروتن 
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قوه قضائیه 
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مقام عالی قضایی استان کرمان :
وضعیت برخی مناطق حاشیه نشین 

شهر کرمان نگران کننده است
   آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس کل دادگستری 
اســتان کرمان با اشــاره به اینکه بخش زیادی از مسأله 
حاشیه نشینی ناشــی از ترک فعل ها و بی تفاوتی مدیران 
مربوطه بوده اســت، گفت: برخــی از واحدهای احداث 
شده در حاشیه شــهر کرمان به نحوی اســت که احداث 
 آنها حداقل شــش ماه زمان برده اســت و این امر نشــان 
می دهد که دســتگاه های مربوطه وظایف نظارتی خود را 
به موقع و مستمر انجام نداده اند.به گزارش خبرنگار دریا؛ 
حجت االســالم و المســلمین ابراهیم حمیدی در حاشیه 
 بازدید از مناطق حاشــیه نشــین کرمــان از جمله محله 
شــهید همت و محله ۱۴ معصوم با اشاره به این مطلب که 
وضعیت برخی مناطق حاشیه نشین در شهر کرمان که شهری 
مدرن محسوب می شود، نگران کننده است، افزود: مشاهده 
این وضعیت نابسامان برای تعدادی از شهروندان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی موجب ناراحتی و شرمندگی است و در 
این رابطه باید توجه داشــت که بــا عدم توجه الزم به این 
مناطق، با دســت خود شــهروندان درجه ۵ و۶ ایجاد می 
 کنیم که از بهداشــت، آموزش و ... محروم هستند و صدها 
آسیب اجتماعی در پی این وضعیت ایجاد می شود.وی فقر 
فرهنگی و اقتصادی در نقاط حاشیه نشین را مورد اشاره قرار 
داد و اظهار کرد: برخی افراد نیز با سوء استفاده از وضعیت 
کنونی و با تصرف اراضی حاشیه شهر و فروش آن به افراد 
 به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند.نماینده عالی 
قوه قضاییه در اســتان کرمان عنوان کرد: وضعیت موجود 
حاشیه نشینی اطراف شــهرها از جمله شهر کرمان نتیجه 
ترک فعل برخی از مدیــران بوده که در جای خود قابلیت 
پیگیری دارد.حمیدی بر ساماندهی بخش های تصرف شده 
نیز اشاره و بیان کرد: دستگاه ها باید موضوعات مربوط به 
حاشیه نشینی را به موقع گزارش کرده و از دستگاه قضایی 
نیز مطالبه کنند.رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به این مطلب که نیازمندان واقعی و افراد فاقد مســکن در 
این مناطق باید ســاماندهی شــوند، اظهار کرد: اکثر افراد 
حاشیه نشین درگیر فقر فرهنگی و اقتصادی هستند و باید 
مورد آموزش قرار گیرند. حمیدی یادآور شد: اگر دولت و 
مسئوالن در حوزه مسکن در ســال های پس از پیروزی 
انقالب به حوزه مســکن توجه جدی کرده بودند و مردم از 
توان دولت ها در تامین مسکن مورد نیاز خود ناامید نشده 

بودند، این اتفاقات رخ نمی داد.

خبری

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف دو وعده ماهي و میگو در هفته 
تقویت هوش و ذکاوت خانواده خود کوشا باشید

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر 
گفت: هرجامعه ای دارای یک سری هنجارها، 
فرصت ها، قوت ها و آســیب ها است که اگر 
شناسایی و ریشه یابی نشوند به طور قطع آن 

جامعه دچار چالش و بحران می شود. 
   به گــزارش خبرنگار دریــا، آیت اهلل 

غالمعلی صفایی بوشــهری در نشســت 
شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر افزود: 
آســیب های اجتماعی باید ریشه یابی و 
علت های آنها شناسایی، بررسی و مدیریت 
شــود تا به درصد قابل قبولی برسند و از 
تبدیل این آســیب ها به بحران پیش گیری 
شــود.وی بیان کرد: آنچه در این شرایط 
ضروری اســت برنامه ریــزی برای رفع 
آسیب های اجتماعی است.صفایی بوشهری 
با تاکید بر ضرورت انجام کارهای فرهنگی 

و پیش گیری از آسیب های اجتماعی گفت: 
۲۲ وزارتخانه مختلف زیر نظر هیات دولت 
در رابطه با بررســی آسیب های اجتماعی 
مســئولیت درمان و پیش گیری دارند.وی 
بیان کرد: با وجود اهمیت بحث آسیب های 
اجتماعی اما بودجه ای که اغلب به بحث 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی اختصاص 
می یابد کافی نیست.امام جمعه بوشهر گفت: 
باید تدبیری صورت گیرد تا بودجه های 
مناســبی در بخش فرهنگی و اجتماعی 

اختصــاص یابد تا بتوانیــم این بخش ها 
توانمند و با انجام کارهای فرهنگی مفید از 
بروز آسیب های اجتماعی پیش گیری کرد. 
وی یادآور شــد: باید بودجه های عمرانی 
با بودجه های فرهنگــی توازنی و تعادلی 
وجود داشــته باشد و به این وسیله بتوانیم 
با انجام امــور فرهنگی و اجرای کارهای 
پیشــگیرانه در این بخش توانمند شویم.

امام جمعه بوشهر در خصوص اهمیت کار 
اداره کل بهزیستی استان بوشهر گفت: این 

اداره کل با توجه به کارکردی که برای آن 
تعریف شده یک جغرافیا و پهنای وسیعی 
دارد و با توجه به گســتره کاری این اداره 
کل، استفاده از توان خیران ضروری است.

صفایی بوشهری با اشاره به تخصیص ۸۰ 
درصدی اعتبارات بهزیستی در سال مالی 
گذشــته افزود: اعتبارات این مجموعه با 
وجود تخصیص باال اما محدود اســت و 
بایــد از حوزه مســئولیت های اجتماعی 
صنایع، نیروگاه و خیــران برای کمک به 

این اداره کل بهره الزم برده شود.امام جمعه 
بوشهر در خصوص ضرورت پرداختن به 
بحث جوانی جمعیت و فرزندآوری گفت: 
باید به بحث جمعیــت و جوانی جمعیت 
به عنوان مولفه قدرت برنامه ریزی کرد تا 
در آینده ای نه چندان دور جامعه گرفتار 
پیری جمعیت نشــود.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان بوشهر گفت: باید 
تالش کرد با برنامه ریزی مناســب اجازه 
ندهیم آسیبهای اجتماعی در جامعه جوالن 
دهند.عبدالرحیم افروغ با اشاره به اهمیت 
راهپیمایی اربعین افزود: راه امام حسین )ع( 
راه سعادت و راهی است که گام برداشتن 
در این مسیر انسان را به سرمنزلی خواهد 

رساند که غایت بشریت است.

امام جمعه بوشهر تاکید کرد   

ضرورت شناسایی و رفع آسیب های اجتماعی در استان بوشهر 

ساخت و ساز انبوه مسکن 
بدون اتکا به بخش خصوصی امکان ندارد 

   

آرزو توکلی سرویس استان ها // طبق 
اعالم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان، براســاس اعالم سازمان 
صنعت و معدن اســتان کرمان تقریبا 
حــدود ۹۰ درصد اســتان کرمان ثبت 
 معادن )در قالب پروانه اکتشاف یا پروانه 
بهره برداری و ... ثبت شــده اند( شده 
است و طبق قانون معادن، وقتی پروانه 
معدنی برای منطقه ای صادر می شــود 
دیگر آن عرصه مــادام العمر در اختیار 
سازمان صمت اســت و این مانعی برای 
اداره کل منابع طبیعی ایجاد کرده است. 

    بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهدی 
رجبی زاده با اعالم اینکه، ۱۴.۴ میلیون 
هکتار وسعت شــمال استان شامل ۱۶ 
شهرســتان اســت، می گوید: مدیریت 
حدود ۹۴ درصد )۱۳.۳ میلیون هکتار( 
از اراضی شمال استان شامل؛ حفاظت، 
توسعه، احیا و بهره برداری بر عهده اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری شــمال 
اســتان اســت.او می افزاید: در شمال 
اســتان کرمان ۶.۲ میلیون هکتار مرتع، 
۶.۵ میلیــون هکتار بیابان و حدود یک 
میلیــون و ۱۰ هزار هکتار جنگل های 
طبیعی وجود دارد.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان کرمان حفاظت و 
احیا منابع طبیعــی را وظیفه اصلی این 
اداره کل دانســت و بیان کرد: تفکیک 
انفال یک فرایند قانونی است و این کار از 

سال ۱۳۴۱ در کشور آغاز شده است.او 
ادامه می دهد: طرح حدنگاری )کاداستر( 
از ســال ۱۳۹۰ در کشور کلید خورد و 
با این اقــدام در لحظه می توانیم جواب 
اســتعالمات را بدهیم ضمن آنکه اسناد 
دفترچه ای فسادآور بود اما دست بردن 
در اسناد جدید )کاداستر( غیرممکن شده 

و جلوی فساد گرفته است.
* ۹۵.۵ درصد از اراضی ملی اســتان 

سند تک برگ دارند
او وسعت اراضی ملی شمال استان کرمان 
را ۱۳.۳ هکتار اعالم کرد و گفت: اسناد 
تک بــرگ برای ۱۲.۷ میلیون هکتار از 
اراضی ملی شمال اســتان صادر شده 
است و مابقی اراضی در مرحله صدور 
سند هستند.به گفته رجبی زاده، اداره کل 
منابع طبیعی شمال استان کرمان در سال 
گذشته حدود ۱۷ هزار استعالم را پاسخ 
داده و این استعالمات بیشتر در راستای 
مقابله با زمین خواری بوده است.»سامانه 
جامع استعالمات خانه و زمین در کشور 
طراحی شده است و در کرمان تا اواخر 
شــهریور راه اندازی می شــود و همه 
دســتگاه ها اطالعات خود را از طریق 
این ســامانه به اشــتراک می گذارند.« 
 ایــن مطلب بخش دیگری از ســخنان 
رجبی زاده بــود. به گفته مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، طبق 

قانون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
باید قبل از هر فعالیت معدنی از این اداره 
کل استعالم بگیرد تا اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری معارض یا بالمعارض بودن 
آن محدوده را مشخص می کند و سازمان 
صنعت و معدن فقط در مناطق بالمعارض 
می تواند پروانه اکتشافات معدن را صادر 
کند. گفتنی اســت که این قانون از سال 
۱۳۹۰ تصویب شده و متاسفانه قبل از 
این قانون عمــده عرصه های معدنی با 
کمترین یا بدون استعالم ثبت داده شده 

اند.
*  منابع طبیعی ثروت بین نسلی است

  طبق اعالم رجبی زاده، براساس اعالم 
ســازمان صنعت و معدن استان کرمان 
تقریبا حدود ۹۰ درصد استان کرمان ثبت 
معادن )در قالب پروانه اکتشاف یا پروانه 
بهره برداری و ... ثبت شده اند( شده است 
و طبق قانون معادن، وقتی پروانه معدنی 
برای منطقه ای صادر می شود دیگر آن 
عرصه مادام العمر در اختیار ســازمان 
صمت است و این مانعی برای اداره کل 
منابع طبیعی ایجاد کرده است.به اعتقاد 
او، متاسفانه در ایران منابع طبیعی چند 
تکه مدیریت می شوند، به طوریکه معدن 
را سازمان صمت، نفت را وزارت نفت، 
خاک و گیاه را منابع طبیعی و آبخیزداری، 
حیات وحش را محیط زیست، بخشی از 

آب را وزارت نیرو و ... مدیریت می کنند 
و همه به دنبال عملکرد خوب هستند اما 
غافل از اینکــه منابع طبیعی ثروت بین 
نسلی اســت و باید برای نسل آینده نیز 
 حفظ شــود و در راستای ایجاد اشتغال، 
بی مهابا واگــذاری انجام دادن یا مجوز 
صــادر کردن افتخار نیســت. به خاطر 
خواســته های نســل فعلی بسیاری از 
واگذاری ها و مجوزها ضروری نیستند 
 و با این کار حق نســل بعدی را ضایع 
می کنیم.طبق اعالم مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری شــمال اســتان کرمان، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت در پنج 
سال گذشته ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار 
عرصه برای صدور پروانه معدنی از این 
اداره کل استعالم گرفته است که این اداره 
کل فقــط روی حدود ۶۰۰ هزار هکتار 
پاسخ مثبت داده است و حدود ۳ میلیون 
هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان 
را حفظ کرده است.او با اشاره به واگذاری 
اراضی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری 
تا کنون حــدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی 
ملی برای اجرای طــرح های مختلف 

تخصیص داده شده است.

انتقاد شدید مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان :

۹۰ درصد استان کرمان ثبت معادن شده است
حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت بدون اتکا به بخش 
خصوصی به ساخت و ساز انبوه مسکن 

نمی رسد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛  محمدصالح 
جوکار با اشــاره به تاکیــد مقام معظم 
رهبری مبنی بر حل مشــکل مســکن 
مردم در دیدار با هیــات دولت، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه بخشــی از حوزه 
فعالیت اقتصادی به مسئله مسکن گره 
خورده اســت، مسکن مسئله اساسی و 
کلیدی در کشور محسوب می شود.وی 
بابیان این که اگر مسکن سازی در کشور 
رونق بگیرد عالوه  بر ایجاد اشتغال، بازار 
و کســب و کار رونق خواهد گرفت  و 
تولید نیز افزایش پیــدا می کند افزود:  
تولید مسکن در دولت گذشته تقریبا به 
صفر رســید و به این مهم توجهی نشد 
بنابراین باید انباشتگی مطالبات مردم در 
حوزه مســکن را به دلیل این کم کاری 
دانست.رئیس کمیســیون امور داخلی 
کشور و شــورا ها در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به این که مجلس یازدهم 
از ابتدای آغــاز کار خود قوانینی مانند 
"قانون مالیات بــر خانه های خالی"، 
"قانون مالیات بر خانه های لوکس" و 
"قانون جهش تولید مسکن" را با هدف 

کنترل بازار مسکن و اجاره بهابه تصویب 
رساند تصریح کرد: گرچه دولت اهتمام 
بسیاری برای ساخت مسکن به صورت 
انبوه داشت، اما موانع بسیاری بر سر راه 
آن مانند تامین زمین وجود دارد.وی با 
بیان اینکه هنوز نقش دولت و مردم در 
ساخت و ساز ها مشخص نشده است، 
بدون  نمی تواند  کرد: دولت  خاطرنشان 
اتکا به توانمندی های مردم به ساخت و 
ساز انبوه برسد بنابراین بخش خصوصی 
باید با عنوان "مشارکت" وارد کار شود 
در حالی اکنون با عنــوان "پیمانکار" 
به کار گرفته شــده است و تنها در این 
صورت طرح انبوه سازی مسکن محقق 
پیشــنهاد  افزود:   خواهد شــد.جوکار 
برای  ویالیی  می کنم ساخت خانه های 
مردم را همچون چهار دهه گذشــته داد 
چراکه ســاخت این خانه ها آسان تر از 
ساخت آسمان خراش بوده و زودتر به 
نتیجه می رسند و امر اسکان خانواده ها 
را آســان می کند.نماینده یزد و اشکذر 
با انتقاد از افزایش سرســام آور قیمت 
مصالح ساختمانی، بیان کرد: اگر شرایط 
فعلی ادامه پیدا کند در آینده نزدیک با 
آســیب های غیرقابل جبرانی رو به رو 
خواهیم شد، بنابراین دولت سیزدهم باید 
اقدام عاجل در زمینه مسکن سازی انجام 

دهد.
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تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . * اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5-مزایده در ساعت 9صبح روز چهارشنبه 
مورخ1401/06/30در محل دفتر شعبه سوم اجراي احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر 
احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات 
وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس 

مراجعه نمایند . 
میثم ساالري  - دادورز سوم اجرای احکام حقوقي دادگستري بندرعباس

آگهی حصروراثت
احتراماً خانم مریم دریائی فرزند احمد اهل وساکن شهر دشتی طی دادخواستی اعالم داشتند است که مرحوم پدرم شادروان 
احمد دریائی فرزند محمد به شماره ملی 470968861 در تاریخ 1392/7/3 در اقامتگاه دائمی خود به رحمت خدا رفته و 

وارث حین الفوت وی عبارتند از ...
1- فاطمه دریائی فرزند احمد شــماره شناســنامه 33 متولد 1332/1/1 فرزند مرحوم .2- مریم دریائی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 1448 متولد 1348/9/1 دختر متوفی .3- آمنه دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 1662 متولد 1354/7/1 دختر 

متوفی .4- زینب دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 183 متولد 1364/9/12 دختر متوفی .
5- عایشه دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 2901 متولد 1352/4/8 دختر متوفی .6- محمد دریائی فرزند احمد شماره 

شناسنامه 31 متولد 1333/4/1 پسر متوفی .7- حمزه دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 1208 متولد 1337/7/1 پسر متوفی .
8- حامد دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 8 متولد 1339/1/2 پسر متوفی .9- خالد دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 1412 متولد 1346/12/1 پسر 
متوفی .10- عبدالرحمن دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 24 متولد 1351/5/1 پسر متوفی .11- ناصر دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 41 متولد 
1360/10/5 پسر مرحوم .12- عبدالطیف دریائی فرزند احمد شماره شناسنامه 418 متولد 1367/1/1 پسر متوفی .13- حواء صحرائی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 1135 متولد 1321/11/15 همسر مرحوم . والغیر و دارایی نامبرده در هنگام فوت بیش از پانصد میلیون ریال می باشد% . لذا خواهشمند است 

جهت به درج در روزنامه و ارسال نسخه ای از آن به این شورا جهت صدور گواهی انحصاروراثت اقدام گردد .
حسین اصرافی - رئیس شورای حل اختالف شهر دشتی
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آگهی مزایده )نوبت اول( 
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 140068920004616704 و شماره بایگاني 0100507 محکوم علیه آقاي جواد حاجبي 
فرزند علي محکوم به پرداخت هفتصد میلیون ریال در حق محکوم له آقاي امین نوروزعراقي فرزند ابراهیم گردیده است که در راستاي اجراي حکم یک باب ملک به شرح 

ذیل به مزایده گذاشته مي شود :
 مشخصات ثبتي : شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتي 55 فرعي از 9792 اصلي بخش 1 واقع در طبقه هفتم مجتمع ارم متعلق به آقاي جواد حاجبي به مساحت 
84.9 متر مربع .معاینه محلي : دارای اسکلت بتني نماي خارجي آلومینیوم و داخلي سنگ آنتیک و دیوارپوش داراي کف سرامیک درب ضد سرقت پنجره آلومینیوم با شیشه 

دو جداره داراي گچبري و نورمخفي ، آبدارخانه اپن با کابینت ام دي اف دارای انشعاب برق 3 فاز و پارکینگ و انباري
 نظریه کارشناسي : با توجه به موارد فوق الذکر و در نظر گرفتن قیمتهاي عادالنه روز ، ارزش ملک مورد نظر جمعاً به مبلغ 12/037/000/000 ریال معادل یک میلیارد و دویست 

و سه میلیون و هفتصد هزار تومان کارشناسي و ارزیابي گردیده است. ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود : 
1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . 

2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 3-پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ 
ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره IR220100004062012907685962 نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد 

یا قبول پیشنهاد مختار است . 
5- مزایده در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ1401/06/30 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد 
بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارت وارده مسترد نخواهد شد . متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه اول 

دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .
محمد صبحی - قاضی واحد اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  محمد محمدزاده فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان آمنه فکری فرزند سالم به تاریخ سال 

1340 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- حسن فکری فرزند عبداهلل متولد 1293/7/1 به ش.ش 659 فرزند مرحوم .

لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان 

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 اقنون وماده ۱۳ آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتي رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
 1- موسی ساالری مردهک فرزند امراهلل به شماره ملی 3160712842 صادره کهنوج نسبت به شصت سهم مشاع از صد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

9676/87 متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده 18-اصلی واقع در رودخانه روستای دلوابان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.  
2- ابراهیم ساالری مردهک فرزند امراله به شماره ملی 3160712834 صادره کهنوج نسبت به چهل سهم مشاع از صد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 9676/87 مترمربع ملکی متصالحین 

رودان قسمتی از باقیمانده 18-اصلی واقع در رودخانه روستای دلوابان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 20 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



امام حسین  )ع( : با گذشت ترین مردم کسی است که در عین توانایی 
) روضه بحار ج س2 ص 121(چشم پوشی کند

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 17 شهریور 1401
11 صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3974

روزنامه منطقه جنوب کشور

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

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

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

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

daryanews.ir : اینستاگرام

گروه خبر // رئیس ستاد کل نیرو های مسلح گفت: 
به واسطه تعهدی که در حوزه تأمین نیاز های بخش 
دفاعی کشــور داریم، در خدمت دفاع از کشــور 
خواهیم بود و در عین حال از خدمت رسانی به مردم 

غافل نمی شویم. 
   سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیرو های مســلح پس از بازدید از پروژه ملی ساخت 
پتروپاالیشــگاه مهر خلیج فارس در جمع مهندسان و 
کارکنان پروژه اظهار داشــت: حقیقتًا اینکه نیرو های 
مسلح در کنار مسئولیت اصلی خود که دفاع و امنیت 
کشور است، وارد فعالیت های کمک و خدمت رسانی به 
مردم می شوند، جایگاه ارزشمندی دارد، در عین حال 

واقعیت این است که بیشتر توانمان برای دفاع و امنیت 
کشــور به کار می رود، اما همان طور که در اصل ۱۴۷ 
قانون اساســی و نیز در تدابیر فرماندهی معظم کل قوا 
وجود دارد، نیرو های مسلح مکلفند که در زمان صلح 
با امکانات خویش به کمک توســعه کشور و به کمک 

دولت و مردم بیایند.
  ســردار باقری اقدامات ارزشمند و پرافتخار قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( در انجام کار های بزرگ 
در کشور را محصول جسارت در پذیرش مسئولیت ها، 
ورود به فناوری ها و علوم جدید و تربیت نسل جدیدی 
از نیرو های جوان با ایمان کشور دانست که در یک بستر 
ســازمانی، قدرت خطرپذیری و جرأت باالیی یافته و 

مهیای کار های بزرگ می شوند.
  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، شجاعت، جسارت 
و ایستادگی را از ویژگی های کار در قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( برشمرد و بیان کرد: چنین ویژگی در 
کار و عمل از انتظارات رهبر معظم انقالب اســالمی از 

نیرو های مسلح و سپاه پاسداران انقالب اسالمی است 
که عالوه بر دقت، ظرافت، صحت و استحکام در کار در 
بُعد مسائل معنوی و انسانی نیز مسئولیت های سنگینی بر 
عهده دارید که باید همواره در تربیت، پرورش و مراقبت 
 از دین و ایمــان و اعتقاد و انقالبی گری نیز پیشــتاز 

باشید.
   وی با تاکید بر لزوم ارتقای معنویت توأم با رشد علمی 
و فنی در میان نیرو هــا، در بخش دیگری از اظهارات 
خود عنوان کرد: در بســیاری از کشور ها نیز نیرو های 
مسلح، کار های بزرگ را عهده دار می شوند که ازجمله 
می توان به نیرو های مسلح چین، ترکیه و پاکستان و... 
اشاره کرد که بازوان توانمندی برای نظام حکمرانی آن 
کشــور محسوب می شوند و من همواره در جلسات با 
واحد های سازندگی سپاه و مجموعه »قرب« این انتظار 
را مطرح کرده ام که ما نیرو های مسلح به واسطه تعهدی 
که در حوزه تأمین نیاز های بخش دفاعی کشور داریم، 
امکانات مان به آن ســمت گســیل داده می شود و در 

خدمت دفاع از کشور خواهیم بود و این را نباید هرگز 
فراموش کنیم، در عین حال از خدمت رســانی به مردم 

غافل نمی شویم.
   سرلشــکر باقری به مسئولیت های سنگین و خطیر 
ســپاه در دفاع از امنیت کشــور در نقش آفرینی های 
موفق و غرورانگیز آن اشاره کرد و با تشریح فلسفه و 
رویکرد های حضور آن در عرضه سازندگی و پاسخ به 
نیاز های کشور در عرصه های غیر دفاعی و نظامی افزود: 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( رویکرد منفعت مالی 
ندارد و وارد پروژه هایی می شود که گرهی از کار مردم 
و کشور بگشایید که تولید بنزین و گازوییل و مشارکت 
 در آب رســانی و... نیز از جمله این گره گشایی هاست.
رئیــس ســتاد کل نیرو های مســلح، تــالش برای 
محرومیت زدایی را زکات فعالیت های قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــاء )ص( دانســت و تأکید کــرد: در رفع 

محرومیت ها هرچه می توانید به یاری مردم بشتابید.
   وی نیت خود از بازدید از پروژه مهر خلیج فارس را 

نیز قدردانی از مدیران و دست اندرکاران پروژه دانست 
و گفت: قدر این کار بزرگ را می دانیم و ان شــاءاهلل با 
دلسوزی آن را به انجام و فرجام برسانید؛ زیرا ضرورت 
دارد که روند تولید فرآورده در کشورمان با جدیت ادامه 
و رشد پیدا کند و شــبیه آنچه در حوزه نفت و ستاره 
خلیج فارس در ایجاد خودکفایی در تولید بنزین برای 
کشورمان رخ داد، در این حوزه نیز این افتخار را تکرار 

کنید.
  سردار باقری مهندسان و کارگران حاضر در این پروژه 
را شــبیه رزمنده در سنگر خواند و عنوان کرد: شما از 
جهت نیت، اخالص، سخت کوشــی و... خود را جدای 
از رزمندگان در آب ها و مرز ها ندانید و به خدمت خود 
در تمامی ابعاد بــا رعایت موازین مربوطه ادامه دهید.
به گزارش تسنیم ؛ بنابراین گزارش، پتروپاالیشگاه مهر 
خلیج فارس در ۱۳ کیلومتری غرب شهر بندرعباس و 
در مجاورت با پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در 
دست ساخت است و به گفته سردار »هوش السادات« 
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( ســپاه 
پاســداران بیش از ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
این پروژه قادر است تا با تکمیل در دو فاز روزانه ۱۳ 
میلیون لیتر بنزین، سه میلیون لیتر گازوییل، یک میلیون 

لیتر نفت سفید و هزار و ۱۸۰ تن گاز مایع تولید کند.

سرلشکر باقری : 

از خدمت رسانی به مردم غافل نمی شویم 

گروه خبر // کتابخانه عمومی دانش روستای قالت 
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 

هرمزگان بازگشایی شد.
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ، کتابخانه عمومی 
دانش روســتای قالت با حضور امینه دریانورد، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان هرمزگان 
بازگشایی شد.دریانورد بیان کرد: خرسندم که اداره 
کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان همسو 
 با دیگر مســئولین و خیرین در راســتای تربیت 
 و پــرورش، پرکــردن ایام فراغــت و در جهت 
تسهیل گری بسیاری از امورات در حوزه فرهنگی، 
اجتماعی، دانش افزایــی فرزندانتان و توانمندی 
عموم مردم، اقدامات مؤثری را اجرا کرده اســت 
و کتابخانه های عمومی به عنوان پایگاهی فعال در 
حوزه اجتماعی-فرهنگی در نقاط مختلف استان 
در حال ارائه خدمات به مردم هســتند.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان هرمزگان با اشاره به 
اینکه عمده مخاطب کتابخانه ها کودکان و نوجوانان 

هســتند، افزود: امیدوارم این کتابخانه این نسل را 
 بــه گونه ای پرورش دهد کــه در آینده به وجود 
آن ها و کارهای خوبشان افتخار کنید.   گفتنی است 
کتابخانه عمومی دانش روستای قالت پایین که در 
ســال ۱۳۹۸ افتتاح شده بود بعد از مدتی فعالیت 
به علت نبود نیروی کتابدار تعطیل شده بود که با 
پیگیریهای مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
هرمزگان، نیروی انسانی مورد نیاز جذب شد و این 
کتابخانه مجددا بازگشایی شد که برای امید، نشاط و 

رضایتمندی مردم منطقه فعالیت می کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان خبر داد

آغاز به کار مجدد کتابخانه عمومی
 » دانش « روستای قالت پایین

گروه خبر // طبق اعالم سخنگوی وزارت 
خودروهای  جایگزینی  »طرح  در  صمت 
ظرفیت  درصدی   ۲۰ سهم  که  فرسوده« 
قرعه کشــی محصوالت خودروسازان را 
متقاضیان  است،  داده  اختصاص  به خود 
درخواســت خــود را در بــازه زمانی 
فروش  از  مرحلــه  ســومین  برگزاری 
یکپارچه خودروها )۱۶ تا ۱۸ شــهریور 
مــاه( ثبت می کنند، پس از اســتعالم، 
 چنانچه بر اســاس کد ثبت نامی، خودرو 
فرسوده وجود داشت، بر اساس شرایطی 
خودروی مورد تقاضا، قابل تحویل خواهد 

بود. 
   در حالــی ثبت نام ســومین مرحله از 
فروش یکپارچه محصوالت خودروسازان 
آغاز شد که برای اولین بار، عالوه بر سهم 
قرعه کشــی طرح عادی و طرح جوانی 
جمعیت )طرح ویژه مادران(، ســهم ۲۰ 
درصدی از ظرفیت قرعه کشی محصوالت 

جایگزینی  »طــرح  به  خودروســازان 
خودروهای فرســوده« اختصاص یافته 
اســت. چنانچه براســاس کد ثبت نامی، 
خودرو فرســوده وجود داشت، به شرط 
آنکه تا دو ماه آینده، شــخص خودروی 
خود را اســقاط و گواهی اسقاط را ارائه 
دهد، خودروی مورد تقاضا، قابل تحویل 

خواهد بود.
     امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت- در رابطه با جزئیات این 
طرح و اینکه شیوه تخصیص و شرایط آن 
به چه صورت خواهد بود، در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: براساس بند ف تبصره ۷ 
قانون بودجه امسال، ۱۰ درصد از ظرفیت 
خودروهایی که مشمول طرح قرعه کشی 
می شوند، بایستی برای طرح جایگزینی 
خودروهای فرســوده مورد استفاده قرار 
گیرند؛ بنابراین در ســومین طرح فروش 

یکپارچه خودروها که از )چهارشــنبه( 
آغاز  شــد، برای اولین بار ۲۰ درصد از 
قرعه کشی  مشمول  خودروهای  ظرفیت 
را به این طرح اختصاص داده ایم؛ چراکه 
در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها، 
این اتفاق نیفتاده بود.وی خاطرنشان کرد: 
بدین ترتیب افرادی که دارای خودروی 
فرســوده هستند و مشــمول این طرح 
خواهند بــود، می توانند در این مرحله از 
فروش یکپارچه خودروها، ثبت نام کنند و 
کد ثبت نامی این افراد، از ســتاد مدیریت 
خواهد  اســتعالم  و حمل ونقل   سوخت 

شد.
  چنانچه براساس کد ثبت نامی، خودرو 
فرســوده وجود داشــت، به شرط آنکه 
تا دو ماه آینده، شــخص خودروی خود 
را اســقاط و گواهی اسقاط را ارائه دهد، 
خودروی مــورد تقاضــا، قابل تحویل 

خواهد بود )البته به شــرط برنده شدن(. 
این مقام مسئول در وزارت صمت، یادآور 
شد: براســاس ماده ۱۰ قانون ساماندهی 
مکلف  خودروســازان  خودرو،  صنعت 
هســتند در ازای تولید هر چهار دستگاه 
خودرو، یک گواهی اســقاط خودروی 
فرسوده ارائه دهند تا خودروهای تولیدی 
قابل شماره گذاری باشند؛ در حال حاضر، 
شرایط موجود برای ارائه گواهی اسقاط 
خودرو، به سبب افزایش قیمت خودروها 
و نبود سازوکارهای تشویقی یا تنبیهی، 
چندان پاســخگوی تولید نبــوده و به 
نوعی به یک گلوگاه تبدیل شــده است؛ 
بنابراین قانون گذار، برای رفع این مشکل 
درصد فوق الذکــر )۱۰ درصد( ظرفیت 
قرعه کشــی ها را در نظر گرفته تا بدین 
منظور )اسقاط و جایگزینی خودروهای 

فرسوده( اختصاص دهد.

در قالب سومین طرح فروش یکپارچه خودروها؛

چه کسانی می توانند از سهم ۲۰ درصدی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کنند؟

 گروه خبــر // رئیس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتــی وزارت آموزش و پــرورش با بیان اینکه 
مدارس غیردولتی معاف از مالیات هستند گفت: اخذ 
مالیات ممکن است از دیگر درآمدهای جانبی مدارس 

غیردولتی اخذ شود که بحث آن جداست. 
   احمد محمودزاده در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
قطع کارتخــوان برخی مدارس غیردولتی به علت 

ثبت اطالعات مالیاتــی و احتمال اخذ مالیات از 
این مدارس اظهار کرد: اخذ مالیات ممکن اســت 
از دیگر درآمدهای جانبی مدارس غیردولتی اخذ 

شود که بحث آن جداست.
   وی افزود: اما اینکه مالیات از مدارس غیردولتی 
بابت شهریه ای که می گیرند اخذ شود، خیر اینگونه 
نیست و مدارس غیردولتی معاف از مالیات هستند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آمــوزش و پرورش با بیان اینکــه به عنوان مثال 
برخی مدارس، ممکن است سرویس های جانبی 
ارائه دهند، نظیر استخر و مانند آن که دیگر شامل 
حال مدرســه نمی شــود که اخذ مالیات از این 
فعالیت ها، روالی قانونی اســت گفت: اما به طور 
کلی فعالیت های مربوط به مدرسه معاف از مالیات 

اســت.محمودزاده در پاســخ به پرسش دیگری 
پیرامون برگــزاری کالس های فــوق برنامه در 
مدارس غیردولتی گفت: فوق برنامه ها، اختیاری 
هســتند. ۱۲ـ۱۳ درصد )حدود دو میلیون نفر( از 
دانش آموزان کل کشور در مراکز غیردولتی تحصیل 
می کنند. از ۲ میلیون محصل مدارس غیردولتی، 
 معمــوال حدود ۲۰۰ هــزار نفــر در برنامه های 
مکمل شرکت می کنند و الزامی در این زمینه وجود 

ندارد.
  به گزارش ایســنا ؛ وی ادامــه داد: الزام و اجبار 
به شــرکت در دوره های مکمل به خانواده ها در 
مدارس، قابل پیگیری اســت و اگر خانواده ها به 
چنین مواردی برخوردند می توانند از طریق سامانه 
مشارکت ها اعالم کنند تا پیگیری و رسیدگی کنیم.

مدارس غیردولتی معاف از » مالیات « هستند 

  

امور  مدیــرکل   // خبــر  گروه 
استانداری  شوراهای  و  روستایی 
هرمزگان گفت: رونق بوم گردی در 
هرمزگان فقط با همراهی دلسوزانه 
و بســیجی وار همه دستگاه های 

اجرایی استان قابل تحقق است. 
    نرگس غالمپــور  در چهارمین 
نشســت کارگروه تخصصی توسعه 
روســتایی و عشــایری افــزود: 
اگر همه دســتگاه هــای اجرایی، 
متولیان و دســت انــدرکاران این 
بخش همراهی کننــد می توان بوم 
به ســودآوری  را  اســتان  گردی 

بوم  مناطق  داد:  ادامه  رســاند.وی 
 گردی و روســتایی هرمــزگان با 
بهره منــدی از انــواع اقلیم های 
ســاحلی، صحرایی و کوهستانی، 
مجموعه ای کم نظیر و بسیار جذاب 
را در خود جــای داده که می توان 
از آن برای رونق اقتصادی منطقه و 
کسب منفعت مردم بهره برد.غالمپور 
فراهم بودن نبودن بسترهای ابتدایی 
گردشگری و بوم گردی در مناطق 
جذاب طبیعی به ویژه در روستاهای 
هدف گردشگری هرمزگان را یکی 

از دالیل مهمی دانست که باعث شده 
بوم گردی برای مردم منطقه منفعت 
امور  باشد.مدیرکل  نداشته  چندانی 
روستایی و شــوراهای استانداری 
هرمــزگان تصریح کــرد: فاز اول 
برنامه امور روســتایی و شوراهای 
استانداری در سال جاری و نیمه اول 
سال آینده، برگزاری ۱۷ رویداد در 
۴۴ روستا، راه اندازی پنج  اقامتگاه 
و تــور ویژه بوم گردی با محوریت 
دهیاری های روســتاهای هدف و 
پیگیری رفع مســائل و مشکالت 

هدف  روســتاهای  زیرســاختی 
است. هرمزگان  استان  گردشگری 

این مسئول مشــکل قطعی آب در 
برخی روســتاها، طرح های هادی 
نیمه کاره و یا اجرا نشده و همچنین 
فرآیندهای طوالنــی و پر چالش 
گرفتن مجوزهــا و واگذاری زمین 
به طرح های بوم گردی را از موانع 
توســعه بوم گردی در روستاهای 
هدف معرفــی کرد.به گزارش ایرنا، 
وی اضافه کرد: هنوز بومگردی در 
هرمزگان به جایگاهی نرسیده است 
که بتوان حتی منافعش را بیشتر از 
آســیب هایش دانست چه رسد به 
اینکــه بتوان به آن بــه عنوان یک 

صنعت سودآور نگاه کرد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان :  

  بوم گردی با اقدام جهادی رونق می گیرد


