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گروه خبر // مدیر کل شــیالت هرمزگان از آغاز فصل صید میگــو در آب های هرمزگان از ۱۶ مهرماه 
 ســال ۱۴۰۱ بنا بر تصمیم کمیته مدیریت صید شیالت استان  با حضور معاون صید  و بنادر ماهیگیری 
شیالت استان، روئســای ادارات شهرستانها و جمعی از کارشناسان  شــیالت هرمزگان، نمایندگان 
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان، اتحادیه تعاونی های صیادی استان، جمعی از تعاونی های 

صیادی شهرستانهای میگو گیر، سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت استان و...خبر داد.
    به گزارش خبرنگار دریا  ، عبدالرسول دریایی در این جلسه با اشاره به اجرای خوب طرح دریابست و 
همچنین همکاری خوب مردم و جامعه صیادی در اجرای این طرح در آبهای استان هرمزگان از یکم تا ۱۵ 
مهرماه سال جاری گفت: حفاظت از مولدین و نوزادان آبزیان در صیدگاهها کاهش فشار صید و جلوگیری 

ازفعالیت صید غیرمجاز، اجرای عدالت جهت سهم دهی به صیادان قانونی، کاهش آلودگی دریا و ایجاد 
شرایط آرامش در صید گاهها، فرصت مناسب جهت تعمیرات ادوات و شناورهای صیادی جهت افزایش 
راندمان ، صید بعد از اجرای طرح، کاهش مصرف ســوخت بعنوان سرمایه ملی ،ترمیم ذخایر و فرصتی 
جهت احیای نسل انواع آبزیان و ...را از اهم مزایا و اهداف اجرای این طرح است.دریایی خاطر نشان کرد 
با توجه به گشت های تحقیقاتی که به همت پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و همکاری 
جامعه صیادی و شیالت استان برقرار شد و همچنین کارشناسی های انجام شده و تبادل نظر با صیادان در 
سال ۱۴۰۱ فصل صید میگو از ۱۶ مهرماه آغاز می شود که بر اساس پایش های انجام شده در مدت فصل 

صید میگو، زمان پایان فصل صید میگو نیز متعاقباً اعالم خواهد شد . 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان : 
 درگیر یک جنگ ترکیبی 

و پیچیده هستیم
بررسی استفاده ازفرصت اقتصادی جام جهانی ؛

  لزوم ارتقای هتلینگ در کیش 
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ضرورت معرفی ۸۰ غذای اصیل 
و فراموش شده هرمزگان 

افتتاح دو پروژه گردشگری در بندرعباس

با توجه به گشت های تحقیقاتی که به همت پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و همکاری جامعه صیادی و شیالت استان برقرار 
شد و همچنین کارشناسی های انجام شده و تبادل نظر با صیادان در سال ۱۴۰۱ فصل صید میگو از ۱۶ مهرماه آغاز می شود

4

1

2

مدیرکل شیالت هرمزگان خبر داد

16مهرماه ، آغاز فصل صید میگو

رئیسی در صحن مجلس :

 حضور مردم 
 در صحنه ، دشمن 
را ناکام گذاشت

استاندار هرمزگان : 

 انتقام خون شهدای 
مدافع امنیت را خواهیم گرفت

صفحه 2 را بخوانیدصنایع ، بانک ها و خیرین ، کانون ساز وکانون یار شوند

ادامه از تیتر یک //
   مدیرکل شــیالت هرمزگان با اشاره 
بــه نقش مهم صید و صیادی اصولی  و 
اســتفاده از ادوات صید مجاز در حفظ 
دخایر آبزیان  گفت: همکاری بیش از 
پیش جامعه صیادی نقش مهمی درحفظ 
منابع آبزیان برای نســل آینده و صید 
پایدار به ویژه میگو خواهد داشت. وی 
خاطرنشــان کرد: گزارشات و ارزیابی  
انجام شده از سوی پژوهشکده اکولوژی 
خلیج فــارس و دریای عمان که نقش 
مهمی در تعین فصــول صید و ارزیابی 
ذخایر آبزیان دارد، بیانگر نقش مخرب 
آلودگی های  ناشی از قاچاق سوخت 
خوریات، تغییــرات اقلیمی و صید بی 
رویه و غیر مجاز بر روی ذخایر میگو 
و در نتیجه کاهش ذخایر آبزیان است.
این مقام مسئول با بیان اینکه  در فصل 
صید میگو تنها شناور های کالس لنج 
صیادی میگو گیر مجاز به فعالیت صید 

میگو هستند گفت : البته شاهد حضور 
تعدادی از شــناورهای کالس قایق به 
عنوان شناوهای جمع آوری کننده صید 
میگو در این فصل در کنار شناورهای 
لنــج خواهیم بود. مدیر کل  شــیالت 
هرمزگان پیش بینــی کرد حدود ۲۰۰ 
فروند لنج صیــادی میگو گیر و حدود 
دوهزار و پانصد  نفر صیاد در فصل صید 
میگوی امسال مشارکت داشته باشند.وی 
گفت: برنامه ریــزی برای حضورمنظم 
و بــه موقع نیروهــای حفاظت منابع ، 
میگوگیر،  از مشارکت صیادان  استفاده 
پیشــنهاد  ادغام صیدگاههای میگوی 
استان )۶صیدگاه( وتعیین 3 صیدگاه در 
صورت وجود ذخیره مناســب ، بازدید 
منظم کارشناســان صید و کارشناسان 

پژوهشــکده ازعملیات صیدشناورها، 
جلوگیری ازصیدشــناورهادر در شب  
وســاعات خارج اززمان تعیین شده  و 
همچنین برخورد با صیادان متخلف  از 
اهم برنامه های مدیریتی در فصل صید 
میگوی امســال اســت.دریایی با بیان 
اینکه سمپاشی شــناور و ارائه گواهی 
 سمپاشی توسط مالک شناور، شرکت در
دوره های آموزشــی وتوجیهی حفظ 
ذخایــر و افزایش کیفیت محصوالت ، 
ارائه بیمه مســئولیت ، دارابودن سامانه 
کنترل تردد و به روز بودن ســامانه از 
اهــم اقدامات قبل ازصدور مجوز صید 
میگو اســت گفت: وی افــزود : نصب 
پالک مربوط به اداره بنادر)شماره ثبت 
پروانه بهره برداری(،بغل نویسی شماره 

 ثبت پروانه بهره برداری بصورت واضح،
نصب پالک صید،انجام بازدیدهای الزم 
توسط کارشناســان شیالت ونیروهای 
حفاظت منابع از دیگــر اقدامات مهم 
قبل ازصدور مجوزصید میگو اســت 
برای صیادان اســت. مدیرکل شیالت 
هرمزگان تصریح کرد: صیدگاه میگو بنا 
بر تصمیم کمیته مدیریت صید استان به 
صورت یک پارچه از منطقه کوهستک  
در شهرستان سیریک تا منطقه درگهان 

در شهرستان قشم خواهد بود .

مدیرکل شیالت هرمزگان خبر داد

گروه خبر // از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس ۱۶مهرماه ، آغاز فصل صید میگو
سازمان برنامه و بودجه کشور، ابراهیم شاکری زاده 
به عنوان رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان هرمزگان منصوب شد . 
   بــه گزارش ایســنا ؛ مســعود میرکاظمی رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی ابراهیم 
شــاکری زاده را به عنوان رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان هرمزگان منصوب کرد.در این 
حکم، مأموریت هــای ویژه ای از جمله هماهنگی و 
راهبری نظام برنامه ریزی اســتان در چارچوب نظام 
برنامه ریزی کشور، برنامه ریزی برای قدرالسهم استان 
از GDP کشــور و تعیین ارزش افزوده هر بخش 

و اســتفاده از جداول داده استانی به عنوان نقشه راه 
رشد اقتصادی استان متناسب با اهداف رشد اقتصادی 
ســاالنه کشــور، برنامه ریزی به منظور کاهش نرخ 
بیکاری، جذب ســرمایه گذاری و توسعه صادرات 
غیرنفتی اســتان، پیاده ســازی و نظارت بر اجرای 
طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط 
ملی آمایش ســرزمین و مدیریت بهینه بر مصارف 
و اثربخش کردن بودجــه از جمله مورد تأکید قرار 
گرفته است.تهیه و تدوین برنامه های توسعه ای استان 
و شهرســتان و نظارت بر اجرای طرح های تملک 
دارایی های ســرمایه ای اســتانی و ملی و بررسی و 
تعیین صالحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران، 

مشاوران و کارشناســان از جمله دیگر محورهای 
حکم ابراهیم شاکری زاده است .

گروه خبر // مدیرکل امور روســتایی و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: 
روســتاییان در قالب پویش روستای زیبای من در زیباسازی روستا و محیط 

زندگی شان مشارکت می کنند. 
   نرگس غالمپور اظهار داشــت: اهالی روســتاها در قالب این پویش می توانند 
کارهای مختلفی برای زیباسازی روستای خود انجام دهند که ثبت نام مشارکت 
در این پویش از ۱۵ مهرماه به مناسبت روز روستا توسط دهیاری ها از روستاییان 
آغاز می شود.مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان ادامه داد:  

پس از انجام ثبت نام افراد ایده های خود را برای زیباسازی محیط به دهیار اعالم 
می کنند و دهیاری نیز آن را به این اداره کل اعالم و مشــاور اداره کل طرح آن را 

تهیه کرده و در اختیارشان قرار می دهد.
  به گزارش ایرنا ؛ وی اضافه کرد: دهیاری روســتا هم مصالح مورد نیاز را برای 
اجرای طرح در اختیار مردم قرار می دهد تا بتوانند ایده خود را برای زیباسازی 
محیط در روستا اجرا کنند، جشنواره ای هم برای انتخاب برترین های این پویش 

برگزار خواهد شد که زمان آن اطالع رسانی می شود  .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان منصوب شد

مشارکت روستاییان هرمزگان در زیباسازی محیط زندگی  خود 

  

گروه خبر // مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: تخلیه و بارگیری انــواع فرآورده های نفتی و 
غیرنفتی در حیطه نظارتی بندر خلیج فارس از ابتدای 
سال جاری تا پایان شهریور ماه امسال به ۲ میلیون 
و ۶۵۹ هزار و ۳۰۸ تن رســید، ضمن اینکه واردات 
کاالهای نفتی در بندر خلیج فارس ۱۰۰ درصد کاهش 

یافته است. 
   حســین عباس نژاد در تشریح کارنامه ۶ ماهه بندر 
خلیج فارس افزود: از این میزان تخلیه و بارگیری، یک 
میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۱ تن مربوط به فرآورده های 
نفتی و ۶۶3 هــزار و ۲۶۷ تن نیز بــه مواد معدنی 
صادراتی اختصاص دارد.وی با اشاره به کاهش ۱۰۰ 

درصدی واردات نفتی در بنــدر نفتی خلیج فارس 
بیان کــرد: این بندر زیرمجموعــه ای از منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایی با رویکرد عمده عملیات 
نفتی محسوب می شــود.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان بیان کــرد: در این دوره زمانی، ۶۹ هزار و 
۲۸۰ تُن فرآورده نفتی از بندر خلیج فارس به صورت 
ترانزیــت و ۸۱ هزار و ۸۵۴ تُن نیز کابوتاژ )حمل و 
نقل ساحلی( شده است.عباس نژاد با بیان اینکه چهار 
شــرکت بخش خصوصی در زمینــه بانکرینگ در 
بندر نفتی خلیج فــارس فعالیت دارند، گفت: حجم 
بانکرینگ در این بندر طی نیمه نخست سال جاری 
۲۹۱ هزار و ۹۷۹ تن بوده که در همســنجی با مدت 

مشابه ســال قبل ۴۶.۸۸ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه حجــم واردات فرآورده های نفتی 
در ۶ ماه گذشــته به رقم صفر رسیده است، افزود: به 
دلیل افزایش توان تولید داخلی، شاهد کاهش ۱۰۰ 
درصــدی واردات این فرآورده ها در همســنجی با 
مدت مشابه سال گذشته هستیم.به گفته مدیر منطقه 
ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی، از ابتدای ســال 
جاری تاکنون، ۶۱۸ فروند شــناور در اســکله های 
تحت نظارت بندر خلیج فارس پهلو گرفته اند که از 
این تعداد، ۴33 فروند مربوط به کشــتی های حامل 
فرآورده نفتی و ۸۱۵ فروند مربوط به شناورهای مواد 
معدنی بوده است.عباس نژاد خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ۱۶ شرکت بخش خصوصی با ظرفیت اسمی 
بیش از ۵3۰ هــزار مترمکعب در این بندر در زمینه 
صادرات، واردات، ترانزیت و ســوآپ فرآورده های 
نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران فعالیت دارند.بندر 
 نفتی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی، دارای ۱۶ پست اسکله نفتی و ۹ پست 
اسکله خدماتی با ظرفیت آبخور متوسط ۷,۵ متر و 
قابلیت پهلودهی به شــناورهایی با تناژ حداکثر ۱۰ 
هزار تن است.به گزارش ایرنا ، در این بندر، عملیات 
جابجایــی انواع فرآورده های نفتــی از قبیل بنزین، 
نفت گاز، نفت کوره، قیر، نفت ســفید، هیدروکربور، 

فورفورال و انواع روغن ها انجام می شود .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

کاهش ۱۰۰ درصدی واردات فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس 

صدور 45 موافقت اصولی برای ایجاد 
تاسیسات گردشگری در هرمزگان 
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ادامه در همین صفحه



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان : 
درگیر یک جنگ ترکیبی و پیچیده هستیم

  گــروه خبــر // اســمعیل جهانگیری در نشســت 
هم اندیشــی و هم افزایی مدیران دستگاه های فرهنگی 
وابسته به  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: درگیر 
یک جنگ ترکیبی و پیچیده هستیم.به گزارش خبرنگار 
دریا، اســمعیل جهانگیری اتفاقات ایــن روزهای میهن 
اسالمی را ناشــی از عدم توجه به عرصه فرهنگی و باز 
بودن راه نفوذ دشمنان کشور به قصد آسیب زدن به ماهیت 
اســالمی و انقالبی دانســت و اهمیت و ماهیت فرهنگ 
اسالمی را مانع سلطه گری و مادیات طلبی برخی افراد 
و عناصر دشمن بیان نمود. وی در ادامه بیان کرد : امسال 
درگیر یک جنگ ترکیبی و پیچیده در موضوع اطالعاتی 
و فرهنگ هستیم و در حوزه هنر ، جایی که می توانستیم 
 خط مقدم این اتفاقات باشــیم بایســت قــوی تر عمل 
 مــی کردیم و جایی برای تخلیه انــرژی جوانان در نظر 
می گرفتیم.در ادامه حجت االســالم والمسلمین حسین 
مهدیــان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اســتان عدم 
توجه به مقوله فرهنگ را یکی از عوامل رویدادهای اخیر 
دانســت و عنوان کرد : باید راهکار مشخصی در حوزه 
فرهنگی در خصوص اقناع مردم ارائه شــود .وی گفت: 
مســایل روز با هم تنیده است و موضوعات فرهنگی را 
نمی توان از حوزه اقتصاد و سیاست جدا دانست.در ادامه 
این جلسه دهقانی مدیر کل حج و زیارت استان هرمزگان 
اظهار داشت : دشمن در پی تخریب بنیاد اعتقادی مردم 
اســت که با بروز شــایعات در جامعه شرایطی به وجود 
آورده اند که برخی را به ســمت آشوب کشاند.در پایان 
جلسه نیز مصوب گردید که جلسات به صورت دوره ای 
تکرار شــود و برنامه های فرهنگی و هنری با مشارکت 
دستگاه های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برکزار شود.
افتتاح دو پروژه گردشگری در بندرعباس

  گروه خبر // معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان از افتتاح دو پروژه 
گردشگری به مناســبت هفته گردشگری در بندرعباس 
خبر داد. به گزارش خبرنــگار دریا؛ فائقه اتابک با بیان 
این مطلب گفت: مجتمع گردشــگری خانه روشــن در 
روستای دشت امام و سفره خانه سنتی زرین در روستای 
ســرخون بندرعباس افتتاح و به بهره برداری رســیدند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی هرمزگان افزود: حجم سرمایه گذاری مجتمع 
گردشگری خانه روشــن ۱۵۰ میلیارد ریال است که با 
افتتاح آن به طور مستقیم برای ۱۴ نفر اشتغال ایجادشده 
است. او ادامه داد: حجم سرمایه گذاری سفره خانه سنتی 
زرین ۵۰ میلیارد ریال اســت که با افتتاح این سفره خانه 
 ســنتی برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم اشــتغال ایجاد

شده است .

خبر

خبری
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سرمقاله

  نقــش و اهمیت کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان در 
هرمزگان همچنان ناشــناخته مانده اســت وبه همین دلیل همچنان 
در پارســیان، بشــاگرد، رودان و کیش هیچ مرکز کانون نداریم و در 
سایر شهرســتان ها به غیراز مرکز اســتان هم فقط یک مرکز کانون 
 فعالیت دارد که بسیار کم اســت و در بندرعباس هم نیاز است در هر 
 محله ای و شــهرکی حداقل یک مرکز کانون باشــد و در شــهرک 
پیامبر اعظم )ص( که هیچ کانونی وجود ندارد، ضرورت دارد با توجه به 
 گستردگی این شهرک، حداقل یک تا دو مرکز کانون راه اندازی شود و

 به همیــن دلیل نیازمند صنایع )در راســتای انجام مســئولیت های 
اجتماعی شــان( و خیران کانون ســاز و کانون یار برای توســعه و 
هدفمندکردن فعالیت ها و برنامه های این نهاد در استان  هستیم.کودکان 
نیاز به مهارت های زندگی دارند و آموزش این مهارت ها در مدارس 
چندان مورد توجــه قرار نمی گیرد که در کانــون پرورش فکری به 
 آمــوزش مهارت های زندگی در قالب های مختلف توجه بیشــتری 
می شود. همه نیاز به هم فکری و یادآوری داریم، در بسیاری از موارد 
وظیفه اصلی خودمان را در قبال آینده فرزندان فراموش می کنیم که باید 
از نگاه تخصص و تعهد گام برداشت و کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان با اندیشه سر و کار داردودر کانون مربیان تالش های ارزنده ای 
دارند که به همین دلیل پدران و مادران هم به کانون اعتماد داشته و کتاب 
 و اســباب بازی های کانون را بدون هیچ نگرانی در دست فرزندانشان 
می دهند و اگر اسباب بازی ها و کتاب های کانونی جایگزین بسیاری 
از اسباب بازی و کتاب های غیرکانونی شوند، بر رشد کودک و نوجوان 
اثرات بهتری دارد .از آن جایی که نگاه تخصصی در تولیدات در حوزه 
کودکان و نوجوان با تولیدات اســتاندارد در ایــن عرصه وجود دارد، 
بســیاری از تولیدات کانون در دنیا حرفی برای گفتن دارد وبایستی از 
این بخش استقبال و حمایت بیشتری شود.بایستی جایگاه واهمیت و 
نقش کانون پرورش فکری در پرورش نســل آینده ساز ایران اسالمی 
تبیین شودتا  صنایع و خیرین مدرسه ساز ومراکز درمانی ساز ، مبادرت 
به ساخت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز کنند؛ زیرا کانون 
نقش بزرگی در آموزش دارد و اگر خواهان جوانان خالق و مستعد و 
اثرگذار در جامعه هستیم، باید در دوران کودکی و نوجوانی، روی آنها 
سرمایه گذاری کنیم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان 
یک مرکز تخصصی کودک و نوجوان محســوب می شود و کسانی که 
عضو کانون بودند، به طور ملموس با این تجربه و تخصص آشنا هستند 
و می دانند در کانون فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی و... می شود که 
در روند تحصیالت و آینده سازی شان اثرات مثبت دارد. در هرمزگان 
برای بهره مندی کودکان و نوجوانان در تمام مناطق استان از برنامه های 
کانون و  برای توسعه کتابخانه ها و تماشاخانه های سیار نیاز به تریلر 
و اتوبوس و... می باشــد ونیاز است در این بخش و همچنین ساخت 
 مراکز کانون، شــهرداری ها، خیرین و صنایع با کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان همراهی کنند. کودکان و نوجوانانی که در معرض 
آســیب های اجتماعی قرار دارند، نیاز به حفاظت و حمایت دارند و 
بهترین مکانی که می تواند از آنها محافظت کند و آینده شــان را تغییر 
دهد، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که بایستی 
به این حوزه توجه بیشــتری شده و از این آینده سازان با یاری خیرین 
وصنایع و... حمایت های بیشــتری شود. صنایع انرژی بر پارسیان در 
شهرستان پارسیان وسایر صنایع ومعادن وبنگاه های اقتصادی استان از 
جمله آلومینیوم المهدی، فوالد هرمزگان، پاالیشگاه های گاز، فوالد کاوه 
کیش، نفت الوان، پاالیشگاه های نفت بندرعباس و نفت ستاره، سیمان 
خمیر، کشتی سازی، شرکت بندری سینا، بنادر و دریانوردی، گمرکات، 
 توانیر، بانک ها، بنیاد مســتضعفان، بنیاد علوی، ســتاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، اموال تملیکی و... می توانند در ســایر مناطق استان اقدام به 
احداث مراکز کانون و خرید وســایل نقلیه و... تماشاخانه های سیار 
 برای فعالیت در روســتاها و محالت محروم نمایند. خیرین وصنایع و

بانک ها و... نیاز است در عرصه کانون سازی و کانون یاری در استان 
نقش آفرینی کنند. شورای هماهنگی بانک ها هم می توانند در این حوزه 
نقش آفرینی کنند و بانک ها کانون ساز وکانون یار شوند. هفته آینده که 
هفته کودک است، بهتر است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان نیز نیازهای کودکان و نوجوانان هرمزگان را در حوزه کانونی 
اطالع رسانی نماید تا مسئوالن، صنایع، خیران، بانک ها و... بتوانند در 
این بخش برنامه ریزی نموده و مشــارکت های الزم را داشته باشند. 
متاســفانه بخش کودک و نوجوان در اســتان مورد غفلت قرار گرفته 
است و وقت بیشــتر کودکان و نوجوانان به بطالت هدر می رود و در 
بســیاری از مناطق هم بدلیل افزایش آسیب های اجتماعی، کودکان و 
 نوجوانان در آسیب های اجتماعی غرق می شوند و اثرپذیری شان باعث 
می شود، آینده شــان تباه می شود. به همین دلیل نیاز است که به این 
بخش توجه بیشتری شود و استاندار هرمزگان نیز به عنوان نماینده عالی 
 دولت در اســتان، برای این حوزه برنامه ریزی بهتری داشته باشند و از 
 ظرفیــت های مختلف بــرای حمایــت از کــودکان و نوجوانان در 
عرصه های مختلف استفاده کنند. اینکه بخشی از کودکان و نوجوانان 
استان هر روزه شاهد معتادانی باشند که در کوچه های محالت شان در 
حال استعمال و تزریق هستند، اثرات سوء بر روح و روان شان خواهد 
گذاشت که این کودکان و نوجوانان بایستی مورد توجه و حمایت بیشتری 
قرار گیرند و از یک طرف محالت بطور کامل پاکسازی شوند واز طرفی 
دیگر برنامه های ویژه کودک و نوجوان در این مناطق اجرا شــود وبه 
همین دلیل نیاز است مراکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در مناطق مختلف استان افزایش یابد که متضمن مشارکت 
خیرین، صنایع، بانک ها و... در این حوزه می باشد. شهرداری ها نیز می 
توانند با کانون پرورش فکری، ویژه برنامه های مستمر در حوزه کودک 
و نوجوان اجرایی نموده و مینی بوس و اتوبوس هایی را شهرداری ها 
و ســازمان حمل و نقل وراهداری هم تریلرهایی را جهت راه اندازی 
تماشاخانه سیار در اختیار کانون قرار دهند تا برنامه های کانون در تمام 
نقاط محروم دور ونزدیک و محالت اجرا شــود . صنایع استان نیز در 
راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان هم بایستی حمایت های 
الزم را از برنامه های حوزه کودک و نوجوان داشــته باشند و یاریگر 
و همراه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان باشــند که 
استاندار هرمزگان و نمایندگان مجلس و شوراها ها می توانند این حلقه 
اتصال باشند تا زمینه رشد کودکان و نوجوانان آینده سازمان فراهم شوند 
واز آســیب های اجتماعی هم نجات یابند. چرا سهم هرمزگانی ها از 
صنایع  فقط آلودگی، ترافیک، گرانی مسکن و... باشد و در حوزه کودک 
و نوجوان نباید نقشی داشته باشند؟ خیرین وبانک هم ضرورت دارد در 
این بخش مشارکت کنند. اداره کل اموال تملیکی هم می تواند بخشی از 
نیازهای تجهیزاتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تامین کند 
تا قشــر کودک و نوجوان استان از آنها استفاده کنند. در یک کالم نباید 
کودکان و نوجوانان استان تنها بمانند؛ زیرا خودشان به تنهایی نمی توانند 

در محاصره آسیب های اجتماعی رشد مثبتی داشته باشند .
   علی زارعی

 گروه خبر //  استاندار هرمزگان گفت: به مردم صنایع ، بانک ها و خیرین ، کانون ساز وکانون یار شوند
نجیب جزیره قشم قول خواهیم داد که انتقام 
قطره قطره خون تمام شــهدای مدافع امنیت 
 و غیرت را خواهیم گرفــت، هم انتقام خون 
شــهید واالمقام »مجتبی امیــری دوماری« 
بسیجی قشــمی و هم خون همه شهیدان بی 
گناهی که جان در حریــم آقا اباعبداهلل )ع( و 

دفاع از حریم والیت گذاشته اند. 
  مهدی دوستی در حاشیه برگزاری آیین تشییع 
و تدفین پیکر مطهر شهید مدافع امنیت »مجتبی 
امیری دوماری«   در آستان مقدس امامزاده سید 
مظفر )ع( شهرستان قشــم اظهار داشت: امروز، 
عاشورای دیگری است این پیکار بین ظلم و شر 
و خیر نبردی ابدی در طول تاریخ بشریت است و 
امروز هم یکی دیگر از این جلوه هاست.استاندار 
هرمزگان اضافه کرد: ما معتقدیم که والیت فقیه 
در امتداد والیت رســول اهلل )ص( است و به این 
ایمان داریم، بنابراین هر گونه ایســتادن در برابر 
حریم والیت فقیه را به همانند ایستادگی در برابر 
والیت رسول اهلل )ص( تفسیر و به همان صورت 
هم با آن برخورد خواهیم کرد.دوستی توضیح داد: 
آنهایی که اکنون علم برداشــته اند و خودشان را 
در کوچه و خیابان ها زحمــت می دهند، اینها 

همه ایادی آمریکا هستند و نباید این دشمن های 
کوچک فرعی، ما را از دشمن اصلی مان شیطان 
بزرگ آمریکای جنایتکار منحرف کند.استاندار 
 هرمزگان گفت: آمریکاییها که تمام این توطئه ها و 
دسیســه ها را از همان روزهای ابتدایی پیروزی 
انقالب شــکوهمند اسالمی چیده و برنامه ریزی 
کرده اند، خودشان به خوبی می دانند که آنروزی که 
این انقالب نهال نو پایی بود هیچ غلطی نتوانستند 
انجام دهند و بعد از این نیز هیچ غلطی نمی توانند 
بکنند.وی یادآور شد، این که گروهک تروریستی 
منافقین آن روزی که جایگاه و ساختار داشت و 
هفده هزار نفر را در کوچه های این مملکت ترور 
می کرد هیچ غلطی نتوانست بکند، اکنون که تبدیل 
به اقلیتی شده که روزی در آغوش صدام است و 
روزی در آغوش رژیم جعلی صهیونیستی است.

دوستی اظهار داشت: ما در دفاع از حریم والیت 
و امنیت مردم همه یکپارچه هســتیم، من پیش 
از اینکه خود را اســتاندار بدانم خودم را بسیجی 
سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان می دانم، بین دولت 
مردمی و نیروهای مســلح خط و مرزی وجود 
ندارد، وقتــی که امنیت ما و امنیت حریم والیت 
مــا به خطر بیافتد مرزی بین مــا وجود ندارد و 

همه ما سربازانی تحت نظر یک فرماندهی واحد 
هســتیم.وی گفت: دشمن این را می دانند و بهتر 
هم بداند که این یکپارچگی و این وحدت در بین 
ما وجود دارد، من دست و بازوی شما بسیجیان، 
نیروی نظامی، انتظامی و امنیتی که در این روزها 
 جانانه یاد و خاطره دفاع مقدس را زنده کرده اید 
می بوســم و از پاســداران انقالب اســالمی و 
 روحانیونی کــه در کنار شــما مدافعان امنیت، 
میدان داری کردند و خودشان را سپر کردند، تقدیر 
و تشــکر می کنم. دوستی اعالم کرد: ما سربازان 
والیت در جمهوری اسالمی هستیم و همه ما در 
دفاع از حریم والیت و فرمانده معظم کل قوا هیچ 
گونه تردیدی نداریم و انتقام خون این شهید واالمقام 
را هم خواهیم گرفت و خدمت خانواده این شهید، 
مردم نجیب قشم و مردم شریف استان هرمزگان 
 عروج عارفانه وی را تبریک و تســلیت عرض

 می کنم و حیف است که در این کارزارهای خیر 
و شــر شــهیدی از این مردم والیت مدار تقدیم 

انقالب و حریم والیت نشــود. بســیجی دالور 
»مجتبــی امیری دومــاری« از مدافعان مردمی 
امنیت شهرســتان قشم که بر اثر حمله وحشیانه 
اشــرار آشوبگر مسلح در شامگاه چهارشنبه 3۰ 
شــهریور ۱۴۰۱ هدف اصابت گلوله قرار گرفته 
بود، شنبه شــب نهم مهر ۱۴۰۱ پس از ۱۰ روز 
بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 
به علت شــدت جراحت وارده به فیض شهادت 
نائل شــد.این شــهید مدافع امنیت از بسیجیان 
عضو بسیج هنرمندان این شهرستان و متولد سال 
۱3۶۷ و دارای یک فرزند ۶ ســاله و یک دختر 
۹ ماهه بود.به گزارش ایرنا، اغتشاشــگران عصر 
و شامگاه چهارشنبه 3۰ شهریور ۱۴۰۱ با هدایت 
عوامل ضد انقالب خارجی به دفتر امام جمعه این 
شهرستان و چند ساختمان دیگر حمله کردند و به 
اموال عمومی نیز آسیب رساندند.این افراد همچنین 
با حمله به نیروهای مدافع امنیت و نیروهای فراجا 

موجب مجروح شدن شماری از آنها شدند .

استاندار هرمزگان : 

انتقام خون شهدای مدافع امنیت 
را خواهیم گرفت

 آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد  
بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

 

گروه خبر // مدرس گردشگری، محقق و مدرس غذای ملل 
گفت: بسیاری از غذاهای اصیل هرمزگان فراموش شده اند که 
اکنون می توانم از حدود ۸۰ غذای فراموش شده نام ببرم و به 
احتمال فراوان تعداد غذاهای فراموش شده بیش از این ها بوده 

که باید نسبت به معرفی آن ها اقدام شود. 
   علی مهتدی اظهار داشت: از سویی سایر کشورها درحال ثبت 
جهانی خوارک هرمزگان به نام خودشان هستند که می توان به 
اقدام امارات در ثبت جهانی هواری مرغ و ماهی با نام مجبوس 
یاد کرد.وی ادامه داد: کشــور عمان هــم درحال تالش برای 
ثبت جهانی نان توموشی است که سابقه پخت آن به یکهزار تا 
یک هزار و ۵۰۰ ســال پیش در مغ بریمی میناب باز می گردد.
وی یادآور شــد: این درحالی است که بسیاری از هرمزگانی ها 
حتی نام غذاهایی مانند برنج دیشــو یا کله جوش ســوراغ را 

نشنیده اند و در راستای معرفی این غذاها تالش داریم جشنواره 
خوارک ملل )جاده ادویه( را در اواخر پاییز و اوایل زمســتان 
ســال جاری در بندرعباس برگزار کنیم.مدرس گردشگری و 
محقق و مدرس غذای ملل اشــاره کــرد: هدف از این کار هم 
معرفی غذاهای هرمزگان بــه مردم و تالش برای ثبت جهانی 
آن ها اســت که امیدواریم هر چه سریع تر مجوز آن با پیگیری 
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان توسط 
وزارت میراث فرهنگی صادر شــود.وی با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه اکســپو در امارات، گفت: این جشنواره برای امارات 
دستاوردهای بسیاری داشت و توانست بسیاری از آثار و اداب 
و ســنن را ثبت جهانی کند و امیدواریم با برگزاری جشنواره 
خوراک در بندرعباس بتوانیم چنین اقدامی برای هرمزگان انجام 
دهیم.مهتدی افزود: بنابراین هدف از تالش برای برگزاری این 

جشــنواره معرفی غذای هرمزگان به خود مردم و سپس ثبت 
جهانی غذاهای هرمزگان است و همچنین تالش داریم با دعوت 
از نماینده یونسکو این شهر را به عنوان شهر خالق غذا معرفی 

کنیم.
   وی اضافه کرد: اکنون شــهر رشت به عنوان شهر خالق غذا 
شــناخته می شود و توانســته ۱۷۰ غذای خود را ثبت جهانی 
کند و چنانچه بندرعباس هم شــهر خالق غذا شود آورده های 
بسیاری خواهد داشت و سپس جشنواره خوارک یا جاده ادویه 
را می توان به صورت ساالنه برگزار کرد.به گزارش ایرنا ؛ مدرس 
گردشــگری و محقق و مدرس غذای ملل اضافه کرد: در نظر 
داریم از سفرای کشورهایی هم ذائقه مانند عمان، امارات، قطر و 
هند و وزرای این کشورها و همچنین استان های ساحلی کشور 

برای شرکت در جنشواره دعوت کنیم .

ضرورت معرفی ۸۰ غذای اصیل و فراموش شده هرمزگان 

پشت پرده سیاست 

  
جماران خبر داد: »امجد امینی« پدر مهسا امینی ضمن تکذیب برخی اظهارات منتسب به 
وی که نوشته بودند »رئیس جمهور از خانواده ما دلجویی نکرده است« به ایرنا گفت که 
رئیس جمهور در تماس با من، ضمن »احوال پرسی و دلجویی از بنده و خانواده« تاکید 

کرد که »دستور پیگیری سریع پرونده« را صادر کرده است.
 تابناک نوشــت : عزت ا... ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نوشــت: کومله و دموکرات و منافق کیلو چند؟ اجماال مشــغول بچه های دهه هشتادی 
خودمان شدیم. آن ها را درک نمی کنیم و آن ها هم ما را نمی فهمند. آن ها را دریابیم و عقب 

ماندگی ها و غفلت ها را جبران کنیم.
 الف نوشت : سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس گفت: تا امروز دوبار از 
خانواده مهسا امینی برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت شده است اما خانواده امینی 
تاکنون نپذیرفته اند که در جلســات مجلس حضور یابند. علی حدادی با اشاره به اخبار 
منتشــر شده در خصوص حضور خانواده امینی در جلسه کمیسیون امورداخلی کشور و 
شــوراها، بیان کرد: تاکنون کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها دوبار از خانواده خانم 
»مهسا امینی« دعوت کرده تا در جلسه کمیسیون حضور یابند اما خانواده امینی به جلسه 

کمیسیون نیامدند و به ما اعالم کردند که وکیل گرفته اند.
سید حسن خمینی : اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد

در پی ســخنان رهبر معظم انقالب در باره حوادث روزهای اخیر در کشــور، سید حسن 
خمینی بیانیه ای را منتشــر کرد که دربخشی از آن آمده است: »تردید نباید داشت که بین 
»اعتراض« که حق قانونی هر شــهروند است، با »اغتشــاش« که ریشه در دسیسه های 
دشمنان مردم دارد، تفاوت وجود دارد. اعتراض، نشان زنده بودن جامعه ای است که برخی 
از آسیب ها را بر نمی تابد، ولی آشوب و هنجارشکنی -آن هم وقتی توسط رسانه هایی 
عاری از دلســوزی برای ملت ایران بر آتش آن دمیده می شــود- ثمره ای جز حاکمیت 
افراطی گری  یا هرج و مرج ندارد. فراموش نکنیم که رسانه هایی که امروزه میدان دار ایجاد 
شقاق در میان ما شده اند یا تاریخی سراسر دشمنی با ما دارند یا از جایی ارتزاق می کنند که 
همواره ایران و ایرانی را ضعیف و زبون خواسته است. ما چاره ای نداریم جز این که همراه و 
همدوش یکدیگر زندگی کنیم. همه ما با هر سلیقه و نگاهی، یک ملت ایم؛ با سالیق متفاوت 
و با هدفی واحد. سربلندی کشورمان، با زندگی مسالمت آمیز با هم و ایستادگی در مقابل 
آنان که ذلت ما را می خواهند محقق می شود. باید با هم گفت و گو کنیم؛ جناح ها با مردم و 
حاکمیت با آنانی که دیگر گونه می اندیشند. و صد البته تردید نکنیم که ستیز با دین و جنگ 
با  آن چه در منظر مردم »ارزش دینی« شناخته می شود، همانند جنگ با آزادی و رفاه به 
یک اندازه ابتر و ناممکن است.« گفت و گو تنها راه برون رفت از بن بست های اجتماعی 
است. روشن است که ما با اعتراض هایی یک دست مواجه نیستیم  و هر از چندگاه، گروهی 
کوچک یا بزرگ با سلیقه ای متفاوت ممکن است نسبت به سیاستی  یا رفتاری معترض 
باشد. در این جامعه، چه معترضین و چه بدنه   حاکمیت گریزی از این ندارند که به گفت و 

گو با تمام شرایطش، که معقول ترین راه اصالح است، تن در بدهند ./ جماران

تازه های مطبوعات
اعتماد- شنیده ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش 
قیمت محصوالت شــان را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند، سال هاست شرکت های داخلی 
خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت 
خودرو پیدا کرده اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و اکنون 

نیز ستاد تنظیم بازار خواستار گران تر شدن تولیدات خود هستند.
 وطن امروز- حوادث تلخ هفته های اخیر ، امکان تعامل جامعه با دولت را کاهش داد و 
حتی مســدود کرد .نجات اجتماعی ایران در گرو احیای مراجع معتبر و مسئولیت پذیری 

است که در سال های اخیر به شدت ضعیف شده اند. 
 اطالعات - قطع اینترنت یکی از ضایعات بزرگ ملی برای کشور است زیرا صدها هزار 
جوان ما را بیکار می کند، نظام ســالمت کشــور را مختل می کند، تجارت خارجی را در 
مخاطره قرار می دهد و از همه بدتر چهره نامناســبی از کشور ما در جهان ترسیم می کند. 
گرهی که با بی تدبیری در ســه هفته اخیر در کشــور پیدا شده، با سرانگشت تدبیر قابل 
گشودن است. نگذاریم این گره کور شود و نیروهایی را که برای سازندگی و رونق تولید 

در کشور باید به کار گرفته شوند، راهی کوچه و خیابان کنیم.
 کیهان - بعضی از بازیگران، خوانندگان و فوتبالیســت ها به تازگی و به ویژه در هنگامه 
فتنه، مطالبی را با کلیدواژه مشترک همراهی با مردم منتشر کردند. فارغ از هدف و جهت 
این کلیدواژه و این که به چه مناســبتی منتشــر شده ، همراهی این طیف از سلبریتی ها با 
»مردم« نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه به یک تناقض و به قول سریال شب های برره، فعل 

معکوس تبدیل شده است! 
صبــح نو - اختالف میان قالیباف و پایداری ها تازگی ندارد، اما به نظر می رســد بعد از 
اتفاقات اخیر در فضای سیاســی و اجتماعی کشــور، این اختالفات تشدید شده است. 
مرزبندی قالیباف با تندروها ورای تاکتیک های سیاسی است و رئیس مجلس در برهه های 
مختلف ثابت کرده که در نسبت با رادیکال ها دچار گسل اندیشه ای و گفتمانی است و به 

هیچ صورتی نمی تواند با آن ها همنشینی پیشه کند.
انعکاس

رجا نیوز خبرداد:  هواپیمایی ماهان در واکنش بــه  ادعای بمب گذاری در پرواز تهران-
گوانگــژو اعالم کــرد :خلبان به محض اطــالع از احتمال بمب گــذاری در پرواز مراتب 
 را بــا مرکز مراقبت در میان می گذارد و به تشــخیص مرکز کنترل عملیات ماهان مبنی بر 
 ساختگی بودن این ماجرا و امنیت کامل پرواز به مسیر خود ادامه می دهد.به نظر می رسد طرح چنین 
گزارش هایی در شــرایط کنونی بین المللی صرفاً با هدف برهم زدن امنیت و آرامش روانی 

مطرح شده است. این پرواز  در زمان مقرر در سالمت کامل به زمین نشسته است.
 عصرایران نوشت : شرکت کشتیرانی دریای خزر ضمن تکذیب خبر توقیف شناور ایرانی، 
اعالم کرد: شناور ایرانی که از مبدأ بندر انزلی عازم بندر آکتائو قزاقستان بوده، به دلیل بدی 

شرایط جوی مجبور به توقف موقت در یکی از بنادر باکو در کشور آذربایجان شده است .

  

  

آگهی حصروراثت
احترامــاً مفــروز مــی دارد خواهان عباس 
دمــن فرزند رمضان با هویــت کامل به این 
شــورا مراجعه نمودند و اشــعار داشــتند 
شــادروان رمضان دمن فرزند علی به تاریخ 
1401/02/11 به رحمت ایزدی پیوســت و 

وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- فاطمه امانی فرزند محمد متولد 1348/6/15 به ش ش 510 همســر 
مرحوم . 2- ســعید دمن فرزند رمضان متولــد 1377/10/28 به ش ش 

3430331590 فرزند مرحوم .
 3- سکینه دمن فرزند رمضان متولد 1370/8/13 به ش ش 4700028221 

فرزند مرحوم  . 
4- عباس دمن فرزند رمضان متولد 1375/02/5 به ش ش 4700057343 

فرزند مرحوم .
5- هاشم دمن فرزند رمضان متولد 1371/8/29 به ش ش 4700036052 
فرزند مرحوم .و دیگر وراثی ندارد . لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را 

به این شورا ارسال فرمایید . 
عباسیان  - شورای حل اختالف شعبه 3 پارسیان 

آگهی حصروراثت
احتراما به اســتحضار می رســاند خواهان 
یعقوب کنعانــی فرزند علی با هویت کامل 
به این شورا مراجعه نمودند و اشهار داشتند 
شادروان علی کنعانی فرزند عبداله به تاریخ 
1400/9/9 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث 

وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- یعقوب کنعانی فرزند علی متولــد 1352/6/1 به ش ش 540 فرزند 
مرحوم .2- حلیمه کنعانی فرزند علی متولد 1361/8/20 به ش ش 175 

فرزند مرحوم . 
3- ســلمان کنعانی فرزند علی متولد 1365/8/21 به ش ش 40 فرزند 
مرحوم . 4- حواء کنعانی فرزند علی متولد 1349/11/1 به ش ش  503 

فرزند مرحوم .
5- لیال کنعانی فرزند علی متولد 1367/9/20 به ش ش 165 فرزند مرحوم 

 .
6- مریــم کنعانی فرزند علی متولــد 1355/8/16 به ش ش 583 فرزند 

مرحوم . و دیگر وراثی ندارد  .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید 

محمد عباسیان 
شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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۵۰ درصد جنگل های کرمان آفت زده است
  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری کرمان گفت: ۵۰ درصد جنگل های طبیعی این استان 
آلوده به آفت شــده که یک تهدید به شــمار می رود. به گزارش 
خبرنگار دریا، مهدی رجبی زاده در جریان آیین معارفه سرپرست 
منابع طبیعی بم، مساحت جنگل های دچار آفت این شهرستان را 
نیز حدود ۴۰ درصد برشمرد و افزود: جنگل های طبیعی به علت 
بارش کم باران طی سال های گذشته به آفت و بیماری آلوده شده 
اند که تهدیدی برای منابع طبیعی است.وی خاطرنشان کرد: به دلیل 
اینکه مبارزه با آفت ها و بیماری جنگل ها سخت و هزینه بر خواهد 
بود تنها بر روی ۱۵ درصد از جنگل های بم کار انجام شده است.

وی بیان کرد: سال گذشته برای حفاظت از درخت های بنه و بادام 
کوهی در جنگل های طبیعی منطقه ِدهبَکری شهرستان بم کارهای 
خوبی انجام شــده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
کرمان در ادامه اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در اجرای 
طرح کاداستر اراضی ملی یا همان حدنگاری و اخذ اسناد تک برگ 
در سطح شهرستان بم صورت گرفته است.وی بیان کرد: طی ۲ ماه 
آینده مالکیت دولت و اشــخاص تثبیت و این طرح به طور کامل 
اجرایی می شــود.این مسئول با اشــاره به طرح های آبخیزداری 
در اســتان افزود: در کرمان نزدیک به ۱۸ درصد کار آبخیزداری 
انجام شده و شهرســتان بم به علت اینکه این منطقه سیل خیز و 
 مستعد اجرای طرح های آبخیزداری است نیز نزدیک به همین عدد 
طرح ها اجرا شــده که آمار بسیار پایینی است.رجبی زاده اظهار 
امیدواری کرد که هرچه سریعتر اعتبار الزم برای اجرای طرح های 
آبخیزداری تامین و کار بسرعت انجام شود.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان کرمان تاکیدکرد: سال گذشته برای مقابله با 
بیابان زدایی حدود 3۰۰ هکتار از عرصه های بیابانی شهرســتان 
بم نهال کاری شد. وی گفت: در شرق استان کرمان نیز سال گذشته 
 با احتساب اعتبار مالچ پاشــی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در امر 
بیابان زدایی هزینه شد.به گفته رجبی زاده کارهای آبخیزداری بزرگی 
در شهرستان ریگان و حوزه های مشرف بر شهرستان فهرج در حال 
انجام است به طور مثال در ریگان حدود ۲۰ میلیارد تومان قرارداد 

داریم و پیمانکار در حال فعالیت است.
آغاز ساخت ۲۰ واحد مسکونی 

برای خسارت دیدگان سیل اخیر در یزد 
  علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // کلنگ ساخت 
۲۰ واحد مســکونی برای خسارت دیدگان ناشی از سیل اخیر به 
 همت خیرین و با حضور اســتاندار و جمعی از مسووالن در یزد به 
زمین زده شد. به گزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی در حاشیه 
آئین آغاز عملیات اجرایی این واحدها گفت: در پی بارندگی  اخیر و 
وقوع سیل ضمن رهن منزل برای خانواده های آسیب دیده از سیل، 
اقدامات و فعالیت های الزم توسط دستگاه های خدمات رسان و 
مجموعه های مختلف انجام شد.وی با اشاره به آواربرداری واحدهای 
تخریب شــده و قرارگیری تعدادی از واحدها در آســتانه ساخت 
 مجدد، اظهارداشت: به همت شهردار یزد پروانه ساخت این منازل در 
کوتاه ترین زمان ممکن صادر و زمینه آغاز عملیات اجرایی ۲۰ منزل 
مسکونی خسارت دیده از سیل فراهم شد.استاندار یزد در ادامه نوید 
آغاز عملیات اجرایی ساخت سایر خانه های آسیب دیده از سیل، 
در آینده ای نزدیک را داد و تصریح کرد: به همت خیرین نیک اندیش 
و با بهره مندی از امکانات دولتی و ســایر ظرفیت های موجود در 
 استان، منازل سیل زده ای که صاحبان آن ها به هیچ عنوان به لحاظ 
بنیه مالی امکان ســاخت مجدد منزل را نداشــتند، را ساخته و در 
اختیار آن ها قرار خواهیم داد.فاطمی با اشاره به پرداخت ۵۰ میلیون 
تومان وام بالعوض و ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه و ۲۰۰ 
میلیون وام عادی به سایر صاحبان خانه های خسارت دیده از سیل، 
خاطرنشان کرد: وام ها دارای تنفس سه ساله و با دوره بازپرداخت 
۱۵ ساله است.وی در بخش دیگری از سخنانش به تحویل تحهیزات 
و لوازم منزل به خســارت دیدگان از ســیل اشاره و تاکید کرد: به 
مرور زمان تالش می کنیم ابعاد مختلف ســیل جمع و خسارت ها 
پرداخت شود.استاندار یزد خاطرنشان کرد: تا آخرین لحظه در کنار 
مردم خواهیم بود و مجدانه پیگیری های الزم برای حل مشکالت 

را انجام می دهیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد 

تکمیل پروژه های نیمه تمام نفتی و صنعتی در خوزستان 
  حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده اهواز در مجلس 
شورای اسالمی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام نفتی و صنعتی در 
خوزستان تاکید کرد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید کریم حسینی، 
با تاکید بر تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی و نفتی در خوزستان 
اظهار کرد: پروژه های صنعتی و نفتی نیمه تمامی در خوزســتان 
وجود دارد که تکمیل آن ها می تواند به حل مشــکل بیکاری و 
افزایش تولید و توســعه در کشور کمک کند.وی افزود: متاسفانه 
علی رغم وجود این ظرفیت های بسیار خوبی که می تواند به توسعه 
خوزستان کمک کند اما تکمیل این پروژه ها تاکنون مورد توجه 
دولت قرار نگرفته اند. امیدواریم از این پس شــاهد توجه جدی 
به اجرای این طرح های بســیار مهم در خوزستان باشیم.نماینده 
اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: در حوزه نفت پروژه های 
بسیار خوبی در میادین نفتی اهواز وجود دارد که می توانند فرصت 
اشتغال بسیار خوبی برای جوانان خوزستانی ایجاد کنند و به نوعی 
سریع ترین راه حل برای حل مسئله اشتغال استان هستند. تکمیل 
این پروژه های نفتی برای بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی می کند.

حسینی عنوان کرد: پروژه میدان نفتی کوپال و همچنین پروژه هایی 
که در میادین نفتی غرب کارون هستند باید هرچه سریع تر تکمیل 
و به مرحله اجرا درآینــد.وی در پایان گفت: همچنین در حوزه 
صنایع از جمله صنایع فوالدی، پروژه کارخانه فوالدسازی اهواز 
متاسفانه مدت هاست که بر زمین مانده است و علی رغم واگذاری 

به پیمانکار اما هنوز اجرایی نشده است.

خبری
سرویس  جعفری  ابوالحســن   ســید 
اســتان ها // استاندار بوشهر از افزایش 
اعتبارات ارزش افزوده اســتان خبر داد 
و گفت: این اعتبارات از ۲ هزار میلیارد 
تومان ســال قبل، به شش هزار میلیارد 
تومان در سال جاری افزایش یافته است. 
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد 

محمدی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان بوشهر خدمت در راه خدا 
و مجاهدت را سبب موفقیت و تسریع در 
انجام کارها دانست و اظهار داشت: منابع 
اعتباری ارزش افزوده با پیگیری های انجام 
شــده و با ابتکار و تالش دولت و مجلس 
انقالبی افزایش یافته است.وی با قدردانی 
از تیم اقتصادی استان بوشهر در توجه به 
طرح ها، منابــع اعتباری و برنامه ها افزود: 
تیم اقتصادی اســتان بوشــهر با وحدت، 
همبستگی، دقت، هوشیاری و تصمیم گیری 
درســت تحول مهمی ایجاد کرده اســت.
استاندار بوشهر با بیان اینکه امسال منابع 
اعتباری قابل توجهی با اتحاد و همبستگی 
مجموعه تخصیص یافته است تصریح کرد: 

منابع ارزش افزوده در سال جاری نسبت به 
سال گذشته 3 برابر افزایش یافته که می تواند 
تحول شگرف در توســعه زیرساخت ها، 
عمران و آبادانی و اشتغال زایی ایجاد کند.

محمدی زاده با اشــاره به اینکه اعتبارات 
ارزش افزوده برای توســعه زیرساخت ها، 
عمران آبادانی شهرها و روستاها در اختیار 
شهرداران و دهیاری ها قرار می گیرد گفت: 
این اعتبارات از ۲ هزار میلیارد تومان سال 
قبل، به شش هزار میلیارد تومان در سال 

جاری افزایش یافته است.وی با بیان اینکه 
امسال ۴ هزار میلیارد تومان بیش از سال 
گذشته منابع از محل ارزش افزوده به استان 
بوشهر اختصاص یافته است خاطر نشان 
کرد: این اعتبارات باید به عمران، آبادانی، 
اشــتغال زایی در شهرها و روستاها تبدیل 
شود.استاندار بوشهر اضافه کرد: شهرداران و 
دهیاران در برابر هزینه کرد این میزان اعتبار 
مســئولیت دارند و باید در اجرای طرح ها 
به اشــتغال منطقه کمک کنند.محمدی زاده 

توسعه زیرساخت های گردشگری را مورد 
تأکید قرار داد و بیان کرد: در مدت 3.۵ ماه 
بیش از ۸.۵ میلیون گردشگر و مسافر وارد 
استان بوشهر شدند که باید زیرساخت های 
گردشگری برای رفاه مسافران توسعه داده 
شود.وی توجه ویژه به اشتغال و کارآفرینی 
را مــورد تأکید قرار داد و خاطر نشــان 
کرد: توجه به 3 حوزه سالمت، فرهنگ و 
ورزش مورد توجه قرار گرفته شود و هزینه 
کرد اعتبارات یاد شــده در حل مشکالت 

شهرها و روســتاها باید اثربخش باشد.
استاندار بوشهر به اهداف دشمن در ایجاد 
اغتشاش در کشور پرداخت و تصریح کرد: 
کفار، دشمنان، معاندان، منافقین، مزدوران 
داخلی با اتحــاد و تمام توان علیه انقالب 
و نظام اسالمی توطئه و اغتشاش می کنند 
که باید در برابر این توطئه ها نقش سازنده 
خود را ایفا کنید.محمدی زاده افشــاگری 
چهره دشمنان، کفار و معاندان نظام اسالمی 
را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: باید در 
شناســاندن چهره و اهداف دشمنان نظام 
اسالمی از هیچ کوششی فروگذاری نشود و 
دفاع از اقتدار نظام، امام راحل، رهبر معظم 
انقالب، والیت و خون شهدا یک ضرورت 

است.

استاندار بوشهر :

اعتبارات ارزش افزوده بوشهر سه برابر شد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد از تشــکیل شورای توســعه گردشگری در 
شهرستان های این استان با هدف توسعه بهتر این 

حوزه و رفع مشکالت آن خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهران فاطمی در نشست 
شورای توسعه گردشگری اســتان با بیان اینکه این 
 امــر همچنین با هدف کمک به بخش گردشــگری 
مناطق اســتان انجام می شــود افزود: شورا در همه 
شهرســتان ها و با ریاســت فرمانداران و همچنین 
دبیری یک نفر از بخش خصوصی و حضور شهردار 
و رئیس شورای شهر منطقه و دیگر مدیران تشکیل 
خواهد شد و قطعا نقش مهمی در رفع مشکالت بخش 
گردشگری در شهرستان خواهد داشت. استاندار یزد 
گفت: گردشگری از مهمترین موضوعات استان یزد 
است که از ابتدای فعالیت اینجانب در راس فعالیت ها 
قرار گرفته و یکی از مواردی است که توسط ریاست 
محترم جمهور در حکم اینجانب ابالغ شده است.وی 
ادامه داد: شورای توسعه گردشگری که امروز هفتمین 
نشست آن برگزار می شود در راستای ابالغیه ریاست 
جمهور و اقدامات در این راستا است که نقش محوری 
را دارد.فاطمی گفت: گردشــگری معنوی - مذهبی 
 نیز یکی از ظرفیت های مهم اســتان یزد است که در 
ســال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و به عنوان 
پایلوت در استان یزد اجرایی می شود.استاندار یزد با 
اشاره به ظرفیت اتاق بازرگانی و صنایع جهت کمک به 
بخش گردشگری گفت: متاسفانه بیش از ۷۷ صنعت و 
موسسه دارای کارت بازرگانی از خارج استان هستند 
که همین باعث شــده هزینه ها در استان دیگر انجام 
شود و بخش گردشگری با مشکل مواجه باشد.فاطمی 
ادامه داد: طبق مصوبات قانونی که در این راستا وجود 

دارد این بخش می تواند در راستای تکالیف مالیاتی 
مورد حمایت صنایع قرار گیرد و بخش گردشــگری 
استان یزد در راســتای همین مصوبه و با هماهنگی 
اتاق بازرگانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت و باید 
هر گونه هزینه صنایع و معادن در همین استان باشد.

استاندار یزد ضمن گالیه از برخی از واحدهای اداری 
استان که در این رابطه مماشات داشته و آنگونه که باید 
پیگیر حقوق اجتماعی صنایع و معادن نیستند گفت: 
نباید بگذاریم حق مردم ضایع شود و هدف از دورهم 
جمع شدن ما این است که برای مردم کار کنیم و برای 
هدف ها باید از پشــت میز حرکت کرده و به صورت 
عملیاتی اقدام کنیم و دولت ســیزدهم چنین مدیرانی 
می خواهد.احمد آخوندی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان یزد، فرمانداران 
شهرستان های مهریز، اشــکذر، خاتم ، ابرکوه و یزد 
نیز پیشنهادات خود را مطرح کردند؛ همچنین مقرر شد 
جهت برگزاری چهارمین کنگره گردشگری معنوی - 
مذهبی با میزبانی استان یزد پیگیری های الزم صورت 
گیرد و با مشارکت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری یزد و دیگر ارگان ها برگزار شود.

استانداریزد خبر داد 

 تشکیل شورای توسعه گردشگری در شهرستان های استان یزد

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // مدیرکل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی کرمان گفت: 
یکسری از صنایع غذایی در کشور که شبکه 
بهداشت باید تک تک آنها را کنترل می کرد از 
فهرست مشاغل خانگی حذف شده است و این 

موضوع ربطی به استان ندارد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ در نشست کارگروه 
رفع موانع تولید شهرستان بم که از قطب های مهم 
تولید خرما در کشور به شمار می رود افزود: به 
طور مثال بسته بندی خرما جزو مشاغل خانگی 
از لحاظ بهداشــتی قابل کنترل نبوده است.وی 
در ادامه با تشــریح وضعیت این شهرستان و 
استان در بحث اشتغال و تسهیالت این بخش 
خاطرنشــان کرد: در حوزه مشــاغل خانگی 
اعتباری براســاس عملکرد سال های گذشته، 
 اســتعدادهای شهرســتان و درجه محرومیت 
تقسیم بندی شده و به شهرستان ها ابالغ شده 
که برای شهرستان بم مبلغ چهار میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان به مرحله ابالغ رسیده است.به گفته 
وی اگر شهرستانی بتواند تا پایان مهرماه اعتبار 
ابالغ شده را جذب کند از محل سهمیه شناور نیز 
مجدد مبلغی برای آن شهرستان اختصاص پیدا 
خواهد کرد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان اضافه کرد:  با توجه به اینکه هنوز 
تا پایان مهر ماه ۲۰ روز دیگر باقی اســت اما 
شهرستان بم توانسته تمام اعتبار را جذب کند 
به همین دلیل مبلغ یک میلیارد تومان دیگر به 
سهمیه شهرستان بم اضافه خواهد شد.مصباح 
تاکیدکرد: اگر طرح های پشــتیبان خوب ارایه 
شود از محل تسهیالت مشاغل خانگی استان 
نیز  تســهیالتی به شهرســتان اختصاص پیدا 
خواهد کرد.وی گفت: البته در بحث مشــاغل 
خانگی تجربه پرداخت تســهیالت از ۲۰ سال 
قبل داریم اما متاسفانه ماندگاری شغل در برخی 
از تســهیالت نبوده و بعد از دریافت تسهیالت 
 شــغل از بین رفته اســت.مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان کرمــان توضیح داد: 

پشتیبان  ها سازوکار تولید را بلد هستند و بازار 
را می شناسند به همین دلیل تاکید می کنیم مشاغل 
ایجاد شده در حوزه مشاغل پشتیبان باشد.وی 
 بیان کرد: بسیاری از مشکالت مشاغل خانگی، 
نداشــتن اتصال تولید به بازار مصرف است اما 
پشــتیبان ها این مشکل را ندارند که مواد اولیه 
ارزان قیمــت را تهیه می کنند، بــازار فروش 
مناســب را می دانند و ماندگاری کارهایشان 
افزود: شهرستان  باالست.مصباح همچنین  نیز 
بم تنها 3۴ درصد از تعهد اشــتغال امســالش 
را محقق کرده اســت و از نظر درصد ثبت در 
سامانه رتبه خوبی ندارد.وی بیان کرد: در سال 
جاری تعهد اشــتغال این شهرستان سه هزار و 
۴۱۷ نفر اســت که از نظر تعداد افراد ثبت در 
ســامانه رتبه ششم را در اســتان دارد.مصباح 
خاطرنشــان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان کرمان سال گذشته با ایجاد ۵۰ 
هزار شغل ۱۲3 درصد ایجاد اشتغال داشت که 
رتبه اول کشور را به دســت آورد و به همین 
نسبت میزان بیکاری ما ۲.۵درصد کاهش یافت.

وی افزود: در ســال جاری تعهد ما ۱.۵ برابر 
شــد و به ۶۰ هزار و3۷۴ نفر رسید که بخشی 
از آن به رفع عامل کرونــا و دیگری افزایش 
تسهیالت مربوط است زیرا این موارد زنجیروار 
به یکدیگر متصل هستند.مصباح اظهارداشت: 
بخش اعظمی از اشــتغال ایجاد شده در نیمه 
دوم رخ می دهد اما اگر به نسبت بخواهیم نگاه 
کنیم شهرســتان بم از متوسط پایین تر است.

 مدیرکل تعاون کرمان همچنین در مورد بحث 
خدمت رسانی دستگاه های دولتی گفت: شرایط 
کشور به گونه ای اســت که روی جزیی ترین 
مســایل و موضوعات ذره بین می گذارند و 
آن ضعف را صدبرابر نشــان می دهند تا موج 
نارضایتی را به این شکل به تصویر بکشند.وی 
افزود: هیچ کدام از رسانه های خارجی به اندازه 
یک کارمند بداخــالق و ناکارآمد برای ایجاد 

نارضایتی، کارآمدی نخواهد داشت .

توسط مدیرکل کار کرمان اعالم شد

توضیح درباره حذف برخی صنایع غذایی 
از فهرست مشاغل خانگی

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // رئیس 
کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه دشمن از 
طریق فضای مجازی احساسات پاک جوانان کشور 
را به بازی گرفته است، گفت: نوجوانان و جوانان 
نباید تحت تاثیر فضاسازی رسانه ای دشمنان این 

مرز و بوم قرار گیرند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ غالمعلی دهشیری در 
بازدید از بند بازداشــتی های حوادث اخیر گفت: 
دشمن، دشمن است و از هر فرصتی برای ضربه زدن 
به این نظام استفاده و اکنون نیز با سوء استفاده از فوت 
مهسا امینی به دنبال ضربه به نظام و تجزیه ایران به 
قومیت های مختلف است.وی اجرای مدل سوریه و 
ایجاد آشــوب و هرج و مرج و ناامنی را از اهداف 
دشــمن برشــمرد و اظهار کرد: نوجوانان وجوانان 
باید هوشیار باشند و بدانند که دود هرگونه هرج و 
مرج طلبی اول به چشــم خود و خانواده های آنان 
و سپس جامعه می رود.دهشیری با اشاره به تأثیر 

فضای مجازی بر روح و روان نوجوانان و جوانان، 
تصریح کرد: عده ای معلوم الحال تالش می کنند با 
استفاده از ظرفیت فضای مجازی اهداف شوم خود 
 را دنبال کنند.وی به موضــع گیری های برخی از 
چهره ها و شــخصیت ها در حوادث اخیر اشاره و 
بیان کرد: نوجوانان و جوانان باید در انتخاب الگوهای 
 خود دقت کنند چرا که تاریخ این کشــور شــاهد 
رشــادت ها و نام آوری جوانان و بزرگان بسیاری 
بوده که تا ابد در تاریخ ماندگار خواهند بود.دهشیری 
بر اهتمام جوانان به مطالعه و تفکر در تاریخ انقالب، 
کشور و زندگینامه شهدا تاکید کرد و گفت:  بررسی 
اغتشاشات صورت گرفته نشان از تغییر در ماهیت 
و برنامه های دشــمنان برای ضربــه به این نظام و 
انقالب دارد.وی تصریح کرد: در سال ۷۸، فتنه با رمز 
فرهنگی آغاز شد، در سال  ۸۸ پس از انتخابات و 
با رمز قدرت سیاسی شکل گرفت، در سال ۹۸ این 

فتنه با رمز اقتصادی و ناشــی از گرانی بنزین بود و 
در ادامه همه به اغتشاش رسید، اما در سال ۱۴۰۱ 
از همان ابتدا اعتراض ها  به شــکل اغتشاش و در 
قالب تخریب اموال عمومی و خصوصی به بهانه فوت 
»مهسا امینی« و شفاف با طرح موضوع حجاب و با 
نشانه گرفتن آرمان های بنیادین این انقالب در دستور 
کار قرار داشت.رئیس کل دادگستری استان گفت: در 
گذشته اغتشاشات از کف خیابان شروع و به فضای 
رسانه ها کشیده می شد اما اکنون از فضای مجازی 
شــروع و به فضای حقیقی کشیده شده است.وی با 
بیان اینکه علیرغم وجود کاستی ها و مشکالت در 
درون کشور باید روحیه پیشرفت و امید را در جامعه 
تقویت کرد، افزود: باید فضای نقد و انتقاد در جامعه 
فراهم شود و در این مسیر دانشگاه ها باید پرچمدار 
جریان نقد آزاد، منصفانه همراه با ارائه راهکار باشند.
دهشیری افزود: در سایه انتقاد و اعتراض و تضارب 
آرا جامعه پیشرفت می کند و باید این فضا در جامعه 
مهیا شــود اما قطعا اغتشاش و آشوب به جز ضرر 
و زیان دستاوردی برای هیچکس نخواهد داشت و 
دشمن و مزدوران آن ها بدانند همانند دفعات قبل، 
توطئه آنان با حضور و خروش جمعیت میلیونی مردم 
خنثی شده و خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان  
در پایان تاکید کرد: در حوادث اخیر با تالش دادستان 
و قضات دادسرا پایش تعداد اندک بازداشت شدگان 
صورت گرفت اما قطعاً با سرشاخه ها و کسانی که از 
روی عمد دنبال اختالل در نظم و بر هم زدن امنیت 
کشور و تخریب اموال عمومی و خصوصی هستند 

برخورد مقتضی و بازدارنده خواهد شد.

رئیس دادگستری یزد در جمع بازداشت شدگان حوادث اخیر: 

جوانان در مقابل فضاسازی رسانه ای دشمن هوشیار باشند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

دستور جلسه : 
_ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی در مورد عملکرد سال های مالی منتهی به 1385/12/29 الی 1400/12/29 . 

_ طرح و تصویب صورت های مالی و تراز نامه سال های منتهی به 1385/12/29 الی 1400/12/29 .
_ طرح و تصویب بودجه پیشنهای سال 1401 شرکت تعاونی  _ طرح وتصویب و تصمیم گیری در خصوص افزایش تسهیالت و وام پروژه .

_ تصمیم گیری در خصوص شرایط و نحوه پذیرش عضو جدید در شرکت تعاونی .
_ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیت مدیره  _ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس / بازرسان 

* داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ) 8( دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی و اتاق های تعاون موظفند حداکثر 
ظرف مدت پنج روز از انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی ، فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند . 

دستور جلسه : 1- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی .

شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 10800032046

شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 10800032046

هیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه

 

تاریخ انتشار: 1401/07/14

تاریخ انتشار: 1401/07/14

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید  مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه 
ملی 10800032046 ساعت 10:00روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 در محل پروژه شرکت تعاونی به آدرس : بندرکنگ ، پشت مجتمع تجاری زیتون 
 تشکیل می گردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید .

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/08/12 در محل 

دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید  مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 
10800032046 ساعت 9:00روز جمعه مورخ 1401/07/29 در محل پروژه شرکت تعاونی به آدرس : بندرکنگ ، پشت مجتمع تجاری زیتون 
 تشکیل می گردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید .

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/07/26 در محل دفتر 

شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .

 

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف ماهي و میگو ، کودکاني سالم تر
 و شاداب تر و باهوش تر خواهید داشت

   اصل قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی )مبایعه نامه (
به شماره 7/89/7۰۰9_ 89/۱2/28 مالک : عبداهلل بشولیده  زمین 

قطعه مشاعی تفکیکی 8۴۰ مساحت 3۶۰ مترمربع واقع درمنطقه آزاد 
قشم .طبل بخش  شهاب قشم مفقود و ازدرجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی مبایعه نامه 



امام حسن عسکری  )ع( : خشم کلید همه بدیها است
) روضه بحار ج س2 ص 373(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه  14 مهر 1401
9 ربیع االول 1444
سال بیست و یکم شماره 3994

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   
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گروه گزارش //  کمتر از دو ماه دیگر جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر در جنوب خلیج فارس آغاز می شود 
و جزایر کیش و قشم می توانند مقصد جذابی 

برای گردشگران خارجی باشند.
   کمتــر از دو ماه دیگر جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
در همســایگی جنوبی ایران با حضور 3۲ تیم از 
پنج قاره برگزار می شــود. جــام جهانی به دلیل 
حضور عالقمندان پر شمار فوتبال از سراسر جهان 
 یک ظرفیت مناســب برای جذب گردشگران و 
بهره گیری از این ظرفیت اقتصادی بالقوه اســت. 
نزدیکی ایران و قطر یک فرصت برای بهره گیری 

از این اتفاق مهم فوتبالی است.
   فرصتی که باید استفاده شود

   هرمزگان نیز از ســال ۱3۹۷ با پیشنهاد میزبانی 
اردوی تیم ها و تماشاچی ها در جزایر خلیج فارس 
اعالم آمادگی کــرد. ارزانی هزینه ها، نزدیکی این 
جزایر به قطر و امکان ســفر بدون ویزا، از جمله 
انگیزه هــا بود. در قطر حدود ۱۷۵ هزار اتاق برای 
تماشاچی ها و شرکت کنندگان در بازی های جام 
جهانی وجــود دارد که توازنی با آمار یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تماشــاچِی تخمین زده شده، ندارد.

وزیر راه قطر شــاید با همین رویکرد، در فرصتی 
که حدود شش ماه تا آغاز جام جهانی مانده بود، 
راهی کیش شــد؛ جزیره ای که تا دوحه فقط ۴۰ 
دقیقه فاصله هوایی دارد. در همین ســفر طرفین 
درباره برقراری خط مســتقیم هوایی و دریایی از 
دوحه به کیــش و همچنین افزایش تعداد پروازها 
بین دو کشور توافق کردند.درحال حاضر، از قطر 
به شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و مشهد حدود 
3۶ پرواز هفتگی برقرار اســت که در جریان سفر 
رئیس جمهور به قطر و مذاکره با امیر این کشــور 
برای برقراری 3۶ پرواز مســافری و باری هفتگی 
به صورت دوطرفــه و بدون محدودیت نیز توافق 
شــد.جزایر کیش و قشم در جنوب ایران و شمال 
قطر می تواند مقصد انتخابی گردشگران عالقمند به 
فوتبال باشد. اما نقطه قابل اهمیت در این بین کیفیت 
خدمات دهــی در حمل و نقل هوایی و دریایی و 

اسکان گردشگران در اقامتگاه ها است .جزایر کیش 
و قشم در جنوب ایران و شمال قطر می تواند مقصد 
انتخابی گردشگران عالقمند به فوتبال باشد. اما نقطه 
قابل اهمیــت در این بین کیفیت خدمات دهی در 
حمل و نقل هوایی و دریایی و اسکان گردشگران 
در اقامتگاه های کیش و قشــم است. در سال های 
اخیر به دلیل شیوع کرونا و عدم استقبال گردشگران 
داخلی از ظرفیت های گردشــگری جزایر قشم و 
کیش این حوزه را تا حدی به عنوان یک آســیب 
مطرح کرده است.مســئوالن گردشــگری کشور 
باید پیش از آنکه گردشــگران خارجی را دعوت 
به حضــور در ایران کنند توجه جدی به کیفیت و 
سطح ارائه خدمات هتل ها در جزایر کیش و قشم 
داشته باشند. بررسی های میدانی خبرنگار مهر از 
برخی هتل های کیش نشان می دهد ارائه خدمات 
و کیفیت هتل ها در حد جذب گردشگران خارجی 
نیســت. طول عمر باالی ســاختمانها، نم زدگی 
برخی از اتاق ها، عدم جذابیت خدمات هتلینگ، 
نبود آموزش صحیح پرســنل و کارکنان هتل در 
مواجه با گردشگران خارجی، عدم آشنایی با زبان 
انگلیسی برای برقراری ارتباط اولیه با گردشگران 
از جمله نقاط ضعف در حوزه هتل ها به حســاب 
می آید.طی یک سال اخیر تعداد تخت های هتلی در 
جزیره کیش و قشم افزایش یافته است اما در حوزه 
نوسازی هتل های موجود اقدام قابل توجهی صورت 
نگرفته است. از سوی دیگر نبود برنامه ریزی دقیق 
و انسجام در مهیاسازی قشم و کیش برای پذیرش 
گردشــگران هم قابل مالحظه است.طی ماههای 
اخیر ســفر مقامات ورزشی و گردشگری قطر به 
کیش نشان از توجه مسئوالن قطری به استفاده از 
ظرفیت های ایران بود. ولی در عمل زیرساخت های 

جزایر کیش و قشم توسعه چندانی نداشته است.

  کیش؛ نماد توریســم ورزشی کشور در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

   هیئتی از کشور قطر در سفری دو روزه به جزیره 
کیش از پروژه ها و امکانات ورزشی، گردشگری 
 و حمــل و نقلی منطقه آزاد کیــش به منظور 
بهــره گیــری از ظرفیت های ایــن جزیره در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطــر بازدید کردند.امضای 
صورتجلســه همکاری های ایــران و قطر در 
حوزه هــای مختلف طی نشســت مشــترک 
هیئت های دو کشــور با حضور رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی، سعید محمد مشاور رئیس 
جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصــادی و وزیر حمل و نقل 
دولت قطر، از دستاوردهای این سفر است.در این 
سفر، هیئت قطری ضمن ابراز رضایت از وضعیت 
منطقه آزاد کیش، از امضای یک توافقنامه بین 
مناطق آزاد ایران و دولت قطر در آینده ای نزدیک 

خبر داد.
  کشــتی های کروز و هواپیماهای شــاتل 

آماده ارائه خدمات به گردشگران هستند
   رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی در 
آخرین اظهارنظر دربــاره میزان آمادگی طرف 
قطری برای استفاده از ظرفیت های موجود در 
ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی ایران برای 
جابه جایی مسافران در ایام جام جهانی فوتبال، 
گفــت: از نظر تعداد پــرواز تقریباً محدودیتی 
نداریم و با قطری ها به توافق رســیده ایم. آن ها 
بــرای لندینگ یک هواپیما در ایام جام جهانی 
حدود ۱۰ هزار دالر دریافت می کنند، ولی این 
رقم برای ایران تقریباً مجانی شده است و پولی 
دریافت نمی کنند.وزیر راه و شهرســازی افزود: 
برای جابه جایی هموطنانی که قصد تماشــای 
مسابقات جام جهانی را در قطر دارند، محدودیتی 

نداریم و پیش بینی شــده با سفر به قطر همراه 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان دو نمایشگاه 
در زمینه گردشــگری و صنایع های تک در آن 
ایام در جنوب کشــور برگزار شود.وزیر راه و 
شهرسازی در پاسخ به این سوال که طرف قطری 
عنوان کرده است به شرط اقامت 3 روز در قطر 
بلیت بازی های جام جهانی را به متقاضیان ایرانی 
می فروشــد، گفت: ایرانی ها می توانند صبح با 
استفاده از کشتی کروز به قطر مسافرت کنند و 
بازی مورد نظرشان را تماشا کنند و شب به کشور 
برگردند. همچنین تماشاگران خارجی می توانند با 
استفاده از هواپیماهای شاتل ما و انتخاب کیش 
به عنوان محل اقامت شان، بازی مورد نظرشان را 
تماشا کنند و به کشور مبدا خود برگردند. چون 

به هر حال اقامت در قطر، اقامت گرانی است.
  اقامت گران در قطر؛ اقامت ارزن در ایران

   یکی از مزیت های ایران در جذب گردشگران 
داخلی و خارجی هزینه ارزان اقامت در کیش و 
قشم نسبت به قطر خواهد بود. هزینه اقامت در 
هتل های کیش و قشم نسبت به سفر و اقامت سه 
روزه در قطر برای هر گردشگر ایرانی مقرون به 
صرفه خواهد بود. این جزیره از دیرباز تاکنون به 
دلیل موقعیت استراتژیک، زیبایی های بی نظیر و 
توسعه همه جانبه اقتصادی و گردشگری مقصد 
گردشــگران و فعاالن حوزه تجارت و اقتصاد 
بوده و همواره یکی از مطرح ترین مناطق آزاد 
کشور محســوب می شود.۵۰ هتل فعال جزیره 
کیش شامل ۱3 هتل پنج ستاره، ۱۴ هتل چهار 
ستاره ،۱3 هتل سه ستاره و چهار هتل ۲ ستاره 
در جزیره کیش فعال است.مسیح اله صفا، عضو 
ستاد جام جهانی در جزیره کیش در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد مراکز اقامتی 

جزیره کیش هم اکنــون ۵۰ هتل فعال و تعداد 
اتاق ها به پنج هزار و ۲۲۰ مورد و تعداد تخت ها 
نیز به ۱۹ هزار تخت می رســد.صفا با اشاره به 
اینکه اشتغالزایی این هتل ها 3۰۰ نفر به صورت 
مستقیم است افزود: تعداد اشتغال ایجاد شده در 
تمام ۵۰ هتل فعال جزیره به ۶ هزار و 3۰۰ نفر 
می رسد.وی یادآور شد: همچنین در جزیره کیش 
هم اکنون ۶۰ هتل در دست احداث است که با 
بهره برداری از آنها ظرفیت بخش هتلداری شامل 
تعداد تخت، اتاق و اشتغال مستقیم آن به ۲ برابر 

وضعیت فعلی افزایش پیدا خواهد کرد.
  ویزای رایگان دو ماه برای گردشــگران از 

مقصد قطر به ایران
   ویــزای ایران برای دوران جام جهانی رایگان 
شده است؛ چرا که جزایر کیش و قشم، مناطق 
آزاد محسوب شده و سفر به آن ها بی نیاز از ویزا 
است. اعتبار ویزای رایگان ایران که در زمان جام 
جهانی برای مسافران متقاضی از مبدأ قطر صادر 
می شود نیز دو ماه است که امکان ۲۰ روز اقامت 

در ایران را دارد.
  برنامــه هرمــزگان بــرای میزبانــی از 

گردشگران جام جهانی قطر
   مهدی دوستی استاندار هرمزگان ؛ گردشگری 
هرمزگان را دیگر مزیت مهم این استان برشمرد 
و تصریح کــرد: برقراری پروازهای دائمی میان 
بندرعباس و دوحه یک ظرفیت مناســب برای 

جابجایی توریســت و گردشگر میان ۲ کشور 
است.

  برقراری پروازهای دائمی میان بندرعباس 
و دوحه یک ظرفیت مناســب برای جابجایی 

توریست و گردشگر میان ۲ کشور است
   استاندار هرمزگان ظرفیت جام جهانی را نیز به 
عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های همکاری میان 
ایران و قطر با محوریت استان هرمزگان دانست و 
عنوان کرد: در این زمینه هم طرح هایی برای ورود 
گردشگران به کشور و استقرار آنها در جزایر کیش 
و قشــم وجود دارد که با همکاری قطر می توان 
آنها را عملیاتی کرد.دوستی از توجه ویژه استان 
هرمزگان به فرصت جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خبر 
داد و گفت: در بعد برنامه ریزی باید بیش از آنکه 
بر روی بازی ها سرمایه گذاری کنیم بایستی بر 
 روی دورانی که بازی ها برگزار نمی شود، تمرکز و 
برنامه ریزی کنیم تا با شــناخت کافی از سلیقه 
گردشــگران مختلف، امکانــی فراهم کنیم که 
گردشگران بتوانند در زمان باقی مانده تا بازی های 
تیم شان از ظرفیت های جزایر ایران استفاده کنند.
وی اظهار داشــت: ما باید روی ساعت پرواز و 
مقاصد گردشــگری در فواصل چند روزه بین 
بازی ها در دورهای مختلــف جام جهانی هم 
 تمرکز و برای آن برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم از 
فرصت موجود در جهت توســعه گردشگری 

استفاده کنیم./ مهر 

گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
 هرمــزگان گفت: طی ۶ ماهه اول ســال جــاری ۴۵ موافقت
 اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری در استان صادرشده 

است.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  ســهراب بناوند بابیان این مطلب 
گفت: »به منظور حمایت از ســرمایه گذاران و توســعه تأسیسات 

گردشــگری، از ابتدای ســال جاری تاکنون ۴۵ موافقت اصولی 
برای ایجاد تاسیسات گردشگری در سطح استان صادرشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان با 
اشاره به اینکه حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده برای بهره برداری 
 از این طرح های گردشــگری ۱۹۷3 میلیارد ریال اســت، افزود:  
 بــا بهره برداری از ایــن طرح ها برای ۱33۰  نفر اشــتغال ایجاد 

می شود.
   او افــزود: موافقــت اصولی هــای صادره شــامل: ۲3 مجتمع 
گردشگری، ۱۰ سفره خانه سنتی، 3 اقامتگاه بومگردی، 3 مجتمع 
خدمات رفاهی و بین راهی، ۲ هتل، ۲ مرکز گردشــگری ساحلی 
و دریایی، یک مرکز تفریحی و سرگرمی گردشگری و یک مرکز 

آب درمانی است .

صدور ۴5 موافقت اصولی برای ایجاد تاسیسات گردشگری در هرمزگان 

گروه خبر // رئیس جمهور با بیان اینکه کشــور مسیر 
پیشرفت را طی می کند گفت: حضور مردم در صحنه ، 

دشمن را ناکام گذاشت .
   حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با حضور 
در صحن مجلس شــورای اسالمی به منظور دفاع از وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن شکرگزاری از 
درگاه الهی برای داشتن مردم بسیار با بصیر، زمان شناس و 
دشمن شناس، گفت: حقیقتاً مردم جلوه دیگری از بصیرت، 
زمان شناسی و دشمن شناسی خود را نشان دادند و دشمنان 
را در این فتنه ناکام گذاشــتند. باید شــکرگزار باشیم که 
هدایت های امام و رهبری معظم انقالب اسالمی همواره مورد 
توجه مردم اســت. حضور میلیونی مردم در صحنه حقیقتًا 
دشمن را ناکام گذاشت.وی با اشاره به هدایت های حکیمانه 
رهبر انقالب ، افزود: حقیقتاً تحلیل جامع ایشان نسبت به 
حوادث اخیر و دلیل این فتنه ها علیه کشور و انقالب اسالمی 
برای همه انسان های فهیم و صاحب بصیرت قابل درک و 
استفاده بود.رئیس جمهور تاکید کرد: تحلیل ایشان نسبت به 
شرایط و اینکه چرا دشمن، آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه 
کشور و انقالب ما توطئه و بلوا می کنند این بود که کشور ما 
در حال پیشرفت است و دشمن نمی خواهد ایران پیشرفت 
داشته باشد. نکته محوری مقام معظم رهبری این مسأله بود 

و ایشان به آن اشاره داشتند.
*  عادالنه و عزتمندانه برای رفع تحریم ها تالش می کنیم

  رئیسی با تاکید بر اینکه دلیل خشم دشمن از ملت ما این 
اســت که می بیند کشور در حال طی کردن مسیر پیشرفت 
است، گفت: کشور ما به تمام تحریم ها و موانع ایجاد شده 
از سوی دشــمن بی توجه اســت. ما به صورت عادالنه 
و عزتمندانــه برای رفع تحریم ها هــم تالش می کنیم، اما 
همزمان برای خنثی کردن تحریم هم تالش می شــود.وی 
اضافه کرد: دشمن رسماً اعالم و اعتراف می کند فشارهای 
حداکثری به شکل مفتضحانه ای شکست خورده و تحریم ها 
علیه ملت ایران کارساز نبوده است. این جای شکرگزاری 
دارد.رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن نسبت به پیشرفت ها 
خشمگین است، تصریح کرد: دشمن می بیند در شرایطی که 
برخی از ایالت های آمریکا یا بعضی از کشورهای اروپایی 
در وضعیت قرمز به سر می برند، به حمداهلل وضعیت ایران در 
کرونا به نحوی است که روزهایی را بدون فوتی گذارنده و 
شــرایط ابتالء و فوت در کشور ما کاماًل متفاوت شده و به 

حداقل ممکن رسیده است.
*  دشــمن می خواهد همه زندگی و آب خوردن مان را به 

برجام گره بزند
   رئیسی بیان کرد: دشمن این موفقیت را می بیند که ۶ شرکت 
ایرانی که چهار شرکت آن مستقل و دو شرکت با همکاری 
کشورهای دیگر موفق به تولید واکسن شدند و ما امروز به 
جای واردکننده بودن، صادر کننده هستیم. دشمن می خواست 
همــه زندگی ما و حتی آب خوردن ما به برجام، قرارداد و 
مسأله تحریم بند شود، اما امروز می بیند علی رغم کمبود 
نزوالت آسمانی در مناطق مختلف کشور در جهت مدیریت 
آب تالش شده است.وی افزود: وضعیت طرح هایی مانند 
خوزستان ظرف چند ماه به دست جوانان برومند و مسئوالن 

به نحوی تغییر پیدا کرده اســت که امروز استان خوزستان 
شاهد حل مشکالت آب خود است.رئیس جمهور با اشاره 
به وضعیت آب همدان، خاطرنشان کرد: وضعیت آب همدان 
طرح ۱۷ ساله بود که در این چند روز دارد به بهره برداری 
می رســد. آب در کردستان و ســنندج نیز ظرف ماه آینده 
 که سال ها مردم کردستان چشــم انتظار آن بودند در حال 
حل شدن است.رئیسی افزود: در ابتدای آغاز به کار دولت 
قطعی برق مردم را رنج می داد، اما امروز شرایط به گونه ای 
شــده است که عالوه بر آغاز به کار نیروگاه های مورد نیاز 
کشور، تولید 3۵ هزار مگاوات برق مورد نیاز، برنامه ریزی 
و آغاز شده و ۶ هزار مگاوات به شبکه برق افزوده شده و 
وضعیت امروز به گونه ای است که قطع برق خانگی نداشتیم 
تا کار بدون مشکل دنبال شود.وی تصریح کرد: می بینند که 
وضعیت گاز به چه شکل است و فقط چند درصد از کشور 
مانده که به گاز اتصال پیدا کند و این شــبکه سراسری که 
در کمتر نقطه ای در دنیا به این شــکل وجود دارد، بتواند به 
مردم خدمت رسانی کند.رئیس جمهور اضافه کرد: می بینند 
وضعیت کشاورزی در زمان آغاز به کار دولت منفی ۵/۸ 
بود و امروز طبق آمار ســیر مثبت وضعیت کشاورزی را 
 شاهد هســتیم، یعنی وضعیت رشد کشــاورزی ما رو به 
مثبت شدن است. وضعیت صنایع امروز به ۵ درصد رسیده 
است. ماشین آالت کشاورزی و تجهیزات دارای رشد ۶/۲ 
هســتند و می بینند که در حوزه صنایع و تولید در کشور 
شرایط ما در حال تغییر اســت. بله در حوزه کشاورزی، 
صنایع و تولید مشکالت داریم اما اراده بخش های مختلف 

در دولت و همکاری دولت و مجلس را هم می بینند.
*   دولت و مجلس گره ها را باز می کنند

   رئیســی با تاکید بر اینکه دشــمنان همکاری دولت و 
مجلس و اینکه امروز دارند گره ها را باز می کنند، می بینند 
گفت: وضعیت پرداخت حقوق، دستمزد و یارانه در دولت با 
بیش از یکسال که از کار دولت می گذرد، یک روز با تأخیر 
مواجه نشــده است.وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم 
در زمینه رتبه بندی معلمان، خاطرنشان کرد: موضوع رتبه 
بندی معلمان که ۱۱ سال چشم انتظار آن بودند با همکاری 
دولت و مجلس انجام شــد. همکاری مجلس و دولت در 
زمینه بازنشســتگان کاری کرد که دغدغه بازنشســتگان 
برطرف شود. اینها کارهایی بود که می خواستند به واسطه آن 
مشکالت ایجاد کنند اما با همکاری مشکالت مربوط به آن 
حل شد.رئیس جمهور اضافه کرد: در مسأله اقتصاد که همه 
کارشناسان روی آن نظر داشتند و آن حل مسأله دو نرخی 
بودن دالر و پرداخت عادالنه یارانه ها بود که گرچه حدود دو 
ماه وضعیت تورمی ایجاد کرد اما با همکاری نزدیک دولت 
و مجلس این موضوع دنبال شــد و این اصالح اقتصادی 
ضروری در کشور رقم خورد. باید از مردم برای همکاری و 

همراهی و تحمل سختی ها برای انجام آن تشکر کرد.رئیسی 
گفت: سرمایه گذاری های داخلی در پیش است و بانک ها 
به جای آنکه پولشــان به سمت فعالیت های اقتصادی غیر 
 مولد برود، به ســمت پروژه های بزرگ هدایت می شود و 
برنامه ریزی شده است شــرکت های بزرگ اقتصادی در 
جهت انجام سرمایه گذاری های بزرگ و پروژه های ضروری 
کشور مانند توسعه میادین نفتی و گازی در کشور به میدان 

بیایند تا سرمایه هاشان به سمت تولید هدایت شود.
*  روابط تجاری با برخی کشورها به ۵ تا ۶ برابر افزایش 

یافت
  وی با اشــاره به اقدامات مؤثری دولت برای حضور در 
منطقه، تصریح کرد: عضویت در ســازمان همکاری های 
شانگهای و دیگر مجامع ما را به اقتصاد و زیربناهای اقتصاد 
آسیا و کشورهای دیگر متصل کرده است. روابط تجاری ما 
با بعضی از کشورها ۵ تا ۶ برابر در این یکسال افزایش پیدا 
کرده است.رئیس جمهور عنوان کرد: دشمن تصور می کرد 
می تواند با تهدید ما را منزوی کند اما دید ما به هیچ عنوان 
منزوی نمی شــویم و ارتباط ما با کشورهای دنیا، کارهای 
اقتصادی و تولید در کشور دارد ارتقا پیدا می کند.رئیسی با 
بیان اینکه دشمن وقتی از همه اقدامات خود برای منزوی 
کردن ما ناامید می شود، به دنبال فتنه، توطئه و بلوا می افتد، 
گفت: آنچه که رهبری فرمودند اراده همه بخش ها اســت. 
شرکت های دانش بنیان کارهای بسیار خوبی انجام دادند و 
در حال طراحی کارهای بسیاری هستند و نتیجه این می شود 
که دشمن بهانه گیری کند و بخواهد با آن بهانه ها در کشور 
بلوا کند.وی با تاکید بر اینکه ما در کشور وحدت و انسجام 
ملی را ضروری می دانیم، اظهار داشت: رهبری این ضرورت 
را از دولت و همه مســئوالن و مردم خواستند. وحدت و 
انســجام ملی یک ضرورت انکار ناپذیر است و دشمن را 
ناامید می کند.رئیس جمهور بیان کرد: فضای کار، تالش و 
امیدوار کردن مردم دشمن را ناامید می کند. هر کس در هر 
کجا که قرار دارد با فعل خود، تالش های خود، ســخنان و 
قلــم خود مردم را امیدوار کند حتماً بداند در جهت راهبرد 
جمهوری اسالمی حرکت می کند و هر که با بیان و قلم خود 
مردم را مأیوس کند حتماً بداند در جهت راهبرد دشمن است.
رئیســی با بیان اینکه امروز شناخت دشمن و فتنه های آن 
برای همه ما ضروری است، تاکید کرد: امروز می بینیم ملت 
شریف ما با شناختی که دارند خوب موضع می گیرند و زمان 

شناسانه در میدان حضور پیدا می کنند.
*  برنامه هفتم توسعه به زودی تقدیم مجلس می شود

  وی اضافه کرد: همکاری ما با مجلس شــورای اسالمی و 
کارهای بسیاری که در پیش داریم از مسائلی است که مردم 
از ما انتظار دارند و شامل مواردی مانند برنامه هفتم توسعه 
می شود که حتماً در زمان نزدیک تقدیم مجلس خواهد شد 

تا با کاری که در دولت انجام می شود بتواند در زمان مناسب 
تصویب شود و بتواند در اختیار تمام دستگاه های دولت برای 
قرار گیرد.رئیس جمهور با اشاره به اقدام دولت برای تدوین و 
تنظیــم بودجه ۱۴۰۲، گفت: بودجه ۱۴۰۲ را هم داریم و ان 
شــاءهلل ظرف زمان قانونی تقدیم مجلس خواهد شد. امروز 
خدا را شکر عزیزان ما در مجلس و همکاران ما در دولت به 
این ضرورت اجتناب ناپذیر واقف هستند که همکاری در همه 
بخش ها و همه نهادها و قوا در کشور می تواند ملت را امیدوار 
و دشمن را نا امید کند.رئیسی تصریح کرد: مصمم هستیم که 
متن کار ما خدمت گذاری به مردم و گره گشایی از کار آنها و 
رسیدن به همه مناطق باشد و به هیچ عنوان گرفتار حاشیه ها 
نشویم. حاشیه ها ما را از کار می اندازد. متن کار این است و 
ان شــاءاهلل همواره بر این متن تاکید خواهیم کرد و در این 
مسیر گام برخواهیم داشت که در جهت امیدواری قطعی مردم 
عزیزمان است.وی با اشاره به دلیل حضور خود در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: آنچه امروز به بهانه آن در 
مجلس شورای اسالمی حضور پیدا کردم در خصوص مسأله 
وزارت مورد بحث یعنی تعاون، کار و امور اجتماعی است که 

از وزارتخانه های مهم است.
*  »زاهدی وفا« از صاحب نظران اقتصادی است

  رئیســی دربــاره وزیر پیشــنهادی تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، گفت: هر چند تمامی وزارتخانه ها مهم هســتند 
اما این وزارتخانه از اهمیت بیشــتری برخوردار است چرا 
 که می تواند در تحقق شــعار دولت یعنی عدالت اجتماعی 
نقش آفرینی بیشتری انجام دهد، همچنین این وزارتخانه با 
 اقشار مختلف جامعه، بازنشستگان عزیز، کارگران مختلف 
و … در ارتباط اســت و می تواند زمینه بهره مندی آنها از 
عدالت را فراهم کند که این موضوع نکته ای محوری است.

وی با بیان اینکه هرچند موضوعات مربوط به اشتغالزایی 
به همه دستگاه ها مربوط اســت اما وزارت تعاون مسئول 
پیگیری این موضوع اســت، افزود: در ماه های گذشــته 
گام هایی در راستای تعاون، میدان داری به تعاون ها و اقتصاد 
تعاونی برداشته شد، از سوی دیگر موضوعاتی مانند مسائل 
اجتماعی و آسیب های صندوق ها مانند صندوق بازنشستگی 
مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.رئیس جمهور تصریح 
کــرد: از همه همکارانی که در این وزارتخانه تالش کردند، 
تشکر می کنم؛ از دکتر عبدالملکی که در این وزارتخانه تالش 
کرد تقدیر می کنم، اما این نکته نیز از اهمیت برخوردار است 
که این وزارتخانه کار بسیاری دارد و باید با استفاده از تجربه 
همه عزیزان کارهای متفاوتی در آن صورت گیرد.رئیسی در 
تشریح سوابق زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، گفت: با شــخصیت او آشنایی داشته و عملکرد 
وی را در جایگاه های مختلف بررسی کردم. وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو شرط مهم دانش و تجربه 

برخوردار اســت، وی دانش مناسبی در مسائل اقتصادی 
داشــته و از صاحبنظران اقتصادی است و بسیاری از افراد 
نظریه او را قبول دارند.وی با اشــاره به تجربه زاهدی وفا 
در وزارت امور اقتصــادی و دارایی، افزود: زمانی که اودر 
معاونت اقتصادی این وزارتخانه مشغول بود، طرح هدفمند 
کردن یارانه ها را پیشنهاد کرد و پیوست عدالت آن را مطرح 
کرد که ابتکار خوبی بود.رئیس جمهور با اشــاره به فعالیت 
زاهدی وفا در معاونت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، 
اضافه کرد: وی همچنین در ســال ۹۰ با دستور مقام معظم 
رهبری در مجموعه الگوی پیشرفت اسالمی – ایرانی فعالیت 
داشت.رئیسی با بیان اینکه در دورانی که سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بود، تعامل خوبی با بیرون و 
درون وزارتخانه داشت، افزود: دوستان مجلسی به من گفتند 
که کاش او در این مدت با مجلس شورای اسالمی تماس 
می گرفت، من نیز در پاسخ مطرح کردم از آنجا که مشخص 
نبود که او حتماً به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پیشنهاد شود، می خواستند زمینه سازی نشود در واقع این 
موضوع ُحسنی هم دارد، وی به دنبال عرضه خود نبود و این 
رفتار به معنای بی اعتنایی به مجلس، نمایندگان یا کمیسیون 
اجتماعی نبود، پس از اینکه مشخص شد که وزیر پیشنهادی 
تعاون، آقای زاهدی وفا است جلساتی برگزار شد، در واقع 
او به دنبال ارتباط ســازمانی بود؛ ارتباط با مجموعه حتمًا 
می تواند برای او زمینه خوبی در انجام کارها باشد.وی در 
ادامه در توضیح شاخص های انتخاب وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، گفت: داشتن روحیه مبارزه با فساد و 
اجرای عدالت به خصوص برای این مجموعه یکی از شروط 
اساســی انتخاب ما بود. نقش روحیه عدالت خواهی و حق 
خواهی و تحول خواهی برای همه دستگاه ها و به خصوص 
برای این مجموعه بســیار مهم است و ما این شاخص را در 
او می بینیم.رئیس جمهور با تاکید بر شاخص پاکدستی برای 
انتخاب وزیر پیشنهادی کار، افزود: همانگونه که بارها اعالم 
کردم و در سلوک و رفتار خود نشان دادم، موضوع پاکدستی 
و زندگی پاک و ارتباطات سالم و مبارزه با ارتباطات ناسالم 
از شروط اصلی بنده برای گزینش و معرفی افراد است، البته 
گاهی در مورد حضور افراد ناسالم در استان یا شهرهایی به 
ما گزارش می شــود که در صورت احراز این موضوع، با آن 
برخورد کردیم.رئیسی افزود: عالوه بر سه کمیسیون آموزش، 
اجتماعی و بهداشــت و درمان مجلس که برنامه های وزیر 
پیشنهادی تعاون را بررسی کردند، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ 
نیز اعالم کرد که برنامه های این وزیر را بررسی کرده و عالوه 
بر آن در ارتباط با سلوک شخصی این فرد، وی را پاکدست 

می داند.
*  معتقد به پیگیری و حل مشکالت بازنشستگان هستیم

   وی بــا تاکید بر اهمیت موضــوع تعامل و همکاری در 
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: تعامل با مردم 
و به خصوص بازنشستگان محترم بسیار ضروری است، به 
خوبی مشاهده کردیم که در این مدت که زاهدی وفا به عنوان 
سرپرست این وزارتخانه فعالیت داشت، مسئله بازنشستگان 
را مدیریت کرد، این موضوع با رفت و برگشــت بین دولت 
و مجلس حل شد، چرا که همه ما معتقد به پیگیری و حل 

مشکالت بازنشستگان هستیم.رئیس جمهور تصریح کرد: 
آنچه که قرار اســت به عنوان تصمیم اتخاذ شود را خودم 
تصمیم می گیرم و تا برای بنده محرز نباشد، اعالم نمی کنم. 
امیدوارم خداوند توفیق دهد تا به وظایف خود عمل کرده و 
آنچه رضایت خداوند است را دنبال کنیم و بتوانیم سرمایه های 
اجتماعی را در نظام جمهوری اسالمی افزایش دهیم.رئیسی 
اضافه کرد: دشمن به دنبال کاهش سرمایه اجتماعی، ناامید 
کردن مردم و القای یأس و بزرگ کردن کاستی ها و ضعف ها 
است، البته منکر وجود ضعف ها نیســتیم، اما به تبعیت از 
مقتــدای حکیم خود، به دنبال کاهش مشــکالت مردم از 
طریق همکاری و ســهل کردن زندگی مردم هستیم.وی با 
بیان اینکه دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و تمام 
همکاران ما در سراسر کشور به تبعیت از رهبر معظم انقالب 
که فریادشان، فریاد ملت است، شعار »ما می توانیم« را دنبال 
می کنیم، افزود: معتقدم در کشور امکان حل مشکالت، باز 
شــدن گره ها با اعتماد به داشته هایمان وجود دارد. معتقدم 
دل هایمان علی رغم خواست دشمن به یکدیگر نزدیک است 
و با همکاری هم مردم را روز به روز امیدوارتر و دشمن را 
مأیوس تر خواهیم کرد.به گزارش مهر، رئیس جمهور گفت: 
پاسداری از خون شهدا و به خصوص شهید سردار سلیمانی 
ایجاب می کند با کنار گذاشــتن همه نگاه های شخصی و با 
وحدت و انسجام، نسبت به رفع مشکالت معیشتی مردم و 
بیکاری و بسیاری از مشکالت دیگر مردم بپردازیم و مردم 
را روز به روز به مجلس و دولت و نظام جمهوری اسالمی 
امیدوارتر کنیم . گفتنی است بعد از دفاع رئیس جمهوری از 
گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار و همچنین توضیحات 
زاهدی وفا درباره برنامه اش در این وزارت خانه، نمایندگان 
مجلــس رای خود را اعالم کردند.زاهــدی وفا ۱3۶ رای 
موافق بدســت آورد که با توجه بــه ۲۷۲ رای ماخوذه از 
نمایندگان برای تکیه بر صندلی وزارت باید ۱3۷ رای یعنی 
نصف به عالوه یک را بدست می آورد.در جریان شمارش 
آرا چند سه بازشماری انجام شد اما در نهایت محمدهادی 
زاهدی وفا نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.بر این اساس 
محمدهادی زاهدی وفا با ۱3۶ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف، 
و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ رای اخذ شده نتوانست رای 
اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی کسب کند .

رئیسی در صحن مجلس :

حضور مردم در صحنه ، دشمن را ناکام گذاشت

بررسی استفاده ازفرصت اقتصادی جام جهانی ؛

 لزوم ارتقای هتلینگ در کیش و قشم


