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هشدار مدیرکل دامپزشکی هرمزگان 
در مورد بازار ماهی فروشان بندرعباس 

4000شماره با مردم

 گروه خبر // اســتاندار هرمــزگان در همایش 
هفته وحدت که باحضور ماموستا کریمی مشاور 
رئیس جمهور، علمای دینــی، مردم و مدیران 
استان برگزارشــد، ضمن تبریک هفته وحدت 
اظهار داشت: وجود رسول اهلل)ص( محور وحدت 
است و امیدواریم همه مسلمانان حول این محور 

اصلی وحدت حرکت کنند . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ دوســتی بااشاره به 
وحدت مثال زدنی شــیعه و سنّی در کشور گفت: 
برخی اختالفات موجود هــم درون خانوادگی و 
 حل شــدنی است که اجازه دخالت در این امور به 
 کســی داده نخواهــد شد.اســتاندار هرمــزگان 
اختالف افکنی های را ناشی از هراس دشمنان از 
یکپارچگی ملت دانست و افزود:جمهوری اسالمی 
قدرت و تــوان و ابزار الزم  بــرای جلوگیری از 
هرگونه مداخله دشــمنان و دفاع از مردم شیعه و 

سنّی را در اختیار دارد.
  نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: برخی 
از کشورها و گروه های مختلف در خوانشی خشن 
از اســالم رحمانی سعی دارند در بین شیعه و سنی 

اختــالف ایجاد کنند که با بصیــرت می توان این 
توطئه ها را خنثی کرد، دشمنان در حال حاضر به 
دنبال یارگیری هستند که نیاز است علمای شیعه و 
اهل سنت نسبت به جهاد تبیین در این زمینه اقدام 

کنند . 
   مهندس دوستی با اشاره به برخی اتفاقات اخیر 
کشــور و تاکید مقام معظم رهبری گفت: دعوای 
امروز دشــمنان بر سر ایران قوی است و عالوه بر 
اینکه خواص باید مواضع خود را در دفاع از کشور 
و والیت شفاف اعالم کنند، می طلبد با وجود شرایط 

ویژه و مشکالت اقتصادی همه در کنار هم باشیم 
چرا که مسیر حرکت درست و به سمت اصالح امور 

است. 
  وی با اشــاره به تحریم های بین المللی و تاثیرات 
آن بر کشــور ادامه داد: همه ما تحت رهبری واحد 
حضرت آقا مســائل را پیش می بریم و با مدیریت 
اجرایی رئیس جمهور تالش می شود شرایط بهتر 

برای زیست مردم فراهم شود. 
   اســتاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه در رذالت 
دشمنان شکی نیست گفت: دشمنان در مواجهه با 
جمهوری اسالمی تمام استانداردهای خود را کنار 
می گذارند و حتی به آموزش بمب گذاری، درگیری 
خیابانی و اغتشاش متوصل شده اند، دشمن هرکجا 
منافعــش اقتضا کند اســتانداردهای خود را کنار 
 می گذارند .وی با اشــاره به اینکــه مردم جایگاه 
ویــژه ای در گفتمان امامین انقــالب دارند اظهار 
داشــت: اقتدار نظــام برگرفته از مردم اســت و 
جمهوری اسالمی ایجاد شده تا اهداف و آرمان های 

مردم کشور برآورده شود . 

استاندار هرمزگان در همایش ملی وحدت :

دشمن با توطئه های مختلف به دنبال تفرقه افکنی میان شیعه و سنی است

 صدور کیفرخواست برای ۶۵ نفر 
از اغتشاشگران در هرمزگان

آگهی مزایده نوبت دوم 
دارد  نظر  در  هرمزگان  کشاورزی  و  معادن   ، صنایع  بازرگانی،   اتاق 
 اموال مازاد ، مستعمل و حاصل از تخریب خود را شامل کاشی و سرامیک ، آلومینیوم ، 

آهن آالت ، درب و پنجره مستعمل ، سقف کاذب و مخزن آب مستعمل، لوله پلیکا و ... را بر اساس 
قوانین و مقررات واگذار نماید .

  لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ 1401/07/21 لغایت1401/07/25 
)بجز روزهای تعطیل( جهت بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی به آدرس یادبود ، بلوار پاسداران، 
واحد  هرمزگان  کشاورزی  و  معادن   ، صنایع   ، بازرگانی  اتاق  دخانیات-  کل  اداره   جنب 

روابط عمومی مراجعه نمایند .
 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه 09302801796 تماس

 حاصل فرمایند .
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

چهار هزار 
شماره 

میان شما

میالد با سعادت

  حضرت محمد مصطفی )ص( 

و  امام جعفر صادق )ع( مبارک

گروه خبر // مدیرکل دامپزشــکی هرمزگان 
گفت: در حــال حاضر بازار ماهی فروشــان 
بندرعباس مسئول فنی و بهداشتی ندارد که 
 شهرداری بایستی پیگیری و مسئول فنی بازار 

ماهی فروشان را تامین کند . 
  به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ محمد جانباز به 
مناسبت هفته دامپزشــکی در جمع خبرنگاران 
با تبریک هفته وحدت و گرامیداشــت روز ملی 
دامپزشکی و هفته دامپزشکی افزود: دامپزشکی 
نظارت عالیــه اش را بر بازار ماهی فروشــان 
 انجام می دهد، اما مشــکالت بهداشتی و وجود 
مــوش های بزرگ بنا به اذعــان بازاریان و... را 
بایستی متولیان مربوطه نظارت کند که مخاطرات 
بهداشتی را بنا بر وظیفه به دادستانی، شهرداری و 
فرمانداری اعالم کرده ایم. جانباز اظهار داشــت : 
برای برطرف شــدن  مشکل بازار ماهی فروشان 
دستفروشــی در بیرون از بازار ماهی فروشــان 
نیز تذکرات الزم به شــهرداری داده شــده است 
و بایســتی با همت ومشــارکت ناجا، دادستانی 
 و شــورا وشهرداری بایســتی بازار دستفروشی 
ماهی فروشان  جمع آوری شود و  نیاز به دستور 
قاطع دســتگاه قضایی در این حوزه دارد. وی در 
بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: شــغل 
دامپزشکی جزو مشاغل سخت است و همچنان در 
روستاها به خانه مردم می رویم و واکسیناسیون و 
درمان دام ها را داریم. مدیرکل دامپزشکی هرمزگان 
خاطرنشان کرد : 832 بیماری مشترک دام و انسان 

داریم. جانباز گفت: 75 بیماری نوظهور مانند کرونا، 
تب کریمه کنگو، سارس و... هم بیماری مشترک 
بین انسان و دام هستند. تب کریمه کونگو در حیوان 
 عالئم ندارد، ولی در اســتان حتی منجر به مرگ 
می شــود. وی افزود: در بیشــتر حــوزه های 
دامپزشکی بخش خصوصی فعال هستند. مدیرکل 
دامپزشــکی هرمزگان تصریح کــرد: هرمزگان 
 استانی است که صادرات به تمام دنیا را داریم که 
 نظارت هایی در این حــوزه داریم و بر واردات

 دام ها هم نظــارت داریم که بیش از 70 درصد 
دام ها و 90درصد داروهــا و مواد اولیه دامی از 
هرمزگان وارد می شود که نظارتش با دامپزشکی 
است. جانباز اظهار داشت : کنترل فرآورده های 
خام دامی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
نظارت مــی کنیم. وی گفت:  تــالش می کنیم 
شــعار از مزرعه تا ســفره را نظارت های کامل 
دامپزشــکی داشته باشــیم. مدیرکل دامپزشکی 
 هرمزگان خاطرنشــان کرد : استفاده از ظرفیت 
آزمایشگاه های همکار را در برنامه داریم و پنج 
آزمایشگاه همکار در استان فعالیت دارند. جانباز 
با بیان اینکــه مبارزه، کنترل، بررســی و پایش 
بیماری های مشترک بین انســان و دام، مبارزه، 
کنترل و پایش بیماری های واگیر و انگلی دام و 

پوشش بهداشــتی مزارع تکثیر و پرورش طیور، 
زنبور عســل و کرم ابریشــم در برابر بیماری ها  
از جمله فعالیت های دامپزشــکی است؛ گفت: 
پوشش بهداشــتی آبزیان مراکز تکثیر و پرورش 
و منابع آبی، پوشــش کنترل کیفی و بهداشــتی 
تولیــدات خام دامی و شــیالتی و فرآورده های 
 مرتبط  و طرح تضمین کیفیت آبزیان و پایش باقی 
مانده های دارویی در مواد خام دامی و شــیالتی 
را در برنامه داریم. وی افزود:طرح تضمین کیفیت 
 آبزیــان و پایــش باقی مانده هــای دارویی در 
مواد خام دامی وشیالتی، کنترل بهداشتی قرنطینه ای 
مواد خام دامی و دام، طیور و آبزیان در سطح استان 
و نظارت بر امور درمان و تشخیص بیماری ها را 
برعهده داریم. مدیرکل دامپزشکی هرمزگان تصریح 
کرد: صدور مجوز فعالیت یک واحد بیمارســتان 
دامپزشکی شامل کلینیک، داروخانه و آزمایشگاه 
تخصصی دام، صدور پروانه فعالیت شرکت تولیدی 
کنســانتره، مکمل و افزودنی های خوراک دام و 
طیور  و آبزیان، صدور مجوز فعالیت دومین شرکت 
پخش  دارو و واکســن اســتانی و سه داروخانه 
دامپزشکی و فعال شدن برخی واحدهای مرغداری 
را در یک سال اخیر داشته ایم. جانباز اظهار داشت 
 : در ایــن مدت همچنین افزایــش 50درصدی 

کالس های آموزشی، ترویجی جهت بهره برداران 
و همکاران در خصوص بیمــاری های طیور و 
ضوابط بهداشــتی و امنیت زیستی نسبت به سال 
قبل، افزایش 15درصدی عملکرد واکسیناسیون 
مرغ بومی نسبت به ســال گذشته، اجرای طرح 
پایش سالمت و ارتقای کیفیت بهداشتی شیرخام 
را داشتیم. وی گفت: بازدید ویدیویی گمرک کشور 
چین از سه مرکز صادرکننده فرآورده های شیالتی 
در بندرلنگه ومیناب و ابراز رضایت از عملکرد و 
نحوه بهداشت وکیفیت آبزیان واحدهای مذکور، راه 
دامپزشکی  اندازی دومین آزمایشگاه تشخیصی 
 AHPND در اســتان، پایش و ردیابی بیماری
برای اولین بار در کشــور به سه روش میکروبی، 
و  انــدازی  راه  و   reAltimePcr، Pcr
اســتفاده بهینه از ســامانه لیمز جهت تسریع در 
ارائه خدمات آزمایشگاهی و کاهش بروکراسی 
اداری از دیگر فعالیت های دامپزشکی هرمزگان 
در یک سال گذشته اســت. مدیرکل دامپزشکی 
هرمزگان خاطرنشــان کرد : 60 نفر ناظر شرعی 
 هم در اســتان فعالیت دارند. اعمال نظارت های 
 الزم جهــت بکارگیــری ناظران شــرعی در 
 کشــتارگاه ها، صیدگاه ها، شناورهای صیادی،
  اسکله ها، بنادر ماهیگیری، کارگاه ها، کارخانه و

 مراکز عمل آوری و فــرآوری مواد پروتئینی، 
آموزش ذابحین وناظرین شــرعی جهت کشتار 
براساس موازین شرعی، آموزش عقیدتی کارکنان 
و فرهنگ سازی غذای حالل از جمله اقدامات 
شاخص دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی  
استان است. جانباز گفت: در یک سال اخیر کنترل 
بیماری آبله بزی در جمعیت دام اهلی و وحوش 
در بشــاگرد، پوشش 80درصدی واکسیناسیون 
PPrدام، ســبک در طرح ملی PPr، نظارت بر 

اجرای الزامات بهداشتی صادرات فرآورده های 
شــیالتی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه 
اروپا وکشور چین جهت تضمین صادرات پایدار 
ونظارت بر واردات فرآورده ها و نهاده های دامی 
به منظور تضمین بهداشت وسالمت انسان و دام 
را داشــتیم. وی افزود:در یکسال اخیر 39هزار 
و 832 مورد بازدید بهداشــتی داشتیم که 977 
مورد غیربهداشتی داشتیم  و 47 پرونده قضایی 
تشکیل شد. مدیرکل دامپزشکی هرمزگان تصریح 
کرد: 2910 پروانه نظارتی از مهر ســال گذشته 
تاکنون صادر شده است. وی گفت: در این مدت 
114هزار و 623 کیلوگــرم فرآورده های خام 
دامی ضبط و معدوم شــد. مدیرکل دامپزشکی 
هرمزگان خاطرنشان کرد : در یک سال منتهی به 

مهرماه 1401 میزان 63هزار و 954 راس دام و 
19میلیون و 458هزار و 602 قطعه طیور کشتار 
شده است . جانباز گفت: 254 هزار و 160 راس 
دام جهت پیشــگیری و مبارزه با بیماری های 
مشترک انســان و دام  و دو میلیون و 634هزار 
 و 505 راس دام بــرای پیشــگیری و مبارزه با

 بیماری های دامی واکسیناســیون شدند. وی 
افزود: 106 هزار و 360 عدد انواع آزمایشــات 
در آزمایشگاه های استان صورت گرفته است. 
جانباز افزود :بیش از 126 هزار رأس سم پاشی 
دام، بیش از 328 هزار مترمربع سم پاشی جایگاه 
دام، بیش از 11 میلیون قطعه واکسیناسیون طیور، 
بیش از 21 میلیون قطعه جوجه ریزی، بیش از 
3 هزار بازدیــد از مراکز صنعتی طیور از جمله 

فعالیت های ما از مهر ســال گذشته تاکنون بوده 
است.جانباز ادامه داد: 390 مزرعه پرورش میگو 
در هرمزگان موجود اســت و بیــش از 6 هزار 
آزمایش برای رصد بیماری ها در این مزارع انجام 
دادیم. هزار و 500 بازدید و نمونه برداری نیز انجام 
شده اســت. همچنین 5 مورد نظارت بر واردات 
بچه ماهی را داشته ایم.وی بیان کرد: تولید بیش 
از 7 هزار و 700 تن میگو و تولید یک میلیارد 
و 445 میلیون قطعه الور را در یک سال گذشته 
داشته بیش از 520 هزار تن محموله وارداتی و 
بیش از 53 هزار تن محموله صادراتی، بیش از 
57 هزار تن محموله ترانزیتی داشــته ایم که کار 
نظارت بر این محصوالت و محموله ها بر عهده 

دامپزشکی بوده است .

هشدار مدیرکل دامپزشکی هرمزگان در مورد بازار ماهی فروشان بندرعباس 
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   گروه خبر //  مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
گفت: شرکت پاالیش نفت بندرعباس در حال حاضر 18 درصد 
فرآورده های نفتی موردنیاز کشور را مطابق با استانداردهای روز 
دنیا تامین می کند. هاشم نامور در آیین آغاز به کار نخستین دفتر 
حل مســئله در صنعت نفت در راستای تحقق شعار سال افزود: 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس در راستای منویات رهبر معظم 
انقالب و با تکیه بر دانش مهندسان داخلی یکی از پیچیده ترین و 
تخصصی ترین طرح های توســعه ای را برای ارتقای محصوالت 
ســنگین با محوریت تولید ُکک اسفنجی در دست اجرا دارد که 
عالوه بر آن و فرآورده های باارزش افزوده بیشتر، منجر به تولید 
محصوالت دیگری همچون نفتــا و پروپیلن به عنوان خوراک 
صنایع پتروشیمی خواهد شــد. »پاالیشگاه بندرعباس یکی از 
بزرگ ترین پاالیشگاه های خاورمیانه با ظرفیت پاالیشی بیش 
از 300 هزار بشکه در روز است« محمد صادقی رییس دانشگاه 
هرمزگان نیز در این جلسه بیان کرد: این دانشگاه به منظور انجام 
مسوولیت اجتماعی خود نسبت به جامعه پیرامونی برای اولین 
بار در سطح کشور مدل قراردادهای باز حل مسئله با صنایع را 
پیشنهاد کرد که با استقبال خوب صنایع همراه شده است و نخستین 
دفتر حل مسئله با مشارکت شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
گشایش یافت.وی افزود: فعال شدن دفتر حل مسئله در دانشگاه 
و حضور اساتید و پژوهشگران در کنار مهندسان صنعت نفت در 
میدان عمل باعث تبادل دانش و تجربه شــده و فرصت مناسبی 
برای دانشجویان به منظور کسب تجربه و استفاده از دانش عملی 
کارشناسان و امکانات آزمایشگاهی صنعت نفت را ایجاد می کند.
صادقی اظهار داشت: سرمایه اساسی یک بنگاه، سرمایه اجتماعی 
آن است و جایگاه شرکت پاالیش نفت بندرعباس در سطح ملی 
و منطقه ای در انجام مسئولیت های اجتماعی در جامعه پیرامون 
قابل استناد است.وی ادامه داد: الگوی قراردادهای باز حل مسئله 
که روش نوآورانه همکاری مطلوب بین دانشگاه و صنعت است 
می تواند الگوی مناسبی برای مشارکت با سایر دستگاه ها باشد.

به گزارش ایرنا ، رییس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: الزمه حل 
مسئله، شناخت و الزمه شناخت هم حضور در میدان عمل است، 
دانشــگاهِ مأموریت گرا باید پیوندهایش را با جامعه و صنعت 
قوی تر کند تا بتواند مشــکالت را از جامعه پیرامونی مشخص 
کرده و با بررســی، تحقیق و هم افزایی روش های مطلوبی برای 

حل مسائل مطرح کند .

خبر

خبری

پنجشنبه  21 مهر 1401

16 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 4000

   
سرمقاله

  امروز چهارهزارمین شماره در بیست ویکمین سال انتشار روزنامه دریا 
را منتشــر می کنیم. دریا در ابتدا بصورت هفته نامه، سپس دو شماره در 
هفته، ســپس زوج نامه و از بیش از یک دهه قبل بصورت روزنامه منتشر 
می شود. انتشار نشریه آن هم بصورت حرفه ای و مردمی، اقدامی سخت 
اســت که بحمداهلل با لطف خدا و همراهی مخاطبــان، تاکنون چهارهزار 
شماره از این نشریه مردمی ومخاطب پســند را منتشر کرده ایم. مرحوم 
ایــوب دبیری نژاد بنیانگذار روزنامه دریا کــه در مهر 97 دعوت حق را 
لبیک گفت، این نشــریه مردمی را برای بیان خواســته ها و دغدغه های 
هرمزگانی هــای مظلوم ومحروم بنا نهاد و همواره در همین مســیر قلم 
زده ایم. بخاطر داریم در ســال 86 که سلســله گزارش های مستمری را 
از محالت حاشــیه نشــین بندرعباس وگاهی هم از برخی از روستاها 
منتشــر می کردیم که نشریه ای که هر روزصبح انتشــار روی دکه قرار 
می گرفت و تا ظهر همه نســخه های روزنامه تمام می شد و مردم پیگیر 
 بودند تا ببینند در این شماره از کدام محله یا روستا نوشته ایم. البته در دو 
سه سال قبلش هم گزارش هایی را بصورت مستمر از روستاهای میناب 
منتشــر کرده بودیم که مورد توجه مخاطبان عزیز قرار گرفته بود. در دهه 
80 و90 همواره ســعی کردیم صدای مردم باشیم و مشکالت شان را در 
حوزه های مختلف تــا حدامکان منعکس کنیم و در این دو دهه هم فراز 
ونشــیب های زیادی را در مسیر انتشار داشتیم. مردم استان همواره مورد 
بی مهری و کم لطفی واجحاف مدیــران ودولت ها در ادوار مختلف قرار 
گرفته اند وبه همین دلیل این اســتان همچنان در فقر وفالکت، بیکاری و 
گرانی و... در جایگاه نخست کشور قرار دارد و در استانی که دهها صنعت 
و بنــگاه اقتصادی بــزرگ و کوچک فعالیت می کنند، امــا از آن طرف 
 هرمزگانی ها بیکارترین قشــر کشور هستند واین بنگاه های اقتصادی از 
دو  سه دهه گذشته همواره نیروی انسانی مورد نیازشان را اتوبوسی از سایر 
استان های کشور تامین کرده اند و سهم مردم وبیکاران هرمزگانی فقط دود 
وآلودگی، ترافیک و گرانی های مسکن بوده است ودر اشتغالزایی این صنایع 
سهم چندانی نداشته اند. این صنایع حتی مالیات و عوارض شان را در استان 
پرداخت نمی کردند وبسیاری از آنها حتی حساب های بانکی شان در استان 
نیســت  وحتی مدیران شان پروازی بوده و حاضر نبودند خانواده شان در 
استان زندگی کنند که برخی همچنان پروازی اند. این بنگاه های اقتصادی 
حتی چندان تمایل نداشــتند که نقش مسئولیت های اجتماعی شان را در 
استان ایفا نمایند؛ وگرنه بسیاری از مشکالت استان در حوزه های مختلف از 
جمله کمبود مدرسه، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و تفریحی ، جاده سازی 
و... با مشارکت صنایع می توانست برطرف شودکه بارها به این موضوعات 
پرداختیم. در سال گذشته و سال جاری به حوزه محل اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن در بندرعباس پرداختیم که بدلیل سوء مدیریت،تصمیم داشتند 
این طرح را در شــهرک علوی اجرا کنند و با انتشار گزارش ها و مقاالت 
و...، مکان اجرای این طرح به داخل شهر بندرعباس انتقال یافت و با تاخیر 
نه ماه ونیم، ثبت نام از متقاضیان مسکن در بندرعباس آغاز شد. همواره در 
روزنامه دریا سعی کرده ایم صدای مردم باشیم و امیدواریم توانسته باشیم 
بخشی از دغدغه های هرمزگانی های نجیب و مظلوم و محروم را منعکس 

   علی زارعیکرده و اثرگذار باشیم .

4000شماره با مردم
 گروه خبر //  دوستی استاندار هرمزگان در 
جلسه شورای معادن استان ، اظهارداشت: با 
تالش های انجام شــده در مجموعه صنعت و 
معدن اســتان ۲۱۳ واحد معدنی شناسایی و 
از شانزدهم  ها  واگذاری آن  مرحله فراخوان 
مهر ماه در هرمزگان آغازشده و تا ۱۱ آبان نیز 

ادامه خواهد داشت که متقاضیان می توانند در 
این مزایده شرکت کنند . 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ استاندار هرمزگان 
با اهمیت فعال شدن این معادن افزود: در حال 
حاضر بدون احتساب معادن شن و ماسه،  180 
معدن فعال در اســتان هرمزگان وجود دارد که  
213 معدن فراخوان شده کنونی بیش از معادن 
فعال فعلی استان است و این امر ارزش این کار 
را نمایان می کند.مهندس دوستی، رساندن 213 

معــدن به مرحله واگذاری را کاری ســخت و 
زمان بر  دانســت و بیان داشت: این کار نیازمند 
تکمیل اســناد آن و انجــام کارهای مطالعاتی 
قابل توجهی اســت که اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت اســتان در این راستا طی یک سال 
گذشــته کار بزرگی را انجام داده است.استاندار 
هرمــزگان مجوز زدایی از معادن را در اســتان 
اتفاق ویژه ای خوانــد و ادامه داد: پیش از این 
108 پهنه معدنی را عاری از مجوز کرده بودیم 

بدین معنی که سرمایه گذار بدون صرف زمانی 
بــرای دریافت مجوزها بتواند کار خود را آغاز 
کند و در حال حاضر شــاهد افزایش پهنه های 
عاری از مجوز به 213 پهنه هستیم و تمام این 
پهنه ها مجوزهایش از پیش گرفته شــده است.

نماینده عالی دولت در اســتان از تهیه سه بسته 
ویژه  توسعه برای دو نوع ماده معدنی سیلیس 
و آهن خبرداد و گفت: در راســتای جلوگیری 
از خام فروشی آهن و سیلیس، تمام حلقه های 
زنجیره توســعه از معدن تا صنایع فرآوری در 
این بسته ها دیده شده است. گفتنی است 213 
معدن یادشــده مشتمل بر 19 ماده معدنی است 
که بصورت پراکنده در 10 شهرستان هرمزگان  

قراردارند .

استاندار هرمزگان خبر داد

مزایده واگذاری ۲۱۳ معدن هرمزگان 

میالد با سعادت پیامبر رحمت )ص( 
و امام صادق )ع( بر مسلمین جهان مبارک 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

 گروه خبر // فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه گفت: ما امنیت کشورمان را 
با هیچ موضوعی عــوض نمی کنیم 
به  و هر کــس بخواهد خدشــه ای 
امنیت ما وارد کند با پاســخ قاطع و 
اسالمی  جمهوری  پشــیمان کننده 

مواجه می شود . 
   به گزارش  تســنیم ؛ همزمان با فرا 
رســیدن روز نیروی دریایی ســپاه ، 
نظامی  ســفارت خانه های  وابستگان 
مقیم تهران  با دریادار پاسدار علیرضا 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
دیدار کردند. دریادار تنگسیری در این 
دیــدار ضمن عرض خوشــامدگویی 
و آرزوی ســالمتی و موفقیــت برای 

 اعضــای محتــرم وابســته  نظامی 
ســفارت خانه های مقیم تهران اظهار 
به همــت مجاهدت  امروز  داشــت: 
دریایی  نیرو های  دریــادل  رزمندگان 
ارتش و سپاه و  اعمال اشراف هوشمند 
اطالعاتی، کنترل و رصد لحظه ای ، ثبات 
و امنیت مطلوبــی در خلیج فارس و 
دریای عمان برقرار شده است.فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره  سردار شهید نادر مهدوی 
و ســرداران شــهید همراهش افزود: 
همرزمانش  و  مهدوی  شــهید  سردار 
با مظلومیت و بــرای دفاع از وطن  به 
شهادت رســید و  کاری که  این شهید 

واالمقام و همرزمانش در 16 مهر  سال 
1366 هجری شمســی انجــام دادند 
بســیار قابل تجلیل و تکریم می باشد 
چرا که  بــا مقاومت و اقتدار در مقابل 
هجوم مذبوحانه دولت تروریست پرور 
آمریکا ایستادند و هیمنه پوشالی ارتش 
آمریکا  را تحقیر و خرد کردند .سردار 
تنگسیری با اشــاره به پیام همیشگی 
جمهوری اســالمی مبنی بر برقراری  
صلح و دوســتی متقابل میان کشورها 
ابراز داشــت : شروع به حمله و هجوم 
 هیــچ گاه در دکترین نظامی جمهوری 
اســالمی ایران جایی نداشته و همیشه 
جمهوری اســالمی صلح و دوستی با 

ملت هــا و دولت های همســایه را در 
دستور راهبردی خود داشته است ولی 
اگر کسی بخواهد از این رویه دوستی و 
برادری سوء استفاده کند با همان رویه و 
همان سطح با او برخورد می کنیم.فرمانده 
نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: ما 
امنیت کشورمان  را با هیچ موضوعی 
عوض نمی کنیم و هــر کس بخواهد 
خدشه ای به امنیت ما وارد کند با پاسخ 
قاطع و پشیمان کننده جمهوری اسالمی 
مواجه می شــود.دریادار تنگسیری با  
تبیین موضوع خودکفایی و خوداتکایی 
جمهوری اسالمی در تأمین تجهیزات 
نظامی ، بــا تربیت نیروهــای جوان 

متعهد و دانشمند گفت: همه تجهیزات 
مورد نیاز مأموریت های نظامی توسط 
همین جوانان دانشمند طراحی و تولید 
می شوند به گونه ای که اصأل نیازی به 
وارد کننده خارجی نداریم و کامال در این 

حوزه مستقل هستیم .

  

  

آگهی حصروراثت
احتراماً به اســتحضار می رساند خواهان  
فاطمه سالمی فرزند عبدالرزاق با هویت 
کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار 
داشــتند شــادروان حارث رســا فرزند 
یوسف به تاریخ 1399/10/6 به رحمت 
ایــزدی پیوســته و وراث وی در زمان 

فوت عبارتند از : 1- ســهیال احمدی فرزند یوسف به شماره ملی 
4709715041 ) مادر متوفی(  . 2- یوســف رسا فرزند ابراهیم به 
شماره ملی 4709636079 ) پدر متوفی(  .3- فاطمه سالمی فرزند 
عبدالرزاق به شماره ملی 4700068825 ) همسر متوفی(  .4- سارا 

رسا فرزند حارث به شماره ملی 4700227303 ) دختر متوفی(  .
دارائی نامبرده در هنگام فوت بیش از پانصد ومیلیون ریال بوده است 
و الغیر ... لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شــورا ارسال 

فرمایید .
حسین اصرافی - شورای حل اختالف شعبه اول شهر دشتی   

آگهی حصروراثت
احتراماً به اســتحضار می رساند خواهان  
محمد محمدزاده فرزند .............. با هویت 
کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار 
داشتند شادروان حاجی سالم فکری فرزند 
......................به تاریخ نامعلوم به رحمت 

ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- آمنه فکری فرزند سالم به ش ش  0673 فرزند مرحوم  .

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

مجوز فعالیت اقتصادی به شماره 1061/م س / 91
به تاریخ اعتبار 1391/1/24 به نام اقای سعید عابدینی 
و خانم خدیجه زارعی فعالیت صنفی ارائه خدمات نظافت 

اماکن عمومی در منطقه آزاد تجاری _ صنعتی  واقع در منطقه 
آزاد قشم  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

گروه خبر // مشاور رییس جمهور در امور اقوام و 
اقلیت های دینی و مذهبی گفت: مقبولیت مردمی 
مهمترین ویژگی نظام سیاسی جمهوری اسالمی 
است و دشمن نیز این پشتیبانی مردمی را نشانه 

گرفته است. 
   به گزارش خبرنگاردریا ، ماموســتا عبدالسالم 
کریمی در همایش »وحدت ضامن امنیت« افزود: 

در چنین نظامی همه باید مراقب باشند که وظایف 
خود را در خدمت به مردم تمام و کمال انجام داده 
و بهانه به دست دشمن ندهند که جوانان و نوجوانان 
را به خیابان بکشاند.وی تصریح کرد: مطالبه گری 
حق مردم اســت و به رسمیت شناختن اعتراض، 
بخش جدایی ناپذیر حکومت اســالمی است.این 
چهره اهل سنت متذکر شد: تمامی اعتراض ها باید 
شــنیده شده و به موارد درست آن عمل شود و در 
برابر اعتراض نادرســت نیز باید اقناع الزم انجام 

گیرد.ماموستا کریمی ادامه داد: دشمن تمامی مفاهیم 
واالی اسالمی را مصادره به مطلوب کرده و از آنها 
سوءاستفاده می کند.به گفته این عالِم اهل سنت، هیچ 
عقل سلیم و حکومت الهی یا غیرالهی، اغتشاش را 
قبول ندارد و آشوبگری ضربه ای مستقیم به امنیت 
است که توســط فریب خوردگان یا برخی افراد 
نادان انجام می شود.مشاور رییس جمهور در امور 
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی خاطرنشان کرد: 
هیچ کس منکر برخی مشکالت در کشور نیست 

اما مسیر اصالح مشکالت از آشوبگری و تخریب 
اموالی که مردم صاحب اصلی آنها هستند نمی گذرد.
وی اضافه کرد: ایران در اوج اقتدار است و مصداق 
و تبلور این اقتدار و عزت، در دست گرفتن تصویر 
سردار شهید قاسم سلیمانی توسط رییس جمهور در 
نشست سازمان ملل بود.ماموستا کریمی با اشاره به 
هفته وحدت یادآور شــد: وحدت محدود به زمان 
خاصی نیست و یک مفهوم همیشگی و فراگیر در 

تمامی شئون مسلمانان است.

مشاور رئیس جمهور در امور اقوام : 

مقبولیت مردمی مهمترین ویژگی جمهوری اسالمی است

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان کرد 
 تامین 18 درصدی فرآورده های مورد نیاز کشور

توسط پاالیش نفت بندرعباس

    

 گروه خبر //  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان 
از ترابری ایمن ۳۶۳ هزار و ۵۹۱ مسافر در بنادر غرب 
این استان و جهش ۲.۵ برابری مسافر و گردشگر در 
مسیرهای داخلی در شش ماهه سال جاری خبرداد . 
   مرتضی ساالری در تشریح عملکرد شش ماهه مسافر 
بنــادر غرب هرمزگان در بخــش ترابری و جابجایی 
مسافر وگردشگران اظهارکرد: طی این مدت 363 هزار 
و 591 مســافر در بنادر غرب جابجا شدند که افزایش 
162 درصدی را در پی داشــته است.وی ادامه داد: در 
بخش سفرهای داخلی در این مدت، 350 هزار و 719 
نفر ســفر در مســیرهای دریایی داخلی از بنادر لنگه، 
 آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر 
خلیج فارس جابجا شــدند که با ثبــت افزایش 155 
درصدی در این زمینه بنادر غرب استان توانست جایگاه 
پنجم در بین بنادر کشــور را به خود اختصاص دهد.

به گفته مدیر بنادر و دریانــوردی غرب هرمزگان، در 
شش ماهه سال جاری در بخش مسافرت های دریایی 
بین المللی به مقصد بنادر کشور امارات نیز 12 هزار و 
872 نفر مسافر جابجا شدند.ساالری در بخش دیگری 
از ســخنان خود به پهلوگیری بیش از 15 هزار و 177 
فروند شــناور با 21 درصد افزایــش در بنادر غرب و 
نجات جان 20 نفر در آب های حوزه استحفاظی غرب 
استان طی شش ماهه سال جاری اشاره کرد.وی افزود: 
از ابتدای ســال جاری تا پایان شــهریورماه امسال در 
راســتای اعمال وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و 
ارتقاء ایمنی دریانوردی، 37 عملیات جستجو و نجات 
 )mrcc( توســط مرکز جســتجو و نجات دریایی
دربنادر غرب هرمزگان انجام گرفته که دراین عملیاتها 
جان 20 نفر افراد مضطر نجات داده شــد.گفتنی است؛ 
استان هرمزگان به دلیل نزدیکی به خلیج فارس و دریای 
عمان، بنادر مهمی از لحاظ تجاری و مسافری دارد که 
برخی از آن ها در غرب استان هرمزگان واقع شده است.

به گزارش مهر، اداره بنادر و دریانوردی غرب اســتان 
هرمــزگان نیز با نظارت بر 600 کیلومتر مرز دریایی و 
پوشــش بر 10 بندر تجاری و مسافری، کانون مهمی 
برای تبادالت تجاری و همچنین سفرهای دریایی کشور 

محسوب می شود .

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد

جهش ۲.۵ برابری گردشگر 
در مسیرهای دریایی غرب هرمزگان

دریادار تنگسیری : 

 کوچک ترین خدشه   به امنیت ایران را » قاطع و پشیمان کننده «  پاسخ می دهیم 

  
آگهی مزایده ) نوبت اول (

 شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتري بندرعباس به موجــب پرونده اجرائي 
0100133ب در خصوص دعوي فاطمه بنده خدا علیه محمدجواد بنده خدا که محکوم به 
فروش ملك مسکونی گردیده است که در این راستا ملك مسکوني به شرح ذیل به مزایده 
گذاشته مي شود . خالصه گزارش بازدید : در راستاي اجراي دستور کارشناسي پرونده به 
شماره کالسه 201212-9 و بایگاني 0100133 در خصوص دعوي خواهان فاطمه بنده 
خدا به طرفیت محمد جواد بنده خدا ضمن حضور در دادگاه و بررسي اسناد و مدارك 

از ملك مورد نظر بازدید بعمل آمد و پس از بررســي مدارك ابرازی گزارش کارشناســي به شرح ذیل آماده و به 
حضورتان ایفاد مي گردد. )گزارش بر اساس اظهارات و مستندات ارائه شده توسط طرفین درج گردیده و مسئولیت 
صحت و ســقم آن بر عهده ایشان اســت. بدیهی است چنانچه پس از تحریر این گزارش مدارك و مستندات و 
اطالعات متکي به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه حاصله موثر واقع شود مسئولیتي متوجه کارشناس 

نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود شمول اقدام های بعمل آمده مي باشد.(
مشخصات ملك

مورد نظر عبارت اســت از شــش دانگ عرصه و اعیان بك باب واحد آپارتمانی با کاربری مســکونی واقع در 
بندرعباس شهرك پیامبر اعظم مجتمع الرك بلوك 2 طبقه اول واحد 108 که طبق نامه شماره 9655/400/3946 
مورخ 1401/02/11 شرکت مهندسي دالوران دریای جنوب مالکیت آن مربوط به آقای محمد جواد بنده خدا فرزند 
کیامرث به شماره ملي 2571795899 است. طبق تصویر مدارك ابرازی توسط پدر خوانده متراژ مفید واحد 95/4 
متر مربع بانضمام پارکینگ شماره 29 و یك باب انباري به مساحت تقریبي 4 متر مربع است. طبق مدارك ابرازي 
در زمان بازدید، سند تفکیکي واحدها صادر نگردیده است. مشخصات فني ملك ساختماني با هشت طبقه روي 
همکف با اسکلت بتني سقف تیرچه بلوك، و واحد مورد نظر داراي دو اتاق خواب، سالن، آشپزخانه اپن با کابینت 
mdf، سرویس بهداشتی حمام و با مشخصات پوشش کف سرامیك و پوشش دیوارها گچ و رنگ و نماي ساختمان 
نرمه سیمان و رنگ است. ب ( نظریه کارشناسي با عنایت به مشخصات کاربري، قدمت ساختمان، مساحت و سایر 
عوامل و پارامترهاي موثر در کارشناســي ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملك فوق الذکر بدون در نظر گرفتن 
هرگونه بدهي به اشخاص حقیقي و حقوقي جهت پایه مزایده جمعا 8،000،000،000 ریال )هشت میلیارد ریال ( 
برآورد و اعالم مي گردد توضیحات: طبق اظهارات طرفین ملك در زمان بازدید در اختیار مستاجر با مبلغ ودیعه 

450،000،000 ریال مي باشد .
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بها یك 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% مبلغ ارزیابي 
شــده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانك 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 روز سه شنبه ساعت 11 مورخ1401/08/10 در محل دفتر شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري 
بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضایي شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید 
و برنده کســي اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با 
انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری 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 شعبه اول اجرای احکام مدني 

دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند . 
مجتبي عطایي زاده بندري 

 دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

انتخاب سرمایه گذار
شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان براساس 
 مصوبــه هیات مدیــره در نظر دارد نســبت بــه انتخاب 
سرمایه گذار جهت اجرای طرحهای ذیل در مجموعه تفریحی 
و توریستی آبدرمانی گنو استان هرمزگان به آدرس کیلومتر 

30 سیرجان بندرعباس بصورت مشارکتی اقدام نماید .
۱- احداث پل شیشه ای

۲- تبدیل شهربازی موجود به شهربازی مدرن
۳- بازسازی هتل و رستوران با مجوز سه ستاره

۴-تعمیر و بهره برداری از بازارچه در2طبقه با 25مغازه و 
فضای داخلی 

۵- احداث و اجرای تله کابین و زیپ الین 
از ســرمایه گذاران محترم دعوت میگردد جهت بازدید از 
محل و ارائه  بسته پیشــنهادی خود به آدرس بندرعباس 
کیلومتر 30 آزادراه سیرجان  مجموعه تفریحی و توریستی 

آبدرمانی گنو 
شماره تماس 
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هفت برند جعلی کاال در استان بوشهر شناسایی شد
  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // مدیرکل استاندارد 
استان بوشهر گفت: براســاس نظارت های مستمر انجام شده بر 
واحدهای مختلف صنفــی و کاالهای تولیدی تاکنون هفت برند 
جعلی در این اســتان شناسایی شده اســت. به گزارش خبرنگار 
دریا ؛ محمد رحیم بهره مند در جریان بازدید تور رسانه ای از یک 
شرکت تولیدی، یک طرح دانش بنیان در زمینه مدیریت پسماند و 
بررسی آسانسور یک بانک در شهر بوشهر که از استانداردهای الزم 
برخوردار بودند، افزود: این برندهای جعلی بیشتر مربوط به دستمال 
کاغذی اســت که از نظر ابعاد، تعداد و کیفیت اســتاندارد ضوابط 
بهداشتی الزم را نداشتند.وی ادامه داد: در زمان حاضر 267 پروانه 
استاندارد در استان بوشهر برای محصوالت مختلف صادر شده و 
برای ثبات این پروانه ها بازدیدهای مستمر انجام می شود.بهره مند با 
بیان اینکه استاندارد معیاری برای سنجش کیفیت کاال است اظهار 
کرد: به منظور اطمینان از کیفیت کاالها طرحی باعنوان "طاها" با 
هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دست اجرا است.بهره 
مند افزود: طاها )کنترل هماهنگ استانداردها( طرحی است که در 
آن همه استان های کشور محصوالت عرضه شده ای که حتی مربوط 
به استان خود آنها نیست را نمونه گیری و از طریق سامانه متمرکز 
نتایج را اعالم می کنند.به گفته مدیرکل اســتاندارد استان بوشهر 
پارســال هفت هزار و 650 واحد صنفی این استان از نظر کیفی 
بررسی شد که بیشترین نبود انطباق ها مربوط به بخش محصوالت 
سلولزی بود و این محصوالت به صورت زیرزمینی و در مکان هایی 
بدون نظارت استاندارد تولید شده اند.بهره مند گفت: هنگام خرید کاال 
یک کد 10 رقمی پایین عالمت استاندارد وجود دارد که با ارسال 

آن به شماره 10001517 می توانند از اصالت کاال مطمئن شوند .
رئیس سازمان مدیریت استان بوشهر خبر داد

سهم ۶.۵ درصدی استان بوشهر از اقتصاد کشور
  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان بوشهر گفت: براساس برآوردهای انجام شده در 
ســال 1400 این استان ســهم 6.5 درصدی از اقتصاد کشور را داشته 
است. به گزارش خبرنگار دریا ؛ محسن پاپری زارعی با بیان اینکه سهم 
استان بوشهر از اقتصاد کشــور 6.5 درصد است، اظهار کرد: بر اساس 
ظرفیت های استان سیاست گذاری ها و برنامه ها در حوزه های خدمات 
و کشاورزی برای بهبود سهم این بخش در اقتصاد استان تغییر خواهد 
کرد.وی تصریح کرد:  سهم کشاورزی از اقتصاد 2درصد، سهم خدمات 
از اقتصاد استان 10 درصد و سهم صنعت و معدن از اقتصاد استان 88 
درصد است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر عنوان 
کرد: با سیاست گذاری های انجام شده و برنامه های پیش رو بر اساس 
ظرفیت های استان بوشهر در حوزه های خدمات و کشاورزی، پیش بینی 

می شود سهم این بخش ها در اقتصاد استان بوشهر افزایش یابد .

خبری

روابط عمومی 
 شیالت  رهمزگان 

والدت رسول خاتم محمد مصطفی )ص(
و امام صادق )ع( بر مسلیمن جهان مبارک 

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک گفت: برای 
جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در 
استان هرمزگان و جزایر خارگ و خارگو در 

استان بوشهر سند صادر شده است . 
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ حســن 
 بابایی در نشست شــورای حفظ حقوق 
بیت المال استان بوشهر افزود: بعضا ابهامی 
ایجاد شده بود که آیا می شود برای جزایر 
تحت عنوان مالکیت دولت، ســند صادر 
کرد باید پاســخ داد تمام اقدامات سازمان 
ثبت اسناد در چارچوب قانون است.وی 
اضافه کرد: در ماده ســه قانون جامع حد 
نگار مصوب 1393، به سازمان ثبت اسناد 
در خصوص تاالب ها، جنگل ها، رودخانه، 
دریاچه ها و جزایر تکلیف شــده که پس 
از تثبیت و حد نگاری سند مالکیت به نام 
دولت صادر شــود.به گفته بابایی برهمین 
اساس به کسانی که در این خصوص دچار 
شبهه شــده اند اعالم می شود این سازمان 

به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و 
به صراحت قانون پــس از حدنگاری در 
2 جزیره خارگ و خارگو ســند مالکیت 
 به نــام دولت صــادر و ایــن 2 جزیره 
سند دار شده اند.رئیس سازمان ثبت اسناد 
و امالک یادآورشــد: بوشهر با حدنگاری 
31 درصــد زمین های کشــاورزی خود 
بعنوان استان نخست  در این بخش معرفی 
شده است  و با برنامه ریزی های انجام شده 
تالش می شود مساحت 200 هزار هکتار 
زمین های کشــاورزی این استان صاحب 

سند شوند.
  وی یادآورشــد:با همــکاری و تعامل 
دستگاه های مسئول از جمله امور اراضی، 
منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با رعایت 
حریم 60 متــری 2هزار و 912 هکتار از 
اراضی ســاحلی این استان تثبیت و برای 
قریب به 2هــزار و 700 هکتــار از این 
اراضی ســند حد نگار صادر شود. وی  با 

اشاره به اینکه 98 درصد عرصه های ملی 
استان بوشــهر حدنگاری و صاحب سند 
هســتند اضافه کرد: براساس برنامه ریزی 
انجام شــده با تالش صورت گرفته انتظار 
می رود تا پایان امسال بتوانیم جشن پایان 
حدنگاری در تمام الیه ها در این اســتان 
برگزار و این اســتان در این بخش پیشرو 

باشد.
  رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک  ادامه 
داد: طرح حد نگار مســتند قانون ســال 
93 اســت که باید طی ســه سال اجرایی 
می شد اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی 
متوقف شده بود  اما امروز بعنوان یکی از 
اولویت های دولت و دستگاه قضا در حال 
پیگیری است.وی یادآورشد: کاهش زمین، 
جنگل، ســاحل و کوه خواری با اجرای 
طرح کاداســتر یک انتظار قانونی اســت 
که باید محقق شــود.به گفته بابایی افزون 
بر اعتبارات تخصیــص یافته برای طرح 

حدنگاری برای استان بوشهر 10 میلیارد 
تومان اعتبار نیز به این مبلغ اضافه شــده 
و اگر در تهیه نقشــه مشکلی بود از محل 
اعتبارات سازمان امکان افزایش این رقم 
تا 20 میلیارد تومان وجــود دارد.بابایی 
در خصوص زمین ها و مســکن روستایی 
استان بوشــهر گفت: صدور سند مسکن 
روستایی از دیگر اولویت های سازمان ثبت 
اســناد و امالک است به نحوی که در نیمه 
نخست امسال یک هزار و 300 جلد سند 
روســتایی در این استان صادر شده است 
و امید می رود مابقی واحدهای مســکونی 
روستایی فاقد ســند نیز هر چه سریع تر 
سندار شــوند.رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور برضرورت تعیین قاضی ویژه 
حدنگار در استان بوشهر تاکید کرد.رئیس 
کل دادگســتری استان بوشــهر نیز گفت: 
 در سال گذشــته یک هزار و 754 پرونده 
زمین خواری در این استان  تشکیل شده 

که برای 621 فقره از این پرونده ها حکم 
صادر شده و 701 فقره پرونده نیز در دادسرا 
قرار نهایی صادر شده است.مهدی مهرانگیز 
با اشــاره به یک هــزار و 256 متهم این 
پرونده های زمین خواری افزود:مساحت 
زمین های اعاده شــده یک هزار و 487 
هکتار به ارزش 439 میلیارد ریال و میزان 
جرائم پرداختی نیز 23 میلیارد ریال بوده 
است.وی موارد قلع و قمع بنا و مستحدثات 
استان بوشهر در سال گذشته را 433 مورد 
ذکر کرد.رئیس کل دادگستری استان بوشهر 
یادآورشد: همچنین در نیمه نخست امسال 

نیز 767 فقره پرونده تشکیل شده که از این 
تعداد 138 پرونده منتهی به صدور حکم و 
252 پرونده نیز منتهی به قرار نهایی دادسرا 
و 357 متهم دســتگیر شده اند.وی گفت: 
مساحت اراضی اعاده شده 638 هکتار و 
ارزش این زمینها 610 میلیارد ریال، جرایم 
دریافتــی یک میلیارد ریال و موارد قلع و 
قمع بنا و مستحدثات 175 مورد گزارش 
شده است. همچنین در این آئین به مناسبت 
روز روســتا تعداد 40 برگ سند مالکیت 
روســتایی صادر و تحویل بنیاد مســکن 

انقالب اسالمی استان بوشهر شد .

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک خبر داد

صدور سند برای پنج جزیره در استانهای بوشهر و هرمزگان 

سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها // 
مطالبات صنفی  باید  بوشــهر گفت:  استاندار 
کارگران منطقه پارس جنوبی با جدیت و به صورت 

ویژه دنبال شود . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده 
در نشست هم اندیشــی با تشکالت و نمایندگان 
کارگری مستقر در پارس جنوبی اظهار کرد: توجه 
به مطالبات کارگــران باید در اولویت قرار گرفته 

شود.وی ضمن برشمردن نقش و جایگاه در تولید 
به وظیفه دســتگاه های اجرایی و سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پارس جنوبی پرداخت و تصریح 
کرد: تمامی مجموعه های کارگری اعم از بخش 
دولتی و کارفرمایان باید کرامت کارگران را حفظ 

کنند .
   استاندار بوشهر بابیان اینکه باید مطالبات صنفی 
کارگران منطقه پارس جنوبی با جدیت و به صورت 

ویژه دنبال شود، تاکید کرد: همانند اقدامات موثری 
که در حــوزه ســازماندهی انجمن های صنفی 
کارگری صــورت گرفته در تمامــی واحدهای 
منطقه پارس جنوبی انجام شود.به گزارش ایسنا، 
دیروز تصاویری از اتوبان جم به عسلویه منتشر 
شده بود که تعدادی از کارگران به نشانه اعتراض 
در آن حاضر شده بودند.فرماندار عسلویه در این 
خصوص گفته بود که کارگران فعال در پتروشیمی 
مستقر در عســلویه یک »تجمع صنفی« داشتند 
که متأســفانه تعدادی از افــراد فرصت طلب با 
نفوذ و سوءاســتفاده از جمع کارگری، شعارهای 

هنجارشکنانه را سر دادند .

استاندار بوشهر:

مطالبات کارگران پارس جنوبی دنبال شود
آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رییس کل 
دادگستری اســتان کرمان از دستگیری فردی به 
اتهام جاسوســی برای ســرویس اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی در این استان خبر داد و گفت: متهم 
قصد انجام اقدامات ضــد امنیتی و خرابکارانه در 
اســتان را داشت که با هوشیاری سازمان اطالعات 

سپاه، این توطئه خنثی شد . 
  به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ حجت االســالم و 
المســلمین ابراهیم حمیدی در تشریح جزییات این 
خبر در جمع خبرنــگاران افزود: در پی اقدامات فنی 
و اطالعاتی گسترده و منسجم ســربازان گمنام امام 
زمان )عج( در ســازمان اطالعات سپاه، یکی از افراد 
مرتبط با ســرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی که 
قصد انجام اقدامات ضد امنیتی در اســتان کرمان را 
داشت در یک اقدام پیش دستانه شناسایی و دستگیر 
شد. وی با بیان اینکه فرد دستگیر شده تحت پوشش 
شغل آزاد و تجارت در کشــور فعالیت داشته است، 
اضافه کرد: متهم چندین ســفر به کشورهای مختلف 
با هدف انتقال اطالعــات و همچنین آموزش جهت 
اقدامــات ضد امنیتی و خرابکارانه از طریق ارتباط با 
افســران اطالعاتی را داشته است که آخرین سفر وی 

به اربیل عراق بوده است.نماینده عالی قوه قضاییه در 
 استان کرمان به اشراف اطالعاتی پاسداران گمنام امام 
زمان )عج( در بستر فضای حقیقی و مجازی اشاره کرد 
و گفت: متهم با استفاده از بستر فضای مجازی و پیام 
رسان های خارجی و همچنین از طریق نرم افزارهای 
 متعدد رمزنگاری شده، اقدام به ارتباط با سازمان ها و 
ارگان های نظامی و اطالعاتی رژیم غاصب صهیونیستی 
کرده بود که بر اساس اشراف سازمان اطالعات سپاه بر 
فضای مجازی و سرشــبکه های سرویس اطالعاتی 
این رژیم، این توطئه نیز کشــف و خنثی شد. رئیس 
شورای قضایی اســتان کرمان تصریح کرد: سرویس 
اطالعاتی رژیم غاصب صهیونیستی تمام تالش خود 
را در راستای جذب عناصر به ویژه اراذل و اوباش از 
طریق فضای مجازی انجام می دهد که به لطف خداوند 
در این پرونده با اشــراف نیروهای امنیتی این توطئه 
 کشــف و خنثی گردید .حمیدی ادامه داد: متهم ضمن 
جمع آوری برخی اطالعات، قصد خروج از کشور و دیدار 
 با یکی از عوامل اطالعاتی رژیم صهیونیستی در یکی از 
کشور های منطقه و دریافت ماموریت جدید را داشت 

که قبل از خروج از کشور دستگیر شد .

شناسایی و دستگیری جاسوس موساد در کرمان
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مفقودی نوبت دوم

آگهی مزایده )نوبت دوم (    
 شــعبه ســوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 140040920000089625 و شــماره دادنامه 140040390002271845 ؛ حکم به 
محکومیت تضامني تجدیدنظرخواندگان ) محکوم علیهم( شرکت شاهین گستر هرمزگان ، صادق یاقوتیان ، اصغر سلجوقي به استرداد وجوه دریافتي مجموعاً به مبلغ بیست و نه 
میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1400/1/7 زمان مطالبه لغایت یوم الوصول و خسارات دادرسي اعم از هزینه دادرسي )3676710000 
ریال ( و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت . که النهایه مجموع محکوم به تا یوم جاري 50/994/616/423 ریال و مبلغ نیم عشر دولتي 
2/325/895/321 ریال می باشد . که در همین راستا مالي ) بار گندله ای به میزان تقریبي 2000 تن ( از محکوم علیهم شناسایی و توقیف شده است . که جهت وصول محکوم 

به مورد ارزیابي و کارشناسي صورت گرفته با شرایط ذیل به مزایده گذاشته مي شود .موضوع مزایده : مقدمه : 1-1- قرار کارشناسي
 با عنایت به درخواست و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیت امر و فني و تخصصي بودن موضوع مورد اختالف دادگاه با اجازه حاصله از مقررات ماده 155 قانون آیین 
دادرسي و کیفري قرار کارشناسي را صادر و اعالم می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی و بررسی پرونده و دادنامه صادره از شعبه 3 نظریه کتبي 
و مستدل خویش را در مورد برآورد قیمت و ارزش دپوی گندله موجود واقع در منطقه ویژه اقتصادي ظرف 7 روز از تاریخ ابالغ به کارشناس به این دادگاه تسلیم نماید. در خصوص به خواسته مطالبه 
خسارت پرداخت حاصل از فروش محموله گندله قرار عدم استماع دعوي صادر شده است. سواالت ذیل مطرح شده است:1- وضعیت گندله از لحاظ فني و کنترل وکیفي؟ 2- برآورد میزان مواد نرمه گندله، 
کنسانتره و ضایعات موجود در محموله گندله مورد نظر به چه میزان است؟ 3- ارزش هر کیلوگرم گندله دپو شده واقع در منطقه ویژه اقتصادي؟ 2-1- مدارك بررسي شده 1. پیش فاکتور فروش 2082 
 SGS کیلوگرم گندله شرکت شاهین گستر هرمزگان 2. رسید پرداخت مبلغ 22 میلیارد ریال به حساب صادق یاقوتیان 3. رسید پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال به حساب اصغر سلجوقي 4. نتایج آزمایشگاه
و آنالیز سرندي محموله گندله 5. فیش واریزی هزینه انبار داری محموله گندله 3-1- مراحل رسیدگی پس از وصول ابالغیه کارشناسي و در راستای بررسی موضوع اقدامات کارشناسی و میدانی به شرح 
ذیل انجام گرفت 1. برقراری تماس تلفنی با طرفین، مکاتبه و در خواست ارائه اسناد و مدارك. 2. اخذ تصویر مدارك و سوابق ابزاری با توجه به موارد مندرج در پرونده مکاتبه و استماع اظهارات طرفین 3. 
در در تاریخ 1400/11/17 در معیت طرفین دعوي از دپوي گندله واقع در منطقه ویژه اقتصادي بازدید بعمل آمد. 4. بازدید از دپوی گندله فوالد هرمزگان با مشخصات استاندارد 5. جلسه با حضور طرفین 
در معیت رئیس بهره برداری منطقه ویژه اقتصادي 6. استعالم قیمت گندله از شرکت ها و مراکز تهیه و تولید 4-1- حدود رسیدگی و مسئولیت کارشناس بررسي هاي انجام شده در راستاي قرار کارشناسي 
و بر اساس مدارك و مستندات پرونده انجام پذیرفته و در صورتي که مدارك و اطالعات دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری موثر واقع شود در صورت دستور قاضي محترم، مجددا بررسي و اعالم نظر 
خواهد شد. 2- بررسي هاي کارشناسي: موضوع خواسته عبارت است از ارزیابی و ارزش گذاری دپوی گندله واقع در محوطه منطقه ویژه اقتصادي خلیج فارس 1. نسبت به کیفیت و عیار گندله توافق و 
مورد تایید طرفین است. در میزان گندله شگسته، کنسانتره و ضایعات موجود در محموله اختالف نظر دارند. 2. تناز دپوی گندله موجود به میزان تقریبي 2000 تن مي باشد. )پیوست استعالم منطقه ویژه( 3. 
محموله گندله مورد نظر )شامل گندله، گنسانتره و غیره ( از نتیجه فعالیت و ریزش از تجهیزات حمل مواد معدني مختلف واقع در منطقه ویژه اقتصادي خلیج فارس بوده است. مواد معدني جمع آوری شده 
در خارج از منطقه ویژه در یك نوبت جداسازی و فرآوری گردیده است. به علت جداسازی نامناسب به صورت چشمي و همچنین نتایج آزمایشگاهي وجود ذرات شکسته کنسانتره و ضایعات فلزي مشهود 
است. 4. با بررسي هاي میداني و نتایج آنالیز شرکت بین المللي SGS وضعیت کمي و کیفي محموله به شرح ذیل مي باشد: بیش از 9 در صد محموله شامل ذرات غیر از گندله ) شامل سنگ آهن ریز دانه 
و درشت دانه... مي باشد( بیش از 5درصد محموله شامل ذرات نرمه 4/75 میلیمتر که شامل گندله شکسته، سنگ آهن ریز دانه و ... که مطلوب گندله نمي باشد . بیش از 10 درصد محموله گندله شکسته 
مي باشد. بیش از 75 در صد بار گندله سالم است. )پیوست نتایج آنالیز( 5. قیمت گندله بر اساس دستور العمل وزارت صمت در بهمن ماه سال 1400، 5/23 درصد قیمت کدال شمش فوالد خوزستان مي 
باشد. ) هر کیلوگرم شمش مبلغ143.426ریال( 6. خرید و فروش گندله در بازار بورس وکدال بر اساس پروانه ذوب و سهمیه هر کارخانه توزیع مي گردد. بنابراین کارخانجات مازاد گندله مصرفی را از 
طریق بازار آزاد تهیه و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مي گردد. با بررسي و استعالمات بعمل آمده قیمت متعارف بازار آزاد گندله در بهمن ماه % 25 در صد نرخ شمش فوالد خوزستان 
به ازای هر کیلوگرم برابر با35.856ریال )با احتساب 9% ارزش افزوده برابر با 3.227ریال( به اضافه کرایه حمل بار گندله از شرکت گل گهر سیرجان تا منطقه ویژه خلیج فارس به ازای هر کیلوگرم برابر با 
2600 ریال، ارزش هرکیلو گرم گندله با مشخصات استاندارد، برابر با 41.683ریال محاسبه و برآورد گردید . 7. نظر به نتایج آنالیز محموله و وجود گندله شکسته و ذرات نرمه و درشت سنگ آهن و ... ، 
هزینه فرآوری مجدد به جهت رسیدن به گندله مطلوب و استاندارد، با کسر 20 درصد ارزش ریالي گندله با مشخصات استاندارد، قیمت هر کیلو گرم گندله موصوف به ازای هر کیلو گرم مبلغ33.346ریال 
برآورد گردید. 8. هزینه انبار داری دپوی گندله موجود در منطقه ویژه بر عهده فروشنده )شرکت شاهین گستر هرمزگان( بوده است. برابر با فیش واریزی هزینه مذکور تا مورخه 1400/12/25 توسط شرکت 
آتي تجارت پرداخت شده است. ) پیوست فیش واریزی( ارزیابی نهایي: با بررسي هاي کارشناسي انجام شده در خصوص گندله موصوف، واقع در منطقه ویژه اقتصادي خلیج فارس با جمیع جهات به 
ازای هر کیلوگرم مبلغ33.346سي و سه هزار و سیصدو چهل وشش ریال برآورد و ارزش گذاری گردید. دپوی موجود طبق پیش فاکتور ارائه شده ) 2.082تن(*) قیمت هر تن 33.346.000 ریال( برابر با 
69.426.372.000ریال ارزش گذاری گردید. ضمنا تناژ دپوي موجود به صورت تقریبی لحاظ شده است بنابراین ارزش گذاری دقیق آن منوط بر توزین و ارائه قبض باسکول به روز مي باشد.شرایط مزایده :
 1- فروش نقدي است .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك 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 ارزیابی شده را بصورت برده نقدي بحساب شماره IR 220100004062012907685962 نزد بانك ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض 
سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 در محل دفتر شعبه سوم اجراي احکام حقوقي 
بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري 
نماید مسئول کسر احتمالی 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 حقوقی شعبه سوم دادگستری بندر عباس مراجعه نمایند .

مجید قاسمي  - دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس

آگهی مزایده ) نوبت اول ( 
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي0000711ب در خصوص دعوي مریم صادقي علیه شفق خانم 
اسالم زاده و معصومه ایزدی که محکوم به فروش ملك مسکوني مرحوم ایمان شرفي الري گردیده است که در این راستا ملك مسکوني به شرح 
ذیل به مزایده گذاشته مي شود . خالصه گزارش بازدید : در راستاي اجراي کارشناسي پرونده به شماره کالسه 9909987194700122 و به شماره 
بایگاني پرونده 0000711 از محل مورد نظر در معیت و با راهنمائي شخصي که خود را محکوم له و خانم مریم صادقي معرفي کرد بازدید به عمل 
آمد که نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد. شایان ذکر است تا زمان تنظیم و ارائه نظریه کارشناسي سایر طرفین و محکوم علیه به 
اینجانب مراجعه نکردند و مدارك و مستنداتي ارائه ندادند. بدیهی است چنانچه پس از تحریر این گزارش و نظریه کارشناسي مدارك و مستندات 

و اطالعات متکي به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه حاصله موثر واقع شود ، مسئولیتي متوجه کارشناس نبوده و رسیدگی به آن ها خارج از حدود شمول 
اقدام هاي بعمل آمده مي باشد . همچنین مسئولیت ناشي از هر گونه اقرار یا ادعاي جعل یا مخدوش بودن یا نابرابری تصاویر و مدارك ابرازي با نسخ اصلي انکار و تردید به 
اقرار دالیل و اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده مي باشد و با توجه به محدودیت حیطه کارشناس در مورد اقرار و سایر موارد فوق کارشناس خود را مبري از مسئولیت مي 
داند . ارزیابي مذکور با عنایت به شرایط خاص بازار امالك اعالم گردیده و کارشناس مسئولیتي در قبال نوسانات نامتعارف آتي بازار امالك اعم از افزایش یا کاهش نخواهد 
داشت. درج اظهارات اشخاص و مدارك ابرازي دلیلي بر رد یا پذیرش آنها نمیباشد. نظریه کارشناسي: 1( برابر تصویر سند مالکیت تك برگي به شماره 305083 مورخه 
بیست و چهارم فروردین ماه یك هزار و سیصد و نود و هشت ، نام و نام خانوادگي مالك ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتي 2906 فرعي از 106 اصلي آقاي ایمان شرفي 
الري فرزند محمد میباشد. 2( ملك مورد نظر محل ششدانگ یك واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول مجتمع مسکوني فرد به نشاني بلوار آزادگان کوچه آزادگان هفت 
میباشد. حسب تصویر سند تك برگ مالکیت ابرازي به شماره 305083 ملك مورد نظر دارای مساحت 123/14مترمربع بوده و آپارتمان دارای پارکینگ اختصاصي قطعه هشت 
تفکیکي به مساحت نه مترمربع به انضمام انباري قطعه پنجم تفکیکي به مساحت 3/44 مترمربع است. آپارتمان مورد اشاره دارای کف سرامیك با پوشش موکت ، دیوار اندود 
گچ ، کابینت ام دي اف و نیز داراي کمد دیواری است. مجتمع داراي آسانسور با پوشش نمای کامپوزیت و پوشش کف حیاط از موزائیك میباشد. 3( حسب تصویر سند تك 
برگ مالکیت ابرازي ملك مورد نظر ثبت شده است. 4( در زمان بازدید شخصی که خود را خانم مریم صادقی به عنوان محکوم لها و همسر مرحوم ایمان شرفي الري معرفي 
کرد اظهار داشت که ملك در حال حاضر تخلیه بوده و نیز مستاجر ندارد و مستاجر قبلي در حال تخلیه ملك میباشد و شاید دوباره به مستاجر دیگری اجاره داده شود. 5( 
ملك مورد نظر حسب تصویر گواهی حصر وراثت ابرازي از سوي محکوم لها بین وراث قرار دارد . حسب مفاد گواهی حصر وراثت ابرازي به شماره 9809977620300564 
صادره از شعبه سوم حصر وراثت شوراي حل اختالف شهرستان بندرعباس ورثه مرحوم ایمان شرفي الري عبارتند از : الف ( مریم صادقي فرزند مسعود نسبت با متوفي زوجه 

ب( شفق خانم اسالم زاده فرزند محمد حسن نسبت با متوفي مادر
ج( رادین شرفي الري فرزند ایمان نسبت با متوفي فرزند 6( در خصوص تعیین حقوقي که اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند در بندهای پیشین به آن اشاره 
شده است. در خصوص سایر حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقي دیگر احتمالي، اظهاراتي بیان نشد و مدارك و مستنداتي به رویت نرسید. عنداللزوم در صورت صالحدید 
استعالمات الزم از مراجع و سازمانها و اشخاص ذیربط از سوي مرجع محترم قضائي صورت پذیرد. 7( با عنایت به موقعیت، مساحت ، دسترسي و صرف نظر از احراز اصالت 
و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هرگونه مغایرتهاي مربوطه به حدود 
ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني ، حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانك ها و اشخاص 
حقیقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد و نیز غیر اوقافي بودن و چنانچه بال معارض باشد ،، ارزش پایه شش دانگ 
ملك مورد نظر با احتساب پارکینگ و انباري اختصاصي جمعا به مبلغ 22/500/000/000 ریال با حروف بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت انجام مزایده برآورد 

و اعالم میگردد.  صرف نظر از هرگونه بدهي و دیون ، میزان سهم االرث هر یك از وراث براساس گواهی حصر وراثت ابرازي عبارت است از : 
سهم زوجه متوفي : 2/812/500/000 ریال 
سهم مادر متوفي : 3/750/000/000 ریال 

سهم فرزند متوفي : 15/937/500/000 ریال 
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بها یك 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% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 
نزد بانك 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 روز دوشنبه ساعت 
12 مورخ 1401/08/09 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضایي شهید بهشتي بصورت 
حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد 
مزایده خود داری 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 شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند . 

 مجتبي عطایي زاده بندري - دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

حسن سیالوی ســرویس اســتان ها // مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
خوزستان گفت: ۸۱۳ فروند کشــتی  تجاری نیمه نخست امسال در مجتمع 
بندری امام خمینی )ره( پهلوگیری کردند که در هم ســنجی با مدت مشابه 

پارسال چهار درصد افزایش یافته است . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ بهروز آقایی افــزود: در این مدت 23میلیون 
تن کاالهای نفتــی وغیرنفتی در بندر امام خمینــی )ره( تخلیه و بارگیری 
 شــده اســت که در هم ســنجی با مدت مشابه پارســال یک درصد رشد 
 نشان می دهد.وی پیش بینی کرد در نیمه دوم امسال عملکرد مجتمع بندری

  امام خمینی )ره( بــه میزان قابل توجهی افزایش یابد.بندر امام خمینی )ره( 

بزرگترین و راهبردی ترین بندرعملیاتی کشور پس از بندر شهید رجایی در 
 اســتان هرمزگان است.پارسال 46 میلیون کاالهای نفتی و غیرنفتی در بندر

 امام خمینی )ره( تخلیه و بارگیری شد .
    بنــا به اعالم اداره کل بنادر و دریانوردی خوزســتان ، ظرفیت تخلیه و 
بارگیری کاال در مجتمع بندری امام خمینی)ره( 60 میلیون تن در سال است.

حدود 80 درصد حجم کاالهای اساسی )نهاده های دامی و غالت( مورد نیاز 
کشور از طریق بندر امام خمینی)ره( وارد می شود.این بندر که به شبکه ریلی، 
ترانزیتی و هوایی کشــور متصل است در 120 کیلومتری جنوب اهواز و در 

سواحل خورموسی در ساحل شمال غرب خلیج فارس واقع شده است .

افزایش چهار درصدی پهلوگیری کشتی های تجاری در بندر امام خمینی)ره(
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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  21 مهر 1401
16 ربیع االول 1444
سال بیست و یکم شماره 4000

روزنامه منطقه جنوب کشور

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
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گروه خبر //  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم گفت: جزیره زیبای قشــم یکی از 
ســرمایه های ملی متعلق به همه ایرانیان است که با 
اقدامات زیرساختی صورت گرفته طی ماه های گذشته 

در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت می کند . 

   افشار فتح الهی در برنامه تلویزیونی شو بندر شبکه 
خلیج فارس، اظهار داشت: وجود وحدت مثال زدنی و 
 اتحاد بی نظیر میان مذاهب و اقوام مختلف در جزیره قشم 
می تواند به عنوان الگویی برای سراسر کشور و حتی 

جهان اسالم معرفی شود.
   وی ادامــه داد: در 11 ماه گذشــته از دوره جدید 
مدیریت سازمان منطقه آزاد قشــم در دولت مردمی 
 آیــت اهلل رییســی، اتــکای اصلی جهــت اجرای 
پروژه های توســعه ای متناســب با فرهنگ  اصیل 
ساکنان جزیره و مشارکت مردمی بوده است.مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشــم با اشاره به همراهی خوب 
جامعه محلی برای اجرای طرح های توســعه ای در 
 جزیره قشــم، افزود: با برنامه ریزی انجام شــده در 
حوزه های زیرســاختی و اقتصادی، قشــم در آینده 

نزدیــک می توانــد تبدیل به یکــی از منابع قدرت 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشــور تبدیل شــود. به 
گفته فتح الهی؛ برای اجرای طرح ها و توســعه پایدار 
 در جزیره قشــم بیش از هر عامل دیگری مشارکت 
مردمی ضروری اســت که خوشبختانه طی ماه های 
گذشته این همراهی از سوی جامعه محلی شکل گرفته 

است.
* اجرای طرح های زیرساختی برای توسعه پایدار قشم

  وی با بیان اینکه طی ماه های گذشته عملیات اجرایی 
طرح های زیرساختی خوبی در جزیره قشم آغاز شده 

است، گفت: دو پروژه بزرگراهی تعریض جاده ساحل 
جنوبی از شهر قشــم تا فرودگاه بین المللی به طول 
60 کیلومتر و مسیر 40 کیلومتری حدفاصل الفت به 
 درگهان بخشــی از نیازهای زیرســاختی جزیره به 

جاده های ایمن و استاندارد را تامین می کند.
   مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم با اشاره به 
برنامه ریــزی صورت گرفته برای رفع مشــکل کم 
 آبــی در جزیره قشــم نیز، تصریح کــرد: برای حل 
مشــکل کمبود آب یک پروژه 10 هزار مترمکعبی با 
ســرمایه گذاری 2400 میلیارد ریالی برای شهر قشم 

 آغاز شــده که فــاز اول آن تا پایان ســال به نتیجه 
می رسد.

  فتح الهی ادامــه داد: همچنین مذاکراتی با مجموعه 
 وزارت نیرو صــورت گرفته و جانمایی ســه واحد
آب شیرین کن در نقاط مختلف جزیره انجام شده که 
پس از اتمام ساخت آنها مجموعا 12 هزار مترمکعب 
 به ظرفیت تولید آب شــیرین در جزیره قشم افزوده 
می شود.وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل مسکن 
جوانان قشم نیز طی ماه های گذشته از دورترین نقاط 
جزیره آغاز شده و خوشبختانه پیشرفت های خوبی در 

این حوزه حاصل شده است.
*  مثبت شدن تراز تجاری شش ماهه برای نخستین بار

از  ادامــه  در  قشــم  آزاد  منطقــه  مدیرعامــل     
مثبت شــدن تراز تجاری منطقه آزاد قشــم در شش 

ماهه نخست سال جاری برای نخستین بار در تاریخ 
ایــن منطقه آزاد خبر داد و افزود: تراز تجاری قشــم 
در شــش ماهه ســال جاری مثبت 52 میلیون دالر 
است که نشــان دهنده توســعه تولید و صادرات در 
 این منطقه اســت.فتح الهی گفت: عملیات اجرایی پل 
 خلیج فارس نیز به عنوان یکی از پروژه های ملی و از 
 خواسته های دیرینه مردم استان هرمزگان و جزیره قشم 
طی هفته های آینده آغاز خواهد شد.به گزارش ایسنا؛ 
وی در پایان با ابراز امیدواری از همکاری خوب شکل 
گرفتــه میان جامعه محلی برای اجــرای پروژه های 
توسعه ای، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد قشم 
با برنامه ریزی صورت گرفته به دنبال انجام ماموریت 
اصلی و ایفای نقش ســازنده برای رونق و پیشرفت 

اقتصاد ایران و استان هرمزگان است .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

عملیات اجرایی پل خلیج فارس آغاز می شود

گروه خبــر // معاون امور دریایــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، تعداد عملیات جستجو و نجات دریایی در پهنه آبی این 
استان طی شش ماهه سال جاری را ۸۸ مورد اعالم کرد که در پی 

انجام این تعداد عملیات  ۲۹۲ نفر دریانورد مضطر نجات یافتند .
   به گزارش خبرنگار دریا ، » اســماعیل مکی زاده « اظهار داشت: 
طی بازه زمانی شش ماهه امسال 88 مورد عملیات های جستجو و 
نجات دریایی در پهنه آبی این استان به ثبت رسیده که در همسنجی با 
مدت مشابه سال گذشته، آمارها افزایش 9 درصدی را نشان می دهند.

وی تعداد عملیات جســتجو و نجات دریایی بر روی شــناورهای 
ســنتی را نیز 12 مورد اعالم کرد که از برجسته ترین عملیات های 
مرکز جستجو  و نجات دریایی استان در این مدت به شمار می رود. 
معــاون امور دریایی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان گفت: 
 در پنــج مورد عملیــات اطفاء حریق و کنتــرل صدمات منجر به 
آتش ســوزی نیز شناورهای جســتجو و نجات دریایی مشارکت 
کردند.مکی زاده به مشــارکت فعال همیاران ناجی در سطح آب های 

اســتان هرمزگان نیزاشاره داشــت و گفت : همیاران ناجی درهفت 
مورد عملیات  جستجو و نجات و سوانح دریایی طی 6 ماهه گذشته 
حضورداشتند .وی ادامه داد: از 88 مورد ماموریت انجام شده طی این 
بازه زمانی، 56 مورد خدمات پزشکی از سوی مرکز جستجو  و نجات 
دریایی بندرعباس به دریانوردان ارائه شده که در این بخش نیز نسبت 
به شش ماهه اول سال گذشته 33 درصد افزایش به ثبت رسیده است. 
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان 
کرد: به منظور پاسخ گویی سریع به سوانح دریایی تمام 35 ایستگاه 
همیار ناجی در پهنه آبی اســتان فعال هستند و شناورهای گشتی و 
جســتجو و نجات دریایی نیز روزانه در مسیرهای دریایی درحال 
پایش و گشــت زنی هستند. شایان ذکر اســت؛ استان هرمزگان با 
برخورداری از 2 هزار و 200 کیلومتر نوار ســاحلی و 14 جزیره، 
عالوه بر در اختیار داشتن بیش ترین مرز دریایی کشور، فعالیت در 
امر جستجو و نجات دریایی را از ابتدای مرز شهرستان پارسیان در 
خلیج فارس تا مرز دریایی بندر چابهار در دریای عمان برعهده دارد .

معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد

نجات ۲۹۲ دریانورد در شرایط اضطرار در آبهای هرمزگان

مدرســه  اولیــن    // خبــر  گــروه 
 پیــش ســاخته در منطقــه احمدی 
حاجی آبــاد این اســتان در زمینی به 
مساحت ۱۸۷ مترمربع و با اعتباری بالغ بر 
۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شد .
  به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مدیرکل 
نوسازی مدارس هرمزگان با اشاره به اینکه 
مدارس پیش ساخته امروزه در کشورهای 
پیشــرفته جایگاه ویژه ای دارد، افزود: با 
گذشت زمان روز به روز بر تعداد این نوع 
از ســاختمانهای پیش ساخته افزوده می 
شود.سیدفخرالدین هاشمی  در خصوص 

مزایای مدارس پیش ســاخته اظهار کرد: 
استفاده از مدرسه پیش ساخته به عنوان 
جایگزینی مناسب برای سیستم های سنتی 
و قدیمی به شــمار می رود، این مدارس 
با اســتفاده از متریال های روز جهانی و 
با کیفیت بســیار باال طراحی و ســاخته 
می شــوند که نسبت به سایر ساختمان ها 
از استحکام بیشــتری برخوردار خواهند 
بود.وی همچنین در ادامه از دیگر مزایای 
استفاده از این مدارس را سرعت ساخت 
بسیار باال آنها، وزن پایین و سبک بودن 
این نوع از ســازه ها، امــکان احداث در 

مناطق دوردست و صعب العبور، کاهش 
هزینه های اجرا، اســتفاده از سیستم پیچ 
و مهره برای اتصاالت و امکان افزایش و 
کاهش مساحت و حتی انتقال ساختمان 
بیان داشــت.مدیرکل  به مکانی دیگــر 
نوســازی مدارس هرمزگان با بیان اینکه 
 سازه مدرســه از نوع بتنی پیش ساخته 
می باشد، خاطرنشان ساخت: این مدرسه 
در حال حاضر مورد بهــره برداری قرار 
گرفتــه و تعداد 75 دانــش آموز در این 
 فضای آموزشــی مشــغول به تحصیل 

می باشند .

اقدامی نوین از نوسازی مدارس هرمزگان ؛
 احداث اولین مدرسه پیش ساخته در استان

 گــروه خبــر // در مراســمی با حضــور دکتر
 احســان دشتیانه مدیرعامل شــرکت صبا فوالد 
خلیج فارس، معاونین و مدیران این شرکت و همچنین 
دکتر محمد صادقی رئیس دانشــگاه هرمزگان به 
همراه جمعی از معاونین و مدیران این دانشــگاه، 
دو تفاهم نامه همکاری با موضوعات مشــارکت در 
پروژه های دانش بنیان و همچنین بورسیه تحصیلی 
دانشجویان نخبه دانشگاه هرمزگان در رشته های 
 مورد نیاز شرکت صبا فوالد، میان شرکت صبا فوالد 

خلیج فارس و دانشگاه هرمزگان منعقد شد . 
  به گزارش خبرنگاردریا ، دکتر احســان دشــتیانه 
مدیرعامــل صبا فــوالد در آیین امضــا و انعقاد این 
دو تفاهم نامه، بیان داشــت: در راســتای اســتفاده 
از توان علمی دانشــگاه هرمــزگان و تربیت نیروی 
انســانی متخصص صنعت فوالد و حل مسائل فنی، 
این تفاهم نامه هــا به امضا رســید.وی ادامه داد: بر 
اســاس این دو تفاهم نامه، با استفاده از ظرفیت علمی 
 دانشگاه، پروژه های مشــترک دانش بنیان در زمینه 
 بومی ســازی قطعات مورد نیاز کارخانه صبا فوالد

  اجرایــی می شــود.مدیرعامل شــرکت صبا فوالد 
خلیج فارس افزود: همچنین دانشجویان نخبه دانشگاه 

هرمزگان در رشته های تخصصی مورد نیاز در کارخانه 
صبا فوالد از جمله رشته های مهندسی صنایع، مکانیک، 
 برق و متالوژی به مدت پنج سال توسط شرکت صبا فوالد 
خلیج فارس، بورســیه تحصیلی خواهند شــد و در 
این مدت آمــوزش آنها در دانشــگاه و همچنین با 
حضور در کارخانه صبا فــوالد صورت می گیرد تا 
از این طریق بستری برای اشــتغالزایی جوانان نخبه 
این اســتان فراهم شود.  دشتیانه تصریح کرد: حرکت 

در جهت تحقق اهداف شــعار ســال جاری مبنی بر 
 تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین و همچنین تقویت 
ارتباط صنعت با دانشگاه از اهداف محوری این تفاهم 
نامه هاســت تا ضمن تربیت نیروی بومی متخصص 
برای اســتان هرمزگان، به ارتقای فناوری های تولید 
صنعت فوالد در اســتان کمک شود. همچنین در این 
مراسم، دکتر محمد صادقی رئیس دانشگاه هرمزگان 
با تشــکر از نگاه خوب مدیران مجموعه صبا فوالد 

 به ارتقای آموزش عالی در هرمزگان، اظهار داشــت: 
بهره گیری از تدبیــر و دانش و علم به مفهوم عینی و 
عملی در شــرکت صبا فوالد دیده می شود.وی گفت: 
تفاهم نامه های صبا فوالد با دانشگاه هرمزگان، حرکتی 
 در راســتای پیشرفت از مســیر دانش بنیان است که 
می تواند الگویی برای ســایر بخش ها باشد .رئیس 
دانشــگاه هرمزگان افزود: دانشــگاه هرمزگان مبتنی 
بر شــعار ســال، تقویت ارتباط دانشــگاه با صنعت 
 را در دســتور کار قــرار داده اســت و انعقــاد این 
تفاهم نامه ها با شــرکت صبا فوالد فرصتی در جهت 
 تامین نیروی انسانی متخصص و انتقال دانش فنی برای 
 بومی ســازی ســاخت قطعــات صنعت فــوالد و 
حل مسائل در این عرصه اســت که با ابتکار خوب 
مجموعه های صبا فوالد و دانشگاه هرمزگان، صورت 
گرفت.گفتنی است؛ شــرکت صبا فوالد خلیج فارس 
نخستین تولید کننده بریکت گرم آهن اسفنجی با ظرفیت 
تولید یک و نیم میلیون تن و جزء ســه شرکت بزرگ 
صادر کننده بریکت در دنیا محســوب می شود که در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

در بندرعباس قرار دارد .

گام بلند صبا فوالد خلیج فارس در راستای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه ؛

امضای دو تفاهم نامه همکاری میان صبا فوالد و دانشگاه هرمزگان 

گروه خبر // رهبر انقالب اســالمی در دیدار 
اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید 
ایستادگی  راه عالج دشــمنی ها،  اینکه  بر 
است تاکید کردند که حوادث جزیی حواس 

مسئوالن را از سازندگی پرت نکند. 
  به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
صبح دیروز در دیــدار رئیس و اعضای دوره 
جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مجمع 
را به لحاظ حضور افراد نخبه و مجّرب و نگاه 
همه جانبه به مسائل کشور و وظایف اساسی که 
بر عهده آن است، مجموعه ای بسیار مهم برای 
جمهوری اســالمی است.رهبر انقالب اسالمی 
همچنین با اشاره به قضایای اخیر، اغتشاش های 
پراکنده را طراحی انفعالی و ناشــیانه دشــمن 
در مقابل پیشــرفت ها و حرکت های ابتکاری 
و بزرگ ملت ایران خواندنــد و تأکید کردند: 
تا هنگامی که ملت در مســیر نظام اسالمی و 
ارزشــهای دینی قرار دارد، این دشمنی ها ادامه 
خواهد داشــت و تنها راه عالج آن ایستادگی 
است و مسئوالن کشور نیز مراقب باشند اینگونه 

مســائل آنها را از مسئولیت ها و وظایف اصلی 
در عرصه داخلی و خارجی باز ندارد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تشکر از تالش های اعضاء 
در دوره قبلی مجمع بخصوص جلسات متراکم 
درباره سیاست های کلی برنامه هفتم، و همچنین 
با گرامیداشت یاد اعضای فقید به ویژه مرحوم 
آیت اهلل هاشمی شــاهرودی، مجمع تشخیص 
مصلحت گفتند: مجمع هم از لحاظ حضور افراد 
نخبه و مجّرب در آن، و هم به علت وظایف مهم 
آن، جایگاهی واال و برتر دارد.ایشان مهمترین 
مسئولیت مجمع را وظیفه »تشخیص مصلحت« 
خواندند و گفتند: مسئله مصلحت جزو مسائل 
درجــه یک نظام، و به تعبیر امــام بزرگوار به 
قدری مهم است که غفلت از آن گاهی موجب 
شکست اسالم می شود.رهبر انقالب، معرفی و 
معنا کردن »مصلحــت« در مقابل »حقیقت و 
حکم شــریعت« را غلط دانستند و با تأکید بر 
اینکه الزمه تشخیص صحیح، شناخت موضوع 
و شناخت مصلحت اســت، افزودند: در تعیین 

مصلحت باید به شــیوه ای عمل شود که کاماًل 
خامنه ای  آیت اهلل  باشد.حضرت  اطمینان بخش 
همچنین اعتبار قوانین مورد بررسی در مجمع 
را تــا زمان جاری بودن مصلحت دانســتند و 
خاطرنشان کردند: در موضوع سیاست های کلی 
نیز نباید نگاه افراطی یا تفریطی داشت زیرا هم 
گنجاندن مســائل آرمانی و هر چیز مفید برای 
کشور به عنوان سیاست کلی نادرست است هم 
جزیی نگری و تعیین بعضی کمیّت ها و وارد شدن 
در جزئیات اجرایی و تقنینی.رهبر انقالب تعریف 
صحیح از سیاســت های کلی را »چارچوبی 
روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی 
به منظور دستیابی به اهداف« خواندند و افزودند: 
بعضی از سیاست ها، ماندگار، اما برخی دیگر 
مختص یک دوره خاص و نیازمند به روزرسانی 
هستند.ایشــان وظیفه نظارت بر ُحسن اجرای 
سیاست های کلی را مسئله ای ظریف دانستند 
و گفتند: گاهی شکایت می شود که این نظارت 
موجب قفل شــدن کارها می شود در حالی که 
مالحظــات و قواعد حقوقی باید به گونه ای در 
نظر گرفته شود که نظارت در عین جلوگیری از 
انحراِف جهت گیری هاِی قانونگذاری و اجرایی، 
موجب توقف یا تأخیر در امور نشود.»اثربخشی 
سیاســت های کلی« نکته پایانی مورد اشاره 
 رهبــر انقــالب در این بخــش بود.حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای در ادامه به قضایای اخیر و 

برخی اغتشاش های پراکنده اشاره و به اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت به عنوان افراد تأثیرگذار 
در اصالح امور و خنثی کردن نقشــه دشمن، 
توصیه کردند در قبال این مســائل توجه کافی 
داشته باشند و از این مسائل عبور نکنند.ایشان با 
تأکید بر اینکه در حوادث اخیر، نقش و دخالت 
دشــمن برای همه و حتی برای صاحب نظران 
بی طرف خارجی روشــن و آشــکار است، 
افزودند: این قضایــا یک موضوع خودجوش 
درونی نیست البته ممکن است از برخی زمینه ها 
استفاده کرده باشند اما اقدامات دشمن همچون 
تبلیغات، تالش بــرای اثرگذاری فکری، ایجاد 
هیجان، تشویق و حتی آموزش راههای ساخت 
مواد آتش زا، اکنون کاماًل واضح و آشکار است.

رهبر انقالب،  نکته مهم در این قضایا را »انفعالی 
و واکنشــی بودن حرکت دشمن« برشمردند و 
خاطرنشان کردند: ملت ایران در فاصله  زمانی 
کوتاه، حرکت هــای بزرگی انجام داد که 180 
درجه در نقطه مقابل سیاستهای استکبار جهانی 
بود و آنها ناچار به عکس العمل شــدند و در 
همین چارچوب با برنامه ریزی و َصرف پول، 
افرادی از جمله برخی سیاســیون در آمریکا، 
اروپا و برخــی نقاط دیگر را به میدان آوردند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای گفتند: این حرکت 
های عظیم نشان داد ملت ایران عالوه بر اینکه با 
نشاط، متدیّن و پایبند به ارزشها و مسائل دینی 

است و کشور نیز حرکت رو به جلو خود را با 
شتاب ادامه می دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
 حضور میلیونی جوانان در راهپیمایی اربعین و 
حرکت هــای مؤمنانه را نمونــه ای از تدیّن، 
دین بــاوری و حرکت های بــزرگ ملت ایران 
برشــمردند و افزودند: در واقع ابتکار به دست 
ملت ایران بود و دشمن مجبور به عکس العمل 
ناشــیانه و ابلهانه و برنامه ریزی برای اغتشاش 
شــد.رهبر انقالب اســالمی با تأکید مجدد بر 
متفاوت بودن حکم کســانی کــه به خیابان ها 
آمدند، خاطرنشــان کردند: برخی از این افراد 
یا عامل دشمن هستند یا اگر عامل هم نباشند 
هم جهت با دشمن هســتند و برخی هم افراد 
هیجان زده هستند. در مورد دسته دوم باید کار 
فرهنگی انجام گیرد اما درخصوص دسته اول، 
مســئوالن قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را 
انجام دهند.حضــرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
اینکه برخی می گویند فضا را امنیتی نکنید بله 
ما هم موافق هستیم و تا آنجایی که ممکن است 
فضا نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی جای خود 
و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود.ایشان 
تأکید کردند: تا زمانی کــه ملت ایران، پرچم 
اسالم را به دست گرفته و همراه نظام اسالمی 
است،  این دشمنی ها به اَشکال مختلف ادامه پیدا 
خواهد کرد و تنها راه عالج آن نیز ایســتادگی 
است البته اینگونه نیست که بگوییم حرکت در 

مسیر اسالم، برای ما از جانب شیاطین دردسر 
درست کرده است زیرا آنهایی هم که در مسیر 
اسالم نیســتند به نحو دیگری دچار دردسر از 
طرف شیاطین هســتند.رهبر انقالب اسالمی 
خاطرنشــان کردند: ایســتادگی ما در مقابل 
طراحی ها و دردسرسازی های شیاطین موجب 
توقف نمی شود و زمینه ساز حرکت رو به جلو 
می شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای یک توصیه 
نیز به مســئوالن کشور کردند و گفتند: مراقب 
باشید این مسائل حواس شما را پرت نکند و 
از کارهای اصلی و اساســی باز نمانید.ایشان 
افزودند: سازندگی ها و کارهای بزرگ اجرایی 
و قانون گذاری هــای کارآمد و کارهای بزرگ 
قضایی و مسائل مهم در سیاست خارجی نباید 
معطوف به این حوادث جزئی شوند و به لطف 
خدا اینگونه هم نخواهد شد.ایشــان در پایان 
سخنان خود تأکید کردند: ما به وعده الهی مبنی 
بر پیروزی قطعی یقین داریم و حتمًا کمک الهی 
همراه ما خواهد بود.پیش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمی، آیت اهلل آملی الریجانی رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گزارشی از جدیت و 
اِشراف اعضای مجمع و اقدامات آن در زمینه 
تشخیص مصلحت، بررسی سیاست های کلی و 
حل معضالت و همچنین اقدامات هیأت عالی 
نظارت در دوره گذشته و برنامه های پیِش رو 

در دوره جدید بیان کرد .

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام :

با کسانی که هیجان زده به خیابان  آمدند کار فرهنگی انجام گیرد

گروه خبر //  رئیس کل دادگســتری هرمزگان از 
صدور کیفرخواست برای ۶۵ نفر از اغتشاشگران در 

این استان خبر داد. 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ با توجه به دستور حجت 
االسالم والمســلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای 
عالی قــوه قضاییه مبنی بر لزوم رســیدگی خارج از 
نوبت به پرونده عناصر اغتشاشــات اخیر و همچنین 
اعالم کیفرخواســت و احکام صادره در این خصوص 
از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای 65 نفر از 
اغتشاشگران در این استان خبر داد.مجتبی قهرمانی در 
ادامه با اشــاره به صدور قرار جلب به دادرسی برای 
13 نفر دیگر از عناصر اغتشاشــات اخیر نیز افزود: 

در قرار صادر شــده توسط دادســرا، اتهام این افراد، 
تخریب و تحریق اموال عمومی، تحریک مؤثر دیگری 
به قتل و کشــتار، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخالل در 
نظم عمومی و تمرد توأم با ضرب و جرح قید شــده 
اســت.وی یادآور شد: با توجه به اینکه اغتشاشگران 
در ایجاد تجمعات غیرقانونی، آتش سوزی و تعرض 
به برخی اماکن دولتی و خصوصی نقش محوری داشته  
و موجب رعب و وحشت مردم شده اند، شعب دادسرا 
به ســرعت پرونده آنها را مورد بررسی قرار داده اند و 

پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه 
دالیل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده 
است.   قهرمانی همچنین عنوان کرد: با توجه به دستور 
مؤکد ریاســت محترم قوه قضاییه در این خصوص، 
وقت رسیدگی دادگاه به صورت خارج از نوبت و در 
سریع ترین زمان ممکن تعیین شده و جلسات این دادگاه 
ظرف روزهای آتی برگزار خواهد شد.نماینده عالی قوه 
قضاییه در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به نقش مهم و تعیین کننده حافظان امنیت 

کشور در شناسایی عوامل اغتشاشات اخیر و همچنین 
تکمیل روند تحقیقات به منظور مشخص شدن زوایای 
پنهان فعالیت های مجرمانه این افراد، از اقدام به موقع 
و مقتدرانه دســتگاه های انتظامــی و امنیتی در این 
خصوص تشکر و قدردانی کرد. رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه در برابر هر 
نوع هنجارشکنی و اغتشــاش، قاطعانه ایستاده ایم، 
ضمن هشدار به اخالل گران در نظم و امنیت عمومی، 
خاطرنشان کرد: افرادی که سودای چنین جرایمی را در 

سر می پرورانند، بدانند که دستگاه قضایی برای حفظ 
امنیت مردم با کسی تعارف ندارد و مجازات این گونه 

افراد، قاطع و بدون اغماض خواهد بود .
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