
روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

پنجشنبه 28 مهر 1401   23 ربیع االول  1444  
  سال بیست و یکم     شماره 4006

4 صفحه    2000 تومان

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

مدیرکل فرودگاه های هرمزگان خبر داد  
فرودگاه میناب در مرحله صدور سند 

پنل های خورشیدی مددجویان کمیته امداد 
هرمزگان به بهره برداری رسید

الگوی موفق بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در کل سیستم بانکی اجرایی شود

 بسته های اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به زلزله زدگان غرب هرمزگان تحویل داده شد

انتصاب سرپرست شرکت گاز هرمزگان

درهم شکستن تحریم  ها با افزایش 
صادرات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
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4    گروه خبر // رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز  در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و 
استعدادهای برتر علمی، نخبگان دانشگاهی را در چهار دهه اخیر موجب آبروی ایران خواندند 
و افزودند: همه بویژه مسئوالن و مؤثرین در فضای کشور باید نخبگان علمی را جزو مهمترین 
ثروت های کشور بدانند و از آنها حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت ها و استعدادهای فردی 

خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند.
   به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ؛ ایشان با اشاره به افق روشن آینده کشور 
تأکید کردند: در چهل و سه سال اخیر چندین بار از فروپاشی جمهوری اسالمی حرف زده اند اما 
پایداری و استمرار حرکت انقالب نشان می دهد این تحلیل غلط و غیر واقع بینانه است. رهبر انقالب 
با سپاســگزاری عمیق از پروردگار به علت تشکیل مجدد جلسه ی همیشه شاداب و امیدبخش 
با نخبگان بعد از ســبک شدن مشکل کرونا گفتند: مطالبی که نخبگان مطرح کردند بسیار خوب 
و پیشنهادها نیز درســت و غالبًا عملی بود و نشان داد بسیاری از مشکالت، مشکالت مدیریتی 

بوده است چرا که راهکارها وجود دارد .  ایشان وزیران حاضر در جلسه را به انتقال و پیگیری 
پیشــنهادهای نخبگان در هیئت وزیران مأمور کردند و افزودند: باید با رفتار کریمانه با نخبگان 
بــه عنوان ثروت عظیم ملی، در مراقبت از ایــن ثروت تعیین کننده و افزایش آن، به جّد تالش 
کنیم.  حضرت آیت اهلل خامنه ای، نخبه علمی و دانشگاه را از ارکان مهم پیشرفت کشور  دانستند 
و افزودند: هر قدر دانشگاه تعطیل و روند فعالیت علمی تخریب و ناقص شود برای دشمن مغتنم 
اســت به همین علت نه دیروز و امروز بلکه در مقاطع مختلف برای توقف دانشــگاهها تالش 
کرده اند.رهبر انقالب همچنین دانشــگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبارخواندند و افزودند: 
قدرتهای گردن کلفت جهان برای ســلطه بر دیگران و عقب نگه داشتن ملتها، از اسلحه، فریب و 
حتی علم استفاده می کنند بنابراین دانشگاهی که سطح علم کشور را باال می برد، در حقیقت مانع 

سلطه دشمن می شود .

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
هرمزگان عنوان کرد  

منطقه ویژه اقتصادی 
پارسیان ، پیشران توسعه 

در غرب هرمزگان
2
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شهردار بندرعباس خبر داد 

توسعه زیرساختهای 
سازمان آرامستان بندرعباس

2

مدافع حقوق 
جوانان هرمزگانی کیست؟ 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی :

نخبگان دانشگاهی ما ، موجب آبروی ایران هستند
دانشگاه از بزرگترین موانع سلطه استکبار است

گروه گزارش//  مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهر ایران گفت: پایدار کردن قرض الحســنه در 
زندگی مردم یکی از مهمترین اهداف ما در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران اســت، تا بتوانیم این 
سنت مغفول مانده در جامعه را در بطن زندگی 

مردم جاری کنیم .
   دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک با 
مدیران صنایع و شرکت های صنعتی استان هرمزگان 
نشست هم اندیشی برگزار کرد.شمسی نژاد به همراه 
جمعــی از مدیران بانک در ســفر به هرمزگان با 
مدیران صنایع اســتان دیدار و نشست هم اندیشی 
برگزار کرد.وی در این نشســت اظهار داشــت: 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک 
قرض الحسنه نزدیک به ۱۵ سال است که فعالیت 
می کنــد و در این مدت اقدامات گســترده ای در 
حوزه پرداخت وام قرض الحسنه و ترویج فرهنگ 
قرض الحســنه انجام داده است.شمسی نژاد افزود: 
در بانک قرض الحسنه مهر ایران ساالنه بیش از ۳ 
میلیون فقره وام قرض الحسنه خرد پرداخت می شود 

که باالترین میزان وام قرض الحسنه پرداخت شده 
در شــبکه بانکی است. در عین حال که تعداد وام 
پرداخت شــده در این بانک باالســت، اما میزان 
معوقات این بانک بســیار پایین و تنها نیم درصد 
است که نشان  از اعتماد مردم به بانک قرض الحسنه 
مهر ایران دارد.وی اظهار داشــت: در حال حاضر 
بانک قرض الحســنه مهر ایران بیش از ۱۳ میلیون 
مشتری دارد و تا کنون نزدیک به ۱۳ میلیون فقره 
وام قرض الحسنه نیز پرداخت کرده است.مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران عنوان کرد: ۵۳۰ شعبه 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشور در 
حال ارائه خدمات بانکی به مشــتریان این بانک 

هستند.
  افزایش چشمگیر مشتریان بانک قرض الحسنه 

مهر ایران
   شمسی نژاد اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار 
خوب بانک قرض الحسنه مهر ایران، مخاطب پذیری 
باالی این بانک اســت، به طوری که روزانه ۹هزار 
افتتاح حســاب در این بانک انجام می شــود.وی 
ادامه داد: بــه طور میانگین روزانــه ۸هزار فقره 

وام خرد توســط بانک قرض الحســنه مهر ایران 
ساخت:  خاطرنشان  می شود.شمسی نژاد  پرداخت 
پایدار کردن قرض الحسنه در زندگی مردم یکی از 
مهمترین اهداف ما در بانک قرض الحسنه مهر ایران 
است، تا بتوانیم این سنت مغفول مانده در جامعه را 
در بطن زندگی مردم جاری کنیم.وی با اشــاره به 
افزایش مبلغ وام پرداختی در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران بیان کرد: مبلغ وام بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از ۵۰۰ میلیون ریال در ســال گذشته به ۲ 
میلیارد ریال در ســال جاری افزایش یافته است.
شمسی نژاد اظهار داشــت: برای نخستین بار نیز 
وام قرض الحســنه حقوقی در شبکه بانکی توسط 
بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت می شود که 
میزان این وام نیز ۵ میلیارد ریال است و شرکت ها 
می توانند این وام را دریافت کنند. در این زمینه ما 
تکمیل کننده بانک های تجاری در کشور هستیم.وی 
گفت: اگر شــرکت ها و ادارات، حقوق و دستمزد 
کارکنان خود را توســط بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران پرداخت کنند، محاســنی برای مجموعه و 
کارکنان آن دارد و می توانیم وام خرد قرض الحسنه 
به کارکنان و کارگران آن شرکت ها پرداخت کنیم.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران به طرح 
مهریار اشاره کرد و در این رابطه اظهار داشت: طرح 
مهریار عالوه بر امتیازی که برای کارکنان شرکت ها 
و ادارات دارد و می توانند از محل گردش حساب 
خود وام دریافت کننــد، درصدی از امتیاز نیز در 
اختیار مدیرعامل شرکت قرار می گیرد تا آن را به 
کارکنانی که نیاز به دریافت وام قرض الحسنه دارند، 

تخصیص دهد.
  توجــه جدی بــه محرومیت زدایــی و ایفای 

مسئولیت اجتماعی
  شمسی نژاد بیان کرد: هدف ما استفاده از ظرفیت 
شــرکت ها و صنایع برای رفع محرومیت و اجرای 
مســئولیت های اجتماعی در هر منطقه است.وی 

خاطرنشان ساخت: اســتان هرمزگان از ظرفیت 
بسیار خوبی برخوردار است که با همکاری بانک 
قرض الحســنه مهر ایران و صنایع می توانیم از این 
ظرفیت در راســتای مســئولیت های اجتماعی و 
محرومیت زدایی و ایجاد مشاغل خرد اقدام کنیم.
وی اظهار داشــت: ما در بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به دنبال احیای سنت قرض الحسنه هستیم و 
سود برای ما مهم نیست و سهامداران و سپرده گذاران 
بانک نیز از ما سود نمی خواهند.مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران عنوان کرد: ۲هزار و ۶۰۰ 
پذیرنده در کشور با بانک قرض الحسنه مهر ایران 
همکاری دارند و مردم می توانند خدمات مورد نیاز 
خود را با گرفتن وام قرض الحسنه دریافت کنند.وی 
تأکید کرد: مردم به بانک های قرض الحسنه اعتماد 
دارند و احیای ســنت قرض الحسنه حال مردم را 
خوب می کند.شمســی نژاد عنوان کرد: در ۱۰ ماه 
اخیر، بانک قرض الحسنه مهر ایران باالترین رشد 
افزایش منابع را در کشور داشته و توانسته در این 

مدت رشد منابع ۷۵ درصدی را تجربه کند .
  کارت مهر، کارت زندگی

   وی گفت: هر چه بیشــتر به سمت مردم برویم، 
مردم هم بیشــتر از ما و قرض الحســنه استقبال 
می کنند. ما در تالشــیم کارت بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به کارت اول زندگی مردم تبدیل شــود.
شمسی نژاد به اجرای مسئولیت های اجتماعی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران اشاره کرد و خاطرنشان 
ساخت: ۵۰۰هزار واحد مســکونی روستایی در 
کشور توســط بانک قرض الحسنه مهر ایران بیمه 
حوادث شدند.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران ادامه داد: همچنین ۲۵هزار قلم لوازم بهداشتی 
و درمانــی تهیه و در اختیار دانشــگاه های علوم 
پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی قرار گرفت و 
به ۵۰هزار زن سرپرست خانوار وام قرض  الحسنه 

اشتغالزایی پرداخت شد .

در دیدار با مدیران صنایع هرمزگان

شمسی نژاد : باید سنت قرض الحسنه در بطن زندگی مردم جاری شود
        امین زارعی/ دریا

Amin.zch2011 @                        gmail.com
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گروه خبر // شــهردار بندرعباس 
گفت: ایجاد زیرساخت  ها در سازمان 
آرامســتان زمینه ارائــه خدمات 
مطلوب تر به شــهروندان را فراهم 

نموده است .
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ 
پروژه های احداث ســردخانه جهت 
نگهداری اموات، نوسازی و بهسازی 
سالن تطهیر، نوسازی و بهسازی دفتر 
واحدهای اداری، افزایش دوربین های 
مدار بسته و همسطح سازی قطعه ۱۷ 
سازمان آرامســتان با حضور مهدی 
فاطمه  بندرعباس،  شــهردار  نوبانی 
جراره رئیس شــورای اسالمی شهر 
معاون  کنــاری  عزیزاله  بندرعباس، 
خدمات شهری ، حیدری پوری رئیس 
سازمان آرامستان و جمعی از مدیران 
 شــهرداری بندرعبــاس افتتاح و به 
بهره برداری رســید. مهــدی نوبانی 
در این مراســم با تقدیر و تشــکر از 
اقدامات انجام شده سازمان آرامستان 
طی یک سال گذشته بیان کرد:  ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان سرلوحه 
عملکرد شــهرداری بندرعباس است 
 و باید در آرامســتان هــا خدمات 

 مطلــوب تر و منســجم تــری به 
خانواده هــای داغدار که ســوگوار 
عزیزان خود هستند ارائه شود.شهردار 
بندرعباس گفت: همسان سازی قبور 
در برخی قطعــات همچون قطعه ی 
۲۶ و ۱۷ از دغدغــه ی شــهروندان 
 بود و ســازمان آرامستان در راستای 
تســهیل در تــردد شــهروندان، کار 
همسطح سازی قبور در قطعه ی ۱۷ 
را  با اعتباری بالغ بر ۹میلیارد تومان 
به اتمام رسانده است. نوبانی در پایان 
تصریح کرد: ســازمان آرامستان در 
تالش است با ارائه خدمات مناسب در 
حوزه کاری خود رضایت شهروندان 
را کسب کرده و آرامش را به روحیه 
شــهروندان تزریق نماید.حمید رضا 
حیــدری پــوری رئیس ســازمان 
آرامستان شهرداری بندرعباس با بیان 
 اینکه شــهرداری تمام تالش خود را 
می کند تا بتواند خدمات مطلوبی  به 
مردم ارائه دهد، گفت: سازمان آرامستان 
بندرعباس تمام سعی و  شــهرداری 
 تالش خود را می کند که در راستای 
سیاست های شهرداری گام بردارد.وی 

افزود: هرکاری که در جهت سهولت 
خدمت رســانی صــورت می گیرد 
بواسطه حمایت مهدی نوبانی شهردار 
اسالمی  شورای  اعضای  بندرعباس، 
شهر و مجموعه همکاران زحمتکش 
اســت. گرفته   ســازمان صــورت 
حیدری پــوری بیان کــرد: خدمت 
در آرامســتان ها و تسریع و تسهیل 
امورات مربوط به اموات شــهروندان 
از جملــه کارهای خداپســندانه و 
معنوی اســت و افزایش سطح کیفی، 
دقت و ســرعت خدمات رسانی به 
شــهروندان در ســازمان آرامستان 
شــهرداری از ضروریــات اســت.

رئیس ســازمان آرامستان شهرداری 
 بندرعباس گفت: ۵ پروژه با اعتباری 
 بالغ بــر ۲۶ میلیارد ریــال از جمله 
همسطح سازی قبور، احداث سردخانه 
جهت نگهداری اموات، نوســازی و 
بهســازی ســالن تطهیر، نوسازی و 
 بهسازی دفتر واحدهای اداری، افزایش 
 دوربین هــای مدار بســته از جمله 
پروژه های مورد افتتاح این سازمان 

است .

شهردار بندرعباس خبر داد 

توسعه زیرساخت های سازمان آرامستان بندرعباس



همزمان با سراسر کشور ؛
 ۲۳ پروژه ورزشی در هرمزگان کلنگ زنی

 و به بهره برداری رسید
   گروه خبر //  همزمان با سراسر کشور، ۲۳ پروژه ورزشی در 
استان هرمزگان به صورت ویدئو کنفرانس با دستور وزیر ورزش 
و جوانان به بهره برداری رســید. مدیرکل ورزش و جوانان استان 
هرمــزگان در آیین افتتاح این پروژه های ورزشــی گفت: برای 
ساخت و راه اندازی این تعداد طرح ورزشی افزون بر ۳۱۰ میلیارد 
ریال هزینه شده است.مظفر مهری خادمی نسب افزود: مساحت کل 
پروژه های افتتاحی ورزشی در هرمزگان ۳۰ هزار و ۶۲۰ مترمربع 
است که اعتبار آن از محل منابع استانی، ملی و خیران هزینه شده 
است.وی بیان داشت: طرح های ورزشی شامل بهره برداری از ۲۱ 
زمین چمن مصنوعی محله ای و روستایی و زمین چمن مصنوعی 
بزرگ و کلنگ زنی ۲ طرح اردوی تیم ملی در شهرســتان های 
بندرخمیر و بندرلنگه اســت.به گزارش ایرنا، مدیرکل ورزش و 
جوانان هرمزگان اظهار داشت: با ساخت این فضاهای ورزشی، 
سرانه ورزشی هرمزگان از ۷۸ سانتی متر به ۸۱ سانتی متر رسیده 
است و استان هرمزگان به میانگین سرانه ورزشی در کشور که ۱۰۰ 

سانتی متر بوده، نزدیک شده است .
مدیرکل فرودگاه های هرمزگان خبر داد  
فرودگاه میناب در مرحله صدور سند 

 گروه خبر // مدیــرکل فرودگاه های هرمزگان گفت: فرودگاه 
میناب در گذشته معارض داشت که این موضوع حل شده و اکنون 
در مرحله صدور ســند قرار دارد. جمشید دلفاردی اظهار داشت: 
پس از دریافت سند فرودگاه میناب می توان نسبت به برنامه ریزی 
برای بهســازی و تجهیــز این فرودگاه اقدام کــرد و تا آن زمان 
نمی توان هیچ اقدامی انجام داد.وی ادامه داد:  امید اســت هر چه 
سریع تر سند این فرودگاه صادر و بتوان در مسیر تحقق مطالبه مردم 
شرق هرمزگان به ویژه شهرستان میناب گام برداشت.الزم به ذکر 
است، راه اندازی مجدد فرودگاه میناب از سال ۱۳۹۵ مطرح شد و 
 حتی برقراری پرواز بین تهران، کیش و قشم با میناب هم به عنوان

 برنامه های در دستور کار عنوان شد.به گزارش ایرنا ؛ این فرودگاه 
در مسیر احیای مجدد با مساله وجود معارض مواجه بود و یکی 
از دستگاه های اجرایی اقداماتی برای تغییر کاربری فرودگاه میناب 
انجام داده بود که این مشــکل برطرف شد .میناب در فاصله ۹۵ 

کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است .
آموزش ۵۰۰ جوان برای اشتغال 

در طرح های نفت و گاز در هرمزگان 
   گروه خبر//  ۵۰۰ جــوان بومی جویای کار هرمزگانی 
برای اشــتغال در طرح های نفت و گاز استان در مراکز فنی و 
حرفه ای آموزش می بینند. سرپرست اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای هرمزگان گفت: براساس تفاهم نامه بین شرکت ملی 
نفت، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و استانداری هرمزگان 
جوانان بومی جویای کار در ۴ رشــته لوله کشی صنعتی، برق 
صنعتی، ابزار دقیق و جوشکاری گرایش های برق، کد و آرگون 
مهارت کسب می کنند.رضا علیزاده گفت: اسامی افراد آموزش 
دیده پس از دریافت گواهینامه مهــارت در بانک اطالعاتی 
نیرو های طرح های صنعت نفت و گاز هرمزگان ثبت می شود 
و در اولویت بکارگیری و اشتغال در طرح های صنعت نفت و 
گاز قرار می گیرند.او گفت: جوانان بومی جویای کار هرمزگانی 
می توانند برای ایجاد فرصت های شغلی در طرح های صنعت 
نفت و گاز به اداره های آموزش فنی و حرفه ای مراجعه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ علیزاده گفت: این جوانان 
باید بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن داشته و دارای کارت پایان خدمت 
یا معافی دائم و دارای مــدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و 

لیسانس باشند .

خبر

خبری
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سرمقاله

  جایگاه نخست بیکاری هرمزگان در کشور و تکرار چندین باره این 
رکوردشکنی تاسف برانگیز در سال های اخیر و تاکنون نشان می دهد که 
به موضوع اشتغال جوانان بومی علی رغم وجود ظرفیت های استان در 
ابعاد اقتصادی و... ، اما توجهی نشده است و بنگاه های اقتصادی نیروی 
مورد نیازشــان را در یکی دو دهه اخیر از سایر مناطق کشور بصورت 
اتوبوســی وارد کرده اند و هیچ نهادی هم خود را در این حوزه پاسخگو 
نمی داند. از طرفی دیگر در ســایر حوزه ها نیز به جوانان هرمزگانی و 
نیازهای شــان در بخش های مختلف از جمله ورزش، تفریح، ازدواج، 
اشتغال، آموزش وفرهنگی و... توجه چندانی نشده است و دستگاه های 
مختلفی در حوزه جوانان وظایفی را برعهده دارند، اما خروجی مناسبی 
 را در استان مشــاهده نمی کنیم. تا قبل از ادغام سازمان ملی جوانان و 
 تربیــت بدنــی و تشــکیل وزارت و ادارات ورزش و جوانــان در 
استان ها، مردم و جوانان می دانستند حداقل یک حوزه ای به نام سازمان 
 ملی جوانان در کشــور واســتان ها وجود دارد که جوانان می توانستند
مطالبات شان را از این نهاد مطالبه کنند. اما در این سال ها جوانان فقط نام 
وعنوان اداره کل ورزش و جوانان را شنیده اند و حتی ما رسانه ها هم کمتر 
اقدامی را در حوزه جوانان از اداره کل ورزش و جوانان دیده و یا شنیده ایم 
و اگر هم اقدامی شده است، اطالع رسانی نشده است و مهمتر اینکه اثرات 
اقدامات شان را بایستی در جامعه نیز در حوزه های مختلف مشاهده کنیم. 
موضوع دیگر این است که در محالت و مناطق مختلف شهری و روستایی 
نیز بایستی نیازهای جوانان در حوزه های مختلف دیده شود، اما همچنان 
کمبودهای زیادی در این حوزه ها وجود دارد و بســیاری از نوجوانان 
 و جوانان بدلیل کمبود اماکن ورزشی، تفریحی و...، وقت شان به بطالت 
می گذرد و گاهی در دام انواع بزه، موادمخدر سنتی و صنعتی، مشروبات 
 و... گرفتــار شــده اند و از آن طــرف بدلیل عدم زمینه ســازی برای 
اشــتغال شــان در صنایع و...، بخش زیادی از آنها به مشاغل کاذب و 
خطرناک و ویرانگر که جان شــان را هم از دســت می دهند، می روند. 
 حتی جوانان این استان برای مهارت آموزی و کسب مهارت های فنی و 
 حرفه ای در این سال ها با چالش دیگری مواجه بوده اند و آن واگذاری مراکز و 
 کارگاه های رایگان دولتی فنی و حرفه ای به بخش خصوصی است که بدلیل 
هزینه های باالی آموزش در آموزشگاه های آزاد، بخش زیادی از جوانان 
و بخصوص قشــر محروم و بیکار جامعه توان پرداخت این هزینه ها را 
ندارند و هیچ نهادی از تضییع حق جوانان در این حوزه نیز دفاع نکرد که 
انتظار می رفت اداره کل ورزش و جوانان اســتان به عنوان متولی اصلی 
جوانان استان از حق جوانان هرمزگانی در این بخش که آموزش ها منجر 
به اشتغالزایی می شود، دفاع می کرد که این نهاد نیز سکوت اختیار نمود. 
از مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان انتظار می رود به عنوان مهمترین 
دستگاهی که عنوان جوانان را نیز در عنوان مسئولیت شان هم دارند، از 
حق جوانان در حوزه های مختلف دفاع کنند و همچنین در حوزه ورزش 
و احداث اماکن ورزشی بگونه ای عمل کنند تا فضاهای ورزشی استان به 
استانداردهای الزم برسد و اقشار مختلف و بخصوص جوانان بتوانند از 
فعالیت های ورزشی در اماکن ورزشی بهره مند شوند و ورزشکاران نیز 
مورد حمایت قرار گیرند و ظرفیت صنایع را نیز به کمک ورزش استان 
بطلبند. بطور حتم بی توجهی به نیازها و خواســته های جوانان عواقب 
ناخوشــایندی را دارد که گاهی غیرقابل جبران است و متولیان مربوطه 
نیز بایستی مدافع حقوق جوانان در حوزه های مختلف از جمله اشتغال، 

ازدواج، مسکن، ورزش، تفریح، آموزش و... باشندوسکوت را بشکنند .
   علی زارعی

مدافع حقوق جوانان هرمزگانی کیست؟ 

اقتصادی  ویژه  منطقه   // خبر  گروه 
با  به همجواری  با توجه  پارســیان 
گازی  و  نفتی  میدان  جنوبی،   پارس 
خلیج فــارس یکی از مناطق مهم و 
راهبردی در کشور است و می تواند 
نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری 

غرب استان داشته باشد .
    معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
توسعه  گفت:  هرمزگان  اســتانداری 
شرق و غرب هرمزگان از اولویت های 
دولت و اســتان اســت و منطقه ویژه 
پیشــران  نقش  پارســیان  اقتصادی 
توســعه در غرب هرمزگان را برعهده 
دارد. بــه گزارش خبرنگار ایرنا، رضا 
مدرس در کارگــروه رفع موانع تولید 
که با دستور کار حل موانع پیش روی 

سرمایه گذاران در منطقه ویژه پارسیان 
 برگزار شــد،افزود: تمامــی ادارات و 
ســازمان ها باید برای رونق و توسعه 
استان تالش کنند و حداکثر همکاری و 
همراهی را در راستای توسعه اقتصادی 
و صنعتی استان داشته باشند.وی ادامه 
داد: با توجه بــه محرومیت حاکم بر 
شرق و غرب استان و نگاه تمرکززدایی 
از اســتقرار صنایع در مرکز اســتان، 
شــرق و غرب هرمــزگان باید مورد 
توجه جدی مدیران برای توسعه قرار 
عمرانی  امور  هماهنگی  بگیرد.معاون 
اســتانداری هرمــزگان تصریح کرد: 
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با توجه 
به همجواری با پارس جنوبی، میدان 

نفتی و گازی خلیــج فارس یکی از 
مناطق مهم و راهبردی در کشور است 
و می تواند نقــش موثری در کاهش 
نرخ بیکاری غرب استان داشته باشد.

به گفته وی، مدیران استانی در صدور 
مجوزهای زیست محیطی، آب، برق و 
سایر الزامات قانونی استقرار صنایع و 
مجتمع های پتروشیمی در منطقه ویژه 
اقتصادی پارسیان همکاری کنند و با 
رعایت حقوق شــهروندان و با نگاه 
توســعه گرایانه به غرب استان، برای 
رفع موانع سرمایه گذاران اقدام کنند.

به گزارش ایرنا ؛ مدرس خاطرنشــان 
کرد: استقرار صنایع و سرعت بخشی 
به فرآیند احداث مجتمع های صنعتی 

و نفتــی در این منطقه مــی تواند در 
معیشــت، رفاه اقتصادی و اجتماعی 
هرمزگانی ها در غرب اســتان کمک 
شــایانی داشــته باشــد.منطقه ویژه 
 صنایع انــرژی بر پارســیان یکی از 
قطب های توســعه صنعتی کشــور 
با وســعت ۹ هــزار و ۸۰۰ هکتار با 
مزیت هایی از جمله استقرار در کنار 
مخازن گازی پارس جنوبی به عنوان 
بزرگ ترین مخزن گازی جهان، نزدیکی 
به ذخایر گازی ایران و قطر، نزدیکی به 
منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه(، 
مجاورت با خط لوله سراســری هفتم 
گاز طبیعی، دسترســی بــه آب های 
آزاد و خطوط حمــل و نقل دریایی، 

 فاصلــه ۲۰ کیلومتری تــا فرودگاه 
 بین المللی خلیج فارس )عسلویه( است.

فرصت های سرمایه  گذاری در منطقه 
ویژه اقتصادی پارســیان شامل تولید 
صنایع انرژی بر )پتروشــیمی، فوالد، 
 آلومینیوم و آلومینا(، پروژه های پشتیبان 
 )شــامل نیروگاه، پروژه  های بندری، 
 آب شــیرین کــن( و پــروژه  های 
پایین دستی )شــامل شهرک صنعتی 
صنایع پایین دستی صنایع انرژی بر و 
احداث شهرک صنعتی صنایع کوچک( 

است .

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان عنوان کرد  

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ، پیشران توسعه در غرب هرمزگان

 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 // معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
درحکمی علی ذاکری را به عنوان سرپرست شرکت گاز هرمزگان 

منصوب کرد . 
   طی حکمی از سوی دکتر چگنی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 

شرکت ملی گاز ایران، »علی ذاکری« به عنوان »سرپرست شرکت 
گاز استان هرمزگان« منصوب شد.

   پیش از این، فواد حمزوی مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان بود.

بــه گزارش فــارس ؛ در حکم علی ذاکری بــر توجه جدی به 
مدیریت اثربخش پروژه ها و طرح ها در سطح استان و تکمیل و 

تحویل به موقع آنها تأکید شده است.
  علی ذاکری دارای دکترای مهندســی شــیمی و دانش آموخته 
کشــور نروژ است که پیش از این معاون بهره برداری پاالیشگاه 

گاز سرخون و قشم بوده است .

انتصاب سرپرست شرکت گاز هرمزگان

ری شماره ۱۶۱۸   ن سند واگذا آگهی فقدا
آقای رفیع حبیب پوراقدم با ارائه استشــهاد 
محلی و اعالم فقدان یک جلد سند واگذاری 
شــماره ۱۶۱۸ بشماره مسلســل ۰۰۱۶۳۵ 
مربوط به ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان 
بمساحت نود و دو متر مربع و سی سانتیمتر 
مربع واقع در قشم شهرک سام و زال جزئی 
از پالک یک فرعی از ۱۹۳۹ اصلی ، تقاضای صدور سند واگذاری 
المثتنی را نموده اســت. لذا بدینوسیله اعالم می نماید هرکس 
نسبت به ملک فوق الذکر معامله ی کرده باشد ویا مدعی وجود 
سند مزبور نزد خود میباشد ظرف ده روز از انتشار این آگهی به 

این اداره مراجعه و اعتراض خود را تسلیم  نماید.
 بدیهی اســت اگر در مهلت مقرر اعتراضی واصل و یا مدرکی 
ارائه نگردد سند واگذاری المثنی صادر و تسلیم متقاضی میگردد 
و سند واگذاری شماره ۱۶۱۸ مسلسل ۰۰۱۶۳۵ که مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می گردد .
۱4۰۱/۰۶۵ م/الف
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گروه خبر // مدیرعامل شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس گفت: علی رغم اعمال تحریم های 
ظالمانه علیه کشــور و قرار دادن پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در لیست تحریم استکبار 
پاالیشگاه  بزرگ ترین  ســودآوری  جهانی، 
افزایش چشــم گیری  گازی جهان  میعانات 

داشته است.
   به گزارش خبرنگار دریا ، علیرضا جعفرپور با 
تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات، بیان کرد: 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس عالوه بر ایفای 
رسالت خودکفایی و تأمین سبد سوخت کشور، 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی در منطقه خاورمیانه نیز محسوب می شود 
و علی رغم قرار گرفتن پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس در لیســت تحریم ها، بــا رویکردها و 
برنامه ریزی هــای راهبردی، صــادرات این 
شرکت از طریق مرزهای دریایی رونق یافته 
است و مقدار فراوانی از فرآورده های ویژه ی 
تولیدی پاالیشــگاه با رعایت منافع و مصالح 
شرکت و حفظ اقتدار ملی، از این مسیر صادر 
شده و سود و ارز آوری برای کشور را همراه 

داشــته است.وی افزود: شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس با برطرف سازی و حل مشکالت 
و تنگناهای مســیر صادرات در تالش است 
نقاط هدف صادراتی و کشــورهای متقاضی 
را با همــکاری ارگان های ذی ربط در جهت 
گسترش فعالیت ســرمایه گذاران خارجی در 
عرصه صــادرات و ایجاد ظرفیت های جدید 
صادراتی با ســرآمد شدن در بخش صادرات 
شناســایی کند و این مهم را به عنوان هدف 

کاری و توسعه سازمانی خود قرار داده است.
جعفرپور با اشاره به اهمیت صادرات شرکت ها 
به عنوان موتور محرکه اقتصادی و رمز بقاي 
آن هــا در بازارهاي جهاني، ابــراز کرد: روز 
۲۹ مهر ماه، روز ملی صادرات، مي بایســت 
ســمبلي براي ارج نهادن به تالش های انجام 

شده از ســوي نیروی متخصص و جوانی که 
در راستای پیاده ســازی شعار سال »تولید؛ 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« شده و اثرات 
ناشــی از تحریم ها را کمرنگ جلوه داده قرار 
داده شــود. این جوانان متخصص و توانمند 
با اتخاذ سیاســت های کاربردی در مدیریت 
عرضــه و تقاضا، ظرفیت هــای صادراتی را 
تقویت بخشیده و راهی برای نفوذ و حضور در 
بازارهاي جهاني را فراهم آورده اند و زمینه ساز 
افزایــش مذاکرات و توســعه بازاریابی های 
هدفمند شده اند.مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در پایان گفت: این شرکت طی ۶ 
ماه گذشته سال جاری بیشترین حجم صادرات 
دریایی از انواع فرآورده هــای ویژه تولیدی 

پاالیشگاه را به خود اختصاص داده است .

درهم شکستن تحریم ها با افزایش صادرات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

ادامه از تیتر یک //
  حضرت آیت اهلل خامنه ای اســتعداد طبیعی و هوش 
سرشار، همت و تالش و پشتکار، و هدایت و توفیق الهی 
را عناصر اصلی تبدیل یک فرد با هوش به فردی نخبه 
و ممتاز و برگزیده خواندند و افزودند: البته فراهم بودن 
زمینه مناسب، عامل مهم به نتیجه رسیدن این روند است.  
ایشان فراهم شدن زمینه نخبه پروری با پیروزی انقالب 
اســالمی را واقعیتی مسلم و تشکیک ناپذیر خواندند و 
افزودند: پس از انقالب، با توسعه دانشگاهها در اقصی 
نقاط کشــور،  افزایش خیره کننده تعداد دانشجویان و 
استادان و ایجاد پرشمار پژوهشگاه و اندیشکده، زمینه 
توسعه علم و نخبه پروری فراهم آمده و هدف جمهوری 
اسالمی یعنی گسترش دانشگاه و ارتقای توانایی علمی 
به فضل الهی محقق شــده است.  رهبر انقالب با تأکید 
بر اینکه دانشــگاهیان ما اجازه ندادند کشــور محتاج 
غربی ها بماند، گفتند: نخبگان دانشگاهی ما بدون هیچ 
مبالغه، موجب آبروی ایران هســتند و در هر زمینه ای 
دانشمندان ما ورود و تمرکز کردند، تحسین مجامع علمی 
جهان را برانگیختند بنابراین هم باید دیگران قدر شما را 
بدانند هم خودتان، و من نیز بسیار قدردان شما هستم.  
ایشان در تشریح گوشــه هایی از افتخارات نخبگان و 
دانشمندان کشور،  به تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه 
رویان در عرصه هایی همچون ســلول های بنیادی و 
شبیه سازی حیوان زنده، پیشرفت در بیوشیمی، پرتاب و 
انتقال ماهواره به فضا، دستاوردهای بنیادی در صنعت 
هسته ای، تولید واکسن های پیچیده از جمله واکسن کرونا 
و پیشرفت های خیره کننده در صنایع موشکی و پهپادی 
اشاره کردند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
انسان های با هوش که از استعداد و علم خود در جهت 
ساخت سالح اتمی و سالح شــیمیایی و یا ابزارهای 
جاسوسی استفاده کرده اند، نخبه نیستند، افزودند: نخبه 
آن انسان صاحب استعداد و پرتالش است که از هدایت 
الهی بهره گرفته است.ایشان در ادامه موضوع »انتظار از 
نخبگان« را مطرح کردند و گفتند: از فرد نخبه این انتظار 
وجود دارد که ظرفیت شخصی خود را تبدیل به ظرفیت 
ملی کند و توانایی های خود را در جهت حل مســائل 
کشور قرار دهد. رهبر انقالب اسالمی با گالیه از برخی 
نخبگان که در ایران رشد می کنند اما ثمره این رشد را به 
خارج می برند و برخی اوقات نیز با تبدیل شدن به پیچ 
و مهره های دشــمن ظرفیت خود را در اختیار آن قرار 

می دهند، افزودند: نخبه باید در کنار مردم خود بماند البته 
مهاجرت کردن و درس خواندن نخبه در دانشگاه های 
برتر اشکالی ندارد اما بعد از پایان تحصیالت به کشور 
برگردد و توانایی های خود را برای پیشــرفت کشــور 
به کارگیرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نخبگان 
ما باید در محضر وجــدان خود و در محضر خدا، این 
مسئله را حل کنند.  ایشــان توقع دیگر از نخبگان را 
»دچار غفلت نشــدن« دانســتند و گفتند: نخبگان از 
توانایی هــای خود غفلت نکنند تا تالش و حرکت آنها 
متوقف نشود و اسیر سرگرمی های زیان بار نشوند.رهبر 
انقالب اســالمی غفلت نکردن از ظرفیت های عظیم و 
وسیع کشور را یکی دیگر از الزامات نخبگی برشمردند 
و افزودند: متأسفانه اکثر نخبگان از ظرفیت های گسترده 
کشور مطلع نیستند و یکی از کارهای مهم معاونت علمی 
ریاست جمهوری آشنا کردن نخبگان جوان با ظرفیت ها 
و کارهای بزرگ در دست انجام است.  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشــان کردند: برخی حتی ظرفیت های 
بزرگ کشــور را انکار می کنند و خواستار جمع آوری 
ظرفیتی همچون صنعت هســته ای می شوند و به دروغ 
می گویند »دنیــا امروز از انرژی و صنعت هســته ای 

رویگردان شده است«.
  ایشــان تأکید کردند: اگر ما صنعت هسته ای را در آن 
زمانی که آغاز کردیم، شروع نمی کردیم باید ۱۰ سال 
بعد وارد این موضوع می شدیم و بعد از ۳۰ سال نتیجه 
می گرفتیم. رهبر انقالب اسالمی »غفلت از دشمن« را از 
خطرات پیِش روی نخبگان دانستند و گفتند: براساس 
اطالعات متقن، سرویس های جاسوسی برای فریب و 
جذب نخبگان و یا خراب کردن ذهن آنها، در پوشش 
مراکز علمی، نخبــگان را دعوت می کنند و خود را نیز 
بسیار مؤدب و با هوش جا می زنند تا بتوانند نقشه خود 
را پیش ببرند.ایشــان در ادامه در خصوص انتظارات از 
دستگاههای مسئول در قبال نخبگان خاطرنشان کردند: 
در یــک کلمه انتظار اصلی از دســتگاهها، حمایت از 
نخبگان به صورت عاقالنــه، خردمندانه و با توجه به 
جوانب گوناگون است.  رهبر انقالب اسالمی افزودند: 

یکی از موارد حمایت این است که نخبه ای که در داخل 
درس خوانــده و یا از خارج آمده، در اینجا اشــتغال 
متناســب با دانش خود و همچنین امکان تحقیقات و 
ارتباط با مراکز علمی دنیا را داشــته باشد و این توقع 
زیادی نیســت.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
مهاجرت مجدد برخی از نخبگانی که از خارج برگشته 
بودند، خطاب به مسئوالن گفتند: نباید بگذاریم نخبگان 
به واسطه برخی سنگ اندازی ها یا برخوردهای نامناسب، 
از دانشــگاه و ادامه فعالیت در کشور، مأیوس شوند و 
هرچه در این زمینه خرج کنیم، هزینه نیست بلکه سرمایه 
گذاری اســت.رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر لزوم 
اصالح شاخص ارزیابی اساتید و نخبگان، خاطرنشان 
کردند: اکنون شاخص ارزیابی اساتید و نخبگان، تعداد 
مقاالت اســت در حالی که باید موضوع حل مسئله را 
شــاخص ارتقاء قرار داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
بخش پایانی سخنانشان به یک موضوع اساسی درباره 
تحلیل صحیح مســائل، تصحیح افق دید و حرکت بر 
مبنای آن پرداختند.  ایشان با اشاره به تبلیغات مستمر 
غربی ها از ابتــدای پیروزی انقالب تا به امروز مبنی بر 
رو به زوال بودن جمهوری اسالمی گفتند: آنها برای این 
ادعا زمان هم تعیین می کردند و هر بار می گفتند یک ماه 
دیگر، یک سال دیگر یا پنج سال دیگر، کار جمهوری 
اسالمی تمام است و عده ای نیز در داخل از سِر غفلت یا 
بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند.  رهبر انقالب با 
اشاره به تیتر یکی از روزنامه ها در زمان حیات امام)ره( 
مبنی بر اینکه »نظام در حال فروپاشی است« و پاسخ 
کوبنده امام که »خودتان در حال فروپاشی هستید و نظام 
محکم و مستحکم ایستاده است« افزودند: بعد از رحلت 
امام در ســال ۶۹ عده ای که در بین آنها افراد موّجه و با 
سابقه نیز حضور داشتند در اعالمیه ای گفتند »نظام در 

لبه پرتگاه است«. 
  حضــرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما تســلیم 
نشدیم و ایستادیم و ان شاءاهلل همچنان خواهیم ایستاد.  
ایشــان با اشاره به وجود دو نظام تحلیلی در این زمینه 
گفتند: یک نظام تحلیلی معتقد است کار و ایستادگی در 

مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرتهای برخاسته از 
این هنجارها همچون آمریکا، بی فایده و موجب از بین 
رفتن اســت، این افراد کسانی را هم که تحلیل دیگری 
از واقعیات و جهان دارند، متوهم تصور می کنند.  رهبر 
انقالب اســالمی گفتند: اما تحلیل دوم و واقع بینانه بر 
این اســاس اســت که مجموعه واقعیات را، آن هم نه 
فقط واقعیــات خوب بلکه واقعیات بد را با هم می بیند 
و بر اساس آن حرکت می کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: هرگز نقــاط ضعف را انکار نکرده ایم و دراین 
باره ما بیش از همه در جلسات رمضانِی مسئوالن نظام 
و در جلسات خصوصی، تذکر داده ایم و بارها گفته ایم 
که عقب هستیم.  رهبر انقالب افزودند: اما واقعیت قابل 
توجه این است که جمهوری اسالمی حرکت پر شتابی 
را که از انتهای قافلــه آغاز کرده بود ادامه داده و امروز 
به نزدیکی های جلوی قافله رسیده است. ایشان با اشاره 
به پیشرفت های درخشان کشور در دانش و مدیریتهای 
گوناگون، گفتند: ضعف هایی وجــود دارد و بعضی از 
مسئوالن و دولتها هم کوتاهی هایی داشته اند اما حرکت 
عمومی به سمت پیشرفت است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خاطرنشــان کردند: نگاه کنید ۴۰ سال یا ۲۰ سال قبل 
جمهوری اســالمی کجا بود و امروز کجا است با همین 
مقایسه می توان فهمید کدام تحلیل واقع بینانه است، تحلیل 

غربگراها یا تحلیل انقالب؟
ایشــان جوانان و نخبگان با انگیــزه را از بزرگ ترین 
نشانه های حرکت محکم و رو به جلوی انقالب دانستند و 
افزودند: بعد از گذشت ۴ دهه از انقالب و انبوه دشمنی ها 
و تبلیغات منفی، وجود نخبگان پر شمار و معتقد به این 
راه که با جدیت در حال کار و تالش هســتند، بهترین 
دلیل برای صحت تحلیل انقالب از جهان و مسیر صحیح 

پیشرفت است.
در ابتــدای این دیدار ۷ تن از نخبــگان جوان به بیان 
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پزشکی و عضو بنیاد ملی نخبگان
- محمد تمنایی – دکترای تخصصی مهندسی حمل و نقل 

دانشگاه تربیت مدرس
- زهرا احتشام – برگزیده طرح شهید احمدی روشن و 

دانشجوی استعدادهای درخشان
- سید محمد نوید قریشی – دکترای تخصصی مهندسی 

هوا فضا دانشگاه تهران
- وحید ضرغامی – دکتــرای تخصصی فناوری نانو 

دانشگاه صنعتی شریف
به بیان این نکات پرداختند:

- لزوم تحول در زیرساختهای اکتشاف و بهره برداری از 
معادن با مشارکت دادن بخش خصوصی ضمن رعایت 

دغدغه های محیط زیستی
- کاهش تعرفه واردات ماشین آالت سنگین مورد نیاز 

بخش تولید که تولید داخلی ندارند
- ضرورت ارتقاء عدالت آموزشی و برقراری طرحهای 

خاص حمایت آموزشی در مناطق محروم
- انتقاد از افزایش ناگهانی ظرفیت جذب دانشــجویان 

رشته پزشکی بدون آماده سازی زیرساختهای الزم
- پیشنهاد تشکیل شبکه راهبردی فرابری و ترابری به 
منظور تکمیل زیرساختهای حمل و نقل و تبدیل شدن 

ایران به قطب حمل و نقل منطقه
- ضرورت ایجاد همبستگی بین مسئله ارتقاء در آموزش 

عالی با حل مسائل کشور
- لزوم تحول در برنامه های فضایی بخصوص حمایت 

مالی در مقیاس ملی و تقویت همکارهای بین المللی
- ضرورت سیاستگذاری بر رشد شرکتهای دانش بنیان 
در بخشهای دارای تقاضا و بازار و ایجاد جذابیت برای 

سرمایه گذاری های سودآور مردمی
در این دیدار همچنین دکتر دهقانی فیروزآبادی سرپرست 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نهضت علمی در 
کشور را محصول گفتمان سازی و پیگیریهای جدی رهبر 
انقالب اسالمی در سالهای گذشته دانست و با اشاره به 
لزوم رشــد صنایع دانش بنیان به منظور تقویت زنجیره 
ارزش گفت: ایجاد و احیاء صنایع دانش بنیان بر مبنای 
قانون جهش تولید، همکاری با شبکه های دانش بنیان، 
حمایت از تولید داخلی فناورانه و جلوگیری از واردات 

غیرضروری در دستور کار دولت است .

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی :

نخبگان دانشگاهی ما ، موجب آبروی ایران هستند
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دادستان کل کشور :
در برخورد با اغتشاشگران متناسب با جرائم، 

مجازات تعیین می شود
   آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // دادستان کل 
کشــور با اشــاره به اینکه در برخورد با اغتشاشگران، 
مجازات متناسب با جرم را تعیین می کنیم، گفت: ضمن 
اینکه تاکید داریم همکاران در استان هایی که اغتشاش 
بوده، تسریع رســیدگی به پرونده اغتشاشگران را داشته 
باشند، تاکید داریم از مرز عدالت و قانون خارج نشوند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم والمسلمین 
محمدجعفر منتظری در بدو ورود به کرمان با حضور در 
 گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهداء و سردارشهید
حاج قاسم ســلیمانی ادای احترام کرد.وی در ادامه در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به حوادث اخیر کشور اظهار 
کرد: در این اغتشاشات بعضی جوانان شرکت کردند که 
برخی فریب خوردند و شــاید نوجوانان قدرت تجزیه 
و تحلیل ندارند و عده ای مرتکب جنایت مهمی نشــده 
باشــند لذا با کمترین قرار آزاد می شوند و تعداد زیادی 
آزاد شــده اند.وی افزود: کسانی که مرتکب جرائم مهم 
نشده باشند متناســب با جرم، دستگاه قضایی با تذکر، 
نصیحــت و گرفتن تعهــد از خانــواده و کمترین قرار 
آزادشــان می کند.منتظری با اشــاره به اینکه با عناصر 
 اصلی و لیدرها متناسب با جرائم مرتکب شده، برخورد 
می شــود، بیان کرد: اگر مرتکب قتل باشــند، به عنوان 
کسانی که مرتکب شــده و اگر تقاضای خانواده مقتول 
قصاص باشد، قصاص می شود و کسانی که مرتکب قتل 
نشده اما عنوان محاربه بر آنها صدق کند، مجازات محاربه 
خواهند داشت.دادســتان کل کشور با اشاره به اینکه در 
جرائم دیگر قطعا دســتگاه قضایی مجازات متناسب را 
تعیین می کند، گفت: ضمن اینکه تاکید داریم همکاران در 
استان هایی که اغتشاش بوده، تسریع رسیدگی به پرونده 
اغتشاشگران را داشته باشند، تاکید داریم از مرز عدالت 
و قانون خارج نشوند.وی با تاکید بر اینکه با کسانی که 
ناامنی ایجاد کردند برخورد می شود، افزود: مردم نباید 
فریب حرکات و فضای مجازی که دشــمن دنبال اشاعه 
اهداف خود است را بخورند و ممکن است تعداد اندکی 
به دام تبلیغات بیفتند باید حواسشان جمع باشد و برای ما 
محرز است پشت این قضایا صهیونیسم و امریکا هستند و 
کسانی که ۱۷ هزار نفر از هموطنان ما را را ترور کردند، 
امروز هم جنایت می کنند و البته دســتگاه قضایی کنار 
دســتگاه های امنیتی بیدار است و متخلفان را مجازات 

می کند .

خبری

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // وزیر 
کشور گفت : امنیت کشور ایران، مردم محور است 

و مردم خود آن را تامین می کنند . 
   به گزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد وحیدی در 
ســفر به استان بوشــهر و در جمع خبرنگاران با 
اشــاره وضعیت مطلوب امنیت اظهار کرد: برخی 

مزاحمت های اندک در اســتان بوشهر با مدیریت 
خوب مسئولین رفع شده است . وی با بیان اینکه 
دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی اغتشاشات را 
کنترل کرده اند، اضافه کرد: اغتشاشگران بازداشت 
تحویل دستگاه قضا شــده اند تا به مسائل آن ها 
رسیدگی شــود.وزیر کشور تصریح کرد: دشمنان 
خواب های پریشــانی برای انقالب اسالمی ایران 
دیده بودند که این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد؛ 
آنها تصور می کنند که می توانند امنیت ایران را به 
خطر بیاندازند.وحیدی با تاکید بر اینکه جمهوری 

اســالمی تضمین کننده امنیت خلیج فارس است، 
بیان کرد: امنیت جمهوری اسالمی و خلیج فارس 

مطلوب است.
  وی ادامه داد: دشــمنان دچار خطای محاسباتی 
هستند و هر بار مسیری را دنبال می کنند و سرشان 
به ســنگ می خورد و مردم با استواری، انسجام و 
وحدت ملی در میدان دفاع از کشور هستند.وزیر 
کشور با بیان اینکه جمهوری اسالمی از بازترین 
کشورها در حوزه نقد است، اظهار کرد: اگر کسی 
حرفی و نقــدی دارد هم می توانــد مطرح کند، 

همانطور که اکنون به روش ها و سطوح های مختلف 
نیز انتقاد انجام می شود اما هیچ کس از اغتشاشگر 
نمی پذیرد که کســب و کار و جان و زندگی مردم 
را به خطر بیانــدازد و برای مردم مزاحمت ایجاد 
کند.وی گفت: دشمن به خصوص کانال های خبری 
معاند به دنبال ایجاد آشوب فعالیت می کنند اما این 

کار آب در هاون کوبیدن است.
   آنها باید ســر عقل بیایند و اطالعات غلط خود 
را اصالح کنند.وزیر کشــور عنــوان کرد: امنیت 
کشــور ایران مردم محور است و مردم خود آن را 
تامین می کنند، اگر جوانانی احساساتی شده و در 
اغتشاشات حضور داشته باشند با رأفت اسالمی با 
آنها برخورد می شود اما اگر کسانی در اغتشاشات 
مصرانه بــر تخریب و بر هــم زدن نظم عمومی 

پافشاری کرده اند، بر اساس موازین قضایی با آن ها 
برخورد عادالنه می شود.وحیدی بیان کرد: تعداد 
زیادی از افراد دستگیر شده که با اظهار پشیمانی 
عنوان کرده اند که تحــت تأثیر فضاهای مجازی 
و تلویزیون های وابســته به عربستان سعودی و 
غربی ها قرار گرفته اند، آزاد شــده اند. تعدادی نیز 
که پرونده های روشــنی در اغتشاشــات داشتند، 
کیفرخواســت آن ها صادر و به دستگاه قضا برای 
رســیدگی معرفی می شــوند.وی ادامه داد: جای 
تعجب است که در این کانال ها مسائل مربوط به 
اغتشاش نه تنها آموزش داده می شود که ترویج و 
رهبری هم می شود و ملت ایران محق هستند که از 
این رسانه ها در وقت مناسب در سطح بین الملل 

درخواست محاکمه داشته باشند .

وزیر کشور دربوشهر: 

امنیت کشور ایران ، مردم محور است

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار یزد 
با بیان این که سازمان های مردم نهاد باید برای توسعه 
پایدار و استفاده از ظرفیت های بومی پای کار باشند، 
گفت: با توجه به اینکه سمن ها هیچ فعالیت اقتصادی 

ندارند، گرفتن مالیات از آن ها معنایی ندارد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشست 
ستاد ساماندهی امور جوانان استان که با حضور مسئوالن 
و مدیران مربوطه برگزار شد رفع مشکالت سازمان های 

مردم نهاد را ضروری دانست و اظهار کرد: سمن های که 
هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، نباید از آنها مالیاتی هم 
اخذ شود.استاندار افزود: طی کردن روند مالیات برای 
این سمن ها حتی اگر به پرداخت منجر نشود، دردسری 
برای دو طرفین است چرا که سازمان مالیات باید کار 
اضافه ای انجام دهد و هم با توجه به اینکه سمن ها پولی 
برای مالیات پرداخت  نمی کنند، چیزی عاید این سازمان 
نمی شود.فاطمی در ادامه به اهمیت عدالت در مشارکت 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر عدالت 
 در مشارکت اجتماعی استان یزد ضعیف است و تعداد 
سمن ها در شهرســتان ها باید افزایش یابد.استاندار 
ضمن ابراز نگرانی نســبت به کاهــش تمایل جوانان 

برای مشارکتهای اجتماعی افزود: عوامل کاهش میزان 
مشارکت اجتماعی باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، 
به عنوان مثال قبال برای تشکیل گروه سرود در مدرسه 
اســتقبال زیادی می شد، اما هم اکنون استقبال چندانی 
صورت نمی گیرد.وی گفت: ابرسمن هایی نظیر بسیج و 
هالل احمر در گذشته دارای شورای هماهنگی بودند که 
باید بار دیگر شکل گرفته و شاهد همگرایی آن ها باشیم.
استاندار یزد در پایان با ابراز تاسف از نادیده گرفته شدن 
 هویت اجتماعی، تفکــر و نوآفرینی در مدارس گفت:
 دانش آموزان فقط مشــغول خوانــدن و پاس کردن 
کتاب های درسی هســتند و هیچ فرصتی برای تفکر 

ندارند .

استاندار یزد :

گرفتن مالیات از سمن ها بی معناست 

حسن سیالوی ســرویس اســتان ها // رئیس 
کل دادگستری خوزســتان گفت: همان گونه که 
مددجویان باید از فرصت زندان برای اصالح خود 
استفاده کنند، در قانون نیز ارفاقاتی برای آنها در 
نظر گرفته شده اســت و اگر زندانی واجد شرایط 
ارفاقی مانند مرخصی ، عفو یا شرایط اشتغال باشد، 

باید مورد توجه قرار گیرد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ علی دهقانی در بازدید 
از زندان مرکزی شیبان، با تاکید بر اهمیت ساماندهی 
جمعیت کیفری اســتان، گفت: این اقدام در مراحل 
مختلف رســیدگی باید مورد توجه قــرار گیرد.وی 
افزود: در قانون، مجازات های گســترده و متنوعی 
برای جرائم تعیین شــده اســت، از سوی دیگر همه 
جرائم به آن میــزان که مجازات زندان را توجیه کند 
و همه افرادی که به عنوان متهم به پرونده آنها رسیدگی 
می شود، مستحق زندان نیستند و اگر ضرورت و نیاز 
جامعه و امنیت آن منوط به زندانی کردن فردی نباشد، 
مجازات زندان ضرورتــی ندارد.دهقانی در ادامه به 
اهمیت رعایت حقوق زندانیان در قانون اشاره کرد و 
گفت: شنیدن صحبت های مددجویان توسط مددکاران 
و قضات ناظر زندان یکی از این حقوق است. روسا 

و دادســتان ها نیز باید بر امور زندانیان حوزه قضایی 
خود نظــارت کنند و به حقوق زندانیان و رعایت آن 
پایبند باشند . وی افزود: تحمل حبس، مجازاتی است 
که به صورت مستمر اجرا می شود و در زمان اجرای 
مجازات قطعا رفتار زندانی مورد ارزیابی و اصالح قرار 
می گیرد.دهقانی گفت: هدف از اعمال مجازات حبس، 
اصالح و بازپروری زندانی است و انتظار ما این است 
که مددجو هم متنبه و هم اصالح شود و آثار آن توسط 
خود وی نیز احساس و دیده شود.وی گفت: همان گونه 
که مددجویان باید از فرصت زندان برای اصالح خود 
استفاده کنند، در قانون نیز ارفاقاتی برای آنها در نظر 
گرفته شده اســت و اگر زندانی واجد شرایط ارفاقی 
مانند مرخصی، عفو یا شرایط اشتغال باشد، باید مورد 
توجه قرار گیرد.دهقانی گفت: امیدواریم با اجرای این 
موارد، شاهد تحول در زمینه ساماندهی جمعیت کیفری 
استان خوزستان باشیم.وی تصریح کرد: خوشبختانه 
برنامه های خوبی در راستای برنامه تحولی قوه قضائیه 
در زندان های اســتان خوزســتان آغاز شده است و 
این برنامه ها مورد حمایت قضایی دادگستری استان 
نیز قرار دارد.مدیــر کل زندان ها و اقدامات تامینی و 
تربیتی اســتان خوزستان نیز در این برنامه گفت: این 
میز خدمت در راستای والیتمداری، عمل به قانون و 
کاهش جمعیت کیفری استان در دوره تحول و تعالی 
قوه قضاییه برگزار شده است.روشان افزود: نگاه عالی 
مقامات دادگستری اســتان خوزستان و حضورشان 
در این برنامه جای تقدیر دارد.رئیس کل دادگستری 
خوزستان و بیش از ۲۰۰ نفر از مقامات قضایی سراسر 
استان همزمان به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس با 

زندانیان ندامتگاه های استان دیدار کردند .

رئیس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد

همه متهمان ، مستحق زندان نیستند 

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

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

مجوزکسب بنام امراهلل صالح نژاد به شماره : 15784، تاریخ صدور : 
1395/10/19و تاریخ اعتبار : 1396/10/19مربوط به گروه شغلی : 
فروشندگان اسباب بازی آدرس : درگهان ، بازار دریا ، طبقه همکف ، 

الین ساحل 9 ، پ 1934مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی

  

  

)آگهی مزایده- نوبت اول(
اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان به موجب پرونده اجرایی ۹۹۰۹۹۸7۶۳۹7۰۰222 که محکوم 
علیه بهزاد حاجی زاده فرزند عباسعلی و شرکت عمران ابنیه هرمز محکوم به پرداخت 22۹74۶۵۱۸2 ریال 
بابت اصل خواســته ، ومبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال دستمزد کارشناس در حق محکوم له سید حامد بحرانی 
اصفهانی و سودابه مرادی و به مبلغ ۱۰۹۳۶۱۰۸۱ ریال به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا 
نســبت به مزایده دو دستگاه خودرو : الف وانت نیسان زامیاد مدل ۱۳۹۰ وسواری پژو پارس سال مدل 

۹۶ سفید رنگ اقدام می نماید . 
موضوع مزایده به شرح ذیل : الف - وانت نیسان زامیاد 24۰۰ کال بمبلغ پایه ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ب- سواری پژو پارس سال مدل ۹۶ سفید رنگ کال بمبلغ پایه 2/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 وقت انجام مزایده روز یکشــنبه ۱4۰۱/۸/۱۵ســاعت ۹ صبح می باشد . محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان

 می باشد . مال مورد مزایده فعال توقیف می باشد و با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد . 
۱- فروش نقدی اســت و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حســاب 2۱7۱2۹۵۵۰۱۰۰۵ سپرده دادگستری پارسیان پرداخت 
 والباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه می باشد . 2- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . ۳- مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع 
می شود و باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه برنده تا یکماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد 
مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود . و متقاضیان شرکت 

در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .

 حمید توکلی - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان پارسیان

آگهی تحرری رتهک 
احتراماً.. خانم  فاطمه صمدی فرزند غالم اهل وساکن پارسیان  روستای یرد قاسمعالی طی دادخواستی 
اعالم داشتند که مرحوم پدرم شادروان غالم صمدی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 7۰۶ در تاریخ 

۱۳۸۳/۹/24 در اقامتگاه خود  به رحمت خدا رفته و وراث حین الفوت وی عبارتند از و ...
 ۱- مسعود صمدی فرزند غالم متولد ۱۳۶۶/۱/۱۰ به شماره ملی 47۰۹۹7۱۸2۱ فرزند مرحوم .

2- عادل صمدی فرزند غالم متولد ۱۳۶۳/۱۱/۹ به شماره ملی 47۰۹۸7۸۹۳۵ فرزند مرحوم .
۳- بهرام صفایی نیا فرزند غالم متولد ۱۳4۶/۶/۱7 به شماره ملی 47۰۹۶۹۶7۱۳ فرزند مرحوم .
4- محمود صمدی فرزند غالم متولد ۱۳۵2/۶/۱ به شماره ملی 47۰۹۶۹۸4۰۶ فرزند مرحوم ..
۵- حبیب صمدی فرزند غالم متولد ۱۳44/7/۱۰ به شماره ملی 47۰۹۶۹۶7۰۵ فرزند مرحوم .
۶- امان اله صمدی فرزند غالم متولد ۱۳۵4/7/۹ به شماره ملی 47۰۹۶۹۸4۱2 فرزند مرحوم .

7- مصطفی صمدی فرزند غالم متولد ۱۳۳۰/7/۱ به شماره ملی 47۰۹۹72۶۳۱ فرزند مرحوم .
۸- ناصرصمدی فرزند غالم متولد ۱۳42/7/۱ به شماره ملی 47۰۰۰42۱4۱ فرزند مرحوم .

۹- فاطمه صمدی فرزند غالم متولد ۱۳۵۰/۱/۱ به شماره ملی 47۰۹۶۹۶7۳۱ فرزند مرحوم .
۱۰- نرگس محمدی فرزند غالم متولد ۱۳4۸/۵/2۰ به شماره ملی 47۰۹۶۹۶72۱ فرزند مرحوم .
۱۱- قلمکار بروشان فرزند یوسف متولد ۱۳2۵/۸/۹ به شماره ملی ۵۱۵۹۱۶4۶2۶ همسر مرحوم .

در اجرای دادخواست ، خانم فاطمه صمدی فرزند غالم قرار مهر وموم و تحریر ترکه متوفی صادر ووقت اجرای قرار تحریر 
ترکه که برای روز شنبه مورخ ۱4۰۱/7/۱۶ ساعت ۱۸ صبح تعیین و اعالم گردید . لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 2۱۰ 
قانون امور حسبی وبه موجب این آگهی به کلیه ورثه ی متوفی یا نمایندگان قانونی آنها به بستانکاران ازمتوفی ومدیونین به 
وی و هر کس که به هر طریق حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس وساعت و تاریخ اعالم شده در شعبه ی اول 

شورای حل اختالف دشتی واقع در شهر دشتی جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود .
رئیس شورای حل اختالف دشتی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان 
اینکه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است، گفت: بر اساس ماده ۸۲ آیین نامه، 
مدیر مدرسه موظف اســت ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت 
مشاهده ی تخلف، مراتب را جهت اطالع و اقدام الزم به اداره آموزش و پرورش 

منطقه یا شهرستان گزارش دهد. 
  رضا رضایی در جمع مدیران مدارس شهرســتان رفســنجان افزود: تنبیه 
بدنی شاید به عقیده برخی در دهه های گذشته جواب می داد، اما امروزه این 
 روش مردود شمرده می شود، زیرا آثار تنبیه بدنی عالوه بر خطرات جانی که 
دانــش آموز را تهدید می کند روح و روان او را تا ســال ها تحت تاثیر قرار 
می دهد.وی تاکید کرد: تنبیه  بدنی با هر نوع توجیهی در مدارس ممنوع بوده و 
با افرادی که مرتکب این تخلف شوند، به شدت برخورد خواهد شد.مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان کرمان گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی مدارس، 
ورود تلفن همراه به مدارس ممنوع است و با توجه به خطرات احتمالی مدیر 

مدرسه باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.  وی با اشاره به ممنوعیت 
ورود افــراد متفرقه به مدارس تأکید کرد: مدرســه یــک محیط یاددهی- 
یاددگیری اســت و افراد مختلف حق ورود بدون مجوز به آن را ندارند، لذا 
مدیران مدارس باید در این خصوص کاماًل جدی عمل کنند و بدون هماهنگی 
با اداره متبوع از ورود افراد متفرقه به مدرسه ممانعت کنند.رضایی تأکید کرد: 
امنیت و ســالمت دانش آموزان اولویت اول مدارس است، لذا برای مواظبت 
از خــود باید آموزش های الزم را به آنها بدهیــم، تا آنها نحوه حفاظت از 
خود در جامعه را آموخته باشند. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با 
اشــاره به اغتشاشات اخیر در کشور گفت:  متاسفانه در روزهای اخیر برخی 
دانش آموزان فریب فضاسازی رسانه ای دشمن را خوردند.وی توانمندسازی 
را در زمینه های مختلف ضروری دانست و بر آموزش نحوه استفاده صحیح 

از فضای مجازی به دانش آموزان تاکید کرد .

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان :

تنبیه دانش آموزان در مدارس ممنوع و خط قرمز آموزش و پرورش است

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 36 مورخ 1401/06/29  ، اجرای پروژه ی 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شــرایط  واگذار نماید .  لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي 
داري تائيدیه و صالحيت در رشته های مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات 

الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند . 

روابط عمومی شهرداری میناب

توضیحات :
و نيز جهت  كســب اطالعات بيشــتر به آدرس : استان هرمزگان – شــهر ميناب – بلوار امام )ره( ساختمان 

شهرداری ميناب - واحد عمرانی شهرداری ميناب مراجعه نمایند .
شرایط 

1- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : متقاضيان می بایســت تضمين شــركت در مناقصه  به مبلغ 
9/689/367/262  ریال را بصورت ضمانت نامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0102963945003 
نزد بانک صادرات شعبه مركزی ميناب واریز و فيش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد بارگذاری 

نمایند . 
۲- تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ 1401/07/28 لغایت 1401/08/05 می باشد .  

3-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : تا 
تاریخ 1401/08/16 می باشد .

۴- تاریخ بازگشایي پاکتها : روز دوشنبه  مورخه 1401/08/18 راس ساعت 10 صبح .
۵- مکان بازگشایي : شهرداري ميناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات .

6- شــركت كنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد ، مدارک و پيشنهادات خود در سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ، اقدام نمایند . 

7- به پيشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- ســپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شــهرداری باقی خواهد ماند . ضمناً در 

صورت انصراف نفرات اول و دوم ، سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
9- سایر اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد . 

10- جهت كســب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2230144-0764 و یا سایت شهرداری ميناب به نشانی 
www.minabcity.ir مراجعه نمایند . 

همراه با )ارزیابی کیفی و فنی ( شماره مناقصه : 1401/6

نوبت اول

ردیف

1

مشخصات پروژه
بهسازی و تعریض دو طرف 
بلوار خلیج فارس شهر میناب

شماره موافقت نامه

-

مبلغ برآورد اولیه پروژه 

193/787/345/241 ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

9/689/367/262  ریال

رشته و رتبه مورد نیاز
دارا بودن پایه 5 راه و 

ترابری

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده  نوبت اول 

عمومي  مجمع  جلسه     
شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق 
سازمان  کارکنان  اعتماد  کاشانه  مسکن  تعاوني 
روز  صبح   10 ساعت  رأس  قشم  آزاد  منطقه 
دفتر  محل  در   1401/08/15 مورخ  یكشنبه 
 شركت تعاونی به آدرس : قشم ، بلوار ولی عصر ، 
الحسنه مهر  بانک قرض  روبروی   ، احسان  كوچه 
ایران مجتمع مولوی طبقه 4 ، واحد 401 تشكيل 

می گردد  .
لذا از كليه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن 
كارت شناسایی رأس ساعت مقرر در محل مذكور 
حضور به هم رسانيد و یا و كيل/ نماینده خود را كتباً 

معرفی نمایيد . 
* ضمناًبه اطالع می رســاند كه به موجب ماده 19 
آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء 
وكالتی هر عضو حداكثر 3رای و هر شخص غير عضو 
تنها یک رای خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداكثر تا 
تاریخ  1401/08/14  در محل دفتر شركت تعاونی 
قشم ، بلوار ولی عصر ، كوچه احسان ، روبروی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران ، مجتمع مولوی طبقه 4، 
واحــد 401 حاضر تا پس از احــراز هویت و تأئيد 

وكالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
* دستور جلسه :

 -  طرح و تصویب تمدید مدت شركت تعاونی طبق
) ماده  6 اساسنامه (

 شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد کارکنان 
سازمان منطقه آزاد 

  هیئت مدیره
شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد قشم

تاریخ انتشار آگهی : 1401/07/28



امام محمد تقی  )ع( : گذشت زمان پرده از روی رازهای نهفته بر می دارد
) روضه بحار ج س2 ص 365(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 28 مهر 1401
23 ربیع االول 1444
سال بیست و یکم شماره 4006

روزنامه منطقه جنوب کشور

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

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

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
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گروه گزارش// مراسم افتتاح و بهره برداری 
از پنل هــای خورشــیدی ۵ کیلوواتی 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( 

هرمزگان برگزار شد .
   با حضور دکتر »ســید سعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
»جلیــل تراهــی« مدیرکل کمیتــه امداد 
مدیرعامل  کریمــی«  »محمد  و  هرمزگان 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان و جمعی 
از مسئوالن بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
مراســم افتتاح و بهره بــرداری از پنل های 
تحت  مددجویــان  خورشــیدی  خانگی 
پوشش کمیته امداد استان هرمزگان برگزار 
شد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در این مراسم گفت: در راستای اشتغالزایی 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و وام 
تبصره ۱۶، وامی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان 
برای اجرای نیروگاه های خورشیدی به هر 

مددجو پرداخت شده  است.
  تأمیــن مالی ارزان قیمــت پروژه های 
مددجویان کمیته امداد با وام قرض الحسنه

   شمســی نژاد افزود: بازپرداخت این وام 
۷ســاله و با کارمزد ۴درصد است. عالوه 
بر مبلغ بازپرداخــت وام، ماهانه بیش از ۲ 
درآمدزایی  مددجویان  برای  تومان  میلیون 
دارد و ساالنه ۳۰ درصد به درآمد مددجویان 

افزوده می شود.وی خاطرنشان ساخت: در 
سال جاری در راســتای مسئولیتی که در 
قبال مددجویان کمیته امداد در کشور داریم، 
وام تکلیفی تبصره ۱۶ از مبلغ ۴۰۰ میلیارد 
تومان سال گذشته، به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان افزایش یافته که بیش از ۳۰۰ درصد 
رشد را نشان می دهد.شمسی نژاد بیان کرد: 
تمام تالش بانک قرض الحسنه مهر ایران این 
است که بتواند تمام این مبلغ را پرداخت کند.

وی عنوان کرد: تا کنون بیش از ۶۲۰ میلیارد 
تومان از وام تکلیفی تبصره ۱۶ به مددجویان 
کمیته امداد در سراسر کشور و در حوزه های 

مختلف پرداخت شده است.
  همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران با 

کمیته امداد برای خودکفا کردن مددجویان
   در ادامــه مدیــرکل کمیتــه امــداد امام 
خمینی )ره( هرمــزگان گفت: ۵۰۰۰ واحد 
پنل خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد 
استان در ســال جاری اجرا می شود.تراهی 
افزود: با همکاری بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در گام نخســت برای ۱۸۰ مددجوی 
این نهاد وام مورد نیاز ساخت این پنل های 

خانگی خورشــیدی در نظر گرفته شده و 
خوشبختانه بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
این زمینه همکاری بسیار خوبی داشته  است.

وی عنوان کرد: برای ســاخت هر نیروگاه 
خورشــیدی مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان مورد 
نیاز اســت که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آن 
از طریق وام قرض الحسنه پرداخت می شود.

تراهی خاطرنشان ساخت: با اجرای چنین 
طرح هایی، مددجویان کمیته امداد می توانند 
از درآمد پایدار برخوردار شده و از حمایت 
این نهاد خارج شــوند.وی اظهار داشــت: 

مددجویانی که تمایل دارند می توانند در این 
طرح ثبت نام کرده و برای ساخت پنل های 
خانگی خورشیدی اقدام کنند. با اجرای این 
پروژه، خانواده ها طی بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله 

به خودکفایی می رسند .
  ایجاد مثلث مهرورزی توسط بانک مهربانی ها، 

کمیته امداد و شرکت توزیع نیروی برق
  در ادامه مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 

برق هرمزگان گفت: بر اساس تفاهمنامه سه 
جانبه با کمیته امداد، بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و شــرکت توزیع نیروی برق استان، 
پنل های خانگی خورشیدی برای مددجویان 
تحت پوشــش کمیته امداد ساخته شده و 
برق آن توسط شــرکت توزیع نیروی برق 
خریداری می شــود.کریمی عنوان کرد: در 
چارچوب این تفاهم نامه، طی یک ســال 

۲۴ مگاوات برق تولیدی توسط مددجویان 
کمیته امداد تولید می شــود. این طرح برای 
۵۰۰۰ خانواده تحت پوشــش کمیته امداد 
ایجاد اشتغال می کند.وی ادامه  داد: با توجه 
به اینکه در استان هرمزگان روزهای زیادی 
از سال تابش خورشید وجود دارد، این طرح 
می تواند به خوبی به ثمر برســد و برای این 

مددجویان ایجاد اشتغال پایدار کند .

اشتغالزایی بانک قرض الحسنه مهر ایران در مناطق محروم

پنل های خورشیدی مددجویان کمیته امداد هرمزگان به بهره برداری رسید

 مددجویانی کــه تمایل دارند 
می توانند در این طرح ثبت نام 
کرده و برای ســاخت پنل های 
خانگی خورشیدی اقدام کنند. 
با اجرای این پروژه، خانواده ها 
طی بازه زمانی 2 تا 3 ساله به 

خودکفایی می رسند

,,

        امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

گروه گــزارش//  بــا حضــور مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، اقالم اهدایی بانک بین 

زلزله زدگان غرب هرمزگان توزیع شد .
          با حضور دکتر »سیدسعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک، 
»مهدی دوستی« استاندار هرمزگان، »جلیل تراهی« 
مدیر کل کمیته امداد هرمزگان و جمعی از مسئوالن 
بانک قرض الحســنه مهر ایران مراســم توزیع اقالم 
اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران به زلزله زدگان 
غرب هرمزگان برگزار شد.شمسی نژاد در این مراسم 
گفت: بعد از زلزله غرب هرمزگان، هیأت مدیره بانک 
قرض الحسنه مهر ایران مبلغی را به عنوان کمک به افراد 
زلزله زده تخصیص داد.وی افزود: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی 
خود، هر ســال اهدافی را دنبــال می کند. از جمله 
اقدامات بانک در راســتای مسئولیت های اجتماعی 
می توان به بیمه کردن ۵۰۰ هزار واحد مســکونی در 
روستاهای کشور، اهدای ۲۵هزار قلم وسایل بهداشتی 
و درمانی به دانشگاه های علوم  پزشکی کشور و مراکز 
درمانی و پرداخت ۵۰هزار فقره وام قرض الحسنه به 

زنان سرپرست خانوار اشاره کرد .
  حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از راه اندازی 

پنل های خورشیدی
  وی بیــان کرد: با توجه به زلزله اخیر در هرمزگان، 
با همکاری کمیته امداد اســتان وســایل مورد نیاز 
زلزله زدگان تهیه و در اختیــار خانواده های نیازمند 
زلزله زده غرب اســتان قرار گرفت.مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با اشاره به مشارکت بانک 
در راســتای اشتغالزایی خانواده های مددجوی کمیته 
امداد عنوان کرد: در ســال جاری و در راستای ایجاد 
اشتغال برای مددجویان کمیته امداد هرمزگان، ۱۸۰ 

فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای راه اندازی پنل های 
خورشــیدی با بازپرداخت ۷ساله و کارمزد ۴ درصد 
 پرداخت می کند.شمســی نژاد خاطرنشــان ساخت: 
تا کنون بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح حساب کرده اند و 
نزدیک به ۱۳ میلیون فقره وام نیز از سوی این بانک 
پرداخت شده اســت.مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران ادامه  داد: روزانه ۹هزار افتتاح حساب و ۸ 
هزار وام توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت 

می شود .
  عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه 

مسئولیت اجتماعی درخشان است
   در ادامه این مراسم استاندار هرمزگان گفت: ۲ مورد 
اشتغال و فقر، چالش های اصلی استان هرمزگان است 
و به دلیل ناپایدار بودن و فصلی بودن مشــاغل، آمار 
بیکاری در این اســتان باالست.دوستی خاطرنشان 
ساخت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با پرداخت وام 
به مددجویان کمیته امــداد امام خمینی)ره( در زمینه 
پنل های خورشــیدی می تواند بخشی از مشکالت 

اســتان در زمینه بیکاری را رفع کند.وی عنوان کرد: 
صنایع و شرکت های بزرگی در استان هرمزگان فعالیت 
می کنند که در زمینه مسئولیت های اجتماعی حضور 
خوبی دارند و بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در این 
زمینه به خوبی وارد شده  است.دوستی اظهار داشت: 
مهمترین مســئولیت اجتماعی که شرکت ها و صنایع 
در استان می توانند ایجاد کنند، ایجاد اشتغال است و 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز به این موضوع مهم به 
صورت داوطلبانه وارد شده و به استان کمک می کند.

وی بیان کرد: اشــتغال مهمتریــن موضوع و دغدغه 
جوانان این استان است که باید تالش شود مشکالت 

این حوزه برطرف و زمینه اشتغال آن ها فراهم شود .
  ایجاد اشتغال برای ۱۸۰ مددجوی کمیته امداد در 

هرمزگان
  در ادامه »جلیــل تراهی« مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان هرمزگان گفت: نگاه مسئوالن 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به مددجویان کمیته امداد 
بسیار خوب اســت و زمینه همکاری مناسبی بین ۲ 
نهاد به وجود آمده اســت.تراهی افزود: توسط بانک 
قرض الحسنه مهر ایران مبلغ ۴۶۰میلیون تومان برای 
کمک به زلزله زدگان غرب هرمزگان اختصاص یافت 
و با مشــارکتی که کمیته امداد داشت، توانستیم ۱۵۰ 
تخته فرش، ۴۰ دستگاه یخچال و ۶۰۰ تخته پتو برای 
۱۵۰ خانواده آســیب دیده از زلزله اختصاص دهیم.
تراهی به مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد هرمزگان اشاره 
کرد و گفت: با توجه به تفاهمنامه همکاری بین کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
شرکت توزیع نیروی برق استان، زمینه اشتغال ۱۸۰ 
مددجوی کمیته امداد فراهم می شود. این کار با ساخت 
و بهره برداری از پنل های خورشیدی امکان پذیر شده 

 است .

با حضور دکتر »سیدسعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 

بسته های اهدایی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به زلزله زدگان غرب هرمزگان تحویل داده شد

گروه گزارش//  مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: 
باید اقدامات خوبی را که توسط بانک قرض الحسنه 
مهر ایران انجام شده، به مردم گفت و الگوی موفقی 
را که توســط این بانک اجرا شده، در کل سیستم 

بانکی اجرایی کرد .
   مدیرعامــل و نایب رئیــس هیأت مدیره بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با مدیرعامل منطقه آزاد 
قشــم دیدار و گفت وگو کردند. دکتر »سید سعید 
شمســی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در این دیدار گفت: یکی از مهم ترین محاسن 
بانک قرض الحســنه مهر ایران این است که همه 
وام هــای پرداختی آن به صورت قرض الحســنه 
پرداخت می شود.شمسی نژاد افزود: در حال حاضر 
ســاالنه بیش از ۳ میلیون فقره وام در بخش های 
مختلف به مردم توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران 

پرداخت می شود.
  روزانــه ۹هزار نفــر به جمع مشــتریان بانک 

قرض الحسنه مهر ایران افزوده می شوند 
  وی خاطرنشــان ساخت: روزانه ۹هزار افتتاح و 
پرداخت ۸هزار فقره وام در بانک قرض الحسنه مهر 
ایران انجام می شود.مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با اشاره به معوقات نیم درصدی این بانک 
عنوان کرد: خوشبختانه کمترین میزان معوقات را در 
سطح شــبکه بانکی کشور داریم.وی در خصوص 
افزایش میزان وام پرداختی به مشتریان این بانک 
گفت: در ســال جاری میزان وام پرداختی بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران از ۵۰ میلیون تومان به 
۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.شمسی نژاد 
گفت: برای نخستین  بار وام قرض الحسنه حقوقی به 
مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان توسط بانک قرض الحسنه 
مهر ایران پرداخت می شــود.وی اظهار داشت: اگر 
شرکت ها و ادارات بتوانند حقوق کارکنان خود را 

از طریق بانک قرض الحســنه مهر ایران پرداخت 
کنند، کارکنان این ادارات می توانند بر اساس گردش 
حساب خود، وام قرض الحسنه دریافت کنند.وی با 
اشاره به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران جذب 
منابع خوبی در ۱۰ ماه گذشــته داشته، عنوان کرد: 
در ۱۰ ماه گذشــته در بین بانک های کشور بانک 
قرض الحسنه مهر ایران توانسته بیشترین رشد منابع 
را داشته باشد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران خاطرنشان ساخت: از آبان ماه کارمزد وام تا 
مبلغ ۱۰ میلیون تومان در بانک قرض الحسنه مهر 

ایران صفر خواهد شد.
  معوقــات پاییــن یکــی از دالیل توفیــق بانک 

قرض الحسنه مهر ایران است
  همچنین »محســن پدرام« نایــب رئیس هیأت 
مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران در این دیدار 
گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران با توجه به 
تراکنش های شفافی که دارد، توانسته اعتماد مردم را 
جلب کند.پدرام افزود: یکی دیگر از دالیل موفقیت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران این است که معوقات 
این بانک بســیار پایین بوده و کمتر از نیم درصد 
است.وی اظهار داشــت: بانک قرض الحسنه مهر 

ایران در حال حاضر توانسته جای خود را در بین 
بانک های کشــور باز کند و انتظارات از این بانک 
باال رفته است.پدرام عنوان کرد: در مسئولیت های 
اجتماعی نیز بانک قرض الحسنه مهر ایران با اعطای 
وام از جملــه ازدواج، اشــتغال و وام های تکلیفی 
مشــارکت فعالی داشته است.وی با اشاره به اینکه 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به دنبال کسب سود 
نیست، خاطرنشان ســاخت: جامعه هدف بانک 
قرض الحســنه مهر ایران اقشــار متوسط به پایین 
اســت و باید تالش کنیم توقعــات آن ها را تأمین 
کنیم.پدرام با اشاره به اینکه در قرآن نیز بر مبحث 
قرض الحسنه تأکید شده، اظهارکرد: با توجه به اینکه 
همه وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران به صورت 
قرض الحسنه پرداخت می شود، خیر و برکت آن نیز 
افزایش یافته و این موضوع را در زندگی شخصی 

افراد هم می توانیم ببینیم.
   بانک قرض الحسنه مهر ایران سنت قرض الحسنه 

را احیا کرده است
  در ادامه »افشار فتح اللهی« مدیرعامل منطقه آزاد 
قشــم گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران تا کنون 
توانسته موفقیت های خوبی کسب کند.وی افزود: 
قرض الحســنه یکی از موضوعات بسیار مهم در 
شبکه بانکی است که به آن توجه زیادی نشده، اما 
بانک قرض الحسنه مهر ایران توانسته این سنت را 
در جامعه احیا کند.فتح اللهی خاطرنشان ساخت: 
برخی از افــراد جامعه باور ندارنــد که می توان 
بانکداری اسالمی را در کشور اجرایی کرد، اما بانک 
قرض الحسنه مهر ایران این موضوع را ثابت کرده که 

می توان بانکداری بدون ربا را در کشور اجرا کرد.
وی در پایان گفت: باید اقدامات خوبی را که توسط 
بانک قرض الحســنه مهر ایران انجام شده، به مردم 
گفت و الگوی موفقی را که توسط این بانک اجرا 

شده، در کل سیستم بانکی اجرایی کرد .

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار با مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران: 

الگوی موفق بانک قرض الحسنه مهر ایران در کل سیستم بانکی اجرایی شود
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