
روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

پنجشنبه 12 آبان 1401   8 ربیع الثانی  1444  
  سال بیست و یکم     شماره 4018

4 صفحه    2000 تومان
دعوت وزیر تجارت قزاقستان از ایران برای سرمایه گذاری 
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گروه خبر // رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان، ۱۳ آبان را تجسم شرارت های آمریکا و آسیب پذیری و امکان 
مغلوب شدن آن خواندند و با اشاره به دروغ وقیحانه و بی شرمانه آمریکایی ها در ابراز دلسوزی برای ملت 
ایران گفتند: در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر، آمریکا، رژیم صهیونیستی بعضی از قدرت های موذی اروپا 
و برخــی گروهک ها، همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند اما ملت به دهن 

بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت .
  به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری ؛ رهبر انقالب ســیزدهم آبان را روزی تاریخی و 
تجربه آموز خواندند و گفتند: آمریکایی ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدالنه و وحدت بخش 
آن، خشمگین و اعصابشان ُخرد می شود چرا که این روز هم تجسم شرارت های آمریکا است و هم تجسم و 
اثبات آســیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکا.ایشان در مروری بر حوادث تاریخی ۱۳ آبان به سخنرانی 
افشاگرانه و تبعید امام خمینی در ۱۳ آبان ۴۳ اشاره کردند و افزودند: امام قانون »مصونیت چند ده هزار آمریکایی 
مستقر در ایران از تبعات قضایی جرم و جنایت« را که به دستور محمدرضا پهلوی در مجلِس آن روز تصویب 
شــد، تحمل نکرد و به همین علت تبعید شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به کشتار تعدادی از 
دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و هجوم دانشجویان به سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ 

گفتند: در آن هجوم اسناد فراوانی از خیانت ها، دخالت ها و غارت منابع ایران به دست دولت آمریکا در رژیم 
ستم شاهی و نیز توطئه های مختلف آنها علیه انقالب اسالمی به دست آمد که با وجود تأکید بر گنجانده شدن 
مضامین آنها در کتاب های درسی، متأسفانه این کار انجام نشده است.رهبر انقالب اصرار آمریکایی ها بر »آغاز 
چالش میان ملت ایران و آمریکا به  واسطه هجوم به النه جاسوسی« را دروغی بزرگ برشمردند و افزودند: این 
چالش در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و هنگامی آغاز شد که آمریکا به کمک انگلیس، حکومت ملی مصدق را با کودتایی 
ننگین ســرنگون کرد. ایشان دکتر مصدق را فردی خوش بین و دارای اعتماد به آمریکا خواندند و گفتند: او نه 
حجت االســالم بود نه ادعای اسالم خواهی داشت فقط جرمش این بود که می گفت نفت ایران باید دست ملت 
ایران باشد نه انگلیسی ها، اما آمریکایی ها به خاطر منافعشان حتی این فرد را هم تحمل نکردند و بر خالف انتظاِر 
مصدق برای کمک آمریکا، از پشت به او خنجر زدند و با خرج کردن پول و کمک برخی خائنین و اراذل و اوباش 
سرنگونش کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از 
ملت ایران، اوج بی شرمی و ریاکاری خواندند و با طرح یک پرسش خطاب به آنها گفتند: آیا کاری علیه ملت 
ایران هست که شما در این ۴ دهه توانایی انجام آن را داشته اید اما انجام نداده باشید؟ اگر هم کاری مثل جنگ 

مستقیم نظامی انجام نداده اید، یا نمی توانستید و یا از جوانان ایرانی ترسیده اید .

  

گروه خبر //  مهندس مهدی دوستی 
در نشســت با معاون نخست وزیر 
و وزیر تجارت جمهوری قزاقستان 
اظهارداشت: استان هرمزگان دارای 
فرصت هــای بی نظیری اســت که 
برخورداری بیش از هزار کیلومتر 
ســاحل در خلیج فــارس و دریای 
عمان، قــرار گرفتن در مبــدا آغاز 
کرویدر شــمال جنــوب، دارا بودن 
۱۴ جزیــره منحصر به فرد و بیش 
از یــک میلیون ظرفیت پاالیشــی 
در روز همچنیــن برخــورداری از 
ظرفیت عظیم در حوزه های معدنی، 
تنها  آبزی پــروری  و  کشــاورزی 

بخشی از امتیازات استان است . 
   بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ وی 

از  افزود: سیاســت دولت ســیزدهم 
ابتدا گســترش تعامالت با کشورهای 
همســایه به ویژه کشورهای دوست و 
برادر مانند قزاقســتان بوده و من هم به 
استان  نماینده رئیس جمهور در  عنوان 
وظیفه دارم دســتورات مقام ریاســت 
جمهوری را اجرایی کنم که در این راستا 
آمادگی داریم بــا آغوش باز امتیازات 
استان هرمزگان را به اشتراک بگذاریم.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، 
با اشاره به ساختار بروکراتیک کشور و 
کم شدن سرعت بیان داشت: ما آمادگی 
داریم با کارگروه مشترک، موانع موجود 
در مقابــل تعامالت دوجانبه را از میان 
برداریم و اگر مانع  قانونی وجود دارد 
هم با ظرفیت هــای اصالحی قوانین و 

مقــررات، آن ها را مرتفع کنیم. مهندس 
دوســتی عنوان کرد: جدیدا کاری را در 
قالب شهر نساجی شــروع کردیم و از 
بهمن ماه ۵ هزار هکتار زمین را زیرکشت 
پنبه خواهیم بــرد با توجه به اینکه ۷۰ 
درصد صنعت نســاجی وابسته به نفت 
و پتروشیمی است و این ظرفیت ها در 
استان وجود دارد برنامه داریم که زنجیره 
کشــاورزی را با زنجیره نفتی ترکیب و 
یک صنعت نســاجی قوی ایجاد کنیم .

وی بااشاره به سابقه کشور قزاقستان در 
صنعت نساجی تاکید کرد: از تبادالت فنی، 
سرمایه گذاری و کار مشترک در حوزه 
نساجی استقبال می کنیم و می توانیم در 
تامین ماشین آالت موردنیاز این صنعت 
نیز همکاری هایی داشته باشیم. مهندس 

دوستی خاطرنشــان کرد: اگر امکانش 
وجود داشته باشد برلی سرعت بخشی 
به کارها، کارگروه مشترک ویژه استان 
هرمزگان با طرف قزاقســتانی تشکیل 
می دهیم و حداقل هفته ای یک جلسه 
را به صــورت مجازی در این کارگروه 
هرمزگان  کرد.استاندار  خواهیم  برگزار 
تصریح کرد: ما به یک تجارت دو طرفه 
با قزاقستان فکر می کنیم چرا که با توجه 
به نیازی که بــه واردات داریم و بعضا 
برخی از نیازهای خود را از کشورهای 
آمریکای التین تامین می کنیم عالقه مند 
هستیم که مراودات تجاری خود را برای 
رفع نیازهای وارداتی به سوی قزاقستان 
سوق دهیم و یقین بدانید اگر کانتینری 
از قزاقستان به سوی ایران پر بیاید  به 
صورت خالی برنخواهد گشت و قطعا ما 
در استان هرمزگان ظرفیت های صادراتی 
خوبی برای عرضه به کشــور دوست و 
همسایه داریم.وی خاطرنشان کرد: ما به 
دنبال تجارت پایدار با کشور قزاقستان 
هستیم و در مرحله اول قطار ترانزیتی 
از مقصد قزاقستان به ایران و بندرعباس 
اعزام خواهد شــد که به همین منظور 
لیست محصوالت کشاورزی هرمزگان 
که قابلیت صادرات به قزاقستان را دارند 

مبادله می کنیم .

استاندار هرمزگان در نشست با معاون نخست وزیر قزاقستان :

از همکاری مشترک با قزاقستان
 برای توسعه صنعت نساجی در هرمزگان استقبال می کنیم

 قفلی که برای 5 ماه
 باز شد
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»جاودان« سرپرست
 دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان شد 

2

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

کانون  های فرهنگی 
هنری باید مساجد 
خلوت را آباد کنند 

گروه خبر // دانش آموزان بندرعباسی بمناسبت 
یوم اهلل ۱۳ آبان ماه زنگ استکبارستیزی نواختند .

 معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان جمع شــده اند 
تا تداوم استکبارســتیزی را فریاد بزنند.محمود غیبی 

افزود: این دانش آموزان آینده کشورشــان را می سازند 
و مقابــل زورگویان ایســتادگی می کننــد.وی گفت: 
دشمن به دنبال این است که مانع پیشرفت کشور شود.
غیبی افزود: ایــن دانش آموزان آمــده اند بگویند راه 
شهید فهمیده و شهید محمدی را ادامه می دهند.فرمانده 

منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه پاســداران نیز گفت: 
 پیشرفت علمی کشور به دست شما دانش آموزان رقم 
 مــی خورد و شــما صاحبــان آینده ایــن انقالب و 
 کشور هستید. ســردار غالمشــاهی افزود: معلمان و

 مربیان نقش محوری در تربیت دانش آموزان مبتنی بر 
 آموزه های شهدا و انقالب اسالمی دارند . به گزارش  مرکز 
خلیج فارس،درپایان این مراسم دانش آموزان بندرعباسی 

زنگ استکبارستیزی را نواختند .

گروه خبر // ســاخت تقاطع غیر همسطح محور 
شــهید رجایی بندرعباس، به طول بیش از هفت 

کیلومتر آغاز شد .
   مدیرکل راه و شهرســازی در این مراســم گفت: 
هزینه ۴۵۰ میلیارد تومانی اجرای این طرح از محل 
اعتبارات دولتی و صنایع غرب استان تامین می شود.

عبــاس کمالی افزود: این تقاطع دارای یک مســیر 
زیرگذر، روگذر و خروجی روگذر است که موجب 
کنترل ترافیک ورودی شــهر بندرعباس، از سمت 

شهرستان سیرجان می شود.
  استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت: یکی از 
مطالبات و مشکالت مردم شهر بندرعباس ترافیک 

ســنگین در ورودی های شــهر اســت.به گزارش 
 مرکــز خلیج فارس ؛ مهدی دوســتی افزود: محور 
شهید رجایی قطب ترانزیت و پشتیبانی کشور است 
که باید بهسازی شود.حســین عباس نژاد مدیرکل 
بنادر و دریانــوردی هرمزگان هــم گفت: کاهش 
 ترافیک، کمک به روان شدن حمل و نقل و افزایش 
 بهره وری از مزایای ساخت تقاطع غیر همسطح محور

 شهید رجایی بندرعباس است .

ساخت تقاطع غیر همسطح محور شهید رجایی بندرعباس 

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان در 
ســفر به شهرســتان ابوموسی از 
روند تولید آب مورد نیاز مردم این 

شهرستان بازدید کرد .
مهدی دوســتی در این بازدید ضمن 
بررســی فرایند شیرین ســازی آب 
دریا و تامین آب مردم این شهرستان 

افزود: با توجه به جمعیت ساکن در این 
شهرســتان الزم است پیش بینی الزم 
برای تامین نیاز آبی آنها صورت گیرد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ در این 
بازدید همچنین عبدالحمید حمزه پور 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان ادامــه داد، در حال حاضر 

ظرفیت این آب شــیرین کن ۲۲۰۰ 
متر مکعــب در شــبانه روز بوده که 
پیش بینی الزم برای افزایش ظرفیت 
 تولیــد این واحــد در دســتور کار
 اســت.وی ابراز امیــدواری کرد، با 
اقدامات در دستور کار بتوان به ظرفیت 

مورد نیاز این شهرستان دست یافت. 
وی در ادامه از احداث مخزن ۲ هزار 
متر مکعبی در این شهرستان خبر داد و 
گفت: این مخزن با اعتبار ۱۰ میلیارد 
تومان طی یکسال آینده احداث خواهد 

شد .

میالد با سعادت
 امام حسن عسکری )ع( مبارک

در بازدید استاندار هرمزگاننواختن زنگ استکبارستیزی در بندرعباس 
 از تاسیسات آب ابوموسی مطرح شد

 احداث مخزن 2 هزار متر مکعبی 
در ابوموسی

برادر ارجمند و گرامی
 جناب آقای دکتر حسین فرشیدی

مدیریت افتخار بزرگی اســت که پروردگارمتعال آن را  برعهده کسانی 
قرارداده که باعمل خالصانه ی خویش در مسیرخشــنودی و رضایت 
مردم گام برمی دارند و هرمزگان به داشتن چنین فرزندان برومندی 
به خود می بالد . زحمات بی دریغ و شــبانه روزی حضرتعالی و کادر 
درمان در مبحث کنترل بیماری کرونا ســتودنی و قابل ارج است و بی تردید تاثیر این ایثار ارزشمند در کاهش 
ابتال و مرگ و میر مردم عزیز و شــریف هرمزگان محســوس و ملموس می باشد . بدین وسیله به نمایندگی از 
جامعه اقتصادی اســتان ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی به عنوان معاون بهداشت وزارت بهداشت که موجب 
افتخار هرمزگان و هرمزگانی است ؛ از زحمات بی دریغ و ستودنی حضرتعالی در طول دوران خدمتتان به ویژه در 
 دوران شیوع بیماری کرونا قدردانی نموده و توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسالت 
می نماییم . امید است در پرتو عنایات حضرت حق در عرصه های مدیریتی پیش روی و همچنین در کلیه شئونات 

زندگی موفق و موید باشید .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

ادامه در صفحه 4

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

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از دانش آموزان :

اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود ،  نه صرفا  اغتشاش خیابانی



فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان ؛
دشمن با فتنه ها

 به دنبال عقب افتادگی کشور است 
  گروه خبر // فرمانده ســپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
گفت: دشمن همیشه سعی کرده است مسیر انقالب را تغییر 
دهد و ما را با فتنه ها از مســیر پیشرفت دور کند. سردار 
اباذر ساالری در مراســم مجمع بسیجیان سیریک افزود: 
بسیج میدان دار گره گشایی حادثه ها در کشور است.وی 
گفت: در سیل دیماه سال ۹۸ شهرستان جاسک بسیجیان 
در اولین ســاعت های بحران به کمک مردم آمدند.سردار 
ساالری افزود: برای بسیج خدمتگزاری و خدمت رسانی 
مهم است شیعه و ســنی برای آن فرقی ندارد. به گزارش 
مرکز خلیج فارس،در پایان مراســم از برترین طرح های 
ارائه شــده در زمینه اشتغالزایی فرهنگی و آموزشی تقدیر 

شد .

خبر

خبری
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سرمقاله

  قفل شــدن صدور ســند امالک در بافت های فرســوده هرمزگان و 
بخصوص شــهربندرعباس یکی از چالش های اساســی در این مناطق 
بود و ســاکنان را با مشــکالت فراوانی مواجه کرده بود و ساکنان بدلیل 
 اینکه امالک شــان ســند نداشت، نمی توانســتند از تسهیالت نوسازی 
بافت های فرســوده برای بازســازی امالک شان نیز استفاده کنند. همین 
موضوع باعث شــده بود که در این سال ها روند بازسازی امالک فرسوده 
در این مناطق بســیار بــه کندی پیش برود و گاهی نیز ســقف و دیوار 
برخی امالک فرســوده خودبخودی و یــا در اثر زمین لرزه و یا بارندگی 
 شدید فروریخته و خســارات زیادی به مالکان وارد شده است. در محله 
آیت ا... غفاری بندرعباس ، مادر یک معلول می گفت دختر معلولش را از اتاقش 
 به اتاق دیگری می برد که چندلحظه بعد سقف اتاق دخترش فرو ریخت که 
 رســانه ها واز جملــه روزنامه دریا و صداوســیما وخبــر گزاری ها 
گزارش هایی را منتشر کردند. یا اینکه یکی دیگر از ساکنان همین محله می گفت 
که دیگ غذایش را از روی اجاق گاز در آشپزخانه برداشتم ومی خواستم به 
داخل حیاط ببرم وبه محض رسیدن به جلوی درب آشپزخانه صدای مهیبی 
 را از پشت سرم شنیدم و بعد متوجه شدم که سقف آشپزخانه فروریخت. 
بارها چنین حوادثی رخ داده و برخی از ســاکنان هم زخمی شده اند که 
گــزارش  های زیادی را نیز در این خصوص منتشــر کردیم، اما در ادوار 
مختلف تصمیم مناسبی در این حوزه اتخاذ نگردید و گویا مسئوالن منتظر 
بودند تا ســاکنان بافت های فرسوده در زیرآوار امالک شان مدفون شوند 
وبعد اقدام کنند. اما مدیرکل راه وشهرســازی هرمزگان که از اواخر سال 
گذشته منصوب شد، با همراهی استاندار هرمزگان، پیگیری های زیادی را 
در این حوزه داشت و هفته گذشته هم توانستند موافقت هیئت دولت را برای 
صدور سند امالک در بافت های فرسوده استان را بگیرند که این موضوع 
می تواند باعث رفع بســیاری از مشکالت در این مناطق باشد و ساکنان 
مناطق فرسوده نیز تا پایان ســال فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده 
جهت اخذ سند امالک شان اقدام کنند. مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان 
با بیان اینکه مشکل صدور سند در بافت های فرسوده هرمزگان برطرف 
شده است؛ اظهار داشت : با پیگیری و حمایت های استاندار و تالش های 
همکاران مان در راه وشهرسازی، شیوه نامه اجرایی واگذاری اراضی تصرفی 
در بافت فرسوده از هیئت دولت را گرفتیم و تا پایان سال ساکنان بافت های 
فرسوده بایســتی برای اخذ سند مالکیت در این مناطق اقدام کنند.عباس 
کمالی افزود: ساکنان بافت های فرسوده در بندرعباس برای تشکیل پرونده 
به دفاتر پیشخوان دولت و در شهرستان ها به ادارات راه وشهرسازی مراجعه 
کنند. کمالی بابیان اینکه این شیوه نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
 اســت، تاکید کرد: درصورتیکه ساکنان بافت های فرسوده  تا پایان سال 
ثبت نام نکنند، بعد از این تاریخ از دریافت سند امالک در این مناطق محروم 
می شوند و به همین دلیل توصیه می کنیم تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ برای 
 تشــکیل پرونده اقدام کنند و در محالت بافت فرسوده نیز اطالع رسانی 
می کنیم.کمالی با اشاره به اینکه ۴۳درصد شهر بندرعباس در بافت فرسوده 
 واقع شده اســت؛ اظهار داشت: ســاکنان تمام محالت فرسوده از جمله 
آیت ا... غفاری، اسالم آباد، نخل ناخدا، و... برای تشکیل پرونده اقدام نمایند.
وی افزود: امالکی که تا قبل از ســال ۹۴ در بافت های فرســوده احداث 
شــده اند، ۲۰۰متر آن براساس نرخ منطقه ای و مابقی با نرخ کارشناسی 
و امالکی که بعد از سال ۹۴ ساخته شده اند بطور کامل با نرخ کارشناسی 

محاسبه می شوند .
   علی زارعی

قفلی که برای 5 ماه بازشد

 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 :

»جاودان« سرپرست
 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شد 

  گروه خبر // با حکم وزیر بهداشت غالمعلی جاودان به 
عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منصوب 
شــد. با حکم بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، غالمعلی جاودان به عنوان سرپرست 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان منصوب شد.در حکم 
وزیر بهداشت خطاب به جاودان آمده است: خدمتگزاری 
در نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران فرصتی مغتنم و 
نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خودش عطا 
می کند و شــکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در 
جهت خدمت به مردم شریف میهن اسالمی نهایت استفاده 
به عمل آید، در این راســتا و بــا توجه به تعهد، تخصص 
و ســوابق علمی و اجرایی ارزنــده جنابعالی به موجب 
این ابالغ به عنوان سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی هرمزگان منصوب می شوید 
 تا با رعایت مقررات قانونی و شــرعی انجام وظیفه کنید. 
حسین فرشــیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
نیز به عنوان معاون بهداشــتی وزیر بهداشــت و درمان 
منصوب شــد.به گزارش فارس ؛ جــاودان از جانبازان 
دوران دفاع مقدس و سابقه معاونت دانشگاه علوم پزشکی 

را در کارنامه دارد . 

 

گروه خبر // معاون نخســت وزیر و وزیر 
گفت:  قزاقســتان  همگرایی  و  تجــارت 
در  واقع  بندرخــارگاس  در  قزاقســتان 
منطقه مرزی خود با چین یک بندرخشک 
راه اندازی کرده اســت کــه از ایران برای 
سرمایه گذاری مشترک در این مرکز تجارت 

بین المللی دعوت می کنیم  . 
   سریک ژومانگارین در نشست اقتصادی 
افزود:  استاندار هرمزگان  با مهدی دوستی 

در  منطقه خارگاس هر ۲ طرف می توانند 
بدون ویزا حضور داشــته باشند و فعالیت 
کنند که ایــن، یک فرصت ارزنده اقتصادی 

و تجاری است.
  وی با اشــاره به دیدارهای اخیر ســران 
سیاســی ایران و قزاقســتان در نشســت 
شــانگهای اظهار داشــت: در این دیدارها 
مبادالت تجاری دوجانبه  افزایش ســطح 
تا ســه میلیارد دالر در ســال مطرح شده 

که قابــل دســتیابی اســت.وزیر تجارت 
قزاقســتان اضافه کرد:  ایران و قزاقستان 
 همیشــه مبــادالت تجــاری و اقتصادی 
خود را بدون هیچ مانعــی پیش برده اند و 
توسعه روابط همیشــه در دستور کار بوده 

است.
  ژومانگارین همچنین با اشــاره به بازدید 
برنامه  از  بندرشــهید رجایــی  از  خــود 
قزاقستان برای در اختیار گرفتن ۱۵ هکتار 

زمین در این بندر برای سرمایه گذاری خبر 
داد و یادآور شــد: تفاهمنامه این برنامه تا 
امضا و منافع این اقدام به سایرکشــورهای 
عالقمند مانند چین و ترکمنستان نیز خواهد 

رسید.
  بــه گزارش ایرنا، بــه گفته وزیر تجارت 
و همگرایی قزاقســتان: با برنامه ریزی های 
انجام شده، افق جدیدی در روابط دوجانبه 

پیدا شده است .

دعوت وزیر تجارت قزاقستان از ایران برای سرمایه گذاری در مرکز تجارت بین المللی مرزی

  

گروه خبر //  نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
گفت: کانون های فرهنگی هنری باید مساجد 
خلوت و غریب را آباد و کارکردهای موثر آن 

را احیا کنند . 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم 
و المسلمین محمد عبادی زاده در نشست شورای 
مشورتی ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد 
هرمزگان به کارکردهای متنوع مسجد در صدر 
اسالم اشاره کرد و اظهارداشت: در زمان پیامبر 
اســالم)ص( مســجد النبی و در دوران امامت 
حضرت علی)ع( مســجد کوفه پایگاه سیاسی 
اجتماعی و محلی برای رسیدگی به امور جامعه 
اسالمی بود.وی به نقش مساجد در شکل گیری، 
پیروزی و تداوم انقالب اسالمی نیز اشاره کرد 
و گفت: نظام جمهوری اســالمی مولود مسجد 
است و از همین رو نیز انقالب و نظام به مساجد 
بدهکارند و پس از گذشت بیش از چهار دهه 
از عمر انقالب، هنوز دین خود را به مســاجد 
ادا نکرده است.امام جمعه بندرعباس ادامه داد: 
پایگاه انقالبیون و همچنین مرکز ســازماندهی 
نیروهای جبهه و جنگ، مســجد بوده و هرجا 
که نیاز به حمایت از انقالب و نظام بوده است، 

مساجد پیشگام بوده اند.
* اعضــای کانون های فرهنگی هنری آبادگران 

مساجد هستند
   حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده همچنین 
از نبود آمار دقیق وضعیت مســاجد در سطح 

استان هرمزگان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه با 
وجود متولیان متعدد در حوزه مســاجد، آمار 
دقیقی از وضعیت مساجد استان وجود ندارد و 
همین موضوع موجب ناشناخته ماندن ظرفیت 
مساجد و نداشتن چشــم انداز روشن در این 

حوزه شده است.
  وی بــر ضرورت جمع آوری آمار و اطالعات 
و تشــکیل بانک اطالعات مســاجد اســتان 
هرمزگان تاکید کرد و افزود: مرکز رسیدگی به 
 امور مساجد کار جمع آوری آمار و اطالعات 
بخش های مختلف مساجد بندرعباس را آغاز 
کرده است که ورود کانون های فرهنگی هنری 
در این عرصه می تواند کامل کننده پازل تشکیل 
بانک اطالعات مساجد باشد.نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود 
از اعضای کانون های فرهنگی هنری به عنوان 
آبادگران مســاجد نام برد و ضمن قدردانی از 
اجرای طرح شبکه ســازی در سطح کانون های 
فرهنگی هنری مساجد، الزمه شبکه سازی را 

ایجاد تشکیالت دانست.
   حجت االسالم و المســلمین عبادی زاده در 
این راســتا با بیان اینکه ایجاد شبکه ســازی 
 موجب پرهیــز از مــوازی کاری و جزیره ای 
عمل کردن می شود و این مهم در مدیریت مساجد 
و هم افزایــی در کارها نیز اثرگذار خواهد بود، 
گفت: باید برنامه ریزی شود تا هر مسجد از یک 
تشکیالت متشکل از ارکان مسجد برخوردار و 

سپس این تشکیالت در سطح شهرستان و در 
مرحله باالتر در سطح استان به وجود آید.وی 
خطاب به اعضای شورای مشورتی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: شما عزم 
خود را جزم کرده اید که مســاجد را آباد کنید 
اما بدانید که عمران و آبادانی مساجد به آبادانی 
ظاهری و فیزیکی نیست بلکه به حضور پررنگ 

مردم به ویژه جوانان است.
  امام جمعه بندرعباس مســجد بدون حضور 
مردم را بی روح دانست و ادامه داد: کانون های 
فرهنگی هنری باید مســاجد خلوت و غریب 
را آباد کنــد و با راه انــدازی کانون و اجرای 
برنامه های مورد نیــاز روز جامعه نوجوانان و 
جوانان را جذب کنید و مساجد را از غربت در 

بیاورید.
* تشکیل شــبکه رابطان منطقه ای با حضور 

جوانان دغدغه مند
  سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد هرمزگان نیز گفت: نخســتین 
گام در دوران مدیریــت جدیــد کانون هــای 
مساجد استان، تشکیل شبکه رابطان منطقه ای 
با حضور جوانــان مومن، انقالبی و دغدغه مند 
در شهرســتان های مختلف بوده است.اســالم 
خواجه ایی، انتخاب سرشبکه اصلی هر شهرستان 
از بین رابطین منطقه ای را از دیگر اقدامات ذکر 
کرد و افزود: اجرای برنامه های فرهنگی هنری 
بر حول محور هشــت رشــته ســرود، تئاتر، 

هنرهای تجســمی، قرآن، رشد و تربیت، کتاب 
و کتابخوانی، کارآفرینی و سواد رسانه ای نیز در 

دستور کار قرار دارد.
  سرپرست ستاد هماهنگی کانون های مساجد 
هرمزگان گفــت: کانون های مســتعد در این 
هشــت محور با کمک رابطین و سرشبکه های 
شهرســتان ها شناســایی و بــه عضویــت 
کارگروه های رشته های هشت گانه در می آیند.
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: تشکیل شورای 
مشورتی ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان متشکل از نخبگان فرهنگی 
از دیگر برنامه های اولویت دار بوده تا بتوانیم از 
ظرفیت آنها در تقویت کانون ها اســتفاده کنیم. 
یکهزار و ۶۰ کانــون فرهنگی هنری با مجوز 
ستاد هماهنگی کانون های مساجد در مساجد 
شــهری و روستایی اســتان هرمزگان مشغول 

خدمت رسانی به جامعه هدف هستند .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

کانون  های فرهنگی هنری باید مساجد خلوت را آباد کنند 

آگهی تحدید حدود عمومی شهرستان پارسیان  
 آگهی تحدیدحدود امالک و مســتغالت حوزه ثبتی پارســیان که 
می بایست طبق ماده 14قانون ثبت آگهی آنها منتشر شود و همچنین 
پالک هایی که بعلت عدم حضور مالک یا نماینده قانونی آنها از نوبت 

خارج شده بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می شود:  
پالک 3  /1711 اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین زراعی به مساحت 121026 متر مربع واقع در چهواز
پالک 185  /1946 اصلی بنام عبدالمجید سالمی فرزند حسن ششدانگ 

یکباب چهاردیواری به مساحت 285.12 مترمربع واقع در پارسیان
پالک 186  /1946 اصلی بنام عبدالمجید ســالمی فرزند غالم حسن 
ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه به مساحت 285.12 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 14  /2171 اصلی بنام علی پارسا فرزند حسن ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 24.15 متر مربع واقع در  پارسیان
مورخ 03   /09    /1401

پالک 11  /2212 اصلی بنام راضیه خنجی فرزند حسن ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 237.06 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 13  /2212 اصلی بنام عبدالصمد یوسفی فرزند محمد ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 240.16متر مربع واقع در پارسیان

پالک 26  /2220 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 378.54 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 37  /2223 اصلی بنام عرفان ابراهیمی فرزند ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 212.47 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 21  /2224 اصلــی بنام داریوش جهرمــی فرزند محمدعلی 
ششــدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 199.75 متر مربع واقع 

در پارسیان
پالک 24  /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمود ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 274.41 متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 05   /09    /1401

پالک 25  /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 495.38 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 26  /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 33.69 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 27  /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 491.18 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 28  /2246 اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 494.31 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 2  /2250 اصلی بنام اسماعیل جاسمی فرزند جاسم ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان

مورخ 06   /09    /1401

پالک 2412 اصلی بنام عبداله و محمد و احمد انصاری فرزندان علی 
هرکدام چهارده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم و مریم و آمنه و زینب 
انصاری فرزندان علی هرکدام به نسبت هفت سهم مشاع از هفتاد و دو 
سهم و مریم ایران خواه فرزند صفر نه سهم مشاع از هفتاد و دو سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9199 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 2418 اصلی بنام یاسین مینائی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه 

زمین زراعی به مساحت 3593.20 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 431  /2566 اصلی بنام عبدالرضا حمزوی فرزند محمدشریف 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326.6 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 432  /2566 اصلی بنام عبدالرضا حمزوی فرزند محمد ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 327.94 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 427  /2566 اصلی بنام راشــد محمدیــان فرزند عبدالرحمن 
ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 267.43متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک 442  /2566 اصلی بنام قاســم زارعی فرزند حسین ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 239.15متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 07   /09    /1401

پالک4  /5406 اصلی بنام عبداهلل دست افشان  فرزندیوسف و مسعود 
علی خواه فرزند عبداله هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب مغازه به مساحت 35.14 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 94  /5721 اصلی بنام محمد الماسی پور فرزند علی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 147.41 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 97  /5721 اصلی بنام محمد الماسی پور فرزند علی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 154 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 99  /5721 اصلی بنام محمود حبیبی فرزند ابراهیم ششــدانگ 

یکباب خانه به مساحت 232.34 متر مربع واقع در  پارسیان
پــالک 2  /5723 اصلی بنام فاطمه فرهادی فرزند احمد ششــدانگ 

ساختمان به مساحت 97.3 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 11895 اصلی بنام اعظم عباســی فرزند عباس ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 486.8 متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 08   /09    /1401

پالک 12009 اصلی بنام رقیه جاسمی فرزند یوسف و عبداهلل و صالح 
و مهبان و مریم و حوا و آمنه و محمد فرزندان یوســف هرکدام به 
نسبت هفتاد و پنج صدوم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

زراعی به مساحت 26724 متر مربع واقع در روستای باغستان
پالک 12433 اصلی بنام حسین خواجه فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 391.33 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 13078 اصلی بنام عبدالرضا حیدری فرزند رجب ششــدانگ 

یکباب خانه به مساحت 359.38 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 15978 اصلی بنام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت256.6 متر مربع واقع در پارسیان   -احشام

پالک 16008 اصلی بنام حسین خواجه فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع واقع در پارسیان

مورخ 09   /09    /1401
پالک 16061 اصلی بنام مهدی مرادی فرزند حسین ششدانگ یکباب 

ساختمان دوطبقه به مساحت 284.36 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16080 اصلی بنام امیر رحیمی فرزند عبدالفتاح ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16087 اصلی بنام عبدالموال کوردهء فرزند محمد ششــدانگ 

یکباب خانه به مساحت 1839 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16069 اصلی بنام ســهیل سبحانی فرزند علی ششدانگ یک 

باب ساختمان دو طبقه به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16073 اصلی بنام اسماعیل خلیلی فرزند علی ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 360 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16079 اصلی بنام علی بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 10   /09    /1401

پالک 16083 اصلی بنام محمد دهقان فرزند موسی ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 400.32 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16084 اصلی بنام محمد دهقان فرزند موسی ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 328.8 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16090 اصلی بنام محمد مدنی فرزند ماجد ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 160.24متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16093 اصلی بنام عبدالجلیل جهان دیده فرزند ابراهیم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 283.97 متر مربع واقع در پارسیان

پــالک 16108 اصلی بنام عبدالمجید فربــودی فرزند محمدصالح 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369.91 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16113 اصلی بنام مریم دواری فرزند حاتم ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 273.62 متر مربع واقع در پارسیان

مورخ 12   /09    /1401
پالک 16117 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک 

قطعه زمین زراعی به مساحت 302.75 متر مربع واقع در برکه دکاء
پالک 16118 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 15877.43 متر مربع واقع در برکه دکاء

پالک 16119 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 3654.49 متر مربع واقع در برکه دکاء

مورخ 13   /09    /1401
پالک 16120 اصلی بنام محمد دســت پاک فرزند احمد ششدانگ 

یک قطعه زمین زراعی به مســاحت 
27583.58 متر مربع واقع در ستلو

پــالک 16124 اصلی بنــام یعقوب 
یوسفی فرزند یوسف ششدانگ یک 
درب باغ به مساحت 18153.37  متر 

مربع واقع در فارسی
پالک 16125 اصلی بنام ابراهیم شمس گلشنی فرزند احمد ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 24654.5  متر مربع واقع در دشتی

مورخ 14   /09    /1401
پالک 16143 اصلی بنام یوســف عارف نیا فرزند محمد ششدانگ 

خانه به مساحت 327.62 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16145 اصلی بنام یوســف عارف نیا فرزند محمد ششدانگ 
یک قطعه چهاردیواری به مساحت 328.85 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16146 اصلی بنام یوسف صالحی فرزند عبداله ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 3553.63 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16149 اصلی بنام یوسف صالحی فرزند عبداله ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 4906.15 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16152 اصلی بنام احمد ایران نژاد فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
یکباب چهاردیواری به مساحت 41.26 متر مربع واقع در پارسیان 

مورخ 15   /09    /1401
لذا بموجب دستور ماده 15 قانون ثبت  از صاحبان امالک و مجاورین 
پالکهای فوق الذکر دعوت می شود در وقت مقرر تحدید حدود که 
از ساعت 8صبح شروع می شود در محل حضور بهم رسانند چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده  قانونی ایشــان حاضر نباشند 
تحدید حدود با معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و برابر ماده 20 
قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود 
اعتراضات تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و معترض می بایستی 
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اســناد و امالک پارســیان تسلیم 
نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید ضمناً طبق 
تبصــره دو ماده واحده قانون  مصوب 25    /3    / 1375تعیین و تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی که فاقد ســابقه بوده و یا اعتراض آنها در 
مراجع قضائی از بین رفته است معترض می بایست ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی محل وقوع ملک تســلیم نماید و إال حق او ساقط 

خواهد شد.    /پ  1708/242  -  تاریخ انتشار 12     /08     /1401
عبدالحسین فروتن 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان   

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
گروه خبر // رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین گفت: توطئه آمریکایی ـ 
صهیونیستی در جریان اغتشاشاتی که این دشمنان در کشور ما راه انداخته و 
تالش کردند امنیت ملت ما را خدشه دار کنند، با عدم همراهی مردم و مقابله مردم 

با این حرکات شکست خورد . 
   سردار سرتیپ پاســدار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
ارتباط تصویری با فرماندهان و بسیجیان پایگاه های مقاومت بسیج که به مناسبت 
هفته بسیج دانش آموزی و یوم اهلل ۱۳ آبان برگزار شد، گفت: چند مناسبت در داخل 
۱۳ آبان وجود دارد. اولین مناسبت سالروز تبعید حضرت امام راحل است از میهن 
 اسالمی به کشور ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ همینطور در ۱۳ آبان سال ۵۷ بعد از آنکه 
دانش آموزان به صف مبارزان انقالب اسالمی پیوستند رژیم پهلوی تعدادی بیش از 
۵۰ نفر از دانش آموزان عزیز را به شهادت رساند و نهایتاً ۱۳ آبان سال ۵۸ که سالروز 
تسخیر النه جاسوسی است.وی ادامه داد: در آن زمانی که امام راحل مبارزات خود 
را با رژیم ستم شاهی اوج دادند و در فرمایشات خود فرمودند همه بدبختی های ما 
مســببش آمریکاست و اسرائیل هســت و رژیم پهلوی را به عنوان یک رژیمی که 
دست نشانده حکومت آمریکا هست، دست نشانده نظام سلطه است معرفی کردند و 
آمریکایی ها را مقصر اوضاع آن زمان ایران عزیز؛ این باعث شــد که آمریکایی ها به 
خشم بیایند و در پشت پرده طوری مدیریت کنند که محمدرضای پهلوی تصمیم به 
تبعید امام بگیرد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: اسناد فراوانی بعد 
از اشغال النه جاسوسی به دست آمد. این اسناد در چندین جلد منتشر شده و گویای 
اتفاقات بسیار نگران کننده ای که امریکایی ها در سر داشتند بود. یکی از آن فتنه ها به راه 
انداختن جنگ داخلی در داخل کشور ما بود.سردار سلیمانی بیان کرد: همه ساله ۱۳ 
آبان یک فرصتی است که ما با نظام سلطه اتمام حجت کنیم. ملت بزرگ ایران در ۱۳ 
آبان های سال های گذشته بخصوص دانش آموزان عزیز و دانشجویان عزیز به میادین 
شــهرها به محل هایی که اعالم می شد برای حضور عزیمت می کردند و با شعارهای 
کوبنده و با در دست داشتن نوشته ها و تابلوهای فراوانی تاکید بر مبارزه با نظام سلطه، 
تاکید بر استقالل و آزادی و تاکید بر اینکه ما در مسیر تحقق ایران قوی و مستقل از 
هیچ گونه تالش و مجاهدتی فروگذار نمی کنیم، حاضر می شدند.وی با اشاره به حوادث 
اخیر در کشورمان گفت: توطئه آمریکایی ـ صهیونیستی در جریان اغتشاشاتی که 
این دشمنان در کشور ما راه انداخته و تالش کردند امنیت ملت ما را خدشه دار کنند، 
تالش کردند به اموال مردم ما لطمه بزنند و به زعم باطل خودشان حرکت رو به جلوی 
انقالب اسالمی را کند کنند یا متوقف کنند، با عدم همراهی مردم و مقابله مردم با این 
حرکات شکست خورد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: امروز این توطئه 
)اغتشاشات( شکست خورده و شرایطی برای ما فراهم است که خشم و نفرت خود 
را نسبت به آمریکایی ها نشان بدهیم.سردار سلیمانی افزود: اینکه بعضی از تصاویر 
را می بینید در آلبوم ها تاریخ بعضی از این ســران کشورهای عربی آمده اند در دربار 
محمدرضا پهلوی و به ظاهر در مقابل او کرنش نشان دادند ناشی از همین مسئله هست 
چون عامل اصلی امریکایی ها در منطقه غرب آسیا محمدرضای پهلوی بود. آن هایی 
که در قالب نقشــه های امریکایی عمل می کردند می بایستی به دست نشانده اصلی 
یعنی محمدرضای پهلوی کرنش کنند.وی استقالل کشور مان را یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای انقالب اســالمی اعالم کرد و افزود: امروز در دنیا کشورهای مستقل 
تعدادشان خیلی کم هست از تعداد انگشتان دست هم کمتر هست. بررسی کنید چند 
کشور در دنیا مستقل هستند و باالسر ندارند. آن تعداد کشوری که از انگشتان دست 
هم کمتر هستند، انگشتان یک دست، که یکی از این کشورها ایران عزیز ماست. ایران 
عزیز ما، ایران با عظمت ما، ایران قوی و مستقل و امروز دنیا این را می  بیند.به گزارش 
فارس، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این وعده الهی است که أن تَنُصر 
 اهلل یَنُصرُکم َو یُثَبِّت اَقداَمکم. ان شااهلل پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود تصریح کرد: 
ان شااهلل یوم اهلل ۱۳ آبان با حضور مردم عزیز یک یوم اهلل افتخار آمیزی خواهد بود و 

یوم اهلل باشکوهی اضافه خواهد شد به یوم اهلل های ۱۳ آبان .

رئیس سازمان بسیج :

  توطئه آمریکاییـ  صهیونیستی 
در اغتشاشات اخیر شکست خورد 
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آرزو توکلی ســرویس استان ها // فرمانده سپاه 
 ثاراهلل اســتان کرمان گفت: مــا غفلت کردیم و 
به گونه ای که دشــمن ســرمایه گذاری کرد، ما 
سرمایه گذاری نکردیم و می بینیم امروز برخی را 
به عنــوان لیدر انتخاب می کنند و از کم کاری ما 
سوءاستفاده و جوانان ما را اغفال کردند و یکی از 
کارهای بزرگ امروز عالوه بر عرصه های مختلف، 

جهاد تبیین است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سردارمحمدعلی نظری 
در مراسم افتتاح نمایشگاه پایگاه های اسوه بسیج در 
حسینیه ثاراهلل کرمان اظهار کرد: بسیج مولود انقالب 
و امام راحل اســت و وقتی این نهاد به عنوان یک 
نیرو معرفی شد، خیلی ها از استراتژیست ها درباره 
این نهاد و ســخنان امام درباره آینده بسیج تعجب 
کرده و ایراد می گرفتند.وی افزود: با فعالیت بســیج 
در دفاع مقدس، بازســازی بعد از جنگ، روند رو 

به رشد در زمینه های علمی، دفاعی، نانو و ... همه 
متوجه شدند امام چه جایی را می دید و امروز هر جا 
باری از نظام و انقالب روی زمین بماند، بسیج کمک 
می دهــد و کار را جمع می کند.نظری تصریح کرد: 
دانشجویان و اساتید بسیجی نقش ویژه ای در عرصه 
 هسته ای داشتند و پیشرفت های پزشکی با پشتیبانی 
 دستگاه ها و تالش بسیجیان صورت گرفته و این نهاد با 
خالقیت ها و کارهای بزرگی که انجام داده توانسته 
رسالت خود را به انجام برساند که راضی کننده است 
اما قانع کننده نیست.فرماده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
گفت: اتفاقات اخیر نشــان می دهد کاری که انجام 
دادیم نیاز به فعالیت مضاعف، شدت بیشتر و بازنگری 
و کارهای برون سازمانی دارد.وی با اشاره به اینکه 
 مقام معظم رهبری فرمودند"پایگاه های مقاومت بسیج 
ســتون های قدرتمند نظام و ریشه بنای با عظمت 
انقالب و نظام هســتند"، افزود: ایشان با این جمله 
بســیج را ریشــه درخت تنومند نام بردند بنابراین 
رســالت ما در این حوزه بسیار سنگین است.نظری 
تصریح کرد: بســیج در مقیاس کوچک یک پایگاه 

و نظام کوچک در هر محله اســت و هر پایگاه باید 
نســت به اعتالی محله تالش کند و وقتی خانواده 
 و محله های ما رشــد کنند و مسائل آنها حل شود، 
می توانیم بگوییم شــهر و استان ما کامل شده و به 
تمدن اسالمی برســیم.وی با اشاره به اینکه راهبرد 
بســیج، تحقق بســیج میلیونی از جوانان پای کار، 
انقالبی و مومن برای تحقق گام دوم انقالب اسالمی 
است، بیان کرد: باید با محوریت پایگاه های بسیج 
و امام جماعت محله؛ فقر، اعتیاد، مسائل اجتماعی 
 و ... در محــالت احصاء و اولویت بندی شــوند و 
می توانیم با هم افزایی بحث پیش برندگی را دنبال 
کنیم.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در ادامه گفت: 
خیلی از مسائلی که امروز پیش آمده به دلیل غفلت 
 ما از مســائل برون سازمان است زیرا هر چه انجام 
می دهیم، معموال داخل نهاد و مخاطین خود را مدنظر 
قرار داده و سراغ سایر عزیزان نرفته ایم و رها شدند 
و دشــمن از طریق فضای مجازی و حقیقی سراغ 
آنها رفته است.وی با تاکید بر اینکه باید سازمان ها 
را گســترش داده و برنامه ها را به سطح شهر ببریم، 

تصریح کرد: هدف از برپایی نمایشــگاه های اسوه 
کــه پایگاه های حاضر در نمایشــگاه از بین بیش 
از ۲۰۰۰ پایگاه مقاومت انتخاب شــده اند، ایجاد 
رقابت بین پایگاه ها، الگوســازی و تعمیم این الگو 
به همه اقشار بسیج و ... است. پایگاه ها با کمترین 
امکانــات کارهای بزرگی انجام داده اند اما باید کار 
بیشتری با تالش شبانه روزی و کار جهادی صورت 
 بگیرد.نظری با اشــاره به اینکه شــاید اگر کارهای 
 پایگاه های بسیج نبود، وضعیتی که امروز در کف خیابان 
 می بینیم، بســیار بدتر بود، اظهار کرد: شــاید اگر 
دســتگاه های اجرائی و مدیران فعالیت پایگاه های 
بســیج و تاثیرگذاری در محالت را ببینند، تلنگری 
باشــد و تاثیرگذاری جهادی داشته باشند.وی ادامه 
داد: امروز با کار اداری نمی شــود جامعه را کنترل 
کنیم و باید کار جهادی باشــد و زمان نشناسیم؛ کار 
اداری جــواب نمی دهد و همه مدیران باید جهادی 
کار بکنند تا از مشکالت اشتغال، فقر، حاشیه نشینی 
و سایر مســائل اجتماعی زودتر نجات پیدا کنیم.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در بخش دیگری از 

سخنانش گفت: نیاز داریم از طریق برنامه های تربیتی 
 به جهاد تبیین بپردازیم و از مهم ترین کارهاست که با 
کمــک مربیان، امام جماعت مســاجد، فرهنگیان، 
بازنشسته های ادارات، با خالقیت مدارس را دریابید.

وی با بیان اینکه فرزندان، برادران، آینده ســازان و 
مدیران آینده ما امروز نیاز به کمک ما در بحث تبیینی 
دارند ضمن اینکه فضای مجازی بســیار روی این 
موضوع کار می کندتصریح کرد: مقام معظم رهبری 
از دهه ۷۰ و ۸۰ تعریــف کردند و فرمودند این دو 
دهه آینده سازان کشور هستند، اما متاسفانه ما جدی 
نگرفتیم و دشمن همه فرمایشات ایشان را می گیرد 
و روی مهدکــودک های ما کار کردند و امروز تاثیر 
 آن را می بینیم.فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان

ادامه داد: ما غفلت کردیم و به گونه ای که دشــمن 
سرمایه گذاری کرد، ما سرمایه گذاری نکردیم و می 
بینیم امروز برخی را به عنوان لیدر انتخاب می کنند و 
از کم کاری ما سوءاستفاده و جوانان ما را اغفال کردند 
و یکی از کارهای بزرگ امروز عالوه بر عرصه های 

مختلف، جهاد تبیین است .

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان :

دشمن از غفلت و کم کاری ما سوءاستفاده و جوانان ما را اغفال کرد

  سند مالکیت خودرو مینی بوس تیپ : هیوندا 
 پالک : 45184  شخصی قشم  مالک : شرکت تعاونی 

مد کندالوقشم  شماره شاسی 072593 شماره موتور 8862437 
مدل 2009 رنگ : نقره ای  مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم

روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

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

  

  

)آگهی مزایده - نوبت دوم( 
اجرای احکام حقوقی دادگســتری پارسیان به موجب پرونده اجرایی 140040920001178119 که محکوم علیه 
عبدالحسین کریمی فرزند اسماعیل محکوم است به پرداخت مهریه به میزان 886 عدد سکه کامل بهار آزادي طرح 
قدیم به عنوان اصل خواسته به انضمام پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ شش میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار 
ریال وپرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له خانم صبریه منتظری محکوم گردیده 
است لذا نسبت به مزایده دو پالک زمین کشاورزی ویک پالک تجاری و مسکونی واقع در شهر پارسیان می نماید. 
موضوع مزایده به شرح ذیل:* مورد ارزیابي دو قطعه زمین کشاورزي قدیمي به مساحت ارائه شده بشرح ذیل می 

باشد : 1( قطعه یک واقع در باغستان نزدیکی زمین آقایان زارع و افشاري به مساحت 25428 متر مربع. 2( قطعه دو در همان محدوده واقع در 
روستاي باغستان شهرستان پارسیان به مساحت 14925/6 متر مربع .

 ب ( وضعیت موجود : اراضي بصورت زمین زراعی آیش بوده که بصورت اشتراکي با اراضي طرفین طبق گفته مطلعین کشت مي شود . داراي 
یک حلقه چاه اشتراکي با حقابه از سهم مشاع با قابلیت کاشت سبزیجات ، صیفي و تنباکو و انشعاب برق که طبق گفته مطلعین محلي بعلت 
مشکل ترانس موقتا قطع مي باشد. ج( وضعیت اسناد مالکیت : اراضي فوق الذکر داراي اسناد مالکیت ثبتي بشرح ذیل مي باشد : قطعه یک به 
مساحت 25428 متر مربع پالک ثبتي 344 اصلي بخش 21 بشماره ثبت 460 صفحه 376 دفتر 3 واحد ثبتی پارسیان و شماره سند 222927ت77 
بنام اسماعیل کریمی فرزند عبداله. قطعه دو به مساحت 14925/6 متر مربع پالک ثبتي 342 اصلي بخش 21 بشماره ثبت 459 صفحه 373 دفتر 
3 واحد ثبتي پارسیان و شماره سند 222926ت بنام اسماعیل کریمی فرزند عبداله لذا با توجه به کارشناسی صورت گرفته قطعه یک: به مبلغ 
18816720000ریال وقطعه دوم به مبلغ 11044944000 ریال می باشد که سهم محکوم علیه از این اراضی کشاورزی به میزان قدرالسهم از 

اموال مرحوم اسماعیل کریمی طبق گواهی انحصار وراثت می باشد .
* مورد ارزیابی ساختمان دوطبقه تجاری و مسکونی به پالک ثبتی 10 فرعی از 2566 اصلی ذیل ثبت 702 واقع در بخش 21ثبتی پارسیان بنام 
مرحوم اسماعیل کریمی با مساحت عرصه148/7 مترمربع واقع در خیابان معلم سه راه سی دستگاه که براساس وضع موجود دارای اعیانی یک 
باب ساختمان دو طبقه با مساحت148/7 مترمربع وطبقه اول واحد مسکونی با مساحت حدود 170متر می باشد که ارزش ششدانگ ملک به 
انضمام انشعاب آب و برق به مبلغ 31میلیارد ریال معادل سه میلیارد ویکصد میلیون تومان می باشد که سهم محکوم علیه عبدالحسین کریمی 

از این پالک ثبتی به میزان دو دانگ از ششدانگ پالک ثبتی می باشد. وقت انجام مزایده روز چهارشنبه1401/9/2 ساعت 10 صبح می باشد.
  محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگســتری پارســیان می باشد.  مال مورد مزایده با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش 
می رسد . 1- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب 2171295501005 سپرده دادگستری پارسیان پرداخت 
 والباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه می باشــد . 2- اجرای احکام در رد یا قبول پیشــنهادات مختار است . 3- 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 ار 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 حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  علی مینائی فرزند مبارک با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار 
داشتند شادروان حسین مینائی فرزند علی به تاریخ 1401/2/21به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت 

عبارتند از : 1- رقیه غریب پور فرزند عبداله متولد 1336/11/2 به ش.ش 644 مادر مرحوم .
2- علی مینائی فرزند مبارک متولد 1329/1/1 به ش.ش 12 پدر مرحوم .

3- محمد صدیق مینائی فرزند حسین متولد 1400/1/2 به ش.ش 4700265647 فرزند مرحوم .
4- آمنه کمالی فرزند یوسف متولد 1361/1/1 به ش.ش 396 همسر مرحوم .

5- امیر حسین مینائی فرزند حسین متولد 1401/7/23 به ش.ش 4700276606 فرزند مرحوم .
و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان  

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

حسن سیالوی سرویس استان ها // یک 
فوق تخصص ریه، آسم و آلرژی با تاکید 
بر لزوم پیشگیری از بروز حمالت تنفسی 
در پی نخستین بارندگی پاییزی، گفت: 
افراد دارای سابقه آسم و حمالت تنفسی 
در زمان وقوع باران حتما در و پنجره ها 
را ببندنــد و تا حد امکان از منزل خارج 

نشوند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر حانیه 
راجی با اشاره به پیش بینی وقوع نخستین 
بارندگی پاییزی و احتمال بروز حمالت 
تنفسی اظهار کرد: بر اساس بررسی های 
انجام شده این حمالت تنفسی و تنگی 
تنفس، در پی حمله آسم رخ می دهد و 
این عارضه بیشتر در افراد دارای بیماری 
ابتال به  زمینه ای آسم، زمینه خانوادگی 
آسم یا دارای سابقه رینیت آلرژیک بروز 

پیدا می کند.
   وی افزود: این حمالت تنفسی و تنگی 
نفس بیشتر افرادی که تحت درمان کافی 
و مناسب قرار نگرفته اند یا داروی خود 
را قطع کرده اند را درگیر می کند.این فوق 

تخصص ریه، آسم و آلرژی با بیان اینکه 
چنین پدیده ای در کشــورهای اروپایی 
و کشــورهای اطراف ایران نیز رخ داده 
اســت، گفت: عنوان دقیق این عارضه 
"آسم ناشــی از طوفان و رعد و برق" 
اســت. در کل دنیا این پدیده ناشی از 
گرده و پولن گیاهــان و در فصل پاییز 
رخ می دهد. از طرف دیگر، با آغاز پاییز 
مشکالت تنفســی بروز پیدا می کنند که 

این مشکالت یا منشاء گیاهی دارند یا 
به دلیل عفونت های ویروسی بروز پیدا 

می کنند.
  عضو هیــات علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص 
تاثیر درخــت کنوکارپــوس در بروز 
حمالت تنفسی، بیان کرد: با این وجود 
تاکنون نتوانسته ایم اثبات کنیم پولن کدام 
گیاه موجب بروز این عارضه می شود اما 

یکی از عوامل این حمالت، کنوکارپوس 
است. تنها پولن برخی گیاهان در برخی 
فصول با یک دستگاه در سطح دانشگاه 
بررسی شده و تحقیق جامع و کاملی در 
این زمینه انجام نشده است.راجی عنوان 
کرد: عامل این حمالت گیاهی است و 
متهمان  از  یکــی  کنوکارپوس  درخت 
اصلی این اتفاق است.این فوق تخصص 
ریه، آسم و آلرژی با اشاره به چگونگی 
پیشــگیری از حمالت تنفســی گفت: 
توصیه می شود افرادی که سابقه حمله 
تنفســی دارند یا رینیت آلرژیک دارند، 
قبل از وقوع باران حتما بیماری خود را 

درمان کنند.
  وی بیــان کرد: بر اســاس تجربه این 
چند سال، بسیاری از افرادی که بیماری 
زمینه ای خود را درمان کرده اند در پاییز 
دچار حمله تنفسی نشده اند.راجی افزود: 
افراد دارای سابقه آسم و حمالت تنفسی 
در زمان وقوع باران حتما در و پنجره ها 
را ببندنــد و تا حد امکان مردم از منزل 

خارج نشوند .

توصیه هایی برای مواجهه با حمله های تنفسی اولین بارندگی خوزستان 

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس با بیان اینکه بررســی طرح افزایش 
تعداد نمایندگان به زودی در کمیســیون به 
اتمام می رسد، گفت: در صورت تایید در صحن 
مجلس، دو نماینده به استان یزد اضافه خواهد 

شد . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمد صالح 
جوکار در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی 
افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: 
بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس چندین 
شاخص از لحاظ پراکندگی جمعیت، مسائل 
امنیتــی، جمعیت و محرومیــت دارد که در 
کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.وی با بیان 
اینکه برخی از استانها از نظر تعداد نمایندگان 
 مجلس مشــکلی ندارند، افــزود: برخی از 
اســتان ها نیاز به بررســی مجدد داشت که 

کارگروه با حضور مجمع نمایندگان آن استان 
نشستی برگزار خواهد کرد و در صورت امکان 
تا پایان هفته آینده این موضوع به سرانجام 
برســد.وی گفت: طبق شاخص های تدوین 
شده به اســتان ها یک یا دو نماینده اضافه 
خواهد شــد و برخی استان ها هم بر اساس 
این شاخص ها شاید مشمول این طرح نشود.
جوکار با بیان این که اســتان یزد با توجه به 
شاخص ها، جزء این طرح خواهد بود، اذعان 
کرد: بر اساس شاخص های تعریف شده دو 
نماینده در این طرح به تعداد نمایندگان استان 
یزد اضافه خواهد شد.رئیس کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: 
نهایتا پس از به اتمام رســیدن این طرح در 
کمیســیون، در صحن علنی مجلس به رای 
گذاشته خواهد شد و اگر رأی بیاورد، مشکل 

حوزه های انتخابیه حل خواهد شد .

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس خبر داد

اضافه شدن 2 نماینده به استان یزد 
در صورت رای نمایندگان مجلس

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر:
بوشهری ها از خرید مرغ زنده بپرهیزند

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // مدیرکل دامپزشکی 
استان بوشهر نسبت به خرید و مصرف مرغ زنده هشدار داد و گفت: 
تداوم این مساله می تواند سالمتی شهروندان را به خطر بیاندازد .   به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ مرتضی بحرانی در نشست با خبرنگاران اظهار 
کرد:  تب مالت یا بروسلوز یک بیماری قابل انتقال بین انسان و دام 
است که از طریق حیوانات آلوده و فرآورده های آن ها منتقل می شود؛ 
میانگین بروز این بیماری در کشور ۲۰ نفر از هر صد هزار نفر و در استان 
 cchf بوشهر ۲.۳ نفر در صد هزار نفر است.وی تصریح کرد: بیماری
 یک بیماری ویروسی تب دار حاد است که به وسیله کنه به انسان منتقل 
می شود؛ گرما و رطوبت هوا در استان بوشهر شرایط را برای انتقال 
این بیماری فراهم می آورد.مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر  با اشاره 
به شــیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان عنوان کرد: از آنجا 
که کشور و استان بوشهر در طول سالهای مختلف به دلیل اینکه در 
خط ســیر مهاجرت پرندگان قرار داشته با این بیماری درگیر بوده 
است.بحرانی با اشاره به وفور واکسن مورد نیاز پرندگان و حیوانات 
در اســتان بوشهر یادآور شد: تاکنون سه میلیون و ۱۹۰ هزار نوبت 
واکسن در این استان به ۷۵۰ هزار دام ثابت و ۴۰۰ هزار دام عشایر 
تزریق شده است.وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ ظرفیت پرورش 
طیور استان بوشهر ۲۴ میلیون قطعه بوده است، اظهار کرد: ۲۰۷ واحد 
پــرورش طیور، یک واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت ۴۰هزار قطعه، 
یــک واحد مرغ مادر با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه و یک واحد جوجه 
کشــی با ظرفیت هفت میلیون قطعه در استان فعال هستند.مدیرکل 
دامپزشــکی استان بوشهر با بیان اینکه ۳۵۰ هزار قطعه طیور در در 
روستاهای این استان وجود دارد، افزود: امسال طرح جهاد دامپزشکی 
در نظر دارد واکسیناسیون را به طور جدی در روستاهای دور افتاده و 
صعب العبور دنبال کند.بحرانی با بیان اینکه تعداد واحدهای پرورش 
طیور در ســال ۱۴۰۰ از ۲۰۷ واحد، امسال به ۲۱۱ واحد افزایش 
یافته است، گفت: ظرفیت تولید مرغ صنعتی از ۲۴ میلیون قطعه به ۲۸ 
میلیون قطعه افزایش یافته است.این مقام مسئول با بیان اینکه پارسال 
۲۷ هزار تن میگوی پرورشــی از مزارع استان بوشهر برداشت شد، 
گفت: تولید میگو امسال تاکنون به بیش از ۳۵ هزار تن رسیده است 
و برداشت همچنان ادامه دارد.مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر خاطر 
نشان کرد: در ســال ۱۴۰۰ استان بوشهر ترانزیت ۶۳ هزار و ۵۰۰ 
راس دام کشــورهای ترکیه، ارمنستان و گرجستان را به مقصدهای 
مختلف انجام داده است.بحرانی ادامه داد: پارسال همچنین ۱۳ هزار 
و ۸۹۰ تن ماهی و میگوی منجمد و تازه استان بوشهر به مقصدهای 
مختلف از جمله چین، تایلند، مالزی، روسیه و ... انجام شده است.
وی نسبت به خرید و مصرف مرغ زنده هشدار داد و گفت: تداوم این 
مساله می تواند سالمتی شهروندان را به خطر انداخته و سبب شیوع 

بیماری های مشترک انسان و دام شود . 

   
علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد 
ضمن تاکید بر تالش مسئوالن برای جلوگیری 
از تعطیلی صنایع در کنــار اقدامات صورت 
گرفته برای احیای آنها، حواشی زیاد پیرامون 
صنایع را مانع تالش آنها برای ارتقای بهره وری 
 خوانــد و گفت: دولتمــردان جهت ارتقای
 بهره وری در راستای تحقق رشد اقتصادی 

این حواشی را از اطراف صنعت حذف کنند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید علی اکبر کالنتر 
در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود ۲۰ انجمن 
تخصصی در استان که هماهنگی آنها برعهد خانه 
صنعت و معدن است، افزود: اعضای خانه صنعت 
و معدن استان یزد در ۴۲ کارگروه اقتصادی و 
صنعتی استان عضو هستند و صنعتگران عالوه بر 
انتقال مشکالت این بخش به مسئوالن، آنها را 
از مستندترین اطالعات در این بخش برخوردار 
می کنند.وی یزد را استانی کاماًل صنعتی و معدنی 
خواند و اعالم کرد: در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ 
پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شده و 
عالوه بر این نیز حدود یکهزار جواز تاسیس با 
پیشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد در استان وجود دارد.
وی آمارهای استخراج شده توسط خانه صنعت 
و معــدن را دارای تنها یک درصد خطا عنوان 
و خاطرنشــان کرد: از مجموع سه هزار و ۲۲۷ 
واحد صنعتی اســتان، هم اکنون ۱۴۷۲ واحد 
فعال، ۷۲۴ واحد نیمه فعال و فعال و ۸۳۱ واحد 

تعطیل هستند.
   کالنتر تاکید کرد: معتقدیم علی رغم تالش های 
صورت گرفتــه برای احیــای واحدهای راکد 

صنعتی طــی ســالهای اخیر، عمــده تالش 
مسئوالن باید اهتمام جهت جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای فعال باشــد.وی با بیــان این که نرم 
تعطیلی واحدهای صنعتی در کشور در مقایسه 
با سایر کشورها درست نیست و  بررسی علل 
ایــن موضوع ضروری اســت،  گفت: عالوه بر 
صدور مجوزهای بی رویه در برخی از بخشهای 
صنعتی که بین تناسب تولید و مصرف تولیدات 
این بخشها را بر هم زده، محدودیتهای صادارتی 
به دلیل تحریمها، همچنین مســائل مربوط به 
محیط کسب وکار، بهره باالی تسهیالت بانکی و 
برخی کاستی های قانونی از عمده علل تعطیلی 

واحدهاست.
   وی عنوان کرد: هرچند طی چند ماه گذشته به 
دالیل واهی پرداخت تسهیالت بانکی به صنایع 
با مشــکل مواجه شده اســت ولی باید توجه 
داشته باشــیم که تولید بخش مهمی در اقتصاد 
کشور محسوب می شود و وام های بانکی اصواًل 
موجب تورم نخواهد شــد.رئیس خانه صمت 
استان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: اساس 
برآوردهای انجام  شــده برای ایجاد واحدهای 
منحل  شده گذشــته در استان ۸۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است که با بهره برداری از آنها 
تا ۶۰ هزار اشتغال جدید در استان ایجاد خواهد 

شد.

  وی تجهیز ماشــین آالت صنعتی با توجه به 
مصرف بــاالی انرژی ماشــین آالت صنعتی 
کنونــی را یک ضرورت خواند و گفت: قطعا با 
این اقدام استفاده از نیروهای انسانی متخصص 
و ارزش افزوده در صنایع افزایش خواهد یافت.

   وی قطع برق صنایع بزرگ اســتان را نوعی 
اجحاف و بی عدالتی در حق اســتان ذکر کرد 
و گفت: تولید و مصرف انرژی در استان تقریبًا 
یکسان است لذا مسئوالن کشوری نباید مصرف 
انرژی در اســتان صنعتی و معدنی یزد با سایر 
استان ها به یک نوع  لحاظ شود.وی با بیان این 
که خوشبختانه مسئوالن برق استان در تابستان 
امســال تالش زیادی در جهت جلوگیری از 
قطع برق صنایع داشتند، ابراز امیدواری کرد این 
تالش ها برای تابستان آینده نیز مورد اهتمام قرار 

گیرد.
  بــه گفته وی، هرچند بخــش خصوصی در 
صنعــت همواره بــه رغم مشــکالت موجود 
بــه راه خود ادامه می دهد ولــی آینده صنعتی 
اســتان با توجه به اســتراتژی های تدوین شده 
 در اســتان برای سوق دادن این بخش به سمت 
صنایع های تک و پیشرفته قطعا روشن خواهد 
بود. کالنتر در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشاره به تعریف سهم ۴۰ درصدی بهره وری در 
رشد اقتصادی استان، گفت: متأسفانه حاشیه زیاد 

پیرامون صنعت باعث شده تا آنها فرصتی برای 
تفکر در مورد بهره وری نداشــته لذا دولتمردان 
باید تالش کنند این حواشی را در جهت تحقق 
رشد اقتصادی از اطراف صنعت حذف کنند.وی 
همچنین در پاسخ به ســئوالی در مورد انتقال 
بزرگ صنعتی  بانکی شرکت های  حساب های 
معدنی به داخل استان، از محقق نشدن کامل این 
موضوع علی رغم تالش مسئوالن استان به بهانه 
محدودیت سقف تصمیم گیری بانک های استان 
در پرداخت تسهیالت خبر داد و گفت: البته در 
این رابطه پیشــنهاد دادیم که اطالعات حساب 
بانکی این واحدها در بانک های استان به شعب 
کشوری برای پرداخت تســهیالت ارائه شود.

کالنتر در مورد میزان اشتعال نیروهای غیربومی 
در بخش صنعت اســتان نیز اعالم کرد: بالغ  بر 
۴۰ درصد نیروهای شــاغل در بخش صنعت 
اســتان نیروهای غیربومی هستند که در برخی 
شهرستان ها مانند اردکان این آمار به ۵۰ درصد 
نیز می رسد و این آمار غیر از نیروهای شاغل در 

بخش اتباع بیگانه است .

رئیس خانه صمت یزد :

نیمی از صنایع یزد نیمه فعال هستند
قوه قضائیه 

دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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گروه خبــر // مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان 
با اشــاره به اینکه ۲ طرح مهم راهسازی به طول ۹۵ 
کیلومتر در بشاگرد در دست اجراست، گفت: اجرای 
کامل این طرح ها غبار محرومیت را تا حدی از چهره 

این شهرستان می زداید . 
   عباس کمالی افزود: طرح نخست به طول ۴۷ کیلومتر 
به صــورت واریانتی منشــعب از دوراهی گوهران به 
سمت سردشت بشــاگرد بوده که این مسیر بخشی از 
کریدور ارتباطی پســکرانه توسعه سواحل مُکران و به 
عنوان مسیر پدافندی کریدور نوار ساحلی جنوب کشور 
است.وی بیان داشت: با احداث و بهره برداری از مسیر 
یادشده عالوه بر کاهش محور بخش گوهران بشاگرد به 
شهرستان میناب به طول ۶۰ کیلومتر؛ موجب دسترسی 
ایمن اهالی ۱۴ روســتای محروم با جمعیت بیش از ۲ 
هزار نفر می شــود.مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان 
یادآور شد: طرح دوم نیز به طول ۱۰۲ کیلومتر موسوم 
به راه ســرحدی با شــروع از دوراهی »بیخ کهنو« تا 

»شمسون« است که ۴۸ کیلومتر آن در حال اجرا بوده 
و احداث آن بشاگرد را از بن بست خارج خواهد کرد.

اجرای ۱۹ طرح راهسازی درهرمزگان فعال است
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین گفت: در 
حال حاضر اجرای ۱۹ طرح راه سازی شامل پنج طرح 
بزرگراهی، ۱۲ راه اصلی و ۲ راه فرعی در استان فعال 

است.
   کمالی افــزود: در مجموع از طــول ۹۹۶ کیلومتر 
 راه در هرمــزگان، ۳۲۵ کیلومتــر تکمیــل و درحال 
بهره برداری و ۲۴۸ کیلومتر از آن نیز در دست اجرا است 
و احداث مابقــی آن از برنامه های آینده این اداره کل 
است.وی بیان داشت: هرمزگان با داشتن ۹۰۰ کیلومتر 
نوار ســاحلی از طریق خلیج فارس و دریای عمان و 
بنادر تجاری، قطب اقتصادی در جنوب کشور است و 
احداث پنج طرح بزرگراهی به طول ۳۳۳ کیلومتر ضمن 
اتصال استان هرمزگان به استان های همجوار بوشهر، 
فارس، کرمان و سیســتان و بلوچستان نقش کلیدی 

 در ترانزیــت کاال و حمل و نقل باری درمنطقه را ایفاد 
می کند.مدیــرکل راه و شهرســازی هرمزگان اظهار 
داشــت: ۹۳ کیلومتر کریدور بزرگراهی جنوب کشور، 
۱۵۰  کیلومتر بزرگــراه الر- جهرم-بندرعباس، ۵۵ 
کیلومتر بزرگراه شــیراز- فســا- داراب- گهکم، ۲۰ 
کیلومتر بزرگراه جیرفت- کهنوج به سمت رودان و ۱۶ 
کیلومتر بزرگراه بافت به حاجی آباد از دیگر طرح های 

راهسازی در این استان است.
  اســتان هرمــزگان با مســاحت ۷۰ هــزار و ۶۹۷  
کیلومترمربع حدود چهار درصد مســاحت کل کشور، 
رتبه نهم را دارد که طول راه های موجود بدون راه های 
روستایی سه هزار و ۲۰۲  کیلومتر با حدود ۳.۸ درصد 
از طول راه های کشــور، رتبه هشــتم کشوری را دارد 
 که جایگاه مناســبی به لحاظ شاخص توسعه راه ها را
 بــه خود اختصاص داده اســت.  به گــزارش ایرنا ؛ 
شهرستان بشاگرد در شمال شرقی مرکز هرمزگان واقع 

شده است .

نماینــده ولی فقیه در  گروه خبر // 
هرمزگان گفت: شوراهای اقامه نماز در 
دستگاه ها باید از حالت کلیشه خارج 
شوند و به تاثیرگذاری و خروجی آن ها 

تاکید ویژه ای شود . 
   حجت االســالم والمســلمین محمد 
عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
در شــورای اقامــه نماز که در ســالن 
بندرعباس  امام جمعه  دفتر  جلســات 
ماموریت های  برگزار شــد، مهم ترین 
حاکمیت دینی را اقامه نماز دانســت و 
اظهار داشــت: ما امروز در زمینه اقامه 

نمــاز در جامعه تکلیــف داریم و باید 
به صــورت جدی در این مســیر گام 
برداریم. وی در اقامه نماز به دنبال ایجاد 
فرصت هایی برای تحقق اهداف حاکمیت 
دینی هستیم، ابراز کرد: الزمه اجرا شدن 
 اسناد باالدستی در حوزه اجرای قوانین، 
تدوین برش اســتانی و تبدیل آن ها به 

برنامه است.
    نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با 
اشاره به تدوین سند تحول بنیادین اقامه 
نماز کشور، تصریح کرد: باید در حوزه 
استانی راهبردها، برنامه ها، دستورالعمل ها 

و دستگاه های متولی استانی دیده شوند 
تــا برنامه های عملیاتــی در میان تمام 
دستگاه  های دولتی و حاکمیتی تدوین و 

اجرا شود. 
  حجت االسالم عبادی زاده تشریح کرد: 
اتصال چهار نظام مسجد، خانواده، سیستم 
آموزشــی و ورزش و جوانان مهم ترین 
ارکان اجرای برنامه ها هستند و باید در 
تدوین برنامه ها و سیاست گذاری ها این 
ســه نظام به صورت ویژه در نظر گرفته 
شــوند. وی، ضمن پرهیز از برگزاری 
در حوزه  بدون خروجــی  جلســات 

نماز در دســتگاه ها، خاطرنشان  اقامه 
کرد: شوراهای اقامه نماز در دستگاه ها 
باید از حالت کلیشــه خارج شوند و به 
تاثیرگــذاری و خروجــی آن ها تاکید 
ویژه ای شــود.  به گــزارش  فارس ، 
و  نظارت  عبادی زاده،  حجت االســالم 
پیگیری مســتمر را یکــی از مهم ترین 
اقامه  جلســات  تاثیرگذاری  عوامــل 
نماز دانست و تصریح کرد: رسانه ملی 
می تواند در حوزه اقامه نماز بسیار موثر 
باشد که باید به صورت جدی وارد میدان 

شوند .

گروه خبر // سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش وپرورش درباره عدم الزام شــرکت معلمان 
مهرآفرین در آزمون داخلی برای دریافت »کد شناســه« 
گفت: این موضوع در مجلس تصویب شده و باید به تایید 
شورای نگهبان برسد؛ هر زمان که مصوبه ابالغ شود، مجری 

آن هستیم . 
   صادق ســتاری فرد درباره مصوبه نمایندگان مجلس 
مبنی بر مشمول شدن معلمان طرح مهرآفرین در قانون 
رتبه بندی معلمان بــدون برگزاری آزمون مجدد و الزام 
وزارت آموزش و پرورش به صدور کد شناســه اظهار 

کرد: مصوبه مذکور باید در شــورای نگهبان مطرح و 
مورد تایید شــورای نگهبان قرار بگیــرد. هر زمان که 
ابالغ شــود ما مجری قانون هســتیم.وی درباره طرح 
برخی انتقادات از ســوی معلمانی که احکام آنها صادر 
شــده و به جای عبارت »فوق العاده ویژه رتبه بندی« 
از عبارت »مزایای رتبه بندی« اســتفاده شده که برخی 
محرومیت ها را به دنبال دارد گفت: آن زمان رتبه بندی 
انجام نشــده بود. در حقوق مهرماه به ۱۳ هزار و ۱۲۰ 
نفر از همکارانی که سوابقشان پایین بوده است، مزایای 
رتبه یک را پرداخت کرده  بودند ولی بالفاصله از شروع 

این ماه، نســبت به اظهار نظر و ارزیابی مشموالن اقدام 
شد.سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش وپرورش ادامه داد: فرایند این گونه است که ابتدا 
ارزیابی از ســوی مدیران مدارس انجام می شود  و بعد 
از آن مرحله، ارزیابان حرفه ای آموزش دیده توســط 
سازمان امور اداری و اســتخدامی، ارزیابی در مرحله 
باالتــر را انجام می دهند و بعــد کار وارد هیئت ممیزه 
مناطق و استان ها می شــود. اکنون در مرحله اول قرار 
داریم و اینکار باید در این هفته انجام شــود.به گزارش 
ایسنا ؛ ســتاری فرد افزود: از امروز دسترسی ارزیابان 
حرفه ای هم باز می شــود که به طور موازی مدیران و 
ارزیابان اظهار نظر و بررسی کنند. مهلت مدیران مدارس 

برای ارزیابی تا پایان هفته تعیین شده است .

شتاب راه و شهرسازی هرمزگان برای محرومیت زدایی از چهره بشاگرد

شوراهای اقامه نماز در دستگاهها از حالت کلیشه ای خارج شوند 

رتبه بندی مهرآفرین ها به کجا رسید؟

ادامه از تیتر یک //
 رهبر انقالب در مــرور جنایات و توطئه های آمریکا بعد از 
پیروزی انقالب، به حمایت واشنگتن از گروه های تجزیه طلب 
در اوایل انقالب، کودتای پایگاه شهید نوژه همدان،  حمایت از 
تروریسم کور منافقین که منجر به هزاران شهید در گوشه و کنار 
کشــور شــد، حمایت همه جانبه از صدام وحشی در جنگ 
تحمیلی، حمله  موشکی و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران 
در آسمان خلیج فارس و شهادت حدود ۳۰۰ نفر، بی حیایی در 
تجلیل از ژنراِل فرمانده ناوی که به این هواپیمای مسافربری 
شــلیک کرد، تحریم ملت ایران از سال اول پیروزی انقالب، 
اعمال شدید ترین تحریم های تاریخ در سالهای اخیر و حمایت 
از آشوب و فتنه در ایران اشاره کردند و گفتند: در سال ۸۸ و در 
حالی که اوباما قبلش برای ما نامه دوستی نوشته بود، آمریکایی ها 
به صراحت از فتنه اعالم حمایت کردند تا شاید بتوانند از این 
طریق جمهوری اســالمی را از بین ببرند.   حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به شــهادت رساندن سردار و قهرمان ملی ایرانیان و 
قهرمان منطقه حاج قاسم سلیمانی و افتخار کردن به این جنایت 
را از دیگر توطئه ها و پلیدی های آمریکا برشمردند و خطاب به 
آنها گفتند: شــما از قاتالن دانشــمندان هســته ای ما یعنی 
صهیونیست ها اعالم حمایت کردید و با حبس میلیاردها دالر از 
اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها، ملت ایران را از 
اســتفاده از دارایی های خود برای کاهش مشکالت محروم 
کرده اید .  ایشان افزودند: در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای 
شــما معلوم اســت آن وقت با وقاحت تمام، دروغ محض 
می گویید و ادعا می کنید دلسوز ملت ایران هستیم؟ البته به کوری 
چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خنثی کرده 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: البته برخی حوادث را ما 
هرگز فراموش نکرده و نمی کنیم و درباره شهادت سلیمانی پای 
حرفی که زده ایم ایســتاده ایم و در وقت خودش به آن عمل 
خواهد شد.رهبر انقالب اســالمی، آمریکای امروز را همان 
آمریکای دیروز و آمریکای ۲۸ مرداد و آمریکای حامی صدام 
دانستند و گفتند: البته شیوه اعمال دشمنی آنها با گذشته دارای 
تفاوت هایی اســت و پیچیده تر شده است ولی ما به جوانان و 
دست اندرکاران خود اعتماد داریم و می دانیم که می توانند بر این 
شیوه های پیچیده فائق بیایند و باید کاماًل هوشیار بود.ایشان 
یکی دیگر از تفاوت های آمریکای دیروز و آمریکای امروز را، 
اتفاق نظر بسیاری از تحلیل گران سیاسی دنیا مبنی بر روند رو 
به افول آمریکا دانستند و افزودند: نشانه های این افول آشکار را 
می توان در مشــکالت بی سابقه داخلی آمریکا در زمینه های 
اقتصادی و اجتماعی و اخالقی تا اختالفات و دو دستگی های 

خونین داخلِی آمریکا مشاهده کرد.رهبر انقالب اسالمی یکی 
دیگر از نشانه های افول آمریکا را خطای محاسباتی آمریکا در 
مســائل دنیا برشــمردند و گفتند: یک نمونه از این خطای 
محاســباتی، حمله ۲۰ ســال قبل آمریکا به افغانستان برای 
ریشه کنی طالبان است که با جنایات و کشتار فراوانی همراه بود 
اما بعد از ۲۰ سال به دلیل بدفهمی مسائل، مجبور به خروج از 
افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای حمله به عراق و ناکامی در رسیدن به اهداف 
مورد نظر را نمونه دیگری از خطای محاسباتی آمریکایی ها 
خواندند و افزودند: آمریکایی ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد 
آمریکایی و یا وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و 
حضور سیاستمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه 
مورد نظر آنها نبود اما در اینجا هم شکســت خوردند.ایشان 
شکســت آمریکا در سوریه و در لبنان به ویژه در قضیه اخیر 
تعیین خطــوط گازی را نمونه های دیگری از ناکامی  به دلیل 
خطای محاسباتی برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از 
نشانه های انحطاط آمریکا، رأی مردم به افرادی همچون رئیس 
جمهور فعلی و رئیــس جمهور قبلی اســت. در دوره قبل 
رئیس جمهوری همچون ترامپ انتخاب  شد که همه او را دیوانه 
می دانستند و در دوره فعلی نیز رئیس جمهوری بر سر کار می آید 
که همه، وضعیت او را می دانند.رهبر انقالب اسالمی این موارد 
را دلیل انحطاط یک تمدن دانستند و با تأکید بر اینکه بسیاری 
از قدرتهای غربی از این جهات شــبیه آمریکا هستند گفتند: 
انحطاط اخالقی و پستی و جنایت از این باالتر که غربی ها در 
رسانه های خود آموزش تخریب و اغتشاش و آموزش ساخت 
بطری های آتش زا و بمب دســتی می دهند؟  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند 
هفته اخیر در کشور، افزودند: اطالعیه مشترک وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات سپاه درباره اغتشاش ها حاوی اطالعات و 
کشــفیات مهمی بود و نشان می دهد دشــمن برای تهران و 
شــهرهای بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده بود و طراحی 
داشت.ایشان حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان را 
ظاهر قضیه دانســتند و خاطرنشــان کردند: این ها بچه های 
خودمان هستند و ما با اینها بحثی نداریم چون به دلیل برخی 
هیجان ها و احساســات و برخی بی دقتی ها در مسائل وارد 
میدان شدند، اما مهم صحنه گردانان اصلی هستند که با نقشه و 
برنامه وارد شــدند.رهبر انقالب اسالمی، مسئولین بخشهای 
مختلف به ویژه مسئولین سیاسی و اقتصادی و آحاد مردم و به 
خصوص جوانان را به توجه ویژه و هوشیاری در قبال صحنه 
گردانان اصلی و طراحی ها و برنامه های آنها فراخواندند و گفتند: 

البته دســتگاههای اطالعاتی به این موضــوع توجه دارند و 
هوشــیار هستند. طرح و برنامه هم این است که شاید بتوانند 
کاری کنند تا عقیده ملت ایران همانند عقیده سران انگلیس و 
آمریکا شود و ملت را همراه خود کنند اما ملت ایران واقعاً بر 
دهــان آنها زد و از این پس هــم خواهد زد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشان کردند: کسانی هم بودند که با طراحی و 
نقشه وارد میدان شدند و با دستگاههای خارجی مرتبط بودند و 
مرتکب جنایت شدند این موضوع بسیار مهمی است که باید به 
آن توجه ویژه شود.ایشــان قضیه شاهچراغ و کشتار مردم و 
کــودکان را جنایتی بزرگ خواندند و گفتند: پســربچه های 
دانش آموزی که در این حادثه به شهادت رسیدند چه گناهی 
کرده بودند؟ پسر بچه ای که در این جنایت،  پدر و مادر و برادر 
خود را از دست داد و دچار چنین غم بزرگی شد، چه گناهی 
کرده است؟ آن طلبه جوان و متدین و حزب اللهی، آرمان عزیز 
که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان 
رها کردند، چه گناهی کرده بود؟  رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
افرادی که این جنایت ها را انجام می دهند چه کسانی هستند و 
از کجا دستور می گیرند؟ البته این ها قطعاً بچه ها و جوان های ما 
نیستند، باید عامالن این جنایت ها شناسایی شوند و هر کسی که 
ثابت  شود در این جنایت ها همکاری داشته است، بدون تردید 
مجازات خواهد شــد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال این جنایات،  خاطرنشان 
کردند: چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا 
یک قضیه خالف واقع و دروغ را هزاران بار در سکوهای خود 
در اینترنت تکرار می کنند، اما نام »آرشام« را ممنوع می کنند؟ 
آیا این مدعیان واقعاً طرفدار حقوق بشر هستند؟  رهبر انقالب 
اســالمی در ادامه نوجوانان و جوانان را خطاب قرار دادند و 
گفتند: نوجوان و جوان امروز بر خالف نوجوان و جوان قدیم 
یک عنصر بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل است 
و این به برکت انقالب اسالمی به وجود آمده است زیرا قبل از 
انقالب جوانان آنقدر سرگرم مسائل بیهوده و شهوت رانی بودند 
که امکان توجه به مســائل اصلی کشور وجود نداشت.ایشان 
تأکید کردند: این حقیقت یعنی ذهن فعــال نوجوان و جوان 
امروزی و صاحب تحلیل و فکر بودِن او را دشمن هم متوجه 
است و برای مقابله با آن از طریق تولید و تکرار حجم عظیم 
محتوای دروغ در شبکه های مجازی اقدام می کند.رهبر انقالب 
اسالمی با اشــاره به انبوه محتواهای دروغ، تهمت و سخنان 
انحرافی که برای ذهن فعال جوانان تهیه می شود،  گفتند: تأکید 
مکرر و چندین باره بر جهاد تبیین به همین علت است و  قبل 
از اینکه دشــمن محتوای دروغ و انحرافــی تولید کند باید 

محتواهای حقیقی و صحیح در داخل تولید شــود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: به مسئولین رسانه ها و امور ارتباطات 
می گویم که در زمینه تولید محتوا و جهاد تبیین و برنامه ریزی 
برای آن احساس مسئولیت کنید و درک کنید که چرا دشمن بر 
روی برخی کلمات و اســامی حساس است و جلوی آنها را 
می گیرد.رهبر انقالب، جوانان را به احساس مسئولیت در مقابل 
بمباران پرحجم و پرتکرار ذهن جوان ایرانی با مطالب دروغ، 
فراخواندند و گفتند: در مقابل این برنامه ی دشــمن احساس 
مســئولیت کنید و برای تشخیص حقیقت و حرف درست از 
دروغ تالش کنید.ایشان افزودند: افرادی را هم که معاند نیستند 
اما بر اثر غفلت یا بدفهمی و شنیدن مطالب نادرست در رسانه ها 
با دشمن هم صدایی می کنند، بدون دعوا کردن، و با نوشتن و پیام 
دادن و استدالل، مراقبتو ارشاد کنید.ایشان اتفاقات چند هفته 
اخیر را »جنگی ترکیبی« و نه صرفاً اغتشاشات خیابانی دانستند 
و خاطرنشان کردند: دشمن یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی، 
بعضی از قدرتهای موذی و خبیث اروپایی و برخی از گروهکها 
با همه امکانات به میدان آمدند و با اســتفاده از دستگاههای 
اطالعاتی، رسانه ای و ظرفیت فضای مجازی، و بهره گیری از 
تجربیات گذشته در ایران و بعضی از کشورهای دیگر تالش 
کردند به ملت ضربه بزنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
البته ملت به معنی واقعی در دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام 
کرد.رهبر انقالب با اشاره به نشانه های تغییر در نظم جهانی و 
روند حاکم شــدن نظمی جدید در دنیا، جوانان را به شناخت 
نقش و جایگاه ایران و ایرانیــان در نظم جهانی آینده جدید 
توصیــه کردند و گفتند: ابعاد نظم جدید و چگونگی آن دقیقًا 
معلوم نیســت اما خطوط اساسی آن قابل ترسیم است.ایشان 
اولین خط اساسی از نظم جدید را »انزوای آمریکا« دانستند و 
افزودند: برخالف گذشته که آمریکایی ها خود را تنها قدرت 
مسلط دنیا می خواندند، در نظم جدید، آمریکا جایگاه مهمی 
ندارد و منزوی است و ناچار خواهد شد دست و پایش را از 
نقاط مختلف جهان جمع کند.ایشان در واکنش به شعار مرگ بر 
آمریکای دانش آموزان، خاطرنشان کردند: بعضی ها می گویند 
این شعار را نگویید زیرا باعث برانگیختن دشمنی آمریکایی ها 
می شود، در حالی که آمریکایی ها دشمنی با ملت ایران را در روز 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در حالی آغاز کردند که آن زمان هیچ کس 
در ایــران مرگ بر آمریکا نمی گفــت، البته پس از آن ضربه، 
دانشجویان در ۱۶ آذر همان سال در دانشگاه تهران مرگ بر 
آمریکا گفتند و این شعار، یادگار ۱۶ آذر است.خطوط اساسی 
دوم و سوم از نظم جدید جهانی که رهبر انقالب به آنها اشاره 
کردند »انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی از 

غرب به آسیا« و »گسترش منطق و جبهه مقاومت« بود.ایشان 
مبتکر گســترش فکر و جبهه مقاومــت در مقابل زورگویِی 
قدرتهای سلطه گر را جمهوری اسالمی ایران خواندند و گفتند: 
اولین کسی که گفت »نه شرقی، نه غربی« امام بزرگوار ما بود و 
ایــن روحیه و حرف محکم امروز به قدری رواج یافته که در 
منطقه ما خیلی ها با اعتقاد و عمل به منطق مقاومت، از آن نتیجه 
می گیرنــد، همچون نتیجه و بهره اخیری که لبنانی ها به برکت 
حــزب اهلل در قضیه خطــوط گازی گرفتند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با طرح این سؤال که »در دنیای جدید ایران چه کاره 
و در چه جایگاهی است؟« جوانان را به فکر کردن درباره این 
سؤال و آماده سازی خود برای دنیای جدید فراخواندند و گفتند: 
ایران عزیز به علت برخورداری از خصوصیات برجســته ای 
همچون »نیروی انسانی با هوش و با استعداد«، »منابع طبیعی 
متنوع و فراوان«، »موقعیت جغرافیایی حساس و ممتاز« و از 
همه مهمتر »منطق واالی حکومتی و تمدنی« می تواند جایگاه 
برجسته ای در نظم جدید داشته باشد.رهبر انقالب استفاده از 
مزیت جغرافیایی بی نظیر ایران و تبدیل شدن به معبر ترانزیتی 
بسیار  پیشرفته و خوب را در گروی گسترش خطوط ریلی 
دانستند و افزودند: با وجود تأکیدهای مکرر در این زمینه، در 
دولتهای مختلف به جز در مقطع بعد از رحلت امام بزرگوار که 
کارهایی انجام شد، کوتاهی شده است، البته در این دولت قصد 
دارند کارهایی انجام بدهند.ایشان امتیاز مهم جمهوری اسالمی 
و منطق حکومتی و تمدنی آن را جمع بین حضور و آراء مردم 
با معارف الهی خواندند و گفتند: این کار، آســان نیســت اما 
جمهوری اسالمی موفق به انجام آن شد البته نقص هایی وجود 
دارد که از آنها آگاه هستیم اما این حرف و منطق، در دنیا جدید 
است.ایشان با اشاره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان دهه 
۶۰ و ۷۰ مقابل چشم همگان است، گفتند: در آینده برکات شما 
دهه هشــتادی ها و متولدان دهه ۹۰ را نیز همه خواهند دید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان در جمع 
پرشور صدها دانش آموز در نکته مهمی گفتند: همه مسئوالن و 
آحاد مردم باید مراقب باشیم که پیامی که با هر حرکت و هرکار 
و سخن خود به خارج از کشور می فرستیم چیست.رهبر انقالب 
تأکید کردند: ملت و جوانان و مســئوالن کشور باید »قدرت 
مقاومــت و عزم راســخ خود را برای ایســتادگی در مقابل 
زورگویان« به همه دنیا و به خصوص دشمنان منتقل کنند.ایشان 
افزودند: دولتمردان هم در این زمینه وظایف سنگینی دارند و 
باید کوتاهی های گذشته تکرار نشود و دستگاههای مختلف از 
جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارشاد، 
وزارتخانه های اقتصادی، معاونت علمی ریاست جمهوری به 
وظایف خــود با جدیت عمل کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: اطمینان داشته باشیم اگر هر کسی در هر جا که مشغول 
کار یا مسئولیت است، وظایفش را بشناسد و به آن عمل کند، 
تمام مشکالت حل می شود و کشور و ملت به آرزوی نهایی 

خود خواهند رسید .

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از دانش آموزان :

اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود ، نه صرفا اغتشاش خیابانی

مزایده عمومي فروش اقالم ضایعاتی شماره 03/ف/1401
شرکت آلومینیوم المهدي در نظــر دارد نسبت به فروش اقالم ضایعاتی بشرح جدول ذیل از 
طریق مزایده عمومي اقدام نماید . لذا متقاضیان مي توانند بر اســاس شرایط اعالم شده در 
آگهي مندرج در وب سایت المهدی به آدرس www.almahdi.ir مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند .
1- تضمین شــرکت در مزایده برای هر یک از کاال مطابق جدول ذیل معادل 2% )دو درصد( مبلغ پیشــنهادی 
 میباشــد که می بایست منحصراً بصورت ســپرده نقدی یا چک بانکی )تضمینی( و یا ضمانتنامه بانکی حداقل 
ســه ماهه قابل تمدید برای مدت مشابه )به شماره حساب IR 1701 8000 0000 0023 0407 2213 بنام 
شرکت آلومینیوم المهدی( بوده و در پاکت )الف( قرار داده شود و بهمراه پیشنهاد قیمت خود در پاکت )ب( بصورت 
 دربسته و مهر و الک شده به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت المهدی تحویل نمایند. این تضامین از تاریخ ارائه 

می بایست حداقل 3 ماه دارای اعتبار باشد .
2- تاریخ تحویل پاکات مزایده : روز شنبه مورخ 1401/08/21

3- تاریخ بازدید : خریداران مي توانند در روزهاي دوشــنبه و سه شنبه مورخ 16 و 17 آبان ماه از ساعت 9 
الي 14 جهت بازدید به مدیریت امور انبارها و سفارشات واقع در محل کارخانه آلومینیوم المهدي در بندرعباس 

مراجعه نموده و سواالت و ابهامات خود را در این خصوص مطرح نمایند .
4- محل تحویل پاکات مزایده : بندرعباس ، کیلومتر 18 جاده اسکله شهید رجائي، بلوار صنعت، شرکت آلومینیوم 

المهدي، دبیرخانه شرکت . تلفن : 32612231-076  دورنگار: 076-33595550
5- هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد .

ردیف

1
2

نام کاال
ضایعات میل کاتد
ضایعات چوبی 

مقدار )تن(
2500
726

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده )ریال(
معادل 2% )دو درصد( مبلغ پیشنهادی در وجه شرکت آلومینیوم المهدی

معادل 2% )دو درصد( مبلغ پیشنهادی در وجه شرکت آلومینیوم المهدی

شرکت آلومینیوم  المهدی


