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آغاز به کار کرد 

با حضور وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در هرمزگان :
کشتی تفریحی ۸ طبقه » سانی «

 آغاز به کار کرد 

ا ستاندار هرمزگان در بازدید از اسکله نخل ناخدا 
باحضور دکتر ضرغامی :

قابلیت پهلوگیری شناورهای تفریحی 
در اسکله نخل ناخدا ایجاد می شود
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گروه خبر // در مراسمی » حسین فرشیدی » رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که معاون 
بهداشت وزیر بهداشت شده است،  تکریم و دکتر »غالمعلی جاودان » به عنوان سرپرست دانشگاه علوم 

پزشکی هرمزگان معرفی شد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در این آیین  با قدردانی از تالش 
دکتر فرشیدی در مدت تصدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که خدمات ماندگاری را در حوزه بهداشت 
ودرمان اســتان داشت؛ افزود :از  وزیر بهداشت  در سال گذشته خواستم که یکی از فرزندان هرمزگان به عنوان 
معاون وزیر باشد که ایشان پذیرفت و سال گذشته  خوددکتر فرشیدی قبول نکردند معاون وزیر شود.  احمد مرادی 
گفت:فرشیدی در زمان کرونا بیشترین استفاده را از ظرفیت های استان داشت که باعث شد وضعیت خوبی در مقابله 
با کرونا داشته باشیم.نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت: استان از لحاظ تخت بیمارستانی 50 
درصد کمتر از اســتاندارد دارد که با پیگیری های صورت گرفته و طرح های درحال اجرا، امیدواریم این کمبود 
بزودی برطرف شود. مرادی اظهار داشت: وضعیت بهداشت ودرمان استان مناسب نیست و پروژه های نیمه تمام 
داریم که امیدواریم حاال که دکتر فرشیدی معاون وزیر شده اند، میزان توجهات به استان جهت تحقق عدالت در 

سالمت در هرمزگان افزایش یافته و کمبود تخت و... برطرف شود.وی با بیان اینکه در زمان شیوع کرونا شهدای 
سالمت استان هرمزگان مظلومانه به شهادت رسیدند؛ خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد که کادر بهداشت 
ودرمان اســتان نیازمند حمایت و پشتیبانی بیشتر و جدی هســتند. وی خطاب به دکتر فرشیدی گفت: االن در 
جایگاهی هســتید که  مطالبات حوزه بهداشت ودرمان از شما بیش از پیش وجود دارد. مرادی تاکید کرد: برای 
استانداری، دستگاه قضایی استان و مجمع نمایندگان هرمزگان که دغدغه حوزه بهداشت ودرمان دارند، این حوزه در 
اولویت است. این نماینده مجلس اظهارداشت : دکتر جاودان سرپرست فعلی دانشگاه علوم پزشکی استان، جانباز 
دفاع مقدس، دلسوز و آشنا به حوزه بهداشت ودرمان استان هستند و انتظار می رود همانطور که دکتر فرشیدی 
تعامل خوبی را با مدیران استانی و کشوری داشت، این سبک مدیریت نیز که استفاده از ظرفیت های استان و کشور 
است را دکتر جاودان ادامه دهند که باعث موفقیت شان می شودو با توجه به اهمیت بهداشت ودرمان در استان، 
بایستی این مسیر تداوم یابد. وی با بیان اینکه مردم از تشریفات زائد خسته شده اند، اظهار داشت : مردم استان از 
بشاگرد تا مرکز استان نیاز به خدمات مناسب بهداشت ودرمان دارند. اوایل انقالب ما می رفتیم به سمت مردم که 

این نگاه متاسفانه در کشور در این سال ها تغییر کرده است . 

مشاور عالی وزیر بهداشت : دکتر فرشدی یکی از مدیران موفق دانشگاه ها بودند 
و خواهش کردیم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت را برعهده بگیرند 

ادامه در همین صفحه

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان 
طی بازدید از اســکله و موج شکن 
نخل ناخــدا بندرعباس با حضور 

 وزیر میراث فرهنگی،گردشــگری 
و صنایع دســتی ظرفیــت ها و 
قابلیــت هــای ایــن مجموعه را 

تشریح کرد .
    به گزارش خبرنگار دریا ،مهندس 
دکتر  همراهــی  با  دوســتی،  مهدی 
عــزت اهلل ضرغامــی وزیــر میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از اســکله و موج شــکن نخل ناخدا 

بازدید کرد.
   اســتاندار هرمزگان در این بازدید 
گفت: برنامه ریزی ای که در اســکله 
نخل ناخــدا و موج شــکن آن داریم 
پهلوگیری  قابلیت  ایجاد  اســاس  بر 

شناورهای تفریحی است.  
   وی افــزود: بــرای تکمیل زنجیره 

گردشــگری و تفریحی این مجموعه 
هتــل و اقامتگاه نیــز در زمین های 

ساحلی آن تعریف شده است. 
   مهندس دوســتی با اشــاره به ابر 
دریایی  گردشگری  اکوسیستم  پروژه 
هرمــزگان تشــریح کــرد: احداث 
۳ پــروژه مارینا در جزیــره هرمز، 
بندرشهید حقانی و اسکله نخل ناخدا 
در دســتورکار اســت  که  اتمام آن ها 
می تواند چشــم انداز  پیش بینی شده 
گردشــگری اســتان را محقق کند و 
ایــن صنعت مهم  اقتصاد  تحولی در 

هرمزگان باشد . 

ا ستاندار هرمزگان در بازدید از اسکله نخل ناخدا باحضور دکتر ضرغامی :

قابلیت پهلوگیری شناورهای تفریحی در اسکله نخل ناخدا ایجاد می شود
 

» آگهی مزایده عمومی اجاره «

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظــر دارد که محوطه جنب زندان مرکزی بندرعباس را از طریق 
برگزاری مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی و به مدت یک سال به صورت اجاره یا مشارکت 

واگذار نماید :
آدرس: استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بلوار علی بن ابیطالب ، غرب هنرستان شهید رجایی ، روبروی زندان 

مرکزی ، ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم .
اجاره پایه : برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است .

شرایط شرکت در مزایده :
1- فیش واریزی خرید اســناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره 4730602001 بانک ملت 

شعبه گلشهر .
۲- تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از طریق 

پست ارسال گردد .
3- هزینه آگهی ، کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .

4- مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی به 
مدت یک هفته می باشد .

5- این نمایندگی بنابر تشخیص خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
6- به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- متقاضیان جهت دریافت و تحویل اســناد مزایده می توانند در مهلت تعیین شده به استثنای روزهای تعطیل از 
ســاعت 8 صبح لغایت 14 به نشــانی فوق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33679802 و 

33679805 - 076 تماس حاصل فرمایند .
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ادامه از تیتر یک //
  مرادی با بیان اینکه بایســتی قدردان مردم 
در حوزه های مختلف باشــیم؛ تاکید کرد : 
نیازهای مردم را دولت بایستی برطرف کند 
و ایجاد یک میلیون شــغل، ایجاد امنیت و 
خدمات عمومی و فسادســتیزی در جامعه 
بایستی همواره جزو برنامه های دولت باشد. 
وی تاکید کرد: مجمع نمایندگان استان وظیفه 
خود می داند در بخش بهداشــت و درمان 
حمایت ها و پیگیری های الزم را داشــته 
باشد. دکتر حسین فرشیدی معاون بهداشت 
وزیر بهداشت نیز گفت: در دوره کویید دوره 
خدمت در حوزه ســالمت داشتم و در این 
حوزه عملکرد موفقی را داشــتیم. فرشیدی 
 اظهار داشــت :12هزارنفر عضو دانشــگاه 
علوم  پزشکی هرمزگان در کنار هم بودیم و 
این موفقیت ها مرهون همراهی همه بوده است. 
رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت : موفقیت در کویید بدلیل همراهی همه 
دستگاه در کنار علوم پزشکی بودندو آنچه در 
دفاع مقدس شاهد بودیم را در دوران کویید 
شاهد بودیم. وی افزود: نمایندگان هرمزگان 
در مجلس، استاندار و هیئت رئیسه دانشگاه 
همراهی الزم را با دانشگاه داشتند وبا اعتماد 
به همدیگر امورات پیش می رفت. فرشیدی 
خاطرنشــان کرد : دکترجاودان در دانشگاه 
بوده است و آشنایی کامل با این حوزه دارد 
و می تواند در مسئولیت جدید موفق باشد. 
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: از وزیر 
بهداشت قدردانی می کنم که معاون شان را 
از هرمزگانی که جزو محرومترین استان های 
کشور اســت، انتخاب کردند واز اعتمادشان 
تشــکر می کنم. فرشــیدی اظهار داشت : 
بدنبال تحقــق رهنمودهای رهبری و تاکید 
رئیس جمهور و وزیر بهداشت برای تحقق 
عدالت در سالمت با طرح پزشک خانواده 
و... هستیم که بایســتی زیرساخت ها نیز 
بطور کامل فراهم شود. معاون وزیربهداشت 
بر تکمیل پروژه های بهداشــتی و درمانی 
در اســتان و کشور و بخصوص استان های 
محــروم تاکید کردو گفت:تعهد تکمیل تمام 
مراکز بهداشتی نیمه تمام را داریم .وی گفت: 
در دانشــگاه بدنبال ارائه خدمات سالمت و 
تحقق عدالت در سالمت هستیم. وی اظهار 
داشت: روزهای ســختی در کرونا را پشت 
سر گذاشــتیم که جز باهمدلی و کمک همه 
عزیزان قابل پیمودن نیســت. در روزهایی 

که ســاعت 12 شب دادستان وقت در بنادر 
دنبال ماسک و محموله های ماسک می گشت 
تا گرهی گشوده شود.وی با اشاره به وجود 
آموزش و درمان در بطن وزارت بهداشــت، 
از همراهی تمامی اجــزا در درمان بیماران 
کرونایی به عنوان فصــل توفیق آمیزی در 
این عرصه یــاد کرد و از نمایندگان مجلس 
و هیات رییسه دانشگاه نیز بواسطه همکاری 
در این عرصه قدردانی کرد.دکتر فرشیدی به 
وجود ۶00 خانه بهداشت در هرمزگان اشاره 
و عنوان داشت: خانه های بهداشت پشت پرده 
مهار بیماری کرونا بودند و باید از بسیج نیز 
در همکاری با نظام ســالمت قدردانی کنم 
که در قرنطینه بیماران و خدمات و ... بسیار 
تالش کردند.معاون وزیر بهداشت ادامه داد: 
اعتماد به بنده از محروم ترین استان به لحاظ 
زیرساخت های بهداشتی، تاکیدی بر تحقق 
عدالت در سالمت و توسعه پزشکی خانواده و 
توجه به شبکه های جامع سالمت و بازسازی 
این مراکز و تجهیز بیشــتر است و تاکنون 
۳500 میلیارد تومان طی یک سال اخیر در 
کشور در تجهیز مراکز بهداشت و مراکز جامع 
هزینه شده است.فرشیدی تاکید کرد: تا پایان 
ســال 2هزار پروژه بهداشتی به بهره برداری 
خواهد رسید، حاضریم هر پروژه بهداشتی و 
نیمه تمام را طبق دستور وزیر تکمیل کنیم.وی 
وضعیت بودجه و اعتبارات حوزه بهداشت را 
در ســال 1۴01 مطلوب خواند و گفت: در 
سال آینده شرایط بهتر هم خواهد شد.دکتر 
علوم  دانشگاه  غالمعلی جاودان سرپرست 
پزشــکی هرمزگان نیز با قدردانی از حسن 
اعتماد وزیر بهداشــت به وی اظهار داشت: 
باتوجه سیاست های دولت، فرصتی را برای 
خدمتگزاری دارم و به عنوان فارغ التحصیل 
این دانشــگاه، بهتر با حوزه سالمت استان 
آشنایی دارم و می توانم خدمت کنم. از طرفی 
خودم به عنوان یک مجروح جنگ تحمیلی، 
نیازهای این حوزه را هم بهتر درک می کنم. 
جاودان افــزود: برای خدمت به مناطق دور 
 دست استان وتالش برای عدالت در سالمت 
برنامه ریزی کرده ام و از مشارکت خیرین 
سالمت و سازمان ها و تعامل با نمایندگان 
و مدیران اســتانی و ملی در ارائه خدمات 
سالمت استفاده می کنم. وی تصریح کرد : 
 تکریم مردم استان و بازدید از مراکز جزو 
وظایــف مان اســت و نظــارت در ارائه 
 خدمــات را خواهیــم داشــت. توجه به 

خواسته های همکاران و ارتقای خدمات 
رفاهی همکاران مورد توجه است.جاودان 
تاکید کرد :گردشــگری سالمت واستفاده 
بیشــتر از ظرفیت بخــش خصوصی را 
 در برنامــه دارم که وزیربهداشــت نیز بر 
تحقق شان تاکید دارند. سرپرست دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان گفت :در حوزه 
مسائل آموزشی دانشــگاه که ۳00 هیئت 
 علمی داریم، نیاز به همفکری و همراهی و 
 حمایت شان دارم تا برای تعالی دانشگاه و 
پیگیری مطالبات شــان گام برداریم. وی 
تاکید کرد: بدون هیچ گرایش سیاسی آماده 
خدمترسانی هستم. جاودان افزود: دانشگاه 
بیش از سه هزار دانشجو دارد و تالش می 
کنیم که خدمات مناسبی در حوزه آموزشی 
و فرهنگی، سیاسی و رفاهی به دانشجویان 
ارائه دهیم تا باعث رشد وتعالی شان فراهم 

شود. 
*  تجلیل از خدمات دکتر فرشیدی 

   دکتر پورحسینی مدیرکل دفتر وزارتی و 
مشاور عالی وزیر بهداشت نیز گفت:دکتر 
فرشــیدی در دوران خدمتشان، خدمات 
صادقانه ای داشتند. پورحسینی افزود: در 
دوران کرونا حوزه ســالمت، محک جدی 
خورد و کادر سالمت مان مردانه در میدان 
ایســتادند و شهدای سالمت هم دادیم. وی 
گفت: مدیریت در شرایط سخت و استثنایی 
داشتیم و نمونه همکاری همه جانبه را در 
مدیریت بیماری کرونا داشتیم. پورحسینی 
افزود :ناجوانمردانه تحریم هستیم و دشمنان 
به دروغ می گویند در بهداشــت ودرمان 
ودارو تحریم نیســتیم. وی اظهار داشت : 
در دوران شیوع کرونا دانشمندان مان تولید 
واکســن را در کشور در برنامه قرار دادند و 
موفق شدند. وی گفت: دکتر فرشیدی یکی 

از مدیران موفق دانشگاه ها بودند و خواهش 
کردیم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت را 
برعهده بگیرند. وی گفت:دانشــگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان مولود انقالب بوده، اما 
رشد خوبی داشته است. پورحسینی تصریح 
کرد: دکتر جاودان کــه افتخار جانبازی را 
 هم دارند و دانشــجوی دانشــگاه و سابقه 
معاونت ها را در اســتان داشتند و در ستاد 
وزارتخانه هم موفق عمل کرده اند و رابطه 
خوبی با وزارتخانه خواهند داشت و باعث 
رشد و پیشرفت دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان می شود. وی گفت: برای انتخاب 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
هیچ مشکلی نداشتیم و همکاری استاندار، 
نمایندگان و... را  با همدلی شــاهد بودیم. 
پورحسینی تصریح کرد: دانشگاه خانه مان 
اســت و نباید آلوده  به برخی مسائل شود. 
وی بــا بیان اینکه قبل از انقالب بیماران را 
به خارج از کشــور اعزام می کردیم، اظهار 
داشت : دشمنان ایران قوی را نمی خواهند 
و رشد وتوسعه کشورمان که در دنیا زبانزد 
بوده اســت را تحمل نمــی کنند و جنگ 
های سیاسی، انتخاباتی و... داشتند و االن 
جنگ ترکیبی به راه انداختند.  پورحسینی 
گفت:از تشکیل پرونده برای دانشجویان مان 
 ناراحت می شویم. وی بابیان اینکه رشد و

 توســعه مان خــوب بوده اســت، افزود: 
شــاخص های دانشگاه های مان در بستر 
آرام  ارتقــا می یابد. پورحســینی گفت: 
دشمنان تجزیه، کشته سازی و... می خواهند، 
اما دانشگاه های مان بایدآرام باشد وبایستی 
این موضوع تببین شــود. مردم نیز خدمت 
صادقانه و بی ادعا می خواهند. خدمات در 
حوزه سالمت به مردم بسیار اثرگذار است 

وباعث رضایت مردم می شود .

دکتر حسین فرشیدی  و دکتر غالمعلی جاودان

 فرزندان هرمزگان معاون وزیر بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شدند

دکتر حسین فرشیدی  و دکتر غالمعلی جاودان

  فرزندان هرمزگان معاون وزیر بهداشت
 و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شدند



آیین نامه جدید سرمایه گذاری 
در کشور در حال تدوین است 

 گروه خبر // مدیرکل امور شــهرداری ها و دهیاری های اســتانداری 
هرمزگان گفت: آیین نامه ای جدیدی در بحث ســرمایه گذاری در کشور 
در حال تدوین اســت که نظرات ســرمایه گذاران، شــهرداران و اعضای 
شورا می تواند راه گشــای این آیین نامه باشد. صفر صادقی پور مدیرکل 
امور شهرداری ها و دهیاری های استانداری هرمزگان در نشست تخصصی 
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها و جذب سرمایه گذاران، 
اظهار داشت :  هزینه های جاری  شهرداری ها بسیار گران و سر سام آور  
شده که سبب سختی و چالشی  اداره کردن شهرهای شده است.وی افزود: 
شــهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی که مردم از بدو تولد 
با این سیستم ســر و کار دارند و این ویژگی نمایانگر ارتباط مردم با این 
نهاد اســت، در معرض انتظارات بسیاری قرار دارند.به گفته مدیرکل امور 
شهرداری ها و دهیاری های استانداری هرمزگان، شهرداری ها باید به سمت 
درآمدهای پایدار غیر دولتی ســوق پیدا کنند و با منابع پایدار درآمدی از 
ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه ها رضایت مندی مردمی 
ایجاد شود.صفر صادقی پور ادامه داد: قطعا امروز شهرداری ها نمی توانند 
بدون ظرفیت استفاده سرمایه گذار پیشرفت قابل توجهی داشته باشند.وی 
در بخش دیگری از اظهاراتش به ظرفیت های نوار ساحلی و پتانسیل های  
آن اشــاره کرد و افزود: در تالش هســتیم بهترین بهره برداری را از خط 
 نوار ســاحلی انجام و در راستای گردشگری و جذب سرمایه گذار از آن 
بهــره ببریم.مدیــرکل امــور شــهرداری ها و دهیاری های اســتانداری 
 هرمزگان،گفــت: امروز شــهرداری ها تــوان عملیــات و اجرایی تمام 
پروژه های ســرمایه گذاری را ندارند و با جذب سرمایه گذار و مشارکت 
آنها در پروژه های شــهرداری این خلع برطرف می شود و شاهد پیشرفت 
و توسعه در فضای شــهری خواهیم بود.به گزارش فارس ، صادقی پور، 
اشتراک گذاری تجربیات موفق در حوزه های شهری را امری موفق دانست 
و خاطرنشان کرد: آیین نامه ای جدیدی در بحث سرمایه گذاری در کشور در 
حال تدوین است که نظرات سرمایه گذاران حاضر در این جلسه، شهرداران 

و اعضای شورا می تواند راه گشا باشد .

اختصاص ۲۲۰۰ واحد مسکن 
به مددجویان روستایی در هرمزگان

  گروه خبر //  مدیر تامین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد استان 
هرمــزگان از اختصاص دو هزار و 200 واحد مســکن با اعتباری بالغ 
بر ۶۶0 میلیارد تومان بــه مددجویان تحت حمایت این نهاد در مناطق 
روســتایی خبر داد. اصغر گلستانی، مدیر تامین مسکن و امور ساختمان 
کمیته امداد استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشت: تامین مسکن 
و ســرپناه امن برای خانواده های نیازمند یکی از برنامه های مهم برای 
توانمند ســازی مددجویان می باشــد که درهمین راستا امسال احداث 
دو هزار و 200 واحد مســکن برای خانواده تحت حمایت این نهاد در 
مناطق روستایی اختصاص داده شده است.گلستانی افزود: این تعداد واحد 
مســکن در قالب تفاهم نامه جداگانه و مشترک فی مابین سپاه پاسداران 
 انقالب اســالمی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ســتاد اجرایی فرمان 
 امام )ره(، شــرکت نفت آفتاب، گروه صنعتی گلرنگ و موسســه خیریه

 اشرف االنبیاء با کمیته امداد منعقد شده است.وی با اشاره به اینکه زیربنای 
هر واحد مسکن 50 مترمربع می باشد، بیان کرد: برای احداث این تعداد 
مسکن بالغ بر ۶۶0 میلیارد تومان اختصاص داده شده است که مبلغ 2۶۴ 
میلیارد تومان از منابع کمیته امــداد و ۳۹۶ میلیارد تومان از هم افزایی 
سازمان در قالب تفاهم نامه تامین می شود.به گزارش ایسنا ؛ مدیر تامین 
مسکن و امور ساختمان کمیته امداد استان هرمزگان با بیان اینکه از ابتدای 
 شروع احداث تا کنون ۳۶0 واحد تکمیل و به خانواده های معزز تحویل 
 داده شــده اســت تصریح کرد:امیدواریم تا پایان شهریور ماه 1۴02 این 
واحد های مســکن احداث وبه خانواده های تحت حمایت این نهاد در 

مناطق روستایی اهدا شود .

خبر

خبری
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سرمقاله

  دســتگاه های متولی دفاع از حقوق کارگران بایستی در واقعیت 
هم مدافع حقوق کارگران باشــند و رســانه هایــی را که از حقوق 
 کارگران دفاع می کنند، مورد اتهام قرار ندهند که شما باعث می شوید
رسانه های خارجی نیز از کارگران ایرانی دفاع کنند و کارگران تجمع 
کنند و... متاسفانه این مسئوالن اوال نمی دانند که رسانه های بیگانه از 
حق و حقوق کارگران و مردم ایران در هیچ بخشــی دفاع نمی کنند و 
اتفاقا دوست دارند که دولت به امورات کارگران و رفع مشکالت شان 
نپردازد. ثانیا یکی از وظایف رســانه های داخلی حمایت و انعکاس 
مشــکالت مردم در حوزه های مختلف و بخصوص کارگران است و 
ما خود را مقصر می دانیــم که کمتر از تضییع حق کارگران گفته ایم 
و نوشــته ایم و به همین دلیل مشکالت شان در حوزه های مختلف 
از جمله بیمه، ثبات شغلی، طبقه بندی مشاغل، مسکن و.... همچنان 
 تداوم دارد و جامعــه کارگری همواره مورد بی مهــری قرار دارند. 
در اســتانی مانند هرمزگان که بدلیل شــرایط خــاص اقتصادی و 
مهاجرپذیری اش، کارگران زیادی در صنایع و بنگاه های اقتصادی، 
شرکت های خصوصی و... مشغول بکار هستند و بخشی هم بصورت 
 روزمــزد وبدون بیمه و... اشــتغال دارند، اما برخــی از آنها از اینکه 
حقوق شان ضایع می شود و مدافعی ندارند، گالیه مند هستند که نشان 
می دهد دستگاه های متولی دفاع از حقوق کارگران در ادوار مختلف 
بخوبی انجام وظیفه نکرده اند که نارضایتی در جامعه کارگری همچنان 
وجود دارد. متولیان مربوطه بایستی بصورت محسوس و نامحسوس 
شرایط کار و دستمزد وبیمه کارگران را زیر ذره بین داشته باشند تا حقی 
از جامعه کارگران ضایع نشود. از طرفی دیگر نظارت های الزم بایستی 
وجود داشته باشد تا فساد و رانتی در این حوزه ها وجود نداشته باشد 
و حقی از کارگران ضایع نشود. برخی از بنگاه های اقتصادی فعال در 
هرمزگان که هزاران کارگر فعال دارند، اما در برخی بخش ها حقوق 
کارگران رعایت نمی شود که بایستی نظارت های الزم صورت گیرد. 
طرح طبقه بندی مشاغل که بایستی برای کارگران اجرایی شود، اما در 
برخی صنایع وشرکت ها و... اجرایی نشده است که نیاز است متولیان 
مربوطه بر اجرای آن نظارت داشــته باشند تا حقی از کارگران ضایع 
نشود. همچنین موضوع مسکن کارگران هم بایستی مدنظر قرار گیرد و 
در حال حاضر که طرح نهضت ملی مسکن درحال اجراست، ضرورت 
دارد که مســئوالن مربوطه به گونه ای برنامــه ریزی کنند تا جامعه 
کارگری در قالب این طرح خانه دار شوند و این دغدغه شان برطرف 
 شــود. درصورتی که برای خانه دار شــدن کارگران توسط صنایع و
بنگاه های اقتصادی فعال در هرمزگان در قالب این طرح برنامه ریزی 
شود، بخش زیادی از مشکالت مسکن این قشر برطرف می شود. در 
یک کالم متولیان مربوطه بایستی برای رفع مشکالت جامعه کارگری 

استان اقدامات اثربخشی را داشته باشند .
  علی زارعی

از حقوق کارگران دفاع کنید

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با تاکید بر 
اینکه مسائل مالی شهرداری ها با استفاده از 
روش های نوین تامین مالی قابل حل اســت 
گفت: ۱۱۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان 

حمل و نقل شهری تخصیص یافت . 
   مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان در دومین نشست 
کشــوری مدیران کل دفاتر امور شــهری و شوراهای 
استانداری های سراسر کشــور که در هتل هرمز برگزار 

شــد با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت زیست شهری یک 
تکلیف است، اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری ها 
با بحران های زیادی به ویژه بحران مالی مواجه هستند و 
به علت برخی اعمال نفوذها ساختار شهرداری ها سنگین 
شده و بیشــتر بودجه صرف تامین حقوق و هزینه های 
جاری می شود.وی افزود: همین علت سبب شده فرصت 
کمتری برای توسعه و تعریف پروژه های عمرانی وجود 
داشــته باشــد از این رو نیازمند تغییر ساختار و رفتن 
به ســراغ روش های نوین تامین مالی و جذب سرمایه 
هستیم.استاندار هرمزگان با اشاره به طرح مناطق عاری 
از مجوز در راستای تسهیل ســرمایه گذاری در استان 
گفت: در اســتان هرمزگان برای تسهیل جذب سرمایه، 
مناطقی را به عنوان نواحی عاری از مجوز معرفی کرده ایم 
و با تهیه کیف ســرمایه گذاری مشــوق های الزم برای 
ترغیب ســرمایه گذاران در آن قرار داده شده است که 
در نهایت چند شهر از جمله شهر فوالد، نساجی، شیشه 
و.. طراحی شده اســت. وی تصریح کرد: این طرح در 
شهرداری بندرعباس هم اجرایی می شود تا زمینه جذب 
سرمایه گذار در طرح های شهرداری فراهم شود.دوستی 
با اشاره به اینکه استانداران برای انجام فعالیت های توسعه 

اختیارات الزم  را در اختیار دارند گفت: استانداران 7۶ 
اختیار ویژه در حوزه های مختلف دارند که می توانند از 
آن برای افزایش بهره وری و رشد و توسعه استفاده کنند، 
تجمیع این اختیارات می تواند به عرضه بهتر ظرفیت ها 
و جذب ســرمایه گذار منجر شود.وی با تاکید بر اینکه 
شعار دولت سیزدهم عدالت محوری و مردمی بودن است 
گفت: در این خصوص تمرکز بر بازآفرینی محیط شهری 
و محالت حاشــیه ای مهم ترین کار است که برای آن دو 
طرح بازگشایی معابر و بهســازی و سند دار کردن این 

بافت ها در دست انجام است.
  نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: برخی از 
مناطق حاشیه شهر به نسبت برخی روستاهای با جمعیت 
پایین هم امکانات کمتری دارند که بیانگر مظلومیت این 
مناطق اســت به همین منظور در حوزه سند دار کردن 
منازل تاکنون 12 هزار و 500 ســند صادر شده است.

وی ادامه داد: باید نقشــمان در طرح های کالن ملی را 
پیدا کنیم حوزه نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین این 
حوزه ها است که با اجرای آن در بافت شهری و محالت 
پیرامونی از منافع آن بهره مند شویم.دوســتی با تاکید بر 
لزوم اهتمام در نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: امسال 

از محل تبصــره 18 حدود 110 میلیــارد تومان برای 
نوسازی خودروهای شهری تخصیص یافت، معتقدیم با 
بهبود محیط شهری و فراهم نمودن زیرساخت ها می توان 
ســرمایه اجتماعی را افزایش داد. وی افزود: رسانه های 
معاند به دنبال پمپاژ اخبار منفی و ایجاد ناامیدی و القای 
ناکارآمدی مسئوالن نظام به مردم هستند که در این زمینه 
وظیفه داریم با اجرای درست کارها اثرات فعالیت دشمن 
را کم کنیم. اســتاندار هرمزگان با اشاره به ارتقای ده ها 
برابری شاخص ها در استان هرمزگان به نسبت پیش از 
انقالب اسالمی گفت: در حوزه برق، آب، گاز، آموزش 
و بهداشت و بسیاری از زیرساخت های دیگر تحوالت 
انقالب اسالمی با رژیم سابق قابل قیاس نیست و افزایش 
چند ده برابری داشته و این مسائل باید برای مردم تبیین 
شــود . به گزارش  تســنیم ؛ وی ادامه داد: برای بهبود 
وضعیت زیست شهری باید تحول جدی با فهم مشترک 
صورت گیرد، در همین راســتا یک اپلیکیشن تهیه شده 
که در آن مردم عکس مشــکالت شهری را در آن قرار 
می دهند و مســئوالن مرتبط موظف هستند پس از رفع 
مشکل، عکس رفع مشــکل را در این اپلیکیشن برای 

رویت مردم قرار دهند . 

استاندار هرمزگان خبر داد

اختصاص ۱۱۰ میلیارد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری 

  

گروه خبــر // مهدی نوبانی گفت: 
شــهرداری ها  پایدار  درآمد های 
پایین است و از سوی دیگر مردم 
دارند  از شهرداری  انتظار خدمات 
و گستردگی وسعت شهرها سبب 
شده تا با درآمد اندکی که داریم، 
کارهای  و  توســعه ای  پروژه های 

انجام شده، کمتر به چشم بیاید . 
 مهدی نوبانــی شــهردار بندرعباس در 
نشســت تخصصی شناسایی فرصت های 
ســرمایه گذاری شــهرداری ها و جذب 
ســرمایه گذاران در زمینه توسعه شهری 
اظهار کرد: نیاز اصلی  همه شــهرداری ها 
در شرایط حاضر، جذب سرمایه گذار برای 
انجام پروژه های توسعه ای است.وی افزود: 
با مشکالت عدیده ای روبرو  شهرداری ها 
هســتند و بخصوص در بندرعباس بدلیل 

شرایط خاص آب و هوایی، عمال ساخت و 
سازها در فصول و ماههای خاصی صورت 
می گیــرد و در دیگر ماههای گرم ســال، 
عمال رکود در ســاخت  و سازها را شاهد 
هســتیم که از میزان درآمدهای شهرداری 
می کاهد.شهردار بندرعباس با بیان این که 
درآمد های پایدار شهرداری ها پایین است 
و از ســوی دیگر مردم انتظار خدمات از 
شهرداری دارند و گستردگی وسعت شهرها 
ســبب شــده تا با درآمد اندکی که داریم، 
پروژه های توسعه ای و کارهای انجام شده، 

کمتر به چشم بیاید.
  نوبانــی در همین زمینه افــزود: مانند 
 اینکه اگــر یک روز زباله های شــهری 
جمع آوری نشود مشکالت متعددی برای 
بخش های مختلف شــهر رخ می دهد اما 
همین جمع آوری بــه موقع زباله ها بدلیل 

انجام مســتمر آن، کمتر به چشم می آید.
وی با اشــاره به این که شهر موجود زنده 
 است و هیچ فعالیتی در شهر خوابیده نیست، 
عنوان داشــت: با توجه بــه درآمد پایین 
شهرداری ها نیاز به سرمایه گذاری  اهمیتی 
دوچندان یافته اســت و برای تسهیل این 
امر، در بحث سرمایه گذاری تمام مجوزها 
برای سرمایه گذار واقعی با کمک شهرداری 
 اخذ می شــود تا ســرمایه گذار بتواند با 
راحتی و آرامش بیشــتری بر روی محور 

سرمایه گذاری خود متمرکز شود.
شــهردار بندرعباس در بخش دیگری از 
اظهاراتش از ساحل به عنوان بهرین نقطه 
برای گردشگری یاد کرد و بیان داشت: ما با 
مشکل حریم ۶0 متری دریا مواجه هستیم 
که به همین منظور بخشی از خدمات که در 
کنار دریا الزم است، وجود ندارد. در بحث 

زیبا سازی فضای شهری نیز فعالیت های 
زیادی انجام شده است که فضاسازی برای 
بازی کودکان و نوجوانان از جمله آن است 
و البته کارهای زیادی تا رساندن وضعیت 
بــه رضایتمندی مردم باقی مانده اســت.

به گزارش فــارس ، نوبانی درباره تعریف 
جامع برای سرمایه گذاری نیز گفت: جهت 
سرمایه گذاری باید به سمت بازی برد - 
برد باشد و امنیت و آرامش سرمایه گذار 

تامین شود .

شهردار بندرعباس :

درآمد پایین شهرداری ها نیاز به سرمایه گذاری  را دوچندان کرده است 

پشت پرده سیاست 

  
انعکاس

خبر آنالین مدعی شد: بهادری جهرمی سخنگوی دولت بیان کرد: برای 
دولت مثــل آب خوردن بود که از همان روزهــای اول اجازه دهد تا 
نیروی انتظامی از گلوله های جنگی اســتفاده کند و هر کسی را که  به 
خیابان آمد، بزند و این طور مردم بترســند و از خانه خارج نشوند؛ اما 
این دولت هرگز چنین کاری نمی کند؛ چون معترضان را بچه و خانواده 
خود می داند. بخش زیادی از اعتراضات امروز نتیجه سیاست های غلط 

اقتصادی، حکمرانی و سیاسی دولت قبل بوده است.
 عصر ایران مدعی شد : امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
با اشــاره به ناآرامی های اخیر گفت: اگر امروز نیز آن گونه که جامعه 
انقالبی توقع دارند با این مگســان برخورد نمی شود اراده رهبر معظم 
انقالب است اما روزی که ایشان فرمان برخورد صادر کند به طور قطع 

آن ها هیچ جایی در کشور نخواهند داشت.
 انتخاب نوشت : نیلوفر مردانی اسکیت باز که حضور بدون حجابش در 
زمان دریافت مدال در مســابقات آزاد ترکیه حاشیه ساز شد با انتشار 
ویدئویی در صفحه شــخصی خود گفت: حضور او در مسابقات ترکیه 
با هزینه شــخصی خودش بود و با هدف کسب جایزه هزار دالری آن 
شرکت کرد  که بالفاصله بعد از اتمام مسابقات باید برای تحویل مدال 
روی سکو می رفت  و طبق قوانین باید کاله خود را برمی داشت  و در 
این حین متوجه افتادن اسکارف ورزشی خود نشد. مردانی گفت: »از 
مردم و هم رشته ای هایم بابت اخبار بدی که به وجود آمده و ایجاد تشنج 

معذرت خواهی می کنم.«
 آخرین نیوز نوشــت : مجید نوری فرزند حمید نوری زندانی ایرانی در 
بند سوئد می گوید، نگران شرایط جسمی و روحی پدرم در زندان سوئد 
 هستیم زیرا او سه سال اســت که در انفرادی به سر می برد و شکنجه 
می شــود. مجید نوری درباره شــرایط حمید نوری در زندان افزود: 
متاســفانه مســئوالن زندان بدون در نظر گرفتن حکم قاضی به ادامه 
محدودیت ها اقدام کردند و پدرم همچنان در انفرادی به ســر می برد و 
امکان مالقات و تماس با خانواده را ندارد و اطالعات به صورت خیلی 

جزئی و با تاخیر به او داده می شود.
انتقاد یک فعال سیاسی از  قالیباف

علی مهدیان، فعال سیاســی در یادداشــتی خطاب به قالیباف نوشــت : 
در انتخابات هشــتاد و چهار که اون طور قیافــه عوض کردی و خودت 
 هم بعدها متوجه شــدی این راهش نیســت، در 88 آن طور و... چه کار 
می کنی انصافا؟ این همه خطا چرا واقعا؟ شما متوجه این نکته نیستی که 
سخن از »آغاز حکمرانی نو« معنایش این است که معتقدید این دولت در این 
یک سال مسیر دولت قبل را رفته؟ واقعا این طور بوده؟ شما متوجه هستید که 
معنای این جمله در این مقطع یعنی دادن این پیام که فشارها موثر واقع شده؟ 
و این پیامش به دشمن این است که بیشتر فشار بیاور؟راهبرد گفتمانی رهبری 
را اصال متوجه شدید که گفت علت این حوادث رشد و جهش ایران بود؟ این 
راهبردی که شما در چندین سخنرانی دارید دنبال می کنید معنایش این نیست 
که علت این حوادث، ضعف های مسئوالن و نظام بوده است . حرف از تغییر 
می خواهید بزنید، بسم ا...، الاقل به سیاق رهبری بگویید. به سیاق بیانیه گام 
 دوم بگویید. نگذارید خدای نکرده احساس شود برای نقد دولت و بحث ها و 

رقابت های سیاسی حرفی می زنید .

تحلیل پرویز امینی درباره  ریشه  های نا آرامی ها  
پرویز امینی جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت وگوبا فرهیختگان 
 به تحلیل ریشــه حــوادث اخیر در کشــور پرداخته کــه در ادامه 
بخــش های مهم آن را مــی خوانید: *اتفاقی مثــل آبان ۹8 خیلی 
تکان دهنده و تلخ اســت.  باید تأمل برانگیز می شــد باید می توانست 
این پرســش را ایجاد کند که ما کجــای کار را خطا کردیم و کجای 
راه را اشــتباه آمدیم؟ به نظر من حتی ســوالش خیلی جدی شــکل 
نگرفت.*اکنون ســطح خشــونت خیلی باالست و فقط هم خشونت 
باال نیســت، بلکه از نظر کیفیت هم خشونت خیلی عریانی است. ما 
همدلی های اجتماعی را از هم دریغ می کنیم. یعنی اگر کسی از نیروی 
پلیس یا بســیج یا حافظان امنیت به شهادت می رسد، طیفی که طیف 
معترض است، احساس همدلی کمتری دارند. پدیده هایی مثل آن چه 
برای آرمان علی وردی اتفاق افتاد خشــونت های بسیار عریانی است 
که محصول شورش اســت؛ جایی که دیگر عقل چندان کار نمی کند 
و محاســبات اخالقی کارکردی ندارد. * نارضایتی هایی وجود دارد 
و حاال این ظرفیتی شــد که خشم و نفرت بدون ضابطه و محاسبات 
عقالنی ظهور کند و به شــکل مخرب و خشــونت های عریانی بروز 
کند. در واقع مرگ مهســا امینی با آن چه اتفاق افتاده تناسب ندارد، 
اما مرگ او در حکم آن فریادی اســت که شما در کوهستان می زنید 
و بهمن ســرازیر می شــود.* یکی، دو ماه قبل وقتی ماجرای خانمی 
پیــش آمد که جلوی ون را گرفت و گفت: »دخترم مریض اســت«، 
التهاب اجتماعی را شاهد بودیم. این موضوع به شما نشان می دهد بر 
ســر پیش بردن چیزی به نام »گشت ارشاد« مناقشه دیده می شود. از 
نظــر اجتماعی نوعی اکراه و نگاه منفی دراین باره وجود دارد. بعد هم 
می گویید: »اصال اراده ای برای گشت ارشاد نبوده است و ما پنج یا 10 
ون داشته ایم.« معنای این حرف این است که فقط بدنامی و هزینه اش 
را می پرداختید، درحالی که به غیر از این که  هنجاری خوب یا بد است، 
به لحاظ امکانی هم غیرممکن بوده است. * ماجرای دانشگاه شریف، 
یکی از خطاهای دستگاه امنیتی بود. مسائلی که در این دانشگاه پشت 
سر و بعدش رخ داد و حسی که استادان دانشگاه پیدا کردند خیلی موثر 
بود. به طور مثال طرف حساب کردن چهره های مشهور و سلبریتی ها 
جزو خطاهای ما به شمار می رود، همچنین می توان به ماجرای زاهدان 
اشاره کرد که خودشان معترف هستند در آن خطاهایی مرتکب شدند 
و درنهایت فرمانده نیروی انتظامی را تغییر دادند. همچنین می شود از 
ماجرای نازی آباد نام برد که خطا بود.* در بحث های کوتاه مدت باید 
سیاست های عادی ســازی درپیش بگیریم تا وضعیت خاصی که در 
این 50 روز طی کردیم به وضعیت عادی و روال معقول تبدیل شــود. 
مسائلی که این عادی ســازی را مخدوش می کند از دستورکار خارج 
کنیم، مثال بعضی از بازداشت هایی که انجام می شود به نظرم ضدخصلت 
عادی سازی و امنیتی زدایی است.* ماجراهایی مانند »سیسمونی گیت« 
را نباید دست کم گرفت. آثار تخریبی، احساس تبعیض و تقسیم جامعه 
به »ما« و »آن ها« را باید جدی دید   یا در واکنش به سفر پسر یکی 
از معاونان وزیر دولت اعالم شــد رئیس جمهور تاکید کرده اگر پسر 
مــی رود، پدر هم باید برود. در ادامه مردم دیدند پســر معاون بانوان 
رئیس جمهور در خارج از کشور زندگی و فعالیت می کند. این اتفاقات 

آثار تخریبی بسیار زیادی دارد ./خراسان

گروه خبر // مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان گفت: ۳۹ هزار 
و ۹۵ جوان هرمزگانی در طرح »شوق رویش« در راستای غنی سازی 

اوقات فراغت شرکت کردند .
   مختار سلحشور در این خصوص اظهار داشت: این طرح تابستانی توسط معاونت 
امــور جوانان جمعیت هالل احمر هرمزگان با هــدف برنامه ریزی برای کالس های 
آموزشــی، فرهنگی و با رویکردهای مهارت افزایی، توانمندی و غنی سازی اوقات 

فراغت نوجوانان و جوانان در تابســتان 1۴01 برگزار شــد.وی افزود: برنامه های 
متنوع فرهنگی، ورزشی، امدادی و عام المنفعه در قالب طرح ملی شوق رویش برگزار 
شــده است و ۹0 کانون جوانان، دانشــجویی، طالب و روستایی در آن ها مشارکت 
داشته اند. به گزارش ایرنا ؛ مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان تصریح کرد: طرح 
تابســتانی )شوق رویش( به دلیل پیشگیری از گسترش بیماری کووید1۹ با رعایت 

دستورکارهای بهداشتی توسط کانون های ذکر شده اجرایی شد .

شرکت  ۳۹ هزار 
جوان هرمزگانی 
در طرح »شوق رویش« 

  

گروه خبر // پیرو مصوبات ســفر اســتاندار 
هرمزگان به جزیره ابوموسی و تاکید بر تسهیل 
تردد دریایی شهروندان این جزیره، اولین خط 
دریایی مسافربری بندرعباس- ابوموسی در 

اسکله شهید حقانی افتتاح و آغاز به کار کرد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ طی مراسمی با حضور 
مهندس مهدی دوستی، اولین خط دریایی مسافربری 
بندرعباس- ابوموسی در اسکله شهید حقانی افتتاح 
و آغاز به کار کرد.مهندس مهدی دوستی استاندار 
هرمــزگان، در حاشــیه این آیین گفــت: وظیفه 
داریم تردد به جای جای کشــور را تسهیل کنیم و 
پایدار ســازی خط هوایی تردد به جزیره ابوموسی 
تاکید کرد. وی تصریح کرد: خــط دریایی تردد به 
جزیره ابوموســی از امروز برای اولین بار با بیش 
از 100 مســافر آغاز به کار کرد که این امر تاثیر 

بسزایی در تســهیل عبور و مرور مردم این جزیره 
خواهد داشت. 

  استاندار هرمزگان با اشــاره به چشم انداز استان 
در توســعه گردشــگری تصریح کــرد: این خط 
مسافربری دریایی در حال حاضر 2 نوبت در هفته 
سرویس دهی خواهد داشت اما برنامه داریم که این 
خط توسعه پیدا کند چرا که می تواند در فعال سازی 
گردشگری جزیره ابوموسی نقش آفرین باشد. گفتنی 
است شناور دریایی کالس یک با ظرفیت 158 نفر 
مسافر و پنج تُن بار برای خدمات دهی در این مسیر 
در نظر گرفته شده است که در روزهای یکشنبه و 
پنج شنبه مسافران بندرعباس را به مقصد ابوموسی 
و بالعکس جابه جا خواهد کرد .این شــناورصبح 
پنجشنبه با 1۳0 مسافر اولین سرویس خود به مقصد 

جزیره ابوموسی را انجام داد .

با حضور استاندار هرمزگان ؛ 

اولین خط تردد دریایی بندرعباس-ابوموسی آغاز به کار کرد 

گروه خبر // رییس کل دادگســتری هرمزگان 
گفت: کیفرخواســت تمامی بازداشت شدگان 
حوادث اخیر در اســتان صادر شده و نخستین 
جلسه دادگاه به زودی )پنجشنبه هفته آینده( 

برگزار می شود . 
    مجتبــی قهرمانی در جمع خبرنــگاران افزود: 
هــم اکنون 1۳ نفر در ارتباط بــا این حوادث در 
بازداشــت بوده و بقیه با قرارهای مناسب تا زمان 
رسیدگی به پرونده آزاد هستند.وی تاکید کرد: هیچ 

دانش آموز و دانشجویی در استان بازداشت نیست 
و تعــداد کل افرادی که در کانون اصالح و تربیت 
استان هســتند کمتر از 20 نفر است که مرتکب 
جرائم دیگری مانند قتل، نزاع و سرقت شده اند و 
هیچ ارتباطی با جریانات اخیر ندارند.  به گزارش 
ایرنا ؛ رئیس کل دادگســتری استان پیش از این 
)20مهرماه( تعداد بازداشت شدگان حوادث اخیر 
در استان را ۶5 نفر اعالم کرده بود که به گفته وی 

بعد از آن نیز افزایش چندانی نداشته است .

رئیس کل دادگستری هرمزگان :         

کیفرخواست دستگیرشدگان ناامنی های اخیر هرمزگان صادر شد
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حسن سیالوی سرویس استان ها // استاندار 
خوزســتان گفت: باید با روش و ابزار نوین به 
آموزش و انتقال فرهنگ دفاع مقدس و راه و 

رسم شهدا به نسل جدید بپردازیم . 
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان در 

چهل وسومین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس خوزستان با بیان 
اینکه خوزستان پایتخت دفاع مقدس است تاکید 
کرد: طبیعی اســت کنگره ای که در پایتخت دفاع 
مقدس برگزار می شود باید ملی باشد چراکه کنگره 
ملی اثر فرهنگی خود را در ســطح کشور خواهد 

گذاشت.
  او بــا بیان اینکه مقام معظم رهبری نســبت به 
بزرگداشت یاد شــهدا توجه  ویژه ای دارند اظهار 

کرد: برای نسل جدید که شناختی از دفاع مقدس 
و آثار این دوره ندارند با برگزاری کنگره می توانیم 
این خألها را پر کنیم. بنابراین باید عالوه بر روش 
مدیریت کنگره ادامه راه و منش شــهدا را هم در 
نظر داشته باشیم.وی ادامه داد: اهداف کنگره باید 
به گونه ای باشــد که آثار آن را در ابعاد گوناگون 
جامعه مشاهده کنیم زیرا برگزاری کنگره پایان کار 
نیست بلکه آغاز کار است.خلیلیان با تاکید بر اینکه 
کمیته هایی که تشکیل می شوند باید دائمی باشند 

و اقدامات و کارهایی که منتشر می شوند نیز باید 
ماندگاری داشته باشند توضیح داد: به عنوان مثال 
در حوزه ساخت فیلم باید آثار فاخری منتشر شود 
که در ذهن مخاطب اثر بگذارد و در شخص تحول 
ایجاد کند. او افزود: باید بر ســناریو و کارگردانی 
فیلم توجه ویژه ای داشــت و بر موضوع فیلم در 
حوزه دفاع مقدس تمرکز بیشتری داشت تا ماندگار 
برگزاری  شود.استاندار خوزســتان معتقد است: 
کنگره حوزه های دفاع مقدس باید عالوه بر استفاده 

از ظرفیت های مختلف استان اعتباراتی نیز در قالب 
بودجه به استان اختصاص داده شود که به حضور و 

سازماندهی هر چه بیشتر کار کمک کند.
  وی با تاکید بر اینکه باید با روشی ورود کنیم که 
جوان، نوجوان و حتی کودک امروزی بیشتر به آن 
تمایل دارد اظهار کرد: در تهیه کارتون برای کودکان 
و به صورت کلی محتوای آموزشی خیلی کم کار 
شده و اگر هم کار شده خیلی خوب نیست.خلیلیان 
با بیان اینکه دشمن در اجرای اهداف خود ناتوان 
است متذکر شد: تنها باید مراقبت کنیم که دشمن 

طراحی خود را پیچیده نکند.
  استاندار خوزستان گفت: مطمئن هستم به همت 
مسؤوالن ملی و استانی کنگره ای اثرگذار و ماندگار 

خواهیم داشت .

استاندار خوزستان :

فرهنگ دفاع مقدس را با ابزار نوین به نسل جدید انتقال دهیم
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علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
استاندار یزد گفت: خوشبختانه شرکت های 
دانش بنیان اســتان یزد به ســمت و سوی 
موفقیــت در حال حرکت هســتند اما باید 
مدیریت بصورت متمرکز و همراه با سند یزد 

نوین برنامه ریزی شود . 
   به گــزارش خبرنگار دریا  ، مهران فاطمی در 
نشست ســتاد نوآوری ،فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان استان یزد ، افزود: در شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی نیز طرح ها مطرح شود 
تا همکاری بخش خصوصی با این مجموعه ها 
شــکل گرفته و بخش اداری نیز در جریان قرار 
گیرند .وی ادامه داد: مســئله علم و فناوری در 
شهرســتان ها نیز یک اولویت مهم است ونباید 
شهرســتان ها مغفول واقع شوند و هر چند بخش 
عمده ای از جریانات  در مراکز اســتان ها است 
نباید شهرستان ها را فراموش کنیم.استاندار  ولی 
یزد افزود: حتما یک نهاد  تسهیل گر و پیگیر باید 
در شهرســتان ها تشکیل شود و به طور خاص از 
پارک علم و فناوری تقاضا دارم که در این زمینه  
اقدام کند.فاطمی اظهار داشت : به عنوان یک کار 
جهادی، از شــرکت های دانش بنیان استان یزد 
تقاضا دارم تا نســبت به حمایت از استعدادهای  
شهرستان خود کمک کنند و دست این استعدادهای 
برتر محروم مانده بخاطر موقعیت جغرافیایی را نیز 
بگیرند و این مســئولیت را از دانشگاه ها و پارک 

فناوری و شرکت های دانش بنیان تقاضا داریم.
استاندار یزد ادامه داد: چرا نباید در اردکان ، میبد 
وبافق مجموعه قوی فناوری باشد و البته بخش 
کشاورزی مروست و خاتم و دیگر شهرستان ها 
نیز پتانسیل زیادی دارند و حتما باید نخبگان این 

شهرستان ها هم  دیده شوند.فاطمی گفت: تامین 
منابع انســانی و فروش محصــول  به عنوان دو 
نکته اساسی اســت که در  طرح های ارائه شده 
این نشســت برنامه ریزی شده  و مورد حمایت 
خواهــد بود؛ البته در این زمینه نیاز به هم افزایی 
ادارات و دســتگاه های مرتبط است.استاندار یزد 
در بخش دیگری از ســخنان خــود در رابطه با 
هفته پژوهش گفت: در این بخش باید مسئولیت 
 افراد مشــخص شــود و بخصوص تبلیغات و 
اطالع رسانی که بخش مستقل می خواهد و نقش 
هر یک از دستگاه ها کامال مشخص شود.وی ادامه 
داد: هفته پژوهــش ویترین ارائه همه خدمات و 
زحماتی اســت  که در این حوزه شکل گرفته و 
باید همه تالش و فعالیت دستگاه های اداری در 

این زمینه انجام شود.
  فاطمی اظهار داشــت: مصوبات این جلسات 
حتما پیگیری و رصد شود و حتما یکی از موارد 
تقدیر و تشــکر باید اجرایی شدن این مصوبات 
باشد ودســتگاه هایی که نسبت به مصوبات ستاد 

نوآوری اســتان ساعی بوده اند، مورد تقدیر قرار 
خواهد گرفت.

  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان یزد نیز در این 
نشســت گفت: طرح مهارت یار در این دانشگاه 
اجرا خواهد شد و در این طرح دانشجویان عالوه 
بر دروس علمی، در محیط صنعت و اصناف نیز 
حضور خواهند یافت و بخصوص رشــته های 
مهارتی در کارگاه های معین حضور پیدا می کنند.

محمد رضا دهقانی اشــکذری اظهار داشــت: 
خروجــی این طرح باعث خواهد شــد تا دیگر 
۳0 هزار فارغ التحصیل بیکار نداشته باشیم و در 
کنار دروس علمی ، دانشجویان با صنعت و حرفه 
نیز همراه خواهند شد وفارغ التحصیلی به صورت 
تخصصی و با شــرط استخدام وشغل خواهد بود 
و دانشــجویان با فضای کار بیگانه نخواهند بود 
 و همراه بــا دروس علمی ، مباحث عملی را نیز 
 فرا خواهنــد گرفت .در این نشســت در مورد 
برنامه های هفته پژوهش نیز گزارشــی ارائه و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد .

استانداریزد : 

مدیریت شرکت های دانش بنیان یزد متمرکز شود

ســید ابوالحســن جعفری سرویس اســتان ها // 
و مدیــرکل گمرک  اســتان  ناظر گمــرکات 
 بوشهر از از اســتقرار دو قالده سگ موادیاب 
مواد مخدر و همچنین اختصاص دو مجوز ویژه 
گمرکی به گمرک دیر به عنوان مهمترین پایانه 
صادراتی و ترانزیتی کاال از کشورمان به کشور 

قطر خبر داد . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی سلیمانی از اهتمام 
ویــژه گمرک ایران جهت مبــارزه با قاچاق مواد 
مخدر اشــاره کرد و اظهارداشت: در همین راستا 
دو قالده سگ موادیاب به منظور مقابله با قاچاق 
انواع مواد مخدر و همچنین بازرسی از محموله های 
صادراتی، وارداتی وترانزیتی در گمرک دیر مستقر 

شده است. 
وی با تاکید براینکه تالش گمرک در جهت تقویت 
امنیت محیط کسب و کار و تجارت در استان است، 
افزود: با توجه به اینکه که داشــتن سرعت عمل 
در ترانزیت و صادرات کاال بســیار حایز اهمیت 
می باشد، استقرار ســگ های موادیاب و بررسی 
کاالهای مستقر در گمرک ضمن افزایش ضریب 
امنیت و مقابله با قاچاق مواد مخدر، تســهیل در 
تجارت را به همراه خواهد داشت. ناظر گمرکات 
اســتان و مدیرکل گمرک بوشــهر به اخذ مجوز 
رویه های گمرکی "ترانزیت خارجی مبدأ" و رویه 
" کارنه تیــر ورودی )بین راهی( " به گمرک دیر 
اشاره کرد و گفت: رویه گمرکی کارنه تیر سندی 
است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی کاال در 

کشور مبدا صادر می شود و به موجب آن کاال در 
وســیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاک 
کشورهای بین راه عبور می کند و تا مقصد نیازی 
به انجام تشــریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در 
مرزهای ورودی و خروجی این کشــورها طبق 
قوانین داخلی آن ها نخواهد داشــت. ســلیمانی 
اضافه کرد: رویه ترانزیت خارجی مبدأ نیز رویه ای 
گمرکی است که بر اساس آن کاال به منظور خروج 
از قلمرو گمرکی از یــک گمرک مجاز وارد و از 
گمرک مجاز دیگر تحت نظارتهاتی گمرکی خارج 
می شــود که این امر موجب تسهیل و تسریع در 
فرآیند ترانزیت کاال در گمرک دیر خواهد شــد. 
وی تصریح کــرد: از این پس فعاالن اقتصادی و 
متقاضیان ترانزیت خارجی از گمرک دیر دیگر نیاز 
به مراجعه به گمرک بوشــهر ندارند و می توانند به 
صورت مستقیم نسبت به ترانزیت کاالی خود از 
طریق گمرک بندر دیر اقدام نمایند.ناظر گمرکات 
اســتان و مدیرکل گمرک بوشهر خاطرنشان کرد: 
اخذ مجوزهای یاد شــده عالوه بــر ارز آوری و 
تســهیل در تجــارت و بازرگانی موجب کاهش 
هزینه ها و توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصاد در 

این منطقه را فراهم خواهد کرد.
  سلیمانی یادآور شد: بندر دیر به واسطه موقعیت 
مکانی در بین بنادر ایرانی حوزه خلیج فارس از 
کمترین فاصله با بندر الرویس کشور قطر برخوردار 
است که این موضوع منجر به افزایش صادارت از 

این گمرک به کشور قطر شده است .

مدیرکل گمرک بوشهر خبر داد

استقرار سگ های موادیاب
 در مهمترین پایانه صادراتی به قطر

نماینده اهواز : 

میزان اشتغال نیروهای بومی
 با میزان تولید در خوزستان همخوانی ندارد

حسن سیالوی سرویس استان ها //  نماینده 
اهواز معتقد است میزان اشتغال نیروهای 
بومی با میــزان تولید در خوزســتان 

همخوانی ندارد . 
  مجتبی یوســفی در خصوص نشست با 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، اظهار کرد: حدود 1۹ میلیون تن 
مواد اولیه در 21 پتروشیمی خوزستان تولید 
می شود اما متاسفانه تنها به میزان ظرفیت 
150هزار نفر اشــتغالزایی در این اســتان 
صورت گرفته است.وی با تاکید بر توسعه 
پتروشیمی ها، منافع استان خوزستان مربوط 
به کل کشــور عنوان کرد و افزود: توسعه 
صنایع پتروشــیمی باعث اقتدار کشور و 
تامین نیاز داخلی است ولی نیرو متخصص 
بومی استان ســهم آنچنانی از اشتغال آن 
ندارد.نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون 
در مجلس شــورای اسالمی با انتقاد زمان 
برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی در خوزستان، ادامه داد: برگزاری 
شورای گفتگو توسط استانداری خوزستان 
در اواســط هفته، نشان می دهد مسئوالن 
نمی خواهند نماینده های استان در جلسات 
حضور داشته باشند، چون به طور معمول 
صحن مجلس وسط هفته برگزار می شود 
و امکان حضور نمایندگان در شورا وجود 
ندارد.یوســفی در ادامه مطلب فوق وعده 
داد: اگر شــورای گفتگو آخر هفته برگزار 

شــود قول شرکت در تمام جلسات را می 
 دهم.وی بیان کرد: مالیات هایی که بعد از 
دستگاه های پســت و کارت یا کارتخوان 
 بود را یکسال دوباره تمدید کردیم با زحمت 
 آقای پور ابراهیمی و رئیس  امور مالیاتی کشور 
سامانه های فروش یا پایانه های فروشی 
 که باید بــرای ۶ تا 8 میلیون صنوف اجرا 
می شــد این را هم یــک فوریتی اش را 
مصوب کردیم که با تاخیر حدود ۶ تا 7 ماه 
برای 1۴02 اجرا شود که به صنوف فشار 
وارد نشود.عضو مجمع نمایندگان خوزستان 
 گفــت: استفســاریه ای در مجلس ثبت 
کرده ام بند ب ماده 15۹ که نزدیک به چهل 
هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی کشور را 
کاهش داد.وی یادآور شد: یک پتروشیمی 
10 سال پیش احداث شد و االن که معافیت 
مالیاتی آن تمام شده، باید مالیات پرداخت 
 کند؛ معافیت 20 ســاله پرداخت مالیات، 
بی شک متاثر از اعمال نفوذ است.یوسفی 
تاکید کرد: نمایندگان تــالش کنند قانون 
مالیات اصالح شــود چــون این به ضرر 
تمام اســتان ها باالخص استان محرومی 
است که شرکت ها و صنایع در آن حضور 
دارند و االن درآمد مالیاتی نیز کاهش پیدا 
کرده است.نماینده اهواز با بیان اینکه درآمد 
خوزستان 2۴ هزار میلیارد تومان بوده است، 
گفت: مازاد وصول در آمدهای مالیانی برای 

توسعه زیرساخت های استان هزینه شود؛ 
یعنی این 2۴هزار میلیــارد تومان وصول 
مالیاتی استان خوزستان در 1۴01 نسبت به 
1۳هزار میلیارد تومان 1۴00یعنی هیچ وقت 
وصول نمی شود که ظلم به خوزستان است.
وی افزود: از سال ۹۳،۹۴ ادبیات جدیدی 
در منابع درآمدی آمد به اسم اسناد خزانه که 
اشکالی بوجود آمد این بود که پیمانکاران 
عمرانی مــا نزدیک به ۳5تــا ۴0درصد 
 باید تنزیــل بخورند ضریب تنزیل رعایت 
نمی شود و بهشــان می گویند برود امور 
مالیاتی نقد تســویه کند در غیر اینصورت 
جریمه می شود که این مساله باید اصالح 
شود.یوسفی تصریح کرد: استان خوزستان 
بیشترین ضرر را در قطعی برق کرد بیشترین 
ضرر را در شــهرک های صنعتی که فقط 
سوخت شان برق است و جایگزینی ندارند 
مثل صنایع فوالد ما، صنایع تولید ظروف 
یکبار مصرف و لوله های پلی اتیلن و... چه 
سوخت جایگزینی جز برق ندارند که این 
جبران نشد عمدتا مشکالت کارگری دارند 
در سال گذشــته امیدوارم در سال بعد در 
مسایل معافیت مالیاتی این ضررها جبران 
شود. نماینده اهواز گفت: با تالشی که در 
سه سال گذشــته صورت گرفت پرداخت 
5۳00 میلیارد تومان حق آالیندگی محقق 

شد .

  

کتاب
با نام و یاد خدا قلم را بر صفحه ی کاغذ میگذارم و چون 
هیچ چیزی بر مردم کشورم پنهان نیست می نویسم واضح 
و مبرهن است که کتاب دوست خیلی خیلی خوبی است.

 کتاب یار مهربان اســت. آنقدر مهربان که آبجی سمر به 
پــای آن مانده و به هیچ یک از یارهــای مهربان دیگر 
جواب مثبت نداده است و می گوید این یارهای مهربان، 
حتی اگر خیلی خیلی هم مهربان باشند خط کوچیکه ی 

یار بی زبان نمی شوند.
 کتاب دوســتی دانا و خوش بیان است. آنقدر که داداش 
ســینا همه ی تقلب های امتحانی دانشگاهش را از روی 
آن می بیند. داداش سینا میگوید با اینکه دوستان خوب و 
خرخوان زیاد دارد، نمی تواند ریسک کند و خوش بیانی 

کتاب دانا را به دوستان بد بیان نادانش ترجیح دهد.
  کتــاب با آنکه بی زبان اســت پندهــای فراوانی به ما 
 مــی دهد. مثاًل همین دیــروز مامان مهیــن کتابی را از 
کتابخانه ی آبجی سمر برداشت، صفحه ای از آن را آورد 
و به بابا مجید پند داد و گفت : دیدی؟ عندالمطالبه است. 

عندالمطالبه!
 من نمی دانم عند المطالبه کیست؟ ولی هر کی هست خدا 
خیرش دهــد چون به بابا مجید پند می دهد و بابا مجید 
خیلی خیلی از او حساب می برد و زود مهربان می شود.

 کتاب سود فراوانی دارد. چون هر وقت ما هوس چیپس 
و پفک می کنیم پول های تا نخورده ی آبجی سمر را از 
الی کتاب های جلد سرمه ای اش بر می داریم و از کریم 
آقا خرید میکنیم. کریم آقا هم به ما آفرین می گوید. چرا 

که پول هایمان را تمیز نگه داشته ایم.
 کتاب دوست هنرمندی اســت. چون کتابخانه ی آبجی 
 ســمر ما را خیلی خیلــی زیبا کرده اســت. مخصوصًا 
کتاب های هفت جلدی صورتی جدیدش، که به صورت 
“s” چیده شده و کســی حق نزدیک شدن به آن ها را 

ندارد. چون دکوراسیون کتابخانه اش به هم می خورد.
 در آخر ما از این انشــا نتیجه می گیریم که کتاب خیلی 
خیلی مهربان اســت حتی اگر باعث کشته شدن پشه ها 

شود .

  افسانه بختیاری نژاد
***
کتاب

کتابی خوِن دل می خورد و می گفت
کجا خوانندگان هستند، بسیار
ندیدم سال ها من یک نفر را

کند بر من سالمی، گر چه یکبار
در این ُکنج قفس، تنها شدم من

و بر من رنج ها گردید، آوار
برایم در چنین وضعی یقین شد
نخواهم داشت از خواننده دیدار

اال ای عاشقان بیسوادی
مرا اکنون فراخوانید بر دار

یقین کردم که جایم اشتباهی است
و مردن یکسره، بهتر ز تکرار

  حسن بشیر

طنز

    

معاون دادگستری کرمان : 

 وضعیت آب این استان 
در شرایط بحرانی قرار دارد

آرزو توکلی سرویس استان ها // معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت آب این استان 
در شرایط بحرانی قرار دارد، گفت: طبق آمارها سرانه مصرف آب به ازای هر 
نفر در شرایط فعلی قابل قبول نیست و از لحاظ عقلی و علمی مردود است؛ 

بنابراین برای استفاده از منابع آب باید برنامه ریزی کنیم . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، سیدمهدی قویدل در نشست شورای پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور با موضوع مدیریت بحران آب، افزود: 
راور یکی از امن ترین شهرســتان های استان کرمان و جزو رتبه های پایین از 
لحاظ اتهامات و جرائم بوده است.وی بیان کرد: در بحث تسهیالت و نظارت در 
حوزه آب با مشکل مواجه هستیم به طوری که افرادی وام بالعوض و تسهیالت 
دریافت می کنند اما به علت نظارت نادرســت و ناکافی، سیستم آبیاری نوین 
را انجام نمی دهند و از هدررفت آب جلوگیری نمی شود.قویدل اظهار داشت: 
در رابطه با مدیریت آب باید به کشــاورزان آموزش داده شــود تا کشاورزان 
بیشتری از آبیاری نوین استفاده کنند و از غرقابی های غیراصولی ممانعت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در رابطه 
با موضوع آب روستاهای خورند و شریف آباد راور تاکید کرد: ضرورت دارد 
ظرف یک ماه آینده، شورای این روستاها با یکدیگر تعامل و مشکل را یک 
بار برای همیشه حل و فصل کنند و در صورت کارشکنی، طبق قانون با آن ها 
برخورد خواهد شد.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: طبق آمار میزان 
تصادفات و تلفات جانی در محور مواصالتی  راورـ  دیهوک قابل توجه است 
و در همین رابطه در سفر ریاست جمهوری به استان  بودجه قابل توجهی به این 
پروژه اختصاص یافته است که باید این محور هر چه سریع تر به بهره برداری 
برسد.رییس دادگستری راور نیز در این جلسه گفت: با مدیریت منابع آب و الزام 
آبیاری نوین و قطره ای از سوی مالکان و همچنین اعطای تسهیالت از سوی 
اداره مربوطه از وقوع بزه در مسئله آب پیشگیری کنیم.محمد کاربخش افزود: 
باید با حمایت مسئوالن و استفاده از ظرفیت خصوصی سازی از نعمت باران تا 
حد امکان استفاده کنیم و روان آب ها را کنترل کنیم و همه کشاورزان بتوانند از 
آن ها استفاده کنند.وی بیان کرد: آب روستاهای خورند و شریف آباد به صورت 
سه دنگ سه دنگ تقسیم خواهد شد و باید ظرف یک ماه آینده پرونده آب این 
روستاها برای همیشه بسته شود.استان کویری کرمان به دلیل خشکسالی های 

پیاپی با کمبود آب و بحران مواجه است .

استاندار بوشهر عنوان کرد

حمایت از سرمایه گذاران برای ساخت سینما در بوشهر
 ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // استاندار 
بوشهر گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد 
مجتمع های سینمایی در استان استفاده شود و در این 
راســتا از ورود ســرمایه گذاران به این بخش استقبال 

می کنیم . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده در نشســت با 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: نگاه استانداری 
به حضور بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های فرهنگی به 
ویژه مجتمع های سینمایی مثبت است و از آنها حمایت می کنیم.

وی یادآور شد: بخش خصوصی در سرمایه گذاری های خود 
به محاســبه نفع خود می پردازد و در صورتی که از سودآوری 
این اقدام اطمینان نداشته باشد سرمایه گذاری نمی کند، بنابراین 

باید از این بخش با اعطای زمین و تسهیالت حمایت و شرایطی 
فراهم کرد که زمینه برای ورود ســرمایه ها به این بخش مهیا 

باشد.
  استاندار بوشهر با اشاره به اینکه اکنون بسیاری از سالن های 
سینما در استان بوشهر از مدار بهره برداری خارج شده است، 
پیشــنهاد کرد: این استان ظرفیت خوبی در سالن های پالتو و 
آمفی تئاتر با ظرفیت های 500 نفــری دارد، که می توان برای 
پخش فیلم از آنها استفاده کرد.وی اذعان کرد: استان بوشهر در 
زمان حاضر از نظر زیرساخت های فرهنگی وضعیت مناسبی 
ندارد و در بهره برداری از زیر ســاخت ها نیز با ضعف هایی 
روبه رو است که بخشی از این آسیب ها اقتضای مدیریت دولتی 

در بخش فرهنگ است .
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فرهنگ و هنر

  گروه فرهنگی // مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از برگزاری 
بیش از 100 برنامه فرهنگی توســط سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران و مراکز استانی این سازمان در هفته کتاب خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، مدیرکل حوزه ریاســت، روابط 
عمومی و امور بین الملل ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
از برگزاری بیش از 100 برنامه فرهنگی توسط سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران و مراکز اســتانی این ســازمان در هفته 
کتــاب خبر داد.محمدهادی ناصری مدیرکل حوزه ریاســت، 
روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و معاونت های 
زیرمجموعه و مراکز استانی این سازمان، موضوعات فرهنگی 
متناســب با هفته کتاب همچون مبادله و اهــدا کتاب، بازدید،  
برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی و نمایشگاه کتاب،  
عقــد تفاهم نامه همکاری با مراکــز فرهنگی، خوانش متون و 
برنامه های متنوع دیگــری را برنامه ریزی کرده اند که در هفته 
کتاب و در محل کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.وی ادامه 
داد: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده، برنامه اصلی همزمان با 
روز 2۴ آبان، رونمایی از نســخه نفیسی از قرآن مجید است 
که متعلق به دوره تیموری اســت و با حضور اساتید و نسخه 
شناســان و چهره های فرهنگی و کتابداران برگزار خواهد شد. 
همچنیــن 7 برنامه در بخش مبادله و اهــدای کتاب، ۹ برنامه 
بازدید از مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برپایی 
2۴ کارگاه، برگزاری 1۶ نمایشگاه، انعقاد 2 تفاهم نامه، تقدیر از 
11 چهره فعال در حوزه کتاب و کتابداری، 5 دیدار، رونمایی از 
5 کتاب، رونمایی از سامانه فروش آنالین انتشارات سازمان و 
11 نقد کتاب ازجمله برنامه های سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران در هفته کتاب خواهد بود.محمدهادی ناصری با اشاره به 
برنامه هایی که در مراکز استانی سازمان به مناسبت هفته کتاب 
تدارک دیده شــده اســت؛ ادامه داد: 12 مرکز استانی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت هفته کتاب و در مناطق و 
شهرهای مختلف کشور، 77 برنامه فرهنگی برگزار خواهند کرد.

وی یادآور شد: مراکز استانی یزد و فارس با 11 عنوان برنامه، 
بیشترین فعالیت مرتبط با هفته کتاب را عملیاتی خواهند کرد و 
استان های کرمان، همدان، خراسان رضوی، مازندران، سیستان 
و بلوچستان، بوشهر، قزوین، آذربایجان شرقی، اصفهان و گیالن 
نیز از روز شــنبه 21 آبان ماه و همزمــان با آغاز هفته کتاب، 
برنامه های فرهنگی خود را به مدت یک هفته اجرا خواهند کرد .

خبر

       *  
و  فرهنگ  وزیر  معاون   // فرهنگی  گروه 
ارشاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی 
گفت: در تالش هســتیم تــا »در افق 
خصوصی  بخش های  مشارکت  با   »۱۴۰۴
و دستگاه های اجرایی استان ها شهرهای 
باالی ۵۰ هزار نفر فاقد ســینما صاحب 

سینما شوند . 
   محمد خزاعی در ســفر به بوشــهر در دیدار 
با استاندار بوشــهر اظهار کرد: استان بوشهر به 
عنوان پاره تن ایــران عزیز دارای ویژگی های 
خــاص و منحصربه فرد فرهنگــی، اقتصادی، 
اجتماعی و تاریخی است. استان بوشهر تاریخ 
و مردمانی نام آشــنا و اصیــل در حوزه های 
مختلف دارد، اما متاســفانه این استان در حوزه 
سینما برغم برخورداری از ظرفیت های مستعد 
و نیروی انسانی خوب، شرایط مطلوبی به لحاظ 
زیرساخت های سینمایی در حال حاضر ندارد.

به گفته وی، استان بوشهر بنا به شرایط عمومی 
و ظرفیت های خوب اســتانی و در عین حال، 

کمبود سالن سینما، در اولویت سازمان سینمایی 
قرار دارد.

  رئیس ســازمان ســینمایی، فرهنگ را عمق 
راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی خواند 
و اضافه کرد: با توجه به سیر تحوالت در دنیای 
امــروز و ضرورت های ملی و بین المللی ما هر 
چــه جلوتر می رویم به چالش هــا و نیازهای 

جدی تر در این عرصه می رسیم.
  خزاعی با بیان اینکه در تالش هستیم تا »در 
افق 1۴0۴« با مشارکت بخش های خصوصی 
و دســتگاه های اجرایی اســتان ها شــهرهای 
باالی 50 هــزار نفر فاقد ســینما را صاحب 
ســینما شــوند، تصریح کرد: ورود بخش های 
اجرایی  خصوصی، شهرداری ها و دستگاه های 
استان ها، توسعه زیرساخت، تسهیل شرایط برای 

بهره گیری از ظرفیت های تولیدی استان ها، رونق 
و ارتقای رویدادهای ســینمایی و ساختارهای 
آموزشی استانی و شناسایی استعدادهای جدید 
از الزامات توســعه ملی حوزه فرهنگ و هنر 
است. سینما می تواند به کمک توسعه و پیشرفت 

استان ها بیاید.
   وی با بیان اینکه در جنگ رســانه ای امروز 
بدون تردید، ســینما ابزاری نقش آفرین است، 
اضافه کرد: می توان با زبان سینما تصویر زیباتر 
 و متفاوتی از اســتان ها بویژه، استان بوشهر با 
همــه تنوع، زیبایــی، رنگارنگــی فرهنگی و 
تمایزات بومی در اذهان ملی و بین المللی ایجاد 

کنیم.
  معاون وزیر با اشــاره به فضــای پرتحرک 
فرهنگی و تبلیغاتی کشورهای منطقه گفت: نباید 

روحیه انفعالی نسبت به تحرکات جدی فرهنگی 
و سینمایی منطقه داشــته باشیم و خوشبختانه 
استان بوشــهر ظرفیت های خوبی برای رشد و 

رقابت سینمایی و فرهنگی دارد.
   خزاعی با بیان اینکه ســینما می تواند در حل 
مشــکالت کشور راهگشــا و تاثیرگذار باشد 
اظهار کرد: هنوز بســیاری از مدیران شناخت 
دقیقــی از کارکردهای متنوع ســینما ندارند. 
امیدواریم با مشــارکت دســتگاه های اجرایی 
 و نهادهــای مربوطه و هم افزایی گســترده تر 
بتوانیم تغییراتی در حوزه سینمای استان ها ایجاد 

کنیم.
  رئیس سازمان سینمایی با اشاره به ضرورت 
پیشگیری از پدیده مهاجرت هنرمندان به تهران 
و با اشــاره به سیاســت های دولت مردمی در 

راســتای گســترش عدالت فرهنگی، بوشهر 
را استانی با پیشینه درخشــان و پرافتخار در 
تاریخ قبــل از انقالب و در دوران دفاع مقدس 
خواند و افزود: مســئوالن از سینما در معرفی 
ظرفیت استان ها استفاده کنند. سینما یک رسانه 
استراتژیک است. تصویرسازی اهمیت ویژه ای 
در دوران معاصر دارد و ابــزار قدرتمندی در 
معادالت و مناســبات فرهنگــی و اجتماعی 

دنیاست.
  وی با بیان اینکه ســینما می تواند آسیب های 
اجتماعی را کاهش دهد و در تربیت نسل های 
جدید نقش آفرین باشــد یادآور شد: رهبری 
انقالب هم نگاه ویژه ای به سینما دارند و از آن 
به عنوان کلید پیشــرفت و توسعه یاد می کنند.

خزاعی با اشــاره به اینکه ســینما در نزدیکی 
ملت ها نقش مهم و موثری دارد اظهار امیدواری 
کرد این سفر به توسعه سینما، تولید و تجهیزات 
مراکز آموزشی و زیرساختی استان بوشهر منجر 

شود .

معاون وزیر فرهنگ :

شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر صاحب سینما می شوند

گروه فرهنگی // حجت االسالم نصراهلل پور با بیان اینکه در 
نگاه امامین انقالب انتظار فرج بدون استکبارستیزی معنا 
ندارد، گفت: تفاوت اصلی نگاه آنها با فرقه های انحرافی 
 این اســت که انتظار را دســت روی دست گذاشتن و 
سکوت نمی دانند بلکه به حرکت، جهاد و مقاومت تعبیر 

می کنند . 
  حجت االســالم والمســلمین »جواد نصراهلل پور« درباره 
نقشــی که استکبارســتیزی در زمینه ســازی ظهور ایفا 
مــی کند، اظهار کــرد: از مهمترین آرمــان های حضرت 
مهدی)عج( و از اهــداف ظهور امــام زمان)عج(، مبارزه 
با اســتکبار و مســتکبران است، بر اســاس آموزه های 
قرآنــی و شــواهد تاریخی و روایی، اســتکبار هر زمانی 
 در غالب یک جریــان فکری و احیانــًا حکومتی تجلی 
 می یابد و مومنان و طرفداران جبهه حق را به اســتضعاف 
می کشــاند، یعنی مانع رســیدن آنها به حقــوق مادی و 
معنوی شان می شــود. عضو هیئت مدیره مجمع راهبردی 
اندیشــه مهدویت ادامه داد: خدای متعال در آیه پنج سوره 
مبارکه قصص وعده می دهد که در آینده تاریخ بشر، ریشه 
اســتکبار را به دست مومنان و مســتضعفان می خشکاند 
و مســتضعفان عالم را بــه امامت می رســاند؛ از این رو، 
استکبارستیزی از مبانی اصلی مهدویت و از وظایف منتظران 
برای زمینه سازی ظهور است.  بر اساس نگاه امامین انقالب 

به انتظار، اساسا انتظار بدون استکبارستیزی معنا ندارد!
   وی تاکید کرد: شــهید مطهری)ره( نیز در کتاب »قیام و 

انقالب حضرت مهدی)عج(«، انتظار بدون مبارزه با ظلم و 
اســتکبار و طاغوت را انتظار منفی و بی اثر می داند، این 
یعنی اگر در سبک زندگی منتظرانه روح استکبارستیزی و 
مبارزه با شیاطین عالم غلبه نداشته نباشد، نتیجه این سبک 
زندگی همراهی با برخی فرقه های انحرافی همچون انجمن 

حجتیه و ... می شود.
    تفــاوت اصلی نگاه امامین انقالب بــا این فرقه ها این 
است که آنها انتظار را دست روی دست گذاشتن و سکوت 
نمی دانند بلکه از انتظار فرج بــه حرکت، جهاد، مقاومت 
و مبــارزه تعبیــر می کننــد. حجت االســالم نصراهلل پور 
 ادامــه داد: چنان که رســول خدا)ع( باالتریــن جهاد را 
انتظار فرج معرفی کرده اند؛ شهید آوینی هم احتمااًل بر مبنای 
 این روایت، تعبیری دارد و مــی گوید: امام خمینی)ره( به
  مــا یاد دادند انتظار بدون جهــاد و مبارزه و مقاومت معنا 

ندارد.
  این کارشــناس مهــدوی در ادامه بیان کرد: بر اســاس 
آمــوزه های دعای ندبه و روایــات متعدد، یکی از اهداف 
امام زمان)عج( ریشه َکن کردن فسادها و سرکشی ها مقابل 
والیت الهی است؛ نخستین کســی که مقابل حق سرکشی 

کــرد، ابلیس بود امام زمان)عج( با این ریشــه اســتکبار 
یعنــی ابلیس و شــیاطین همراه او مبارزه مــی کنند. وی 
ابراز کرد: ترازترین انســان های دوران غیبت و الگوهای 
منتظران، شهدا هســتند اعم از شهدای دفاع مقدس، مدافع 
حــرم و مدافع وطن که با اطاعــت از اوامر والیت و نایب 
امام زمان)عج(، ســربازان خط مقدم مبارزه با اســتکبار 
 بودند. چنان که شــهید تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران در 
وصیتنامه خود آورده بود: اینجا قبر کســی اســت که می 

خواست رژیم صهیونیستی را نابود کند.
   صهیونیسم نماد استکبار است . حجت االسالم نصراهلل پور 
با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب، گفت: مقام معظم رهبری در 
این بیانیه که بر اساس مبانی حدیثی نگارش یافته خطاب به 
جوانان آورده اند: برای رسیدن به آرمان تمدن نوین اسالمی، 
باید با مانع بزرگ آن یعنی دولت های مستکبر مبارزه کنیم. 
برای رسیدن به طلوع خورشید والیت عظما)ارواحنافداه( 
عالوه بر مجاهدت های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
 و نظامــی باید خود را برای رفع موانِع اجرای عدالت آماده 

کنیم.
   وی تاکید کرد: تا ریشه ظلم استکبار زده نشود ساختارهای 

ظالمانه و استکباری و استعماری مثل سازمان ملل که همواره 
 ملت ها را با شــعارهای فریبنده مثل حقوق بشر به زنجیر 
 می کشــند، از بین نخواهنــد رفت! ماهیت اســتکبار به 
غارت بردن منابع و برده کردن ملت ها است و هر جریانی 
که درصدد همراهی با این جریان باشــد بویی از فرهنگ 

مهدویت و عزت آن نبرده است.
   به گزارش شبســتان ؛ حجت االسالم نصراهلل پور افزود: 
وقتی مستکبران عالم با تحمیل جنگ هشت ساله به ایران 
اســالمی، حمایت از داعش و ترور دانشــمندان، حمله به 
کشورهای مسلمان منابع امت اسالم را نابود می کنند وظیفه 
داریم با حرکاتی مثل پیاده روی میلیونی اربعین، فعالیت های 
فرهنگی همچون »ســالم فرمانده« در جهت آماده سازی 

امت اسالم مقابل مستکبران عالم تالش کنیم .

عضو هیئت مدیره مجمع راهبردی اندیشه مهدویت ؛ 

انتظار فرج بدون جهاد و مقاومت معنایی ندارد 

برگزاری بیش از 1۰۰ برنامه
 توسط کتابخانه ملی ایران در هفته کتاب 

1-  مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس به آدرس : بندرعباس ، چهار راه نخل 
ناخدا ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس

۲-    موضوع مزایده : واگذاري ، بوفه مواد غذایی و تایپ و تکثیر ، خدمات کافی نت 
3-  قیمت خرید اســناد  مزایده : یک میلیون ریال از طریق پرداخت آنالین وبگاه اینترنتی 

www.bnd.iau.ir دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس به آدرس
4-  مهلت فروش و عودت اسناد 10روز کاری از تاریخ انتشار آگهي .

 محــل دریافت اوراق :  به صفحه اصلی تارنمای دانشــگاه آزاد اســالمی واحد بندرعبــاس به آدرس 
 www.bnd.iau.ir مراجعه نموده و در قســمت اطالعیه ها بعد از مطالعه راهنمای مندرج و پرداخت مبلغ 

مشخص شده به صورت آنالین می توانید اسناد و مدارک مورد نیاز را دریافت نمایید
1. مبلغ  و نوع تضمین شــرکت در مزایــده : یکصد  میلیون ریال   واریز نقدي به شــماره حســاب 
0104782271002  و شبای 690190000000104782271002 بانک صادرات  یا ضمانت نامه بانکي 

با اعتبار حداقل سه ماه .
7- محل تسلیم پاکات :  طبقه همکف  ساختمان مرکزي _ دبیرخانه 

8- هزینه درج آگهي بعهده برنده  مي باشد .
9- مزایده گذار در رد و قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد .

10- سایر شرایط مطابق اسناد و پیشنویس قرارداد مي باشد .
11- براي هر محل پیشنهاد جدا گانه ارائه گردد .

1۲- جهت  هماهنگی برای بازدید از محل واخذ توضیح بیشتر در طول مدت آگهی ، به اداره حقوقی مراجعه 
و یا با شماره تلفن  های 09175798982-07633665514 و یا دانشگاه آزاد تماس حاصل شود .

 آگهي  مزایده با موضوع اجاره محل جهت خدمات دانشجویی 

روابط عمومی دانشگاه آزا د اسالمی واحد بندرعباس
ن سند مالکيت    آگهي فقدا

نظر به اینکه خانم نسرین پوالدی فرزند مصطفی به موجب وکالت فروش اموال غیرمنقول شماره 103079مورخ 1401/07/23 تنظیمی 
دفترخانه 5 بندرعباس و به استناد دو فقره استشهادیه محلي بشماره  140162655741000282 مورخ 1401/08/11 ارسالی دفترخانه 5 
بندرعباس مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین که بصورت خانه درآمده است به پالک ثبتي 5439 اصلي، واقع در بخش 
یک ناحیه یک بندرعباس به شماره چاپي 2/955005 که درصفحه 466 دفتر 45 ذیل شماره 8930 بنام موسی راه پیما فرزند غالم ثبت وسند 
مالکیت صادر و تسلیم شده سپس به موجب سند  19103 مورخ 1368/8/7تنظیمی دفترخانه 8 بندرعباس به رحمت اله پوالدی فرزند عبداله 
منتقل و سپس به موجب سند  155104 مورخ 1381/9/3 تنظیمی دفترخانه 9 بندرعباس به عبداله پوالدی فرزند رحمت اله انتقال قطعی یافته 
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ابوالحسن دستوري
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  

گروه فرهنگی // رسانه ملی در واپسین روزهای باقی 
مانده تا رقابت های جام جهانی فوتبال قطر 2۰22، ویژه 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی پرشــماری را برای 
پوشش کامل جزئیات و حواشی این رویداد ورزشی 

تدارک دیده است . 
    رسانه ملی در واپسین روزهای باقی مانده تا رقابت های 
جام جهانی فوتبال قطر 2022، ویژه برنامه های تلویزیونی 
و رادیویی پرشــماری را برای پوشش کامل جزئیات و 
حواشی این رویداد بزرگ تدارک دیده است.شبکه ورزش 
سیما در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال قرار است در 
قالب ۴ بخش ویژه خبری در جدول پخش روزانه خود، 
جدیدترین اخبار و اطالعات مربوط به تیم های حاضر در 
این رقابت ورزشی را با هدف بی نیاز کردن مخاطبان از 
اخبار فضای مجازی در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. 
شبکه سه سیما نیز همچون دوره های گذشته این رقابت ها، 
پخش رسمی مســابقات جام جهانی و ویژه برنامه جام 

جهانی قطر 2022 را به روی آنتن می برد.
* خرید حق پخش رسمی مسابقات جام جهانی

   سازمان صداوسیما از مدت ها قبل از شروع مسابقات 
جام جهانی در مذاکره با مســئوالن قطری برای خرید 
حق پخش رقابت های جام جهانی 2022 از تلویزیون 
قطری بین اســپورت اقدام کرد و حق پخش مسابقات 
جام جهانی که به صورت انحصاری در اختیار تلویزیون 
بین اســپورت قطر بود را خریداری نمــود. از همین رو 
مدیران صداوســیما بر خالف حواشــی و مشــکالت 
دوره های پیشین جام جهانی، این بار با خرید حق پخش 

رسمی مسابقات فوتبال، عالوه بر پخش همه مسابقات 
جام جهانی، امکان حضور رسمی گزارشگران تلویزیون 
برای پوشش جزئیات مسابقات جام جهانی قطر 2022 
را نیز فراهم کرده اند.همزمان با اعالم مسئوالن رسانه ملی، 
سفیر کشورمان در قطر نیز در حساب کاربری خود در 
توئیتر از توافق صداوسیما با مجموعه »بین اسپورت قطر« 
برای پخش مستقیم بازی های جام جهانی از صداوسیما 

خبر داد.
* پخش ویژه برنامه شبکه سه از ۲7 آبان

    شبکه سه سیما پخش رسمی و پوشش کلیه رقابت های 
فوتبال جام جهانی قطر را همچون سال های قبل بر عهده 
دارد و قرار اســت چندین مسابقه مرحله گروهی که از 
اهمیت کمتری برخوردارند، از قاب شبکه ورزش سیما 
روی آنتن بروند.   در همین راســتا ویژه برنامه شــبکه 
ســه جام جهانی قطر 2022 از روز جمعه27 آبان آغاز 
 خواهد شد و بخش های ویژه ای همچون ارتباط مستقیم با 
گروه اعزامی به دوحه قطر، پوشــش ویژه حضور  تیم 
ملی فوتبال کشورمان در مسابقات، برگزاری مسابقات 
پیش بینی برای مخاطبان، نمایش آیتم هایی از جزئیات 
حاشــیه ای پیرامون جام جهانی قطر 2022 و... از این 

شبکه پخش خواهد شد.
*  اجرای جواد خیابانی در قشــم، دکور 36۰ درجه در 

تهران
 ویژه برنامه جام جهانی قطر 2022 که به منظور حمایت از 
تیم ملی فوتبال در روزهای دوشنبه و پنج شنبه از شبکه 

ورزش سیما پخش می شود، با یک تیم 200 نفره عوامل 
و دکور ۳۶0 درجه با ابعادی بزرگتر از برنامه های ورزشی 
سابق ســیما، از 27 آبان ماه هر شب از استودیوی تهران 
با اجرای رســول مجیدی و با همراهی استودیوهایی در 
جزیره قشم با اجرای جواد خیابانی و استودیو اختصاصی 

صداوسیما در کشور قطر روی آنتن خواهد رفت.
* پخش »قطرنامه« از استودیوی صداوسیما در قطر 

   ویــژه برنامه »قطرنامه« با آغاز جام جهانی فوتبال هر 
روز با اجرای عبداهلل روا از شبکه ورزش پخش می شود 
و مهدی توتونچی نیز در این ایام برگزاری مسابقه آنالین 
جــام جهانی را بر عهده دارد. قطرنامه که قرار اســت از 
کشــور قطر محل برگزاری مسابقات جام جهانی پخش 
شــود، روایتی متفاوت از متن و حاشیه جام جهانی قطر 
با درون مایه طنز است. قالب این برنامه مستند داستانی 
است و همزمان با جام جهانی در ۳0 قسمت 20 دقیقه ای 
از شبکه ورزش پخش می شود.همچنین سریال رادیویی 
»جام جهانی« همزمان با شروع مسابقات جام جهانی قطر 
2022 روی آنتن شبکه رادیویی نمایش خواهد رفت. در 
هر قسمت از مجموعه »جام جهانی« به جایگاه و فرهنگ 
یکی از کشورهای راه یافته به جام جهانی به شکل نمایشی 
می پردازد.داستان های این مجموعه نمایشی حول زندگی 
ستاره های جدید یا قدیم هر کشور، نحوه راهیابی یک تیم 
به مرحله نهایی جام جهانی یا فرهنگ فوتبال مردم عادی 

آن کشور می پردازد.
* حمایت همه جانبه رسانه ملی از تیم ملی فوتبال ایران

   پیمان جبلی رئیس رســانه ملی با حضور در نشست 
مشترک نمایندگان کمیسیون های فرهنگی و تلفیق مجلس 
شــورای اســالمی  از فعالیت های برنامه ریزی  شده در 
خصوص پوشش رســانه ای مناسب روند برگزاری جام 
جهانی قطر و حمایت همه جانبه رسانه ملی از تیم ملی 
فوتبال ایران به عنوان یار دوازدهم آن در این مســابقات 
خبر داد.وی در این نشســت ضمن اشاره به پخش ویژه 
برنامه های متفاوت به صورت زنده با محوریت تحلیل و 
بررســی زوایای مختلف برگزاری جام جهانی، از شروع 
پوشــش تلویزیونی این رویداد بزرگ ورزشی و پخش 
برنامه ها و مستندهای مربوط به جام جهانی از 10 روز 
پیــش از افتتاح این رویداد گفــت.   به گزارش فارس ؛ 
رئیس صداوسیما همچنین با اعالم این خبر که گروه های 
خبری و برنامه ساز متشکل از خبرنگار، گزارشگر، مجری 
و عوامل فنی به کشور قطر اعزام شــده اند از تدارک و 
تجهیز استودیویی اختصاصی در محل برگزاری مسابقات 
خبر داد که به صورت زنده، مخاطبان ورزشی تلویزیون 
را در جریان متن و حاشیه بازی ها و نحوه برگزاری جام 

جهانی 2022 قرار خواهد داد .

نگاهی به ویژه برنامه های تلویزیون در جام جهانی؛

 خیابانی در قشم ، روا در قطر! 



گوشت ماهي و ميگو، حاوی چربي اه مفيد، رپوتئين مرغوب، ويتامين اهی گوانگون روابط عمومي
شيالت رهمزگان
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حوادث

جهان

تلفن های    کاربــران  حوادث//  گروه 
آنالین  بازی های  هنگام  هوشــمند 
و گروهــی مراقب باشــند تا مورد 
سوء استفاده کالهبرداران قرار نگیرند.

ســرهنگ علی محمد رجبــی، رئیس 
مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتای فراجا با بیان این 
مطلــب گفت: برخی کاربــران فضای 
مجــازی و تلفن های همراه هوشــمند 
به انجام بازی هــای آنالین و گروهی 
عالقه دارند امــا افرادی که قصد انجام 
چنین بازی هایــی را دارند باید توجه 
داشــته باشــند که با رعایت یکسری 
نکات امکان سوءاســتفاده از اطالعات 

شخصی و کالهبرداری را از سودجویان 
ســلب کنند. چرا که برخی افراد شیاد 
با حضور در محیط هــای گفت وگوی 
بازی های آنالین به دنبال سوءاســتفاده 
از کاربــران و بخصوص کــودکان کم 
سن و سال هستند. بنابراین الزم است 
افرادی که چنیــن بازی هایی را انجام 
می دهند توجه داشــته باشند که به هیچ 
عنوان اطالعات و مشــخصات خود را 

در فضای گفت وگوی این بازی ها برای 
دیگران فاش نکنند. بیان مواردی مانند 
اطالعات هویتی، محل زندگی، شماره 
تلفن همراه و... می تواند فرصت را برای 

سوءاستفاده افراد سودجو فراهم کند.
رجبی ادامــه داد: همچنین کاربران این 
بازی ها باید توجه داشــته باشند که به 
هیــچ عنوان با افرادی که در این محیط 
آشنا می شــوند، قرار مالقات حضوری 

نگذارند. گاهی افراد سودجو با هویت 
دیگری خود را معرفی کرده و با حضور 
در محل مالقات حضوری ممکن است 
اقدام به اخاذی، ســرقت و... از کاربران 
کنند.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتای فراجا ادامه 
داد: شیوه دیگر افراد سودجو در این فضا 
درخواست از کاربران دیگر برای نصب 
باید  کاربران  افزارهاســت،  نرم  برخی 

توجه داشته باشند که اگر فردی آنان را 
به هر بهانه ای به نصب نرم افزاری خاص 
ترغیب کرده یا از آنان خواست که روی 
لینکی خاص کلیک کنند، از انجام این 

کار بشدت خودداری کنند.
وی همچنیــن بــا بیان اینکــه برخی 
افــراد در این فضــا از دیگر بازیکنان 
درخواست می کنند تا نسبت به تشکیل 
گروه در دیگر پیام رسان ها اقدام کرده یا 

شبکه های اجتماعی آنان را دنبال کنند، 
اظهارکــرد: کاربران به هیچ عنوان نباید 
با چنین درخواست هایی موافقت کنند، 
چرا که احتمال سوءاستفاده از تصاویر 
و اطالعات خصوصی آنان وجود دارد.

رجبی افزود: برخی دیگر از افراد نیز در 
محیط های گفت وگــوی این بازی های 
آنالین ادعاهایی مانند فروش ترفندهای 
بــازی، ارتقای حســاب و... را مطرح 
می کنند که در این خصوص نیز کاربران 
باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان 
فریب چنیــن ادعاهایی را نخورده و از 
پرداخت وجه به ایــن افراد خودداری 

کنند.

هشدار پلیس فتا به کاربران بازی های آنالین

در دام همبازی هایتان گرفتار نشوید

تعاونی  شــرکت  مدیرعامل  حوادث//  گروه 
یک  گفت:  هرمــزگان  بندرخمیر  لنجداران 
فروند لنج باری به دلیل نامساعد بودن شرایط 
دریایی، در مجتمع بندری این شهرستان غرق 

شد. 
به گزارش خبرنگار دریا، منصور غفاری با اعالم 
این خبر افزود: در این لنــج؛ بار پیله وری، لوازم 

خانگی و الستیک ماشین بوده است. وی، ارزش 
کاالهای داخل لنــج را افزون بر ۶0 میلیارد ریال 
اعالم کرد و اظهارداشت: نیروهای امدادی و مردم 

درحال تخلیه لوازم داخل لنج هستند.
مدیرعامل شــرکت تعاونی لنجــداران بندرخمیر 
هرمزگان یادآورشد: این لنج باری به دلیل شرایط 
نامساعد جوی در آب های خلیج فارس غرق شد.

ماجرای عجیب زنی که جرم شوهرش را پذیرفت!
با آن که در ۱۰ سالگی ازدواج کرده بودم اما باز 
هم با همه سختی های روزگار می ساختم و برای 
آینده فرزندانم تالش می کردم تا این که روزی 
همسرم در حالی که گواهی نامه نداشت، سوار 
بر خودرو با کودک خردسالی تصادف کرد و او 
را کشــت اما من به جای او تصادف را به گردن 
گرفتم و برای چند سال راهی زندان شدم ولی...

زن 57 ساله ای که برای به عهده گرفتن سرپرستی 
نوه خردســالش بــه کالنتری مراجعه کــرده بود، 
با بیان این مطلــب و درباره سرگذشــت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: در یکی 
از روســتاهای اطراف مشهد به دنیا آمدم و تا مقطع 
ابتدایی تحصیل کردم. پدرم کشــاورزی می کرد و 
اوضاع مالی خوبی داشــت به همین دلیل هیچ کدام 
از 1۴ فرزندش احســاس کمبودی در زندگی نمی 
کردند و هر دو همســر پدرم نیز زندگی آرامی را در 
کنار یکدیگر می گذراندند چرا که او با آن که مردی 
بسیار مهربان بود اما اقتدار خاصی داشت و همه اهل 
منزل احترام او را به جا می آوردند. آن زمان ازدواج 
زودهنگام دختران در روستا یکی از آداب و رسوم 
غلطی بود که تقریبا به یک فرهنگ تبدیل شده بود به 
همین دلیل من هم در 10 سالگی با »خلیل« ازدواج 
کردم. اگر چه خانواده نامزدم از اهالی تهیدست روستا 
بودند اما فقط به دلیل این که خلیل پســری سالم و 
مودب بود، پدرم با ازدواج ما موافقت کرد و ما بعد 
از سه سال دوران نامزدی به مشهد مهاجرت کردیم 
تا همسرم با پیدا کردن شغلی مناسب پیشرفت کند. 
خالصه آن زمان پدرم پول زیادی را به ما بخشید تا 
زندگی مشترکمان را بدون دغدغه آغاز کنیم. با این 

پول منزلی در حاشیه شهر اجاره کردیم و با بقیه آن 
یک دستگاه پیکان مدل پایین خریدیم. در حالی که 
اولین فرزندم را در 1۴ سالگی به دنیا آوردم، همسرم 
نیز در یک فروشگاه شاگردی می کرد و ما روزگار 
خوبی داشتیم. زمانی که به 1۹ سالگی رسیدم، چهار 
فرزند اطرافم را گرفته بودند و احســاس می کردم 
همســرم دیگر مانند گذشــته توجهی به من ندارد 
ولی من درگیر فرزندان خردســالم بودم و اهمیتی 
به ایــن موضوع نمی دادم تا این که یک حادثه تلخ 
سرنوشت مرا دگرگون کرد. آن روز سوار خودروی 
پیکان همسرم بودم و با هم از روستا باز می گشتیم. 
ناگهان در یکی از خیابان های شهر پسر خردسالی 
مقابل خودرو قرار گرفت و من جیغ کشیدم »مواظب 
باش!« اما دیگر دیر شده بود و همسرم که حواسش 
جای دیگری بود تا وقتی پایــش را بر پدال ترمز 
فشــرد، خودرو به آن کودک برخورد کرد و در دم 
جان سپرد. خلیل که گواهی نامه رانندگی نداشت به 
شدت ترسیده بود. او وحشت زده و هراسان از من 
خواست تا تقصیر این حادثه را گردن بگیرم. او گفت: 
اگر به افسر پلیس بگویم که رانندگی خودرو را من 
به عهده داشته ام، پدرم می تواند با پرداخت دیه مرا 
از زندان آزاد کند! من هم چون همســرم را خیلی 
دوست داشــتم و نمی خواستم او روانه زندان شود، 
خواسته اش را پذیرفتم ولی نمی دانستم به این راحتی 
نمی توانم قانون را دور بزنم. خالصه شش سال تمام 
عمرم را در زندان گذراندم و بزرگ شدن فرزندانم را 
ندیدم. در این شرایط نه تنها خانواده ام فرزندانم را 
نزد خودشان برده و از آن ها مراقبت می کردند بلکه 

پدرم چند وکیل گرفــت و باالخره با تالش زیاد و 
پرداخت دیه مرا از زندان آزاد کرد به طوری که وقتی 
وارد خانه شدم فرزندانم مرا نمی شناختند. با وجود 
این خوشحال بودم که خلیل پشت میله های زندان 
نرفته است اما هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته 
بود که فهمیدم همســرم در همین مدت با زن جوان 
دیگری ازدواج کرده اســت. این گونه بود که خلیل 
من و فرزندانم را رها کرد و نزد همســر دیگرش در 
یکی از استان های کشور رفت. از آن روز به بعد فقط 
اشک می ریختم و غصه می خوردم ولی مدتی بعد 
با نصیحت های دلسوزانه پدرم از خلیل طالق گرفتم 
و به مراقبت و تربیت فرزندانم پرداختم. پدرم منزل 
کوچکی در حاشیه شهر برایم خرید و من هم نه تنها 
در یک شرکت مشــغول کار شدم بلکه شب ها نیز 
برای دوستان و آشنایان امور ساختمانی مانند کاشی 
کاری، لوله کشی یا حتی برقکاری را انجام می دادم 
تا مخارج زندگــی را تامین کنم. باالخره با عنایت 
خداوند تالش هایم به ثمر نشســت و همه فرزندانم 
به تحصیالت دانشــگاهی ادامه دادند. دو دخترم در 
دانشــگاه تربیت معلم تحصیل کردند و دو پسرم که 
مهندس شده بودند، در شهرداری و شرکت خصوصی 
اســتخدام شدند اما متاســفانه یکی از فرزندانم در 
انتخاب همسر اشتباه کرد و با دختری که در خیابان 
به او دل باخته بود پای ســفره عقد نشست به همین 
دلیل زندگی اش با این دختر جوان به فرجامی نرسید 
و مجبور شدند از یکدیگر طالق بگیرند ولی به دلیل 
مشغله کاری پسرم، من قصد دارم سرپرستی نوه ام را 

به عهده بگیرم تا... 

در امتداد روشنایی 

۲۲ نفر در حادثه رانندگی
 در گینه کشته شدند

 بــر اثر برخورد یک مینی بوس بــا یک کامیون در غرب 
گینه، دست کم 22 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اثر 
برخورد یک مینی بوس حامل چند دانش آموز با یک کامیون 
در منطقه کیندیا در غرب گینه، دســت کم 22 نفر کشته و 8 
تن دیگر زخمی شدند. به گفته دولت انتقالی گینه، این فاجعه 
در جاده ملی کوناکری به کیندیا رخ داد که کامیون از منطقه 
مامو در همســایگی کیندیا آمده بــود. عثمان گائوال دیالو، 
سخنگوی دولت، گفت: خدمات تخصصی برای ارائه کمک به 
خانواده های داغدار بسیج شده اند و دولت برای مجروحان 
بیمارستان منطقه ای کیندیا مراقبت می کند. تحقیقات برای 

مشخص شدن علت حادثه ادامه دارد.
جشن ازدواج خونین در اسپانیا 4کشته 

بر جای گذاشت 
 نزاع در یک جشــن ازدواج ۴ کشــته برجای گذاشت. 
مقام های اســپانیا می گویند نزاع و درگیری در جریان یک 
جشن ازدواج در شهر کوچک »تورخون دی اردوز« چهار 
کشته بر جای گذاشت. بنا به همین گزارش پس از وقوع این 
درگیری یکی از حاضران با خودرو به سوی شرکت کنندگان 
در این جشن ازدواج هجوم برد. در این حادثه چهار نفر هم 
به شدت مجروح شدند. درگیری بین شرکت کنندگان در این 
مراسم در مقابل رســتورانی روی داد که جشن عروسی در 
آن برگزار شده بود.  شهر کوچک »تورخون دی اردوز« در 
25 کیلومتری شمال شرقی مادرید، پایتخت اسپانیا واقع شده 
است. سخنگوی پلیس اســپانیا اعالم کرده است که راننده 
خودرو »به عمد« به سوی شرکت کنندگان هجوم برده بود. به 
گفته وی سرنشینان خودرو پس از آن از محل متواری شدند 
اما خودرو ساعاتی بعد در شهر سسنیا در 50 کیلومتری محل 
حادثه شناســایی شد. سخنگوی پلیس اسپانیا از دستگیری 
ســه سرنشین این خودرو خبر داده است. رسانه های اسپانیا 
گزارش داده اند که بازداشت شدگان یک مرد و دو فرزندش 
هســتند.  کارآگاهان همچنین در جستجوی مظنون چهارم 
 هســتند که به گفته آنها در خشــونت های روی داده نقش 

داشته است.

یک فروند لنج باری در بندرخمیر غرق شد

پیرو آگهی نوبتی سه ماهه دوم )تیر -مرداد -شهریور( سال 1401 در اجرای ماده 
چهارده قانون ثبت جهت تحدید حدود امالک مشــروحه واقع در بخش دو 

بندرعباس در تاریخ های تعیین شده ذیل بعمل خواهد آمد :
1  - پالک 21087 فرعی از 1  -اصلی حسین مودبی پور فرزند عباس ششدانگ 

یکباب کارگاه بمساحت 482.23 متر مربع واقع درنخل ناخدا
2    -پــالک 21756  فرعی از 1    -اصلــی خانم زهره صالحی نژاد فرزند جمعه 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 175 مترمربع قسمتی از پالک 

254 فرعی از 1   - اصلی واقع در نخل ناخدا
3  - پالک 21873 فرعی از 1    -اصلی خانم مریم محمدزاده نخلی مکان فرزند 
عوض 20 سهم مشاع از 36 سهم معادل ششدانگ و خانم ها طاهره و سمیه 
و طیبه و مرضیه شــهرت همگی محمدزاده نخلی مکان هر کدام به نسبت 4 
سهم مشاع از 36 سهم معادل ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر دو باب مغازه به 

مساحت 377.64 مترمربع واقع در نخل ناخدا
روزسه شنبه مورخ 15 /09 /1401

4    - پــالک 1859 فرعی از 13    -اصلی آقای عباس بشــیری فرزند حســین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 699.65 مترمربع واقع در روستای سرخون

5  -پالک 207 فرعی از 18  -اصلی حسن دهقان زاده فرزند محمد به نسبت سه 
دانگ مشاع و فاطمه نساء محترم و معصومه محترم فرزندان احمد هر کدام به 
نسبت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 

16581.72متر مربع واقع درقلعه ایسین
6  - پــالک 5815  فرعی از 18    -اصلی آقــای امان اهلل دوراندیش فرزند فلک 
ناز ششــدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت 66.20 مترمربع واقع در 

روستای ایسین
روز چهارشنبه مورخ 16 /09 /1401

7  - پــالک 1158  فرعی از 45    -اصلی  آقای علیرضا فروتن فرزند مســعود 
با وکالت خانم حوا عبدالهی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 156.49 

مترمربع واقع در روستای خونسرخ 
8  - پالک 1465  فرعی از 45    -اصلی  خانم اســرا فروتن فرزند مســعود با 
قیمومیت خانم حوا عبدالهی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 87.57 

مترمربع واقع در روستای خونسرخ 
روز پنج شنبه مورخ 17 /09 /1401

9  - پالک 2426 فرعی از 71  -اصلی خســرو روئین تن فرزند علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 328537.61 متر مربع واقع در کهورستان

10  - پالک 2427 فرعی از 71  -اصلی احمد روئین تن فرزند علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 218046.8 متر مربع واقع در کهورستان

11  - پالک 2428 فرعی از 71  -اصلی ادریس روئین تن فرزند علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 635872.4 متر مربع واقع در کهورستان

12  - پالک 2429 فرعی از 71  -اصلی عبدالعزیز روئین تن فرزند علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 836378.92 متر مربع واقع در کهورستان

روز شنبه مورخ 19 /09 /1401

13  - پالک 2430 فرعی از 71  -اصلی احمد درخواه فرزند محمد ششــدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 626044.55 متر مربع واقع در کهورستان

14  - پالک 2431 فرعی از 71  -اصلی خسرو روئین تن فرزند علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 250946.87 متر مربع واقع در کهورستان

15  - پالک 2432 فرعی از 71  -اصلی اسمعیل روئین تن فرزند علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 814821.31 متر مربع واقع در کهورستان

16  - پالک 2433 فرعی از 71  -اصلی احمد روئین تن فرزند علی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 266421.09 متر مربع واقع در کهورستان

روز یک شنبه مورخ ۲0 /09 /1401
17  - پالک 2434 فرعی از 71  -اصلی جواد فرزند حسن و ایرج فرزند صدیق 
و محمود فرزند صدیق شهرت همگی روئین تن هر کدام به نسبت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 162344.47 مترمربع 

واقع در کهورستان
18  - پالک 2435 فرعی از 71  -اصلی محمد آشــیان فرزند اســد ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 73711.61 متر مربع واقع در چاه ماخور 

کهورستان
19  - پالک 2436 فرعی از 71  -اصلی احمد دانشــور فرزند علی ششــدانگ 
یک قطعه زمیــن مزروعي بمســاحت 24382.44 متر مربــع واقع در چاه 

ماخورکهورستان
20  -پالک 2437 فرعی از 71  -اصلی احمد درخواه فرزند محمد و یوســف 
مالئی نیمه کاری فرزند محمد هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 37482.94 متر مربع واقع در کهورستان
روز دوشنبه مورخ ۲1 /09 /1401

21  - پالک 2438 فرعی از 71  -اصلی کاظم آشــیان فرزند محمد ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 229179.58 متر مربع واقع درچاه ماخور 

کهورستان
22  - پالک 2439 فرعی از 71  -اصلی محمد مرادی فرزند مراد و احمد مالکی 
زاده فرزند حسین و صالح مالکی زاده فرزند حسین هر کدام به نسبت دو دانگ 
مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي بمساحت 68319.54 متر مربع 

واقع در شیب روان کهورستان
روز سه شنبه مورخ ۲۲ /09 /1401

23    - پالک 1143 فرعی از 98    -اصلی آقای عبدالحسین مالئی فینی فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 403.86 مترمربع واقع در شهر فین

24    - پــالک 46 فرعی از 122    -اصلی آقای عباس محمدی پور تازیان فرزند  
محمد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 176442 مترمربع واقع 

در روستای الور فین
روز چهارشنبه مورخ ۲3 /09 /1401

25    - پــالک 145 فرعی از 122    -اصلــی آقای محمد خادمی گوچینی فرزند 
نوروز ششــدانگ یکقطعه زمین  مشتمل بر رستوران  به مساحت 6390.61 

مترمربع واقع در روستای ذرتو نبش اتوبان اصلی بندرعباس    - سیرجان

26    - پالک 350 فرعی از 131    -اصلی آقای سلیمان 
رســتمی فرزند ابراهیم ششــدانگ یکقطعه باغ 
مرکبات به مساحت 31133.37 مترمربع که از این 
مقدار میزان 2022.50 مترمربع آن بستر رودخانه و 
میزان 1743.70 مترمربع آن حریم رودخانه محاط 

در ملک می باشد واقع در  روستای سغ سیاهو
روز پنج شنبه مورخ ۲4 /09 /1401

27    - پالک 188  فرعی از 156    -اصلی آقای غالمعلی رضاپور خورگوئی فرزند 
علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 267.41 مترمربع واقع در شهرک گلستان 

خورگو
28    - پــالک 189  فرعی از 156    -اصلی آقای مصطفی دریانوس فرزند غالم 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 565.08 مترمربع واقع در شهرک گلستان 

خورگو
روز شنبه مورخ ۲6 /09 /1401

29    - پالک 492  فرعی از 206    -اصلی آقای مهران دهقانی فورخورجی فرزند 
عباس ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 4062.18 مترمربع واقع 

در روستای تل گردو
30    - پالک 119 فرعی از 212    -اصلی آقایان کیوان صالحی فرزند احمد و فرشید 
نامدار فرزند رضا هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 

مشتمل بر خانه به مساحت 3311.97 مترمربع واقع در روستای بنگالیان
روز یک شنبه مورخ ۲7 /09 /1401

بدین وسیله عملیات تحدید حدود عمومی پالک های فوق الذکر برابر ماده 
14 قانون ثبت راس ساعت 9 الی 12 صبح در تاریخ های اخیرالذکر در محل 
به عمل خواهد آمد اینک بــه موجب این آگهی از مالکین و کلیه مجاورین 
دعوت میگردد که در تاریخ های قید شده در محل حضور به هم رسانند.در 
صورت عدم حضور مالک مطابق ماده 15 قانون ثبت اقدام و نســبت به ادامه 
عملیات تحدید حدود اقدام خواهد گردید.واخواهی )اعتراض( مجاورین و 
مالک نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی ظرف 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترضین بایستی 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت تســلیم نمایند و طبق تبصره 2 ماده واحد 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض 
آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 25 /02 /1373 و ماده 86 آیین 
نامه قانون ثبت میبایست ظرف مدت یک ماه به دادگاه محل مراجعه و تقدیم 
دادخواســت نموده و گواهی مذکور را به این اداره اعاده نمایند و در صورت 
عدم تقدیم دادخواست مذکور اداره ثبت برابر مقررات نسبت به ادامه عملیات 

ثبتی اقدام خواهد نمود. شناسه آگهی: 1408003
تاریخ انتشار :  روز شنبه مورخ 21 /08 /1401 

محمد اسالمی موحد   - سرپرست اداره ثبت 
اسناد وامالک منطقه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهي تحدید حدود عمومي  هس ماهه دوم )تیر، مرداد، شهریور( سال 1401 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان بندرعباس و بندر خمیر و توابع

ن سند مالکيت   آگهي فقدا
نظر به اینکه خانم زهرا کاظمی به استناد 2 فقره استشهادیه محلی در خصوص پالک 46 فرعی 
از 9-اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شــده اســت که سند مالکیت 200 سهم از 
467895 سهم ششدانگ زمین مزروعی که به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره 156519 
سری الف/ 97 بنامش صادر گردیده سند مالکیت فوق به علت جابجائی مفقودگردیده نامبرده 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی 
وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و 

وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه 
اسناد مالکیت به این اداره تسلیم واخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و 
یا وصول اعتراض وعدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد.1401/357 م الف

تاریخ انتشار: 1401/08/21
محمد اسالمی موحد -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

حصروراثت 
به استحضار می رساندخواهان علی رسائی فرزند عبدالرحمان با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده 
و اشعار داشتند شادروان عبدالرحمان رسائی  فرزند محمد به تاریخ 1385/03/10 به رحمت ایزدی 

پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
 1- فاطمه فالحی فرزند جعفر متولد 1315/10/1 به شماره شناسنامه 952 همسر مرحوم  
2- رابعه رسائی فرزند عبدالرحمن متولد 1356/3/1 به شماره شناسنامه 8 فرزند مرحوم  

3- مریم ریائی فرزند عبدالرحمن متولد 1344/8/2 به شماره شناسنامه 5 فرزند مرحوم 
4- بلقیس رسائی فرزند عبدالرحمن متولد 1340/5/3 به شماره شناسنامه 9 فرزند مرحوم  
5- عزیزه رسائی فرزند عبدالرحمن متولد 1335/1/1 به شماره شناسنامه 3 فرزند مرحوم  
6-علی رسائی فرزند عبدالرحمن متولد 1334/1/11 به شماره شناسنامه 32 فرزند مرحوم 

7-جاسم رسائی فرزند عبدالرحمن متولد 1352/7/1 به شماره شناسنامه 1726 فرزند مرحوم 
و دیگر وارثی ندارد 

محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمي اریان

گروه  حوادث// فرمانده مرزباني 
استان خوزستان از کشف 6 تن 
در  قاچاق  شــده  صید  ماهي 
آب هاي ماهشهر به ارزش ۱۵ 

میلیارد ریال خبر داد .
ســردار »لطفعلي پاکباز« با بیان 
این خبر گفت: ماموران دریاباني 
ماهشــهر حین گشــت زني در 
آب هاي شــمالي خلیج فارس 

به یک فروند شــناور صیادي که 
قصد خروج از آبهاي ســاحلي 
کشورمان را داشتند مظنون شده 
و آن را متوقــف کردند.فرمانده 
مرزباني اســتان خوزســتان در 
در  ماموران  داشــت:  بیان  ادامه 
بازرسي از شــناور توقیف شده؛ 
۶ هــزار کیلوگرم ماهي که بدون 
مجوز قانوني و با ادوات صیادي 

غیر مجاز صید شده بود را کشف 
کردند.ســردار پاکباز  با اشاره به 
دســتگیري 2 نفر در این رابطه 
خاطرنشــان کرد: کارشناســان 
ارزش ریالي این محموله را 15 
میلیارد ریال برآورد کردند که پس 
از تشکیل پرونده مقدماتي بهمراه 
متهمین جهت سیر مراحل قانوني 

تحویل مراجع ذي صالح شد.

کشف 6 تن صید غیرمجاز در آب های ماهشهر

انتظامی  گروه  حوادث// فرمانده 
دستگیری  از  بهشهر  شهرستان 
و گفت: متهمه  داد  نفر خبر  یک 
تحت عنوان وارد کننده تجهیزات 
پزشــکی، مبلغ 8۰میلیارد ریال 
از 8 شــهروند کالهبرداری کرده 

است.
سرهنگ »حسن عنایتی گنجی« در 
بیان این خبر اظهار داشــت: در پي 
و  فقــره کالهبرداری  وقوع چندین 
طرح شکایات مبنی بر اینکه خانمی با 

وعده واردات تجهیزات پزشکی اقدام 
به کالهبرداری کرده اســت، بررسي 
موضوع در دستور کار ماموران قرار 

گرفت.
وی افزود : شــاکیان با متهمه که از 
پیش منشــی یکی از شــرکت های 
وارد کننده تجهیزات پزشــکی  بود 
آشنا بودند و متهمه با پرداخت چند 
مرحله از اصل پول و ســود پس از 
جلب اعتماد، تا کنون مبلغ 80 میلیارد 

ریال کالهبرداری کرده است .

بهشهر  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
گفت: با استعالم از شرکت بازرگاني 
مربوطه و شرکت مورد نظر مشخص 
شد متهمه چند سال است با شرکت 

مربوطه همکاري نداشته است.
سرهنگ عنایتی تصریح کرد: سرانجام 
کارآگاهان با انجام اقدامات پلیســی 
نامبــرده را شناســایي و در اقدامی 
غافلگیرانه دســتگیر که در نهایت با 
تحویل به مرجع قضائی با صدور قرار 

قانوني مناسب روانه زندان شد.

کالهبرداری وارد کننده تجهیزات پزشکي



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش اطراف محل 
را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک 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 :

شنبه 21 آبان 1401

17 ربیع الثانی  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4025

شهرستان

تخلیه و بارگیری ۱۴ میلیون تُنِی کاال در بنادر 
غرب هرمزگان دست یافتنی شد

 گروه شهرستان//  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، 
میزان تخلیه و بارگیری این بخش از بنادر استان را حدود هفت 
هزار تُن کاال طی ۶ ماه عنوان کرد که نشــان می دهد تخلیه و 
بارگیری 1۴ میلیون تُنی کاالی نفتی و غیرنفتی در این بنادر طی 
یک سال دست یافتنی است. مرتضی ساالری افزود: از مجموع 
عملیات تخلیه و بارگیری انجام شده، سه میلیون و 1۹7 هزار 
و 78۳ تُن با افزایش 5۹ درصدی مربوط به کاالهای غیرنفتی 
و ســه میلیون و ۶1۳ هزار و 787 تن بــه فرآورده های نفتی 
اختصاص دارد. وی در ادامه با اشــاره به افزایش 78 درصدی 
تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی و رونق ۳۹ درصدی صادرات 
کانتینر یخچالی در بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان بیان کرد: 
در ایــن بازه زمانی 7۹ هزار و TEU 22۳ کانتینر یخچالی با 
تناژ 857 هزار و 88۹ در بنادر غرب اســتان تخلیه و بارگیری 
شــده اســت. مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان حجم 
صادرات کانتینر یخچالی را نیز ۳۹ هزار و TEU ۶11 با تناژ 
۴28 هزار و ۹۴۴ تن اعالم کرد که نســبت به میزان صادرات 
کانتینر یخچالی هفت ماهه ســال گذشته ۳۹ درصد افزایش را 
به دنبال داشته است. ســاالری اضافه کرد: بنادر غرب استان 
هرمزگان با راه اندازی فاز اول ترمینال یخچالی با ظرفیت ۳00 
کانتینر یخچالی چرخدار و 12 رمپ مخصوص بارگیری برای 
شناورهای حامل کانتینر یخچالی، طالیه دار تخلیه و بارگیری و 
صادرات کاالهای یخچالی در بین بنادر ایران محسوب می شود. 
به گزارش ایرنا، بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هســته 
مرکزی بنادر غرب استان هرمزگان با پوشش بر 10 بندر تجاری 
و مســافری و نظارت بر ۴۶ ســازه دریایی از انتهای محدوده 
شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر و 
پشتیبانی نیمی از جزایر کشور، همچنین در برگیری ۶00 کیلومتر 

مرز دریایی از نقاط مهم مدیریت بر سواحل کشور است.

خبری

گروه شهرســتان// مدیــرکل بنیاد 
مســکن هرمزگان گفت: دولت اعتبار 
بازســازی مناطق زلزله زده بندرلنگه 
اکنون  و  کرد  را مصوب  )سایه خوش( 
ابالغ  برای  مرکزی  بانک  اقدام  منتظر 
این اعتبار به بانک های عامل هرمزگان 

هستیم. 
شــهریار نوری زاده اظهار داشت: هیات 
وزیران در نشســت 11 آبــان جاری به 
پیشنهاد وزارت کشــور و تأیید سازمان 
برنامه و بودجه و با استناد به اصل یک صد 
و ســی و هشتم قانون اساسی مبلغ ۹۳1 
میلیارد و ۴00 میلیــون ریال برای این 

منظور اختصاص داد.
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان ادامه داد:  
این مبلغ به منظور جبران خســارت های 
ناشی از زلزله نخســت و یازدهم تیرماه 

ســال جاری در بخش هــای مرکزی و 
مهران شهرستان بندرلنگه و بخش مرکزی 
پارسیان با محوریت سایه خوش هزینه 
خواهد شد. نوری زاده اضافه کرد:  مبالغ 
شــامل کمک بالعوض بــرای احداث 
15۶ واحد مســکونی شهری به ازای هر 
واحد تا سقف 500 میلیون ریال، کمک 
بالعوض برای احــداث یکهزار و ۴50 
واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد 
تا ســقف مبلغ ۴00 میلیون ریال، کمک 
بالعوض برای تعمیر 1۴2 واحد مسکونی 
تجاری شهری و روســتایی به ازای هر 
واحد تا ســقف مبلغ 200 میلیون ریال 
می شود. وی افزود: همچنین مبلغی برای 
مرمت راه های روستایی و زیرساخت های 
حیاتی )مرمت پل ها و راه ها، کانال مسیل 
روستا( از اعتبار تملک دارایی سرمایه ای 

توسط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
هرمزگان هزینه می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان ابراز داشت: 
مبلغ ســه هــزار و 81۴ میلیارد و ۴00 
میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت 
با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق 
روستایی و پنج درصد در مناطق شهری 
با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران از طریق بانک های عامل با معرفی 
دســتگاه اجرایی ذیربط به منظور جبران 
خسارت های ناشــی از زلزله نخست و 
یازدهم تیرماه سال جاری در بخش های 
مرکزی و مهران بندرلنگه و بخش مرکزی 
پارسیان با محوریت روستای سایه خوش 

با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود.
نوری زاد بیان کــرد: بدهی، معوقات و 
چک برگشتی احتمالی خسارت دیدگان 

به بانک ها مانع از دریافت این تسهیالت 
نخواهد بود و بازپرداخت بازسازی اماکن 
مسکونی شهری و روســتایی 15 ساله 
شامل سه ســال دوران مشارکت مدنی و 
12 سال دوران مشارکت اقساطی است.
نوری زاد بیان کــرد: بدهی، معوقات و 
چک برگشتی احتمالی خسارت دیدگان 
به بانک ها مانع از دریافت این تسهیالت 
نخواهد بود و بازپرداخت بازسازی اماکن 
مسکونی شهری و روســتایی 15 ساله 
شامل سه ســال دوران مشارکت مدنی و 

12 سال دوران مشارکت اقساطی است.
وی ادامــه داد: بازپرداخت تســهیالت 
تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و 
روستایی )1۴2 واحد( پنج ساله در نظر 
گرفته شده است و بازپرداخت تسهیالت 
تأمین لوازم معیشــتی )لوازم خانگی و 

سرمایه ای( واحدهای مسکونی و تجاری 
خسارت دیده )یکهزار و ۶0۶( واحد هم 

هفت ساله در نظر گرفته شده است.
گفت:  هرمزگان  مســکن  بنیاد  مدیرکل 
براســاس این تصویب نامه هیات وزیران 
که از طریق پایگاه اطالع رسانی قوانین 
و مقررات کشــور هم دردسترس است، 
ســازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت 
یارانه سود )مابه التفاوت سود تعیین شده 
سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای 
پول و اعتبار و مانــده مطالبات معوق( 
شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی به 
خسارت دیدگان موضوع این تصویب نامه 

را تضمین می کند.
وی افزود: همچنین تعهد می کند هزینه های 
یادشــده پس از اعالم بانــک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در الیحه بودجه 

سال های بعد پیش بینی و منظور کند و این 
تضمین نفی کننده مســوولیت بانک های 

عامل در وصول مطالبات شان نیست.
به گزارش ایرنا، نوری زاد بیان کرد: بنیاد 
مسکن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
هرمزگان موظف شده اند گزارش عملکرد 
ایــن تصویب نامــه را در مقاطع زمانی 
سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور 

و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
زلزله های شــدید ۶.1 و ۶.۳ ریشــتری 
بامداد یازدهم تیرماه در هرمزگان به همراه 
ده ها پس لرزه بوقوع پیوست، این زمین 
لرزه ها هفت کشته و 111 مصدوم برجای 

گذاشته است.
سایه خوش از توابع بخش مهران شهرستان 
بندرلنگه بوده و این شهرســتان در 251 
کیلومتری جنوب غربی بندرعباس است.

این شهرستان از ســمت شمال با استان 
فارس و شهرســتان بســتک از سمت 
جنوب به خلیج فارس و از سمت غرب با 

شهرستان پارسیان هم مرز است.

دولت اعتبار بازسازی مناطق زلزله زده بندرلنگه را تصویب کرد

 گروه شهرستان//  معاون گردشگری 
ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
اقوام  بومگردی،  توسعه  راستای  در 
ایرانــی با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی در این جزیره صاحب خانه 

می شوند. 
مرتضی رمضانی گالشی با بیان اینکه 
بومیان یا جامعه محلــی به عنوان 
نقش  گردشــگران  اصلی  میزبانان 
اساسی در توســعه گردشگری این 
جزیره دارند اظهار کرد: توانمند سازی 
جوامع بومی در حوزه گردشــگری 
یکی از اهداف این سازمان است. وی 
اضافه کرد: در جزیره کیش طی سال 
های گذشته اقداماتی مانند حمایت 
از کســب و کارهای جامعه محلی 
گرفته  آنها صورت  توانمندسازی  و 
و در این راســتا توسعه این فعالیت 
ها به صورت ویژه در دســتور کار 
قرار گرفته است. رمضانی گفت: بر 
این اساس آموزش و توانمندسازی 
جوامــع محلی با رویکــرد صنایع 
دســتی، فــرش، ســوغات، غذا و 

موســیقی در دستور کار قرار گرفته 
و بــه زودی فراخوانی برای جلب 
مشارکت فعاالن این عرصه بر اساس 
شیوه نامه تدوین شده در این معاونت 

منتشر می شود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش یادآور شد: توسعه بومگردی و 
ایجاد خانه هــای بومگردی در 2 
قسمت )زون( از جزیره شامل محله 
ســفین و باغو به صــورت ویژه در 
دستور کار قرار گرفته و به زودی با 
ارایه راهکارهای حقوقی برای از بین 
بردن برخی موانع، سرمایه گذاری در 

این بخش آغاز می شود. وی گفت: 
بر اساس طرح توسعه فعالیت های 
بومگردی ایجاد خانه اقوام با سرمایه 
از  گذاری بخش خصوصــی یکی 
محورهای این طرح بوده که سرمایه 
گذاران حوزه گردشگری می توانند 
آداب،  فرهنــگ،  معرفی  منظور  به 
رســوم و ســنت های اقوام مختلف 
ایرانی در این جزیره خانه بومگردی 
ایجاد کنند. رمضانی گالشی با بیان 
اینکــه تا کنون چند ســرمایه گذار 
این  ایجاد  بــرای  بخش خصوصی 
خانه ها اعالم آمادگی کرده و منتظر 

تدویــن راهکارهــای قانونی بهره 
برداری هســتیم یادآور شد: وجود 
نمادهای خاص اقوام و استان های 
کشور با تم گردشــگری داخلی و 
خارجی از جملــه ویژگی های مد 
نظــر در ایجاد این خانه ها اســت. 
به گــزارش ایرنا، وی بهره گیری از 
طرح ساماندهی سواحل در توسعه 
بومگردی در جزیره را دیگر اولویت 
این معاونت اعــالم کرد و گفت: در 
طرح نیز ایده هــای مختلفی آماده 
ارایه به سرمایه گذاران در سه بخش 
مختلف است. این جزیره به واسطه 
ایجاد زیرساخت های گردشگری هم 
اکنون با ۳0 نوع خدمت توریســتی 
گردشگری  مراکز  مهمترین  از  یکی 
ایران اسالمی بوده و به نسبت وسعت 
خود دارای یکی از وسیع ترین و کم 
خطرترین سواحل دنیااست. جزیره 
کیش با حدود 50 هزار نفر جمعیت 
از توابع شهرســتان بندر لنگه استان 
هرمزگان در آب های نیلگون خلیج 

همیشه فارس واقع شده است.

گروه شهرســتان - ســعیده دبیری نژاد // 
رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف 
ســه قطعه از اراضی ملی و دولتی در خارج از 
محدوده طرح هادی روســتای سهیلی جزیره 
قشم مجموعأ به مساحت 2۴2 هزار و دویست 

و دوازده متر مربع خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی ارزش 
تقریبی اراضی اعاده شــده را بالغ بر 121 میلیارد 
تومان ذکر کرد و افزود: این رفع تصرفات پس از 
طی مراحل قانونی و انجام استعالمات مورد نیاز از 
مراجع ذی ربط به دستور دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی 

ملی و دولتی ســازمان منطقــه آزاد با همکاری 
مأمورین پاســگاه مرزی دریایی شــیب دراز به 

مرحله اجرا درآمده است.
وی در ادامه افزود: تمام کسانی که برخالف ضابطه 
و قانون به اراضی ملی و عرصه های طبیعی تعدی 
کنند در اســرع وقت با برخــورد قضایی مواجه 

می شوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان 
کرد: مقابله قاطع با زمین خواران و متصرفان یکی 
از مهمترین اولویت های دســتگاه قضایی استان 
هرمزگان اســت و در این راستا هیچ خط قرمزی 

وجود ندارد.

منطقه آزاد کیش خانه دار شدن اقوام ایرانی را در دستور کار قرار داد

    

    

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632338 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001948228 .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی

گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000632338 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت 

متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
» رای دادگاه « :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 69 ، به مساحت 2487/50 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک 
بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355332 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(
حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228522/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم 
مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به 
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000631999 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001943481.

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی

گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000631999 تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت 

متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
» رای دادگاه « :

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 64 ، به مساحت 2487/50 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک 
بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355141 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(
حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228474/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم 
مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به 
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000632068 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001943507 .

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی.گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو 
یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000632068 تحت نظر 
است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . 

 » رای دادگاه « :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 65 ، به مساحت 2487/50 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان 
ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355163 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه 
نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال 
بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله 
)کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی 
طی نامه شماره 181/228451/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان 
مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب 
لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
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دادانهم
پرونده کالسه 140140920000631887 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001943458.

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی -کوچه- 17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام : شکایت برخالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی.گردشکار: بتاریخ آبان ماه یکهزارو چهارصدو 
یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 140140920000631887 تحت نظر 
است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . 

 » رای دادگاه « :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی قطعه 62 ، به مساحت 2500 از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک 
بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001355039 مورخه 1401/06/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(

حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 
181/228461/ن مورخه 1401/07/17 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم 
مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده ، لذا در  راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله ) کتاب لقطه( حکم به 
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
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رفع تصرف ۲۴۲ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در  قشم



اقتصادی //مســئوالن گمرک و  گروه 
ســازمان انبارهای عمومی ضمن ارائه 
آماری در مورد ترخیــص دارو و مواد 
را  داروها  رسوب  احتمالی  دالیل  اولیه، 

تشریح کردند.
 مدیــرکل گمرک فــرودگاه امام خمینی 
)ره( با اشاره به آمار واردات دارو و مواد 
اولیه شــیمیایی اظهار کرد: از ابتدای سال 
جاری تــا ۳۱ مهرماه، بیش از ۲۲۴۰ تن 
ذیل  مندرجات  دارویــی  از محصوالت 
پیوســت  یادداشــت فصل ۳۰ جداول 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات به ارزش بیش از ۸۲۲ میلیون 

دالر وارد کشور شده است.
ابوالفضل اکبرپور ادامه داد: همچنین بیش 
از ۶۶۰ تن مواد اولیه شیمیایی مندرجات 
ذیل یادداشــت فصل ۲۹ جداول پیوست 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات به ارزش بیش از ۳۳۰ میلیون 
دالر در بازه زمانی مذکور  وارد فرودگاه 
امام خمینی)ره( شده و همه اقالم مذکور 

تاکنون ترخیص شده است.
به گفتــه مدیرکل گمرک فــرودگاه امام 
خمینی )ره( در حال حاضر بیش از ۲۲ تن 
محصوالت دارویی به ارزش بیش از ۸.۵ 

میلیون دالر نیز درحال ترخیص است.
 در ترخیــص کاال، فقــط گمــرک 

تصمیم گیرنده نیست
انبارهای عمومی و  مدیرعامل شــرکت 
خدمات گمرکی نیز با تاکید بر اینکه اجازه 
تخلیه کاال طبق ماده ۱۹ قانون امور گمرکی 
و خروج کاال طبق بند )پ( ماده ۳ قانون 
امور گمرکی به عهده مرجع تحویل گیرنده 
یعنی شرکت انبارهای عمومی و خدمات 
گمرکی نیست، اظهار کرد: شرکت انبارهای 
عمومی فقــط به عنــوان مرجع تحویل 
گیرنده کاال باید تابع دستورات حاکمیت 
یعنی گمرک جمهوری اسالمی ایران باشد 
و انبارها خارج از این چارچوب نمی تواند 

کاال را پذیرفته یا تحویل دهند.
مهدی ذوقــی ادامه داد: باید تاکید کنم که 
اگر گمرک اجازه خروج به کاالی خاصی 
را ندهد به این معنی نیســت که تشخیص 

شــخص گمرک اســت و باید به نقش 
پررنگ و اساســی سازمان های همجوار 
موصوف در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی 

نیز اشاره کرد.
وی افــزود: حدود ۴۵ قانون داخلی، ۱۵ 
کنوانسیون بین المللی و ۲۵ رویه گمرکی 
همگی در کنار ۲۵ سازمان همجوار دیگر 
در کشور وجود دارد که گمرک جمهوری 
اسالمی ایران ملزم به اخذ تایید و اجرای 
موازین آنها بــوده و باید به اقتضای نوع 
کاال بــه گمرک این نظــرات تخصصی، 
قانونی و مجوزات موضوعه را بدهند که 
به اقالم گمرکی اجــازه خروج دهد. در 
واقع تا گمرک مجوز را از ســازمان های 
همجوار نگیــرد وظیفــه دارد به عنوان 
مرزبان اقتصادی کشــور از خروج کاال 

ممانعت کند.
 ترخیــص دارو در گروی اعتبارات 

بانکی و مجوزهای الزم
مدیرعامل شــرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی با بیــان اینکه در مورد 
ترخیص داروها و ســرم ها به مجوزهای 
بانکی، وزارت  اعتبارات  وزارت صمت، 
بهداشت )ســازمان غذاودارو( و ... نیاز 
اســت، عنوان کــرد: بنابرایــن در ابتدا 
سازمان های همجوار باید تایید تشریفات 
قانونی موضوع ترخیص را صادر و ارائه 

کننــد. دوم حقوق و عــوارض گمرک و 
دولت پرداخت شــود و در نهایت گمرک 
همواره بــدون فوت وقت اجازه ترخیص 
یا حمل یکســره )در خصوص کاالهای 

استراتژیک( را می دهد.
ذوقی در پاســخ به این ســئوال که چرا 
کاالهایی دوره رسوب طوالنی داشته اند و 
اجازه خروج صادر نشده است؟ پاسخ داد: 
نظر مســئوالن گمرک جمهوری اسالمی 
ایران نافــذ و دقیق تر اســت اما عموما 
قانونی  الذکر مجوزات  سازمان های فوق 
مربوط به خــروج کاال را به گمرک ارائه 

و ارسال نکرده اند.
انبارهای عمومی و  مدیرعامل شــرکت 
خدمــات گمرکی به این ســئوال که آیا 
داروهایی که در انبارها مانده اند مشــکل 
تامین ارز دارند؟ پاسخ داد: اینکه مشکل 
چیســت را عارضه یابی دقیق نکرده ایم و 
اصوال مسئولیت این شرکت حول تعهدات 
موضــوع ماده ۲۵ و بنــد )ک( ماده یک 
قانون امور گمرکی است. اما بررسی های 
میدانی حاکی از مشکل اعتبارات بانکی و 

مجوزهای غذا و دارو است.
ذوقی تاکید کــرد: انبارهای عمومی فقط 
تحویل گیرنده اســت و هر چه را تحویل 
می گیریم بایــد در چارچوب اطالعات 
تبصره یک ماده ۵۰ آیین نامه قانون امور 

گمرکــی تحویل دهیم. در مــورد اینکه 
ماهیت کاال )از لحاظ کد تعرفه HS تایید 
شده( در بدو تحویل به انبار چیست و چرا 
در انبار رسوب کرده است اطالع رسمی 
نداشــته و موضوع فعالیت این شــرکت 

مدخلیتی در زمان ماندگاری کاال ندارد.
به گفته وی، به وزن ۹۸ تن دارو، ســرم، 
مواد اولیه دارویی و امثال آن در انبارهای 
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 

موجود است.
 بانــک مرکزی باید بــرای صنایع 

دارویی، استثنا قائل شود
در این زمینه فرامــرز اختراعی، رئیس 
ســندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی 
اعــالم کرده بود که دولــت باید بانک ها 
را مکلــف کند که بــرای صنایع دارویی 
تســهیالت را افزایش دهند و شــرایط 
نشدنی مقرر نکنند. بانک مرکزی باید به 
سرعت برای صنایع دارویی، استثنا قائل 
شود تا این مشکالت برطرف شود. مالیات 
بر ارزش افزوده قباًل بر اساس نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی محاسبه می شد، اما االن بر اساس 
ارز نیمایی است. البته هفته گذشته برای 
دارو از ۹ درصد به دو درصد کاهش پیدا 
کرد. اما به دلیل شوک وارد شده در تغییر 
نرخ، در مجموع مشکل تامین نقدینگی 

برای ترخیص همچنان پابرجاست.

  طالع بینی  

شنبه 21 آبان 1401

17 ربیع الثانی  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4025

فروردین :  
امروز عملکرد کاری تان برای تان مهم اســت، اما 
اگر می خواهید به رضایت کامل دست یابید باید 
خالقیت های تان را هم به کار ببندید. سرشار از 
ایده های ناب هســتید، اما الزم است که حواس تان را جمع کنید 
تا هنگام در میان گذاشــتن افکارتان تهاجمی به نظر نرسید. شور 
و اشــتیاق خود را روی کاری که در حال حاضر در دســت دارید 
ســرمایه گذاری کنید، به این ترتیب کارآمدی تان وارد مرحله ی 

جدیدی خواهد شد.
اردیبهشت :  

امروز دل تان می خواهد که لذت ها را تجربه کنید، اما 
شاید فرصت کافی در اختیار نداشته باشید. سعی کنید 
با نظم و انضباط باشید. انرژی خود را روی هوس های 
زودگذر نگذارید، در عوض دست به کاری بزنید که دارای تاثیرات 
بلند مدت باشد. البته، اگر کمی هوشمندی به خرج دهید می توانید 

کارهای روزمره ی خود را همراه با شادی و تفریح انجام دهید.
خرداد : 

شــاید به اتفاقات اخیر فکر کنید و مدام به خودتان 
بگویید که اگر در زمان درست دست به کار می شدید 
اآلن وضعیت چگونه بود. تا زمانی که متوجه اتفاقات 
اکنون نشــوید، نمی توانید وارد مرحله ی بعدی شــوید. مدام به 
خاطرات گذشــته فکر می کنید، اما مقاومت اکنون شما فقط گریز 
از یک چیز اجتناب ناپذیر است. نگاهی به ذخیره ی احساسی تان 

بیندازید و بعد خودتان را برای ماجراجویی های آینده آماده کنید.
      تیر :

تا همین چندی پیش طوری رفتار می کردید که انگار 
به خودتان اطمینان کامل دارید، اما امروز قصد دارید 
منطقی تر عمل کنید. اگر احساســات تان روی شما 
تاثیر می گذارد، حواس تان باشــد که افکار منفی را فیلتر کنید و 
فقط افکار مثبت را نگه دارید. اما یادتان باشد که کورکورانه پیش 
نروید، یعنی خوش بینی بی مورد نداشته باشید. بهترین راهکاری 
که شا را به سوی موفقیت خواهد رساند برقراری تعادل میان عقل 

و احساس است.
     مرداد :

این که کاری را که در دست انجام دارید به مرحله ی 
بعد وارد کنید یک چیز است، و این که بخواهید دست 
به یک کار جدید بزنید یک چیز دیگر. تا زمانی که 
تصمیم گیری های فوری شــما را دچار مشکل نکند می توانید به 
مســیرتان ادامه دهید. اکنون به راحتی حواس تان پرت می شود، 
پس همه ی تالش تان را به کار بگیرید تا روی مهم ترین موضوع 

تمرکز کنید.
     شهریور : 

امروز ممکن است به خاطر مشــاهده ی موجی از 
خوش بینی تصمیم بگیرید تعهدات مهمی بدهید. اکنون 
که ماه به نشانه ی شما بازگشته تمایل دارید که به هر 
پیشنهادی پاسخ مثبت بدهید. اما اگر این موج خوش بینی بگذرد 
و برود ممکن است نتوانید با همین شور و حرارت به کارتان ادامه 
دهید. پس همــه ی انرژی خود را روی چیزی نگذارید که ممکن 
است به ناگهان تغییر کند، در عوض آماده باشید که هر وقت الزم شد 

مسیرتان را تغییر دهید.
     مهر : 

بهتر است کاری را که به پایان خود نزدیک شده دیگر 
به تعویق نیندازید. دل تان می خواهد که مسیرتان را 
مستقیم ادامه دهید، اما اگر کمی هم احتیاط کنید بد 
نیست. حتی اگر احساس می کنید که یک فرصتی ارزش دنبال کردن 
را دارد، به شما توصیه می شود که صبر کنید و تا زمانی که از مقصد 

مطمئن نشده اید حرکت نکنید.
      آبان : 

اهداف تان در حال تغییر هستند و کاری هم از دست 
شما ســاخته نیست که مانع این فرآیند شوید. سعی 
کنید یک نظر مسیر جدیدی را که زندگی پیش پای 
شما گذاشته ببینید، شاید به این ترتیب همه چیز بهتر به نظر برسد. اما 
بدانید که اکنون زمان مناسبی برای گرفتن تصمیم های بزرگ نیست. 
صبورانه رویاهای تان را پیش ببرید و بذر موفقیت را بکارید و بعد 

فرصت دهید تا تالش های تان به مرور زمان به بار بنشیند.
     آذر :  

اکنون اعتماد به نفس تان رو به افزایش است، اما فکر 
نکنید که می توانید به این ترتیب از سخت ترین مراحل 
و موانع بگذرید. سرعت تان را کم کنید و پیچیدگی ها 
را به کمک مهارت های عقلی مهار کنید. برای این که به یک دیدگاه 
درست برسید باید عقل تان را به کار بگیرید. این که فکر می کنید یک 

ابر قهرمان هستید باعث نمی شود که بتوانید پرواز کنید.
      دی : 

اکنون زمان آن رســیده که کار روی جزییات را تمام 
کنید و نقشه های خود را به اجرا بگذارید. سعی کنید 
اهداف تان را از یــاد نبرید و قبل از حرکت همه ی 
کارهای نیمه تمام را به سرانجام برسانید. شاید این کار چندان هم 
راحت نباشد، اما اکنون باید با دقت پیش بروید. به احساسات تان 

توجه کنید، زیرا می توانند شما را به اوج برسانند.
  بهمن : 

به نظر می رسد فرصت را برای انجام یک کار مهم از 
دست داده اید، اما فردا دوباره می توانید امتحان کنید. 
امــروز باید به همه ی فرصت ها با دقت نگاه کنید و 
آن ها را بدون بررسی رها نکنید. حتی اگر انتظارات تان آن طور که 
می خواستید برآورده نشد، به شما توصیه می شود که ایده آل های 

تان را مجسم کنید تا دوباره انرژی بگیرید. 
اسفند : 

اگر امروز با اختالف نظر مواجه شــدید ســعی کنید 
موضوع را سخت نگیرید. متاسفانه امروز احتمال این 
که مجبور به دعوا شوید زیاد است. اما بدانید که عدم 
تحمل شما بیشتر مشکل ساز می شود و کمکی به شما نخواهد کرد. 
برای این که از ماجراهای غیر ضروری در طول مسیر خالص شوید، 
فقط کافی است با احتیاط رفتار کنید. برای این که به قهرمان امروز 

تبدیل شوید باید راه آشتی و سازش را پیدا کنید.
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7 اقتصادی

گروه اقتصادی // بر اساس اعالم 
بانــک مرکزی، از ابتــدای آغاز 
طرح حمایــت از جوانی جمعیت 
تاکنون ۴۹۷ هزار متقاضی مبلغ 
2۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 

فرزندآوری دریافت کردند. 
از زمان ابالغ شــیوه نامه حمایت 
از جوانی جمعیت، در ســی و یکم 
فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ تاکنون 
متقاضــی   ۵۶۲ و  هــزار   ۱۵۹
تسهیالت فرزند اول ، ۲۱۰ هزارو 
فرزند  تســهیالت  متقاضی   ۲۲۴
دوم و ۹۶ هــزار و ۳۲۱ متقاضی 
تســهیالت فرزند ســوم موفق به 

دریافت این تسهیالت شده اند.
طی این مدت مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد 
ریال در قالب تسهیالت فرزندآوری 
به متقاضیان پرداخت شــده است.

براســاس شــیوه نامه ابالغی از 
سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی 
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به 
بعد به دنیا آمده اند، به ازای فرزند 
اول ۲۰۰ میلیــون ریال و به ازای 
فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال و به 
ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال 
و به ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون 
ریال و بــه ازای فرزند پنج به بعد 
است.همچنین  ریال  ۱.۰۰۰میلیون 
بانک مرکزی به منظور تسهیل در 
تسهیالت  متقاضیان  تقاضای  ثبت 
تســهیالت  ســامانه  فرزندآوری 
در  را  فرزندآوری  قرض الحســنه 
»قانون   )۱۰( ماده  اجرای  راستای 
حمایــت از خانــواده و جوانــی 
جمعیــت« از ابتدای اردیبهشــت 
مــاه ســال ۱۴۰۱ راه اندازی کرد 
و بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی از محل منابع پس انداز 
و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی 
حسب دستور العمل مربوطه اقدام به 

پرداخت این تسهیالت شده اند.
این سامانه با هدف تمرکز ثبت نام 
متقاضیان در یک سامانه راه اندازی 
شــده و امــکان هویت ســنجی 
نیاز  استعالمات مورد  متقاضیان و 
از جمله رابطــه والد – فرزندی به 
صورت برخط، تسریع در پرداخت 
میانگین زمان  تسهیالت و کاهش 
انتظار، جلوگیــری از اخذ چندین 
متقاضیان  توســط  تسهیالت  باره 
و امکان نظــارت لحظه ای بانک 
مرکزی بر شبکه بانکی در اعطای 

تسهیالت را فراهم می کند.
متقاضیــان بــرای تقاضــای این 
تســهیالت در ابتــدا بایــد بــا 
مراجعه به این ســامانه به آدرس 
https://ve.cbi.ir/VC/

DefaultVC.aspx، ثبــت نام 
خود را انجــام داده و کد رهگیری 

اخذ کنند.
سپس نســبت به انتخاب بانک و 
شعبه دلخواه از لیست شعب مجاز 

اقــدام کنند. پس از تایید شــعبه 
انتخابــی متقاضی توســط بانک 
عامل، متقاضیان با مراجعه به شعبه 
و تکمیل مدارک، نسبت به دریافت 

تسهیالت اقدام می کنند.
یادآور می شود، متقاضیان دریافت 
تســهیالت فرزنــدآوری، ازدواج 
و ودیعه مســکن که در خصوص 
تسهیالت  از  دســته  این  دریافت 
اعتراض دارند می توانند نسبت به 
ثبت شــکایات از طریق »سامانه 
ثبت و رســیدگی به شــکایات« 
بانک مرکزی با مراجعه به آدرس 
بــا  و   https://crm.cbi.ir
درخواست«  »ثبت  گزینه  انتخاب 
و تکمیل موارد درخواستی شامل: 
استان، شهرستان، موضوع،  کد ملی، 
تاریخ تولد، نوع مشــتری، شماره 
تماس، آدرس پستی و ... نسبت به 

درج شکایت خود اقدام کنند.
 امکان ثبت شکایات مردمی در 
خصوص تسهیالت فرزندآوری 

و ازدواج
تســهیالت  دریافت  متقاضیــان 
در  کــه  ازدواج  و  فرزنــدآوری 
خصــوص دریافت این دســته از 
تسهیالت اعتراض دارند می توانند 
نســبت به ثبت شکایات از طریق 
»ســامانه ثبــت و رســیدگی به 
شکایات« بانک مرکزی اقدام کنند.

به گزارش روابــط عمومی بانک 
با  توانند  مرکزی، متقاضیان مــی 
مراجعه به سامانه ثبت و رسیدگی 
به شکایات بانک مرکزی به آدرس 
بــا  و   https://crm.cbi.ir
درخواست«  »ثبت  گزینه  انتخاب 
و تکمیل موارد درخواستی شامل: 
استان، شهرستان، موضوع،  کد ملی، 
تاریخ تولد، نوع مشــتری، شماره 
تماس، آدرس پستی و ... نسبت به 

درج شکایت خود اقدام کنند.
ضروری است به منظور رسیدگی 
ســریعتر به شــکایات، در فیلد 
در  »شــکایت«،  گزینه  موضوع، 
فیلد نوع درخواست گزینه »مربوط 
به ســایر بانکها« و در فیلد نام و 
کد بانک، بانک مورد شــکایت را 
انتخاب کنند. الزم است هموطنان 
گرامی با انتخاب تسهیالت بانکی 
به عنــوان »موضــوع اصلی« و 
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
به عنوان موضوع »فرعی« نسبت به 

درج شکایت خود اقدام کنند.
ضمنًا پیش از این نیز امکان طرح 
شــکایت در خصوص »تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج « در همین 
سامانه فراهم شده است و هموطنان 
گرامی با انتخاب تسهیالت بانکی 
به عنــوان »موضــوع اصلی« و 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 
عنوان موضوع »فرعی« می توانند 
شکایت خود را در این زمینه ثبت 

کنند.

پرداخت ۲۰۰ هزارمیلیاد تسهیالت 
فرزندآوری 

» آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره مناقصه  2001091616000003

ت اول
نوب
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مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم

گروه اقتصادی // گروهی از ســازندگان مسکن 
می گویند برخی از فعاالن صنعت ســاختمان به 
مناطق متوسط شهر و بســیاری هم به ترکیه و 
کشورهای عربی رفته اند و در آنجا اقدام به ساخت 

و ساز می کنند. 
تعــداد آپارتمان های بــاالی ۹۰ متر که در مناطق 
شمالی تهران قرار دارند و مالکان آن حاضرند زیر 
قیمت منطقه آن را به فروش برسانند بیش از گذشته 

شده است. 
بررسی فایل های فروش آپارتمان در یک هفته اخیر 
نشان می دهد که بیشتر آپارتمان های باالی ۸۰ متر 
در مناطق میانی و شــمالی شــهر تهران زیر قیمت 

میانگین منطقه برای فروش پیشنهاد شده اند.
 در فایل های قرمز مسکن چه خبر است؟

این در حالی است که فایل های کوچک مقیاس در 
لیست فایل های قرمز قرار دارند و بیشتر فایل های 
پیشــنهادی هم براساس قیمت میانگین منطقه برای 

فروش گذاشته شده اند.

برخی از مشاوران امالک در محدوده شمالی تهران 
می گویند:  تعداد فروش های فوری در این مناطق 
بیش از ماه های گذشته شده است و می توان انتظار 

کاهش قیمت در ماه های آینده را داشت.
 رکود در معامالت مسکن ادامه دارد

کارشناسان اقتصاد مســکن چندان به این موضوع 
امیدوار نیستند. به گفته آنها معامالت مسکن دچار 
رکود شــده و احتماال این روند تا پایان سال ادامه 
می یابد. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد 

یافت اما از صعود شدید آن کاسته می شود. 
قیمت تمام شده مسکن افزایش یافته است

بازار مســکن با یک کمبود در عرضه مواجه شده 
تصمیم گیران نیز نتوانســته اند در یک سال گذشته 

پاسخ مناسبی به تقاضاها بدهند.
بــه گفته فعاالن بــازار مســکن، محصولی که در 
بخش مســکن تولید می شود، بر اساس قیمت تمام 
شده است. ممکن اســت در مواقعی قیمت مصالح 

ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند.

 کوچ ســازندگان مســکن ایرانی به ترکیه و 
کشورهای عربی

در سال جاری یک ســری افزایش های جدی در 
نهاده های ســاختمانی و دستمزدها وجود داشته که 

قیمت تمام شده مسکن را باال برده است.
گروهی از ســازندگان مسکن هم می گویند برخی 
از فعاالن صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و 
بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته اند و در 

آنجا اقدام به ساخت و ساز می کنند.
 بازار مسکن منتظر هجوم سرمایه جدید؟

به گفته آنهــا در ماه های پیش رو تــورم چندانی 
در بازار مســکن رخ نمی دهد؛ زیــرا اتفاقاتی که 
می توانست منجر به رشد قیمت ها شود مثل افزایش 
قیمت نهاده های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده 
است. تنها مؤلفه ای که می تواند در بازار مسکن تأثیر 
بگذارد هجوم بخر و بفروش ها و ورود ســرمایه از 
بازارهای دیگر است که با توجه به رکود معامالت 

مصرفی بعید به نظر می رسد.

کوچ سازندگان مسکن به ترکیه و کشورهای عربی

ماجرای رسوب داروها در گمرک 
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گروه خبر // مشــاور فرمانده کل قوا با هشــدار 
به کشورهای حاشــیه خلیج فارس گفت: برخی 
کشورهای بدبخت حاشــیه جنوبی خلیج فارس 
بدانندکه باید بین رسانه هایشان و امنیتشان یکی 
را انتخاب کنند و اگر در ایران دخالت کنند تاوان 

آن را می پردازند. 
سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور فرمانده 
کل قوا در مراســم یازدهمین سالگرد شهید حسن 
طهرانی مقدم با اشاره به سنت الهی مبنی بر پیروزی 
حق بر باطل گفت: ما ســربازان خدا هستیم و از راه 
حق برنمی گردیم، یک دســتمان در دســت مردم و 

دست دیگرمان بر دست والیت فقیه است.
وی افزود: ما و شــما به عنوان پاســداران انقالب 
اسالمی با خداوند، شهیدان و رهبر مقتدر و مهربان مان 
حضرت امام خامنه ای عزیز عهد و پیمان بسته ایم تا 
آخر عمرمان با روحیه جهادی، توکل به خدا، اعتماد 
به دانش و خالقیت و استفاده از تجارب دفاع مقدس 
و هم اکنون در این جنگ جدید ترکیبی و شناختی با 
همراهی جوانان خود به دشمنان هجوم آورده و آن ها 

را شکست دهیم.
دستیار و مشاور فرمانده کل قوا با بیان اینکه آنچه در 
آینده شاهد آن خواهیم بود کاماًل از آنچه تاکنون در 
منطقه و جهان گذشته، متفاوت خواهد بود، تصریح 
کرد: جهان در حال تغییر و تحول بوده و نظام قدرت 
در حال جابه جایی است. البته نظام سلطه به رهبری 
آمریکا، صهیونیسم، انگلیســی های خبیث و ناتو و 
برخی از قبایل صحرانشــین جنوب خلیج فارس که 
تشکیل حکومت به دست انگلیسی ها داده اند ولی از 
فرهنگ و تمدن خودشان و ما بی خبرند و نمی دانند 
ایران مقتدر با یک ملت بزرگ با فرهنگ و تمدن و 
با یک رهبر عالیقدر، شجاع و خردمند چگونه نظام 

قدرت را در جهان به چالش کشیده است.
وی افزود: در نبرد جدید، جبهه اســتکبار به رهبری 
آمریکا و اذنابش و جبهه مقاومت با رهبری ایران رو 
در روی یکدیگر قرار گرفته اند و آنچه که شــما طی 

این مدت و چندین سال مشاهده می کنید در حقیقت از 
روی انفعال در مقابل قدرت ملت بزرگ ایران است. 
سرلشکر صفوی با اشاره به شکست های دشمنان از 
ملت ایران گفت: آن ها حداقل در سه رخداد بزرگ 
شکست خورده اند؛ براندازی ایران اسالمی و انقالب 
اسالمی، جنگ هشت ساله و جبهه مقاومت در منطقه 
غرب آســیا؛ اما آن ها مشغول توطئه ناامن سازی و 
اغتشاش در داخل ایران شده اند. البته ما هم ضعف ها 

و مشکالتی در داخل داریم.
وی ادامه داد: آن ها در جریانات ناامنی های اخیر با 
تمام توان رسانه ای و شبکه  نفوذ منطقه ای خود و حتی 
در داخل ایران از همه فاســدان و جاسوسان کمک 
گرفتند ولی به فضل الهی و با رهبری مقتدر و کارآمد 
با به دست گرفتن ابتکار و کمک به مدیریت صحنه 
با شکست مواجه شدند و ملت ما همچون فتنه های 

گذشته این فتنه را هم درهم شکست.
 فرمانده اسبق کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
تاکید کرد: بــه فضل الهی از این مشــکالت عبور 
خواهیم کرد. ما و جبهه مقاومت با هوشمندی، صبر 
انقالبی و شــجاعت ذاتی ملت هایمان به حول و قوه 
الهی بر جبهه اســتکبار پیروز خواهیم شد. اگرچه 
بــا پرداخت های هزینه های باال همچون شــهدای 
اخیرمان، شهدای مدافع حرم، 200 هزار شهید و ۳00 
هزار جانباز دفاع مقدس و همچون شهدای مظلومی 
مانند حاج حســن طهرانی مقدم، فخری زاده، قاسم 
سلیمانی و شــهدای مظلوم حوادث اخیر در تهران، 
البرز و حرم حضرت شــاهچراغ که اخیراً اطالعات 
آن نیز منتشر شــد. وی ادامه داد: در سال های دفاع 
مقدس پس از آن نخبگانی داشتیم که پیش قراوالن 
تغییر و تحول بودند. دو حسن بودند که تبدیل شدند 
به احسن؛ یکی حسن باقری که بنیانگذار اطالعات 
سپاه در دوران دفاع مقدس که هنگامی که من فرمانده 
عملیات جنوب بودم حسن باقری معاون اطالعات 
من بود. شهید حسن باقری واقعًا او یک نخبه با یک 
جســم کوچک و یک قلب پر از ایمان و یک مغز 

متفکر نابغه جنگ بود. 
سرلشکر صفوی با اشــاره به آشنایی خود از همان 
ماه های نخست جنگ با شهید حسن طهرانی مقدم، 
خاطرنشان کرد: ما شهدا را باید بشناسیم، این شناخت 
باید چگونه باشد؟ چگونه باید شهدا را یاد کنیم و پیام 
آن ها را به نسل جوان و 5۶ میلیون جمعیت زیر ۴0 
سال برسانیم؟ اگر شما یک انسان معمولی را بخواهید 
بشناسید باید حداقل به این سه شاخصه توجه کنید؛ 

تفکر و اندیشه، اخالق و رفتار و عملکرد او.
وی با اشاره به ویژگی های شهدا افزود: اکثر شهدای 
مــا در تفکر و اندیشــه، دارای یک تفکر خدایی و 

انسانی بودند. آن ها با قرآن، دین، انقالب، والیت، امام 
خمینی)ره( و  مقام معظم رهبری مانوس بودند. قلب 
شهدا با معارف اسالمی و اهل بیت نورانی بود و مغز 
آن ها بسیار با فکر بود. شهدا می دانستند که در چه 
مســیری حرکت می کنند و هر فردی که وارد جبهه 
می شد می دانستند که در آنجا نقل و نبات و شیرینی 
پخش نمی کنند و هر فردی که وارد جبهه می شد یا 
شــهید و مجروح می شد و یا اسیر. شاید هم زنده به 

خانه اش بازگردد. 
 دستیار و  مشــاور فرمانده معظم کل قوا با اشاره به 
کمک های مردم در دوران دفاع مقدس خاطرنشــان 
کرد: خود من در اهواز شاهد بودم که یک پدر  و مادر 
به همراه چهار پسرش به جبهه آمده بودند. مادر این 
فرزندان مشغول به شستشوی لباس ها و ملحفه های 
رزمندگان در پشــت جبهه بود و  هنگامی که همسر 
و فرزندانش به جبهه می آمدنــد پوتین های آنها را 
واکس می زد به برای آن ها غذا تهیه می کرد و اشک 
می ریخت. این مادر می گفت که یا حسین بن علی و 
یا فاطمه الزهرا به من اجازه آمدن به جبهه را نمی دهند 

اما کفش سربازان شما را واکس می زنم.
وی ادامه داد: مادران و همســران شــهدا در دفاع 
مقدس و پس از آن حماسه های بزرگی را رقم زدند، 
مادر شهید حسن طهرانی مقدم نیز یک شیرزن بود. 
مادران همســران و فرزندان شهدا نیز مانند این مادر 
شــهید بودند. باید بتوانیم اندیشه و تفکر شهدا را به 
نسل جوان خود معرفی کنیم و بگویم اخالق و رفتار 
آن ها چگونه بود.  سرلشکر صفوی با اشاره به جنگ 
شــناختی و روش های آن تاکید کرد: هدف جنگ 
شناختی تغییر در باورها، ادراک و شناخت، اطالعات 
مغزی انسان ها است،. یعنی اطالعات مغز جوان ها را 
دســتکاری می کنند. برخی از جوانانی که اخیراً در 
اغتشاشات دستگیر شدند وقتی به آن ها عکس شهید 
صیاد شــیرازی را نشان دادند، آن ها نمی شناختند و 
می گفتند که ما فقط اخباری را که از طریق تلفن همراه 
و تلفن خود می بینیم را قبــول داریم نه اخبار ایران 
را. ایــن جوانان در فضای مجازی زندگی می کنند و 
با واقعیت ها، قــدرت و مولفه های قدرت ملی ایران 

آشنایی ندارند.
سرلشکر صفوی با اشاره به فعالیت های شهید حسن 
طهرانی مقدم در دفاع مقدس گفت: شهید طهرانی مقدم 
در سال ۶1 توپخانه سپاه را تشکیل داد و سپاه را به 
توپ هــای 1۳0 میلی متری مجهز کرد. ایجاد مراکز 
تعمیر و نگهداری مرکز آموزش و دانشکده توپخانه و  
به همراه شهید شفیع زاده و سردار یعقوب زهدی برای 
همه لشکرها و تیپ های سپاه توپخانه های 105 تا 

1۳0 میلی متری را سازماندهی کرد. 

فرمانده اسبق کل سپاه پاسداران در ادامه سخنانش به 
نحوه تهیه موشک در سال ۶۳ از کشورهای سوریه 
و لیبی اشاره کرد و گفت: در این سال حاج محسن 
رفیقدوســت به عنوان وزیر سپاه پاسداران و من به 
عنوان معاون کل عملیات ســپاه به سوریه رفتیم و 
درخواست ما از مرحوم حافظ اثر این بوده که تعدادی 
موشــک به ما بدهد. اما او گفت که شوروی ها از ما 
تضمین گرفتند که موشک ها را به کشور ثالثی نفروشیم 
ولی حاضر هستیم که به شما آموزش های موشکی 
را ارائه کنیم. وی ادامه داد: حاج حسن طهرانی مقدم 
و ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده فعلی نیروی 
هوافضای سپاه در یک تیم 1۳ نفره در سوریه مستقر 
شدند تا آموزش های موشکی را فرا بگیرند. مقامات 
نظامی ســوریه می گفتند یک سال زمان نیاز دارید 
تا آموزش های موشک اسکاد بی را فرابگیرید. اما، 
این ســیزده نفر ظرف چند ماه آموزش های الزم را 
فراگرفتند و هر کدام از آن ها در چند رسته مختلف 

تخصص های الزم را فرا گرفتند.
سرلشکر صفوی با اشاره به سفر مقامات سپاه به لیبی 
برای تهیه موشک های مورد نیاز گفت: توانستیم در 
آنجا از رهبر وقت لیبی 20 موشــک دریافت کنیم 
و هنگامی که موشــک ها را به ایران آورد ایم مقام 
معظم رهبری که در آن زمان رئیس جمهور بودند و 
ما گفتند که 2 فروند از این موشــک ها را نگه دارید 
و با باز کردن قطعات آن ها مشغول مهندسی معکوس 
شوید. بنیانگذار قدرت موشکی ایران ابتدا در وزارت 
سپاه و سپس در وزارت دفاع اکنون اگر ما هم قدرت 
موشکی بالستیک در جهان هستیم که از هیچ کشوری 
کمک نمی گیریم و حتی سوخت موشک را هم در 
درون هوافضای سپاه و وزارت دفاع تولید می کنیم. 

دســتیار و مشــاور فرمانده کل قوا با اشاره به توان 
پهپادی کشورمان خاطرنشان کرد: اگر هم اکنون ما 
یک قدرت پهپادی هستیم که دنیا و آمریکایی ها به 
آن اذعان کرده اند. آغاز این قدرت ما تولید پهپاد در 
ســال ۶5 در عملیات کربالی 5 بــود. ما هم اکنون 
یک قدرت پهپادی هستیم و نیروی هوافضای سپاه 
و وزارت دفاع ما تولیــد کننده و صادر کننده پهپاد 
بوده و چند کشور خواهان خرید این پهپادها هستند.

 وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
ویژگی های شــخصیتی شهدا بیان کرد: شهید حسن 
باقری هنگام شــهادت حدود ۳0 سال داشت اما به 
اندازه یک ژنرال نظامی 50 - ۶0 ساله تفکر، اندیشه 
و دانش نظامی داشت. شهید قاسم سلیمانی در جبهه 
و میدان رزم هم دانش نظامی داشــت و هم آشنا به 
دیپلماسی سیاسی بود. هم قدرت عقالنیت و صالبت 
و هم مردم داری و خاکی بودن او باعث موفقیتش بود. 

سرلشــکر صفوی گفت: قلب شهیدان حسن باقری، 
حسن طهرانی مقدم و قاسم سلیمانی به لطافت برگ 
گل بود و شاهد اشک های هر سه بودم. قلب شهید 
طهرانی مقدم همیشه مملو از ارادت به حضرت زهرا 
)س( بود و همیشه ســخنانش را با اللهم صل علی 
فاطمة و ابیها شروع می کرد و همواره عاشق حضرت 

فاطمه زهرا بود. 
وی با بیان اینکه رمز عملیــات ما، در فتح فاو نیز 
یا فاطمه الزهرا بــود، ادامه داد: هنگامی که خدمت 
آیت اهلل بهاءالدینی رسیدم ایشان گفتند که اگر حضرت 
فاطمه زهرا به کمک شما بیاید، پدر، شوهر، فرزندان 
و حتی خداوند را هم به کمک شــما می آورد. چرا 
که رضایت حضرت فاطمــه رضایت خدا  و غضب 

حضرت فاطمه غضب خدا است. 
دستیار و  مشــاور فرمانده کل قوا با اشاره به شهدا 
و مراتــب آن ها تاکید کرد: شــهدا به درجه ای می 
رســند که وقتی که خداوند آن ها را انتخاب می کند 
اجرشان را در این قرار می دهد که یاد و نام آن ها در 
قلب مردم باقی بماند. شهدا زنده و ناظر بر همه چیز 
هســتند همانگونه که امام زمان زنده است و نسبت 
به حال و اوضاع ما آگاه اســت که چگونه بودیم و 
چگونه هستیم. سرلشکر صفوی خطاب به دشمنان 
تصریح کرد:  دشــمنان ما بدانند که ملت ایران یک 
ملت مقتدر بوده و پایه های انقالب ما بسیار مستحکم 
است. ملت ما از این بادها نمی لرزد و آن که می لرزد، 
جبهه باطل اســت.  دستیار و مشــاور فرمانده کل 
قوا ضمن هشدار به دشــمنان تاکید کرد: آمریکایی 
ها و اذناب شــان، انگلیس خبیث، صهیونیست های 
کودک کش و برخی از این کشورهای بدبخت جنوبی 
حاشیه خلیج فارس که اسم آن ها را ببرم. آن ها باید 
بدانند اگر تلویزیون های شان باعث ناامنی ایران شد 
باید بین امنیت و رسانه هایشان یکی را انتخاب کنند. 

اگر دخالت کردند حتمًا تاوانش را می پردازند.
وی افــزود: آن ها هم خود را می شناســند و هم ما 
را. شــما پرونده سیاهی دارید از کمک های شما به 
رژیم بعثی صدام در عراق که دســت شما به خون 
شهدای دفاع مقدس آلوده است تا راه اندازی داعش 
و شبکه های شما که در فتنه های اخیر شاهد بودیم. 
شما کشورهای ضعیفی هستید، آمریکایی ها از شاه 
ایران حمایت نکردند و نتوانستند شاه ایران را حفظ 
کنند. آمریکایی ها از شــما حمایت نخواهند کرد و 

آن ها صدام را هم نتوانستند حفظ کنند.
به گــزارش فارس؛ سرلشــکر صفــوی در پایان 
خاطرنشان کرد: ما یک انقالب و حکومت مقتدر و 
ملت ما یک ملت هوشمند و با صبر و مقاومت است 

و با کار آمدی بر همه مشکالت فائق خواهم شد.

قسمت چهارم  
  شــاه عباس صفوی امامقلی خان رابسیاردوســت 
می داشــت ودرهرســفروماموریت به مناطق استقرار 
وی ونیروهــای تحت فرماندهی او، شــاه عباس به 
خیمه یاخانه او می رفت وســاعت ها باوی صحبت 
می کــرد. امامقلی خان درســال1۳07باقدرت یافتن 
سلطان مســعودمیرزاملقب به ظل السلطان شاهزاده 
قاجاروبزرگترین پســربه سن بلوغ رسیده ناصرالدین 
شاه که یکی ازمخالفین صفویه هم بود، تاسال1۳0۹ش 
حکومت منطقه بختیاری رابرعهده داشت. وی مردی 
مهربان وخــوش اخالق بود. در دوره ریاســتش بر 
ایــل بختیاری خدمــات زیادی به ایــن ایل بزرگ 
وبااصالت ایران زمین انجام داد. امامقلی خان درسال 

1۳17هجری قمری درگذشت وپیکروی درمنطقه اردل 
بختیاری ودرجوارامام زاده حمزه به خاک سپرده شد. 

شــاه عباس صفــوی معروف به شــاه عباس بزرگ 
یاکبیــر، پنجمین پادشــاه ازدودمان صفویــان بود. 
وی که فرزندوجانشــین شــاه محمدخدابنــده بود، 
ازســال 1۹۹۶ه,ق تازمان درگذشتش به مدت بیش 
از۴1سال خورشیدی برایران حکومت کرد)از۹۶5الی 

1007شمسی(        
اقدامات شــاه عباس:وی که بیش از۴0سال درایران 
حکومت کردونقش فراوان درقدرت گیری مجدددولت 
صفویه داشت، باشکست دادن دوقدرت بزرگ ازبک 
وعثمانــی اقتدارفراوانی به دولت صفوی درعصرخود 
دادوایران رابسیارقدرتمند ساخت. تشکیل سپاه جدید، 
تغییردرمناصب مهم حکومتی وبرخی اقدامات عمرانی 
به خصوص درشــهراصفهان ازمهمترین اقدامات وی 
است. وی درسال1011ق بادولت عثمانی واردجنگ 
شدوسرزمین های اشــغالی ایران وقسمت عمده ای 
ازعراق رابه تصرف خوددرآورد. پس ازآن سپاه ایران 
به فرماندهی اللهوردی خان بااشــغالگران پرتغالی که 
بنادرجنوبی ایران رادرتصرف خودداشــتندواردجنگ 
شدوآنان رادرسال 102۳,ق,ازبندرگمبرون)بندرعباس(

ودرسال 10۳1ق ازجزیره هرمزبیرون رانددرآن زمان 
اصفهان پایتخت صفویه به اوج شهرت ورونق رسید. 

ادامه دارد...

گروه خبر //  طی مراسمی با حضور دکتر ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان و احمد 
مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی، کشتی تفریحی سانی در بندرعباس آغاز 

به کار کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوستی استاندار 
هرمزگان در حاشــیه مراسم آغاز به کار این کشتی 
بزرگ تفریحی اظهارداشــت: هرمــزگان پایتخت 
گردشگری دریایی کشور اســت، وجود تاالب ها، 
جزایر، خورها و ســواحل بکر و بی نظیر بخشــی 
از مزیت های منحصر به فرد اســتان در این حوزه 

می باشد.
وی ادامــه داد: اهداف توســعه ی گردشــگری در 
اســتان بویژه در بخش دریایی، به ســاختارهای 
ســخت افزارهایی نیاز دارد که کشتی های تفریحی 
نمونه هایی از این پیش نیازها برای عینیت بخشی به 

ظرفیت های مختلف تفریحات دریایی است . 
نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان بیان کرد: 
کشتی »ســانی« در نوع خودش اولین کشتی است 
که امروز در خدمت گردشگری دریایی استان قرار 
خواهد گرفت و گســتره خدمات آن نیز عمدتا در 
پهنه های دریایی اســتان و جزایر خواهد بود ضمن 

اینکه مقاصد بین المللی با کشورهای همسایه نیز برای 
آن پیش بینی شده است.

مهندس دوستی به برنامه افزایش تعداد شناورهای 
کالس مختلــف اشــاره کــرد و ادامــه داد: طبق 
برنامه ریزی انجام شــده امکانات ســخت افزاری و 
تســهیالت نرم افزاری که به این بخش اضافه شوند 
شاهد تحول گردشگری استان و گردشگری دریایی 

ایران عزیز خواهیم بود.

گفتنی است کشتی ســانی یک کشتی بسیار بزرگ 
تفریحــی دارای 8 طبقه اســت و امکاناتی از قبیل 
سالن برگزاری همایش و جلســات، اتاق مطالعه، 
کتاب خانه، ســالن سینما، اتاق بازی برای کودکان، 

کافی شاپ و رستوران دارد.
کشــتی ســانی 17۶ متر طــول، 2۳ متر عرض و 
حدود ۴20 تخت دارد که برای تعمیرات در مجتمع 

کشتی سازی بندرعباس پهلو گرفته بود.

بصیرت واصالت، هویت ملی وتربیت اسالمی
یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

سرلشکر صفوی:

 کشورهای حاشیه خلیج فارس، بین امنیت و رسانه هایشان یکی را انتخاب کنند 

گروه خبر //  آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور ایران اسالمی گفت: 
تحریم و بی ثبات سازی 2 خطای راهبردی 
دشــمن درباره ملت ایران است که همواره 

شکست خورده است. 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم 
شهرســتان پاکدشت در مصلی نماز جمعه این 
شهرستان با اشاره به بازدید از طرح های نیمه 
تمام این شهرســتان گفت: برخی از طرح های 
شهرستان با گذشت بیش از یک دهه، تا کنون 
به ســامان نرســیده که یکی از این طرح ها، 
پروژه کمربندی این شهرســتان است که قرار 
شد بخشــی که با تأخیر 10 ساله مواجه شده 

به خواست مردم سریعا اجرایی شود.وی گفت: 
در شهرســتان پاکدشــت زمین هایی به افراد 
واگذار شــده ولی با گذشت بیش ازدو دهه از 
زمان واگذاری، به دلیل بخشــی از مشکالت 
اداری، اجرای آن با تأخیر مواجه شــده که در 
بازدید از این پروژه قرار شده ظرف مدت کوتاه 
حداکثر یک ماهه این مشکالت برطرف شود تا 
راه برای مردم باز شده و آنان بتوانند مشکالت 
خود بعد از دو دهه با سرعت رفع کنند.رئیس 
جمهور ایران اســالمی با اشــاره به بازدید از 
بیمارستان زعیم افزود: این بیمارستان یکی از 
مراکز مهم درمانی است که با وجود اقداماتی که 
خیرین محترم انجام داده اند، تکمیل آن سال ها 

به طول انجامیده در حالی که این مرکز درمانی 
می تواند پشتیبانی خوبی برای ارائه خدمت به 
مردم باشد. رئیســی افزود: پس از این بازدید 
بخشی از مشــکالت در جلسه شورای اداری 
شهرستان در جمع مدیران، امام جمعه، فرماندار، 
مســئوالن محلی مرور می شــود تا برخی از 
نیازهای منطقه رفع شود و در این سفر تالش 
بر این اســت که آن چه وظیفه این خدمتگذار 
کوچک است نســبت به مردم پاکدشت رفع 
شود و با انجام وظیفه دولت، رشد شهرستان با 
سرعت و شتاب بیشتری همراه شود و گره ها 
با دست خود مردم و خدمت رسانی دولت باز 
شود. وی تصریح کرد: مردم پاکدشت مردمانی 

با بصیرت، زمان شناس، دشمن شناس و دشمن 
ستیز هستند و کارنامه درخشان این منطقه نشان 
می دهد که مردم پاکدشت زمان را خوب می 
شناسند و با بصیرند و کارنامه درخشان آنان در 
تقدیم بیش از 500 شهید برای انقالب اسالمی 
در دوران دفاع مقدس و دفاع از حریم و حرم و 
ایثارگری آنان مشهود است. وی گفت: حضور 
خانواده مکرم شــهدا نشان از صدق این گفتار 
اســت که مردم این منطقه با بصیرت هستند و 
نســبت به ارزش های انقالب با همه وجود و 
جــان، مال و زندگی خود برای دفاع از دین و 
ارزش هــای الهی این روحیه و منش را حفظ 
کــرده اند.رئیس جمهور افــزود: این بصیرت 

باعث میشود تا مسئوالن و دست اندرکاران با 
مسئولیت مضاعف خدمات خود را رقم بزنند 
و همه مدیران شهرســتانی، استانی و کشوری 
باید به مردمی که با همــه وجود پای انقالب 
ایستادگی کرده اند با همه وجود خدمت کنند.به 
گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: باید به همه مردم 

خدمت کرد ولی مردمانی که از همه هستی خود 
برای نظام گذشــته اند باید خدمات مضاعف 
دریافت کنند لذا به مسئوالن و مدیران شهرستان 
و استان توصیه و تأکید می کنم که هر چه توان 
دارید بــرای خدمت به مردم به کار بندید و از 

هیچ تالشی فروگذار نکنید.

آیت اهلل رئیسی: 

تحریم و بی ثبات سازی، ۲ خطای راهبردی دشمن است

گروه خبر // وزیر میراث فرهنگی ضمن بازدید از اسکله 
نخل ناخدای بندرعباس گفت: در احداث این اســکله 
تفریحی نیاز اســت که کارهای ویژه ای انجام شود و 
تفریحات دریایی در آن توســعه پیدا کند چرا که این 
منطقه در حوزه خلیج فارس قرار گرفته اســت و باید 

امکاناتی به روز ایجاد شود. 
عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری با استقبال اســتاندار هرمزگان در فرودگاه 
بین المللی شــهدای پرواز ۶55 بندرعباس وارد اســتان 
هرمزگان شد و پس از آن ضمن حضور در گلزار شهدای 
گمنام بندرعباس به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. 

وی در ادامه راهی ســاحل شــرقی بندرعباس شده و از 
روند احداث پروژه اسکله و موج شکن تفریحی نخل ناخدا 

بازدید کرد.
این اســکله ۳هزار و ۳۳۴ متر طول دارد و از یک بازوی 
اصلی به طول 750 متر و یک بازوی فرعی به طول ۳50 
متر تشکیل شده است و در تکمیل آن یک بازوی برجسته 
به طول ۳50 متر و یک حوضچه برای پهلوگیری شناورها 

احداث خواهد شد. 
عزت اهلل ضرغامــی وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی در این بازدید از این اســکله تفریحی، 
اظهارداشت: در احداث این اســکله تفریحی نیاز است 
که کارهای ویژه ای انجام شود و تفریحات دریایی در آن 
توسعه پیدا کند چرا که این منطقه در حوزه خلیج فارس 

قرار گرفته است و باید امکاناتی به روز ایجاد شود.
وی افزود: امروزه ســرگرمی ها و تفریحات پیشــرفت 
بسیاری کرده اســت و ما نیز باید امکانات ویژه متناسب 
با این پیشرفت ها تعریف کنیم، مجموعه پارک ارم تهران 
تجربه خوبی در تفریحات آبــی دارد و باید از تجربیات 

آن ها نیز استفاده شود.
به گزارش  تســنیم ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی بیان کرد: گاهی یک بازی و تفریح می تواند 
گردشگران زیادی را به یک مجموعه تفریحی بکشاند از 
این رو بایــد به صورت تخصصی در این موضوعات نیز 

ورود کرد. 

وعده ضرغامی برای 
توسعه تفریحات دریایی 

با حضور وزیر میراث فرهنگی؛ گردشگری و صنایع دستی در هرمزگان:

کشتی تفریحی 8طبقه »سانی« آغاز به کار کرد


