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ادامه از تیتر یک //
  حسینی پور افزود: بر اساس بخشنامه شورای عالی اداری 
در ســال 1371به منظور جلوگیري از استعالم های متعدد 
شهرداری ها از دستگاه های اجرایی، کلیه دستگاه ها مکلفند 
در پایان هر سال طرح ها و پروژه های ساختمانی و عمرانی 
مصوب خود در سال بعد را به منظور انعکاس در نقشه شهر 
به شهرداری ها گزارش نمایند که اگر این مهم محقق گردد، 
 از میزان اســتعالم ها و  مدت زمان صدور پروانه ساختمانی 
 کاسته می شــود. وی البته وضعیت ســند ملک یا زمین، 
 چانه زنی های مالکان در زمان اخذ پروانه، مدت زمان طراحی و 
تایید نقشه ها، نحوه پرداخت عوارض، تغییرکاربری و... را در 
مدت زمان صدور پروانه اثرگذار خواند و گفت : البته در بخشنامه 
 شورای عالی اداری در خصوص مهلت و تعیین زمان برای تایید 
نقشه ها و... در سازمان نظام مهندسی ساختمانی اظهارنظر 
نشده اســت و فقط شــهرداری ها مکلفند 14روز پس از 
دریافت تمام استعالمات ونقشه ها و...، نسبت به صدور پروانه 
ساختمانی اقدام نمایند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
بندرعباس اظهار داشــت : در صورتیکه ســندتک برگ 
 ملک آماده بوده و اســتعالمات زائد حذف شود و مالکان از 
چانه زنی و... بپرهیزند و نقشه ها در کمترین زمان ممکن تایید 
شود، شهرداری حداکثر  ظرف مدت ۲ ماه پس از درخواست 
مالک نســبت به صدور پروانه ســاخت اقدام خواهد کرد. 
 حسینی پور افزود: درخصوص نرم افزارهای دخیل در صدور 
پروانه ها هفتگی جلسه داریم تا مراحل صدور پروانه را کاهش 
دهیم ودر این بخش تسریع شود. معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری بندرعباس گفت: تعامل شهرداری بندرعباس و 
نظام مهندسی ساختمان استان بدون حاشیه و زبانزد است و 
امورات فی ما بین را تقسیم بندی کرده ایم تا در زمان صدور 
پروانه ساخت وساز تســریع شود. وی افزود: ماه گذشته به 
 دستگاه های خدمات رسان اعالم کرده ایم  وضعیت اجرای 

شبکه های خدماتی مورد خود در محالت را اعالم کنند تا 
نیازی به استعالم جهت صدور پروانه نباشد که هنوز پاسخی 
دریافت نکرده ایم که در شــورای مســکن می توان به این 
موضوع هم پرداخت. معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
بندرعباس گفت: کسانی که می خواهند در خصوص دفاتر 
فنی متبحر اســتعالم کنند، می توانند از تجربیات سازندگان 
باتجربه اســتفاده نمایند. وی گفت: سازندگان امالک برای 
احداث مجتمع های هفت طبقه به باال بایستی از آزمایشگاه 
مکانیک خاک نیز استعالم نمایند. وی در خصوص حمایت از 
ساخت وساز نوین در بندرعباس و ارائه مشوق در این بخش 
گفت: پیشنهاد می کنیم وزارت خانه های راه وشهرسازی و 
کشور برای ســازندگانی که از مصالح  نوین از نوع خاص 
وموردتاییدشان اســتفاده می کنند، در بخش افزایش تراکم، 
اختیاراتی را به شــهرداری ها واگذار نمایند. حســینی پور 
گفت: شورای مسکن و شورای فنی استان هم می توانند برای 
سازندگانی که از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده می کنند، 
مصوباتی را داشته باشــند وشهرداری تاییدیه هایی در نوع 
ساخت امالک شان به سازندگان بدهد که در امر کیفیت بخشی 
و نیز فروش امالک شــان اثرگذار باشد. معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری بندرعباس در خصوص وضعیت صدور 
سند در محله آیت ا... غفاری بندرعباس و عدم توان برخی 
از ساکنان برای پرداخت هزینه صدور سند در این محله نیز 
گفت: به ازای هر متر مربع بین 1۲0تا 390هزارتومان براساس 
مصوبه شورای شهر از ساکنان اخذ می شود وبا توجه به عدم 
توان مالی برخی ساکنان، بدنبال اخذ مصوباتی از شورای شهر 
در این حوزه هســتیم تا شرایط را برای خانواده های تحت 
پوشش نهادهای حمایتی، جانبازان، محرومان و... تسهیل کنیم 
تا آنها نیز بتوانند برای اخذ سند امالک شان اقدام کنند. وی 
گفت: البته قســط بندی مبالغ هزینه صدور سند هم درحال 
حاضر انجام می شــود، اما تا زمانی که تسویه نکنند، سند 

به آنها تحویل داده نمی شــود. حسینی پور گفت: بخشی از 
سندهای محالت آیت ا... غفاری و طالبند صادر شده است 
و آماده واگذاری به ساکنان است که شهروندان می توانند به 
حوزه امالک واراضی شهرداری بندرعباس مراجعه نمایند. 
وی افزود: برخی سندهاتوسط بیمه تامین اجتماعی توقیف 
شده اســت که از دستگاه قضایی انتظار داریم در این بخش 
همراهی داشــته باشند تا بتوانیم سند امالک در این محالت 
و ســیدجمال وکوی ملت را به ساکنان تحویل دهیم. وی از 
اجرای پروژه سرمایه گذاری شهرداری در فاز یک در محله 
آیت ا... غفاری بندرعباس در آینده نزدیک خبرداد. معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس در خصوص گالیه 
برخی از ســاکنان محله اسالم آباد که علی رغم اینکه بنیاد 
مستضعفان با صدور سند رایگان به اهالی موافقت کرده است، 
اما شهرداری در استعالمات اعالم کرده ملک شان در آینده 
قابلیت تجاری دارد و بنیاد مستضعفان ازصدور رایگان سند 
این امالک خودداری کرده است، اظهار داشت : با دریافت سند 
رایگان ملک بصورت مسکونی در استعالم به بنیاد مسکن در 
این محله موافقت می کنیم و از مالکان تعهد می گیریم اگر در 
آینده خواستند ملک شان را تجاری کنند، بایستی عوارضات 

متعلقه را به شهرداری پرداخت نمایند .

راهکاری برای کاهش دغدغه سازندگان امالک در بندرعباس 

کاهش زمان صدور پروانه ساخت و ساز با  مصوبه شورای مسکن

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

هرمزگان با کمبود 
شدید دستگاه  ام آر آی   

روبرو است
1

2

مردم آنها را می شناسند

4

عضو کمیسیون عمران مجلس 
در بازدید از مجتمع کشتی سازی فراساحل :

در اقتصاد دریا محور 
عقب هستیم

رئیس کمیسیون عمران مجلس :
نیاز کشور به میعانات گازی 

تامین شده است

 برگزاری چهارمین رویداد ملی
 تولید محتوایی دیجیتال بسیج هرمزگان 

هدف گذاری روسیه برای تراتزیت 
50 میلیون تنی از مسیر ایران
 تراز تجاری منطقه آزاد قشم 

برای نخستین بار مثبت شد

2

4

4

1

2

گروه خبــر // آیيــن افتتاحيه مرحله اســتانی 
چهارمين رویداد ملی توليــد محتوایی دیجيتال 
بســيج اســتان هرمزگان با رمز یا زهرا)س( به 
صورت همزمان با سراسر کشور در بندرعباس 

برگزار شد . 
   به گــزارش خبرنگار روزنامه دریــا، این رویداد 
 بــا حضور ســردار اباذر ســاالری فرمانده ســپاه 
امام سجاد)ع( استان هرمزگان، سرهنگ پاسدارحسن 
صنعتکاران معاون هماهنگ کننده ســپاه ، سرهنگ 
احســان بهمنی رئیس پلیس فتا هرمزگان ، سرهنگ 
پاسدار امیر ارسالن شــهبازی رئیس سازمان بسیج 
کارگران و کارخانجات سپاه و معاونین اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در آیین افتتاحیه این 

مراسم سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد )ع( 
استان هرمزگان، اظهار کرد: فضای مجازی نیاز جامعه 
امروز اســت و جنگ ما با دشمن در این عرصه است 
و این موضوع اهمیت بسیار باالیی دارد. وی در ادامه 
افزود: در برگزاری مراحل گذشــته این رویداد شاهد 
کارهای خوب و ارزشمندی بودیم و امیدواریم در این 
 مرحله هم شاهد آن باشیم و ما باید با استفاده از تمامی 
ظرفیت ها خودمان را به این سالح مسلح کنیم و دشمن 
را در قلب خودش نابود کنیم. سردار ساالری، خاطر 
نشان کرد: دشمن از کوچکترین موضوع وارد می شود 
تا به مــردم و انقالب ضربه وارد کنــد و در حوادث 
اخیر هم مسئله حجاب نبود بلکه آن ها با داشتن ایران 
قوی مشکل دارند و خواهند داشت. فرمانده سپاه امام 

سجاد)ع( هرمزگان، گفت: اگر دشمن و استکبار جهانی 
حتی یک درصد فکر می کردنــد حمله نظامی، ایران 
را از پا درمــی آورد دریغ نمی کردند؛ چون به خوبی 
می دانند جمهوری اسالمی ایران آماده هرگونه مقابله با 
دشمن متجاوز است. وی  در پایان با بیان اینکه ایران 
قوی همچون خاری در چشم دشمن است، ابراز کرد: 
این انقالب شکوهمند اسالمی به کوری چشم دشمنان 
محکم و استوار به مسیر پیشرفت خود ادامه خواهد داد 
و از هیچ تهدیدی نمی هراسد.در ادامه این مراسم نیز 
علی ذاکری دبیر برگزاری این رویداد، گفت: این رویداد 
استانی با همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان و سازمان فضای مجازی 
بسیج و مشارکت اقشار بسیج در حال برگزاری است و 
در مرحله استانی چهارمین رویداد ملی تولید محتوایی 
دیجیتال بسیج استان هرمزگان با رمز یا زهرا)س( به 
صورت همزمان با سراسر کشور در بندرعباس آغار 
بــه کار کرد.وی در ادامه افزود: در این مرحله، 10تیم  
در قالب های پنج و ســه نفره در سه بخش انیمیشن، 
بازی های تلفن همراه و پویانمایی از ۲۵ الی ۲7 آبان 
ماه در شهرستان بندرعباس به رقابت خواهند پرداخت.
دبیر برگزاری این رویداد، بیان داشت: تیم های برگزیده 
این رویداد با اهدای جوایز نفیســی تقدیر می شــوند 
و تیم های انتخاب شــده به مرحله کشــوری رویداد 
تولیدمحتوای دیجیتال بســیج که 19 آذرماه برگزار 
می شــود معرفی خواهند شد.ذاکری در پایان هدف از 
برگزاری این رویداد را شناســایی افراد متخصص در 

این حوزه، استعدادیابی و... عنوان کرد .

برگزاری چهارمین رویداد ملی تولید محتوایی دیجیتال بسیج هرمزگان   

خبر اختصاصی  // معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس گفت: شورای مسکن استان 
به عنوان متولی ساخت وساز می تواند برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی جلسه ای را با 

متوليان مربوطه برگزار کند ومصوباتی را داشته باشد. 
اصغر حسینی پوردر گفتگو با خبرنگار دریا ، با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی متضمن استعالم از ادارات 

مختلف از جمله آبفا،توزیع برق، گاز، آب منطقه ای، برق منطقه ای، تهیه نقشــه از دفاتر فنی  وتاییدیه نظام 
مهندسی و... می باشد، افزود : در صورتیکه در شورای مسکن برای تسریع در پاسخ استعالمات و تهیه و تایید 
نقشه های ساختمانی مصوباتی داشته باشند، شهرداری می تواند در حداقل زمان ممکن نسبت به صدور پروانه 

ساختمانی اقدام کند . 

راهکاری برای کاهش دغدغه سازندگان امالک در بندرعباس 

کاهش زمان صدور پروانه ساخت و ساز
 با  مصوبه شورای مسکن

در صورتیکه در شورای مسکن برای تسریع در پاسخ استعالمات و تهیه و تایید نقشه های ساختمانی مصوباتی داشته باشند 
شهرداری می تواند در حداقل زمان ممکن نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کند

ادامه در همین صفحه

گــروه خبر //  نماینــده ولی فقيه در 
استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان 
با کمبود شدید ام آر آی روبرو است و 
مردم در نوبت های طوالنی مدت برای 
استفاده از  ام آر آی  روبرو هستند که 
الزم اســت اقدامات الزم برای حل این 

چالش انجام شود . 
  حجت االســالم والمســلمین محمــد 
عبادی زاده در دیدار سرپرســت دانشگاه 
علوم پزشکی استان هرمزگان که در دفتر 
امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره 
توسعه درمانگاه های خیرساز،  اهمیت  به 
اظهارداشــت: وزارت بهداشــت باید از 
حرکات و اقدامات خیریه حمایت کند و از 
طریق تجهیز و توسعه آن ها اجازه ندهد که 
انگیزه های خیرین این حوزه کم شوند.وی، 
با بیان این نکته که خیرین زیادی متقاضی 

فعالیت در حوزه درمان هستند، عنوان کرد: 
عدم بهره برداری صحیح و عدم حمایت از 
پروژه های درمانی خیرساز باعث کاهش 
انگیزه های خیرین حوزه درمان شده است 
که باید این روند به ســرعت اصالح شود.

حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده افزود: 
خیرین باید بــرای اثربخش بودن فعالیت 
خود با اســتانداردهای توسعه ای وزارت 
بهداشت هماهنگ باشند تا اقدامات انجام 
شده توســط آن ها بهترین خدمات را به 
مردم ارائه کند.نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت 
دولت از بخش خصوصی فعال در حوزه 
بهداشت و درمان، ابراز کرد: نیاز به کمک 
و تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه 
درمان استان هرمزگان وجود دارد و باید 
سرمایه های خصوصی مختلفی از داخل و 

خارج از استان برای ارتقاء شاخص های 
درمانی و بهداشتی هرمزگان جذب شود.
حجت االســالم والمسلمین عبادی زاده، با 
اشــاره به ظرفیت جزایر هرمزگان برای 
توریست درمانی، بیان کرد: جزیره قشم به 
واسطه ظرفیت ها و معافیت های مختلفی که 
دارد ظرفیت مناسبی برای ایجاد گردشگری 
توریســتی دارد.وی، با اشــاره به ارتقاء 
ظرفیت های مسئولیت های اجتماعی حوزه 
سالمت در طی چند سال اخیر، خاطرنشان 
کرد: وضعیت ایفای مسئولیت های اجتماعی 
صنایع استان هرمزگان مطلوب نیست اما 
شــاهد یک روند رو به رشدی هستیم که 
به واسطه شرایط خاص پیش آمده ناشی از 
بیماری کرونا، بخش زیادی از این منابع به 
سمت حوزه سالمت سوق پیدا کرد.نماینده 
ولی فقیه در استان هرمزگان تشریح کرد: 

اســتان هرمزگان با کمبود شدید ام آر آی  
روبرو است و مردم در نوبت های طوالنی 
مــدت برای اســتفاده از  ام آر آی روبرو 
هســتند که الزم است اقدامات الزم برای 
حل این چالش انجام شود.به گزارش ایسنا؛ 
حجت االســالم والمسلمین عبادی زاده، با 
ذکر این نکته که عدالت به معنای مساوی 
نیست، گفت: باید در دوره جدید مدیریت 
علوم پزشکی یک ریل گذاری جدیدی برای 
تربیت نیروی انسانی ماهر بومی و ماندگار 
انجام شود تا شاهد درخواست های باالی 
انتقالی نیرو به خارج از استان و کمبود نیرو 
در شهرستان های محروم هرمزگان نباشیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

هرمزگان با کمبود شدید دستگاه ام آر آی  روبرو است

رئیس جدید پارک علم و فناوری 
هرمزگان معارفه شد 

استاندار هرمزگان در جلسه فوق العاده شورای اداری استان :استاندار هرمزگان در جلسه فوق العاده شورای اداری استان :

قانون قانون حریم حریم ۶۰۶۰ متری دریا متری دریا باید بازنگری شود  باید بازنگری شود 
صفحه 4 را بخوانید
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سرمقاله

  دشمنان که همواره از قوی شدن واستقالل ایران نگرانند 
و دیدند این کشــور را نتوانســتند در بیش از چهاردهه 
 اخیر گاو شیرده خودشــان کنند، باشگردهای مختلف به 
دشــمنی شــان ادامه دادند ودر اغتشاشــات اخیر هم 
 ردپای شان هویداســت و مردم هم آنها را بیش از پیش 
شناخته اند. وزیر اطالعات در بخشی از مصاحبه چندروز 
گذشــته اش نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است : 
آمریکا چه در فرآیند پیروزی انقالب اسالمی و چه پس 
از آن، همواره به دنبال براندازی جمهوری اســالمی ایران 
بوده است. این موضوع تحلیل یا چیزی نیست که نیاز به 
اثبات داشته باشد. شواهد تاریخی 43 سال گذشته در کنار 
اذعان دولتمردان آمریکا به توطئه علیه جمهوری اسالمی 
ایران گواه این حقیقت هستند. حجم انبوه شواهد تاریخی 
دشمنی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در کنار اسناد 
گسترده منتشر شده از راهبردهای آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران نشان دهنده دشمنی آمریکا است. برخی افراد 
آگاهانه و مغرضانه و برخی افراد با ناآگاهی از توهم توطئه 
سخن گفته اند. این در حالی اســت که با وجود این همه 
شواهد و اســناد و اقاریر صریح دولتمردان آمریکایی این 
واقعیتی انکار ناپذیر است. این گزاره بارها در نوشته ها و 
گفته های راهبردنگاران آمریکایی تکرار شده است که نظام 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یک الگوی مردم ساالر 
دینی-اســالمی از ظرفیت باالیی برای بیداری ملت های 
مسلمان و بســیج آن ها علیه غرب برخوردار است و این 
الگو باید شکســت بخورد. برای نمونه می توان به گفته ها 
و نوشــته های گراهام فولر اشــاره کرد که به عنوان عضو 
CIA سالیان ســال از عمر خود را در کشورهای غرب 
آسیا گذاشته و مدعی این اســت که ایران را می شناسد.
میان عوامل میدانی با افســران اطالعاتی ســرویس های 
جاسوسی بیگانه معموالً چند الیه واسطه وجود دارد. هر 
چند به دلیل عجله دشــمنان، ما قبل از شروع آشوب ها 
نیز به افسران اطالعاتی بیگانه به صورت مستقیم رسیدیم 
و تعدادی از آن ها را دســتگیر کردیم. مأموران اطالعات 
خارجی فرانسه DGSE اقدام به ارتباط گیری و آموزش 
کانون های صنفی غیرقانونی برای ایجاد جریان اعتراضی 
و آشــوب کردند. از تمامی دیدارها، تماس ها و ارتباطات 
آن ها مستندات تهیه شده است و این جاسوسان به سزای 
اقدامات خود خواهند رسید.برخی دیگر از عناصر مزدور 
هســتند و آگاه یا ناآگاه از پشت ماجرا، به خاطر مقداری 
پول و یا وعده اقامت در خارج، علیه مملکت خودشــان 
اقــدام می کنند. آتــش زدن، تخریب کردن، چاقوکشــی، 
تیراندازی با اسلحه های شکاری و جنگی و حتی فحاشی 
و اهانت به اهل بیت علیهم الســالم بخشی از کارهای این 
مزدوران اســت.از آن جا که شــیوه و شگرد هر سرویس 
اطالعاتی متفاوت است، دشــمنان نیز هر کدام بخشی از 
ظرفیت های میدانی بحران ها را به عهده می گیرند. برخی به 
تقویت نهادهای حقوق بشری و سازماندهی گزارشگران 
و فعاالن مدنی می پردازند. برخی شبکه اراذل و اوباش را 
سازماندهی می کنند. برخی به واسطه ارتباطات و حضور 
گسترده شان در کشــورهای منطقه اقدام به قاچاق سالح 
و مــواد منفجره به داخل می کننــد و برخی نیز در حوزه 
سایبری و عملیات روانی مشغول هستند، اما جملگی آن ها 
در راستای اجرای یک بسته ی طراحی شده  ی واحد عمل 
می کنند.ما در بیانیه ی مشــترک با برادران مان در سازمان 
اطالعات سپاه گفتیم دشمن در اغتشاشات اخیر از »جنگ 
ترکیبی« استفاده کرد. یکی از مهم ترین ارکان و بسترهای 
مطــرح در نبردهای ترکیبی )هیبریدی(، فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی بیگانه و مشخصًا آمریکایی است. این 
شبکه ها نقشی حیاتی در هسته ی مرکزی نبرد هیبریدی ایفا 
می کنند. پلتفرم های ارتباطی مجازی اکنون تبدیل به قسمتی 
از استراتژی جنگی شده اند نه تنها به منظور هدایت اقدامات 
و اغتشاشات و جمع آوری اطالعات، بلکه مهم تر از آن با 
هدف تأثیرگذاری بر اعتقادات و گرایشات مخاطبیِن هدف 
در مرحله بعدی به منظور حرکت دادن آنان به سوی اقدام 
موردنظر، بهره برداری می نمایند.بی شک بزرگترین عملیات 
تأثیر روی کشوری در جهان برای بی ثبات سازی و ایجاد 
اغتشــاش، بر اساس مدل عملیات ترکیبی به عنوان عامل 
پیش برنده ی جنگ ادراکی، همانی بود که از چند ماه پیش 
از اغتشاشــات اخیر و در حین اغتشاشــات و اکنون در 
ـ  ـ به تعبیر حضرت آقاـ  دوره ی پسا اغتشاشات از مبدأـ 
رژیم مافیایی آمریکا و هم پیمانانی همچون انگلیس خبیث 
ـ  و رژیم کودک کش صهیونیســتی و گاو شیرده سعودیـ 
ـ صورت گرفت.البته  اینها همه تعبیرات رهبر انقالب استـ 
در سازماندهی و اجرا دست رژیم صهیونیستی آشکارتر 
بود. در ساماندهی تبلیغات دست روباه انگلیسی واضح تر 
بود. در هزینه کردن دست رژیم سعودی را به عیان می دیدیم 
تا آن جا که در نمایش منحط برلین که ســلطنت طلبان و 
منافقین و تجزیه طلبان و گروه های منحرف جنسی جمع 
شــده بودند، کل حمایــت مالی این پــروژه در حوزه ی 
تبلیغات، فضاسازی، پوشش صوتی و تصویری و اجاره ی 
تجهیزات پیشــرفته برای تصویربرداری هوایی از تجمع و 
ارائه تسهیالت برای حضورپرتعداد و منسجم خبرنگاران 
و غذاهای توزیع شده و... جملگی با هزینه ی رژیم بََدوی 

سعودی صورت گرفت. ما برای این داعیه سند داریم .
   علی زارعی

مردم آنها را می شناسند

پشت پرده سیاست 

  

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله  حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتشآتش  
باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گرددباعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کلروابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگانمنابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

رئيس جدید پارک علم و فناوری هرمزگان معارفه شد 
  گــروه خبر // مراســم تکریم و معارفــه رئیس پارک علم 
و فناوری هرمزگان با حضورخیرالدین معاون فناوری و نوآوری 
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در ســالن آمفی تئاتر حوزه 
علمیه خواهران برگزار شد. مراســم تکریم علی فتی و معارفه 
علیرضا نصیری رئیس جدید پارک علــم و فناوری هرمزگان 
در ســالن آمفی تئاتر حوزه علمیه خواهــران با حضور معاون 
فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روســای 
دانشــگاه های هرمزگان و فرمانده سپاه امام سجاد )ع( و منطقه 
یکم و فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان برگزار شد .در ابتدا این 
مراسم علی فتی گزارشی از عملکرد راه اندازی و مجوزهای ارائه 
شــده در  پارک علم و فناوری هرمزگان ارائه و عنوان کرد: شان 
و جایگاه نخبگان باید حفظ شود زیرا که نخبگان بال های علمی 
استان هرمزگان هستند.وی افزود: مدیران صنایع هرمزگان باید 
پای کار دانشــگاه ها و شرکت های دانش بنیان و نوآور باشند و 
تقویت دانشگاه ســبب ایجاد نیروی انسانی متخصص می شود.

علیرضا نصیری رئیس جدید پارک علــم و فناوری هرمزگان 
گفت: استان هرمزگان با دارا بودن منابع سرشار خدادای و صنایع 
بزرگ یکی از کانون های اقتصادی و تجارت کشور است اما به 
لحاظ شــاخص های سهم مردم از این مواهب گرفتار زنجیر فقر 
و فالکت و بیکاری اســت.وی افزود: جهت گیری دانشگاهیان 
و نخبگان استان باید رفع خالء های موجود و خدمت به توسعه 
استان باشد. به گفته رئیس جدید پارک علم و فناوری هرمزگان، 
یکــی از راه حل هــای برون رفت از کمبودهــا، توجه ویژه به 
شرکت های کوچک و دانش بنیان اســت.نصیری تصریح کرد: 
 باید کســب و کارهای به سمت نیاز محوری سوق داد و از همه 
ظرفیت ها بهره جست تا بتوانیم بیکاری را در هرمزگان کاهش 
دهیم.به گزارش فارس ، در پایان از علی فتی رئیس سابق قدردانی 
و طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علیرضا 

نصیری رئیس جدید پارک علم و فناوری هرمزگان معرفی شد .
رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب

 با موضوع دفاع مقدس در بندرعباس 
  گروه خبر // به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲0 عنوان 
کتاب، با موضوع دفاع مقدس در بندرعباس رونمایی شــد .  به 
 گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس هرمزگان گفت: این کتاب ها در بخش های زندگی 
نامه شهدا، شعر و کودک و نوجوان به چاپ رسیده است.سرهنگ 
رضا رکن الدینی افزود: کتاب ها در مراکز فرهنگی، کتابخانه های 
عمومی استان و فضای مجازی در دسترس مردم قرار گرفته است.
وی گفت: تا پایان سال نیز ۶0 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس 
 در استان به چاپ می رسد.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس هرمزگان گفت: از ســال ۸۶ تا کنون 170 عنوان 
کتــاب با موضوع دفاع مقدس از طــرف این اداره کل به چاپ 
رسیده است.مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان نیز گفت: 
امروز کتاب های رونمایی شده به قلم 1۲ نویسنده )هشت خانم 
و چهار آقا( اســت.از ۲1 تا ۲7 آبــان هفته کتاب و کتابخوانی 

نامگذاری شده است .

گروه خبــر // علی اکبــر صفایی 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
بــا حضــور در دفتر امــام جمعه 
بندرعباس با نماینده ولی فقیه استان 

هرمزگان دیدار و گفت وگو کرد .
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛  در این 
دکتر  والمسلمین  االسالم  دیدارحجت 
محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در 
استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس 
با تاکید بر رونق گردشــگری دریایی 
اظهار کرد: اقدامات خوبی در راستای 
توسعه رونق گردشــگری دریایی در 
دوره جدیــد صورت گرفته اســت و 

بایســتی هرچه بیشتر نسبت به توسعه 
توجه  مســافرین  تردد  و  گردشگری 
داشت تا اقتصاد مردم محلی را هرچه 
بیشتر رونق دهد. وی با اشاره به لزوم 
گسترش پدافند غیرعامل در بنادر کشور 
توسعه ســواحل مکران را مورد توجه 
قرار داد و گفت: قطعا با این عزمی که 
در استان وجود دارد و همچنین با نگاه 
ویــژه ای که » علی اکبر صفایی« مدیر 
عامل ســازمان بنادر و دریانوردی در 
تهران دارد دل ما روشن است تا هرچه 
بیشــتر توسعه ســواحل مکران را در 
دستور کار قرار دهیم. حجت االسالم 

عبادی زاده ضمن تقدیر از عملکرد و 
تالش های سازمان بنادر و دریانوردی 
برای توسعه استان هرمزگان بیان کرد: 
خبرهای خوب سازمان بنادر ذهن ما را 
در راستای کمک به مردم محروم منطقه 
آرام  می کند.وی ادامه داد: این کارهایی 
که صورت می گیرد ما را  هرچه بیشتر 
در جهت برطرف کردن بیکاری و فقر 
کمک می دهد.نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان با اشــاره به توســعه پدافند 
غیرعامل خطاب به مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانــوردی ادامه داد: راه های 
سواحل مکران را تا می توانید باز کنید 

تا از بن بســت خارج شده و ترانزیت 
تقویت شود. صفایی مدیرعامل سازمان 
نیز ضمن اعالم گزارشــی از اقدامات 
سازمان بنادر در استان هرمزگان گفت: 
توســعه بنادر ســیریک و جاسک را 
نیز در دســتور کار قرار دارد و انشاهلل 
مشــاوران طرح نهایی را ارائه می کنند 
تا هرچه بیشتر بتوانیم در جهت توسعه 

این بنادر اقدامات الزم را عملیاتی کنیم. 
وی در خصوص آخرین اقدام سازمان 
بنادر برای رونق گردشگری دریایی نیز 
به فعال شدن خط مسافری دریایی به 
جزیره بوموسی برای دوبار هفته اشاره 
کرد و ابراز امیدواری کرد: خط مسافری 
بندرلنگه به بوموسی نیز به زودی شروع 

به فعالیت کند .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در دیداربا مدیرعامل سازمان بنادر : 

 راه های سواحل مکران را باز کنید تا ترانزیت تقویت شود

گروه خبر// رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در بازدید 
از روند احداث طرح پتروپاالیش مهر خلیج فارس گفت: امروز در بحث 
میعانات گازی که کشور نیازمند آن بود، به خودکفایی رسیده ایم و نیاز 
داخل تامین شده است؛ حتی قادر هستیم نیاز کشورهای همسایه را نیز 

تامین و برطرف کنیم . 
   محمدرضــا رضایی کوچی در حاشــیه این بازدید کــه به همراه رضا 
مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار هرمزگان صورت گرفت، 
افزود: با تالش هایی که در کشــور صورت گرفته به این توان رسیده ایم که 

همه نیازهای کشــور را به دست مهندسان داخلی برطرف کنیم.وی گفت: 
دشــمن تالش می کند روی نیازهای ما متمرکز شود و از این طریق ما را 
 به چالش بکشد، برهمین اســاس باید تا می توانیم به خودکفایی در همه 
عرصه ها نزدیک شــویم.رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
اظهارداشــت: در چند سال گذشــته بویژه در حوزه های عمرانی شاهد 
پیشرفت بسیاری در کشور بوده ایم و توانستیم با همراهی مهندسان ایرانی 
به موفقیت های متعددی دست پیدا کنیم؛ در بسیاری از طرح ها نیز همکاری 
قرارگاه خاتم االنبیاء هم به لحاظ کمی و کیفی اثرگذار بوده است.وی تصریح 

کرد: رهبر معظم انقالب در اقتصاد مقاومتی تاکید دارند که بر داشــته های 
کشور تکیه کنیم و این امر در استان هرمزگان ملموس و نمایان است.طرح 
پتروپاالیش مهر خلیج فارس شامل خط لوله تامین خوراک به طول 3۸۸ 
کیلومتر و آبگیری اختصاصی با ظرفیت ۲00هزار مترمکعب در ســاعت 
اســت.پاالیش مهر خلیج فارس با تولید 13میلیون لیتر بنزین به سومین 
پاالیشگاه بزرگ کشور تبدیل خواهد شد.موقعیت احداث پتروپاالیش مهر 
خلیج فارس از نظر جغرافیایی مناســب بوده و به بندر شهید رجایی برای 
صادرات دسترسی مناسبی دارد و در نزدیکی پاالیشگاه نفت ستاره خیلج 
فارس واقع است.خوراک اولیه این پتروپاالیش که به دست مهندسان ایرانی 
درحال انجام است، 1۲0 هزار بشکه میعانات گازی بوده و در مرحله نخست 
بهره برداری روزانه 7۸ هزار لیتر نفتا و در مرحله دوم بهره برداری 14 میلیون 

لیتر بنزین یورو پنج و پنج میلیون لیتر گازوییل یورو پنج خواهد بود .

رئیس کمیسیون عمران مجلس :

نیاز کشور به میعانات گازی تامین شده است

تازه های مطبوعات
همشــهری - طبیعی اســت که مومنان از اباحه گری در شــهر دل چرکین 
شــوند. اما ماجرا چنین نخواهد ماند.به چند دلیــل؛ اول این که برهنگی 
 و بی حجابی به جهت  کمی بیشــتر نشــده اســت. عیان تر شــده است. 
این ها که کشــف حجاب کردند که قبال محجبــه نبودند؛ همین بودند کم 
 و بیش. یک نمونه اش ســلبریتی هایی که به تازگی کشــف حجاب کردند،

 مثال علیدوســتی قبال حجاب داشت؟!دوم این که بخشی از این بی حجابی 
از ســر برانگیختگی اعتراضی است. این هیجان می گذرد و عقالنیت حاکم 

می شود .
 اعتماد- عباس عبدی در یادداشــتی با عنوان چشــم انداز ایران نوشت: 
مهم ترین اســتدالل معترضان در نقد وضع موجود  این اســت که هر چه 
بخواهد بشــود، بهتر از این است که هســت.   دور از ذهن است که کسی 
این اســتدالل را حداقل در این مرحلــه بپذیرد چون گزینه های  پیش رو 
و احتمالی می تواند بدتر از این باشــد. شاید به همین علت است که برخی 
از طرفداران وضع موجود می نویســند که بعد از ما جهنم است! آیا از این 
استدالل می توان نتیجه گرفت که وضعیت همین گونه باقی می ماند؟ پاسخ 
خیر اســت، زیرا از یک سو دولت فعلی قادر به حل ملموس هیچ مسئله ای 
از قبیل رشــد اقتصادی و کاهش تورم و ثبات نرخ ارز و افزایش اشتغال و 
تامین مسکن نیست. از سوی دیگر تداوم وضع موجود کم کم مردم را خسته 
و با آن نتیجه غیرمنطقی همدل می کند تا معتقد شوند، هر چیزی بهتر از این 

وضع خواهد شد .
 کیهان-  محمد خاتمی و برخی اطرافیان او در مقاطع بسیاری ادعا می کنند 
که او چهره آرام و صلح جویی در سیاست است، اما هیچ اغتشاش و آشوبی 
نیســت که خاتمی در آن نقش آرامش  بخش و معقولی ایفا کند. خاتمی در 
ســال ۸۸ نیز جزو رئوس کودتاچیان علیه رأی مردم قرار داشــت. او در 
ســال های 9۶ و 9۸ نیز نشان داد بیش از آن که به صالح ملت و مملکت 
بیندیشد، فرصت طلبی سیاسی را بر عقالنیت سیاسی و صالح مردم ترجیح 

 می دهد . 
  دنیای اقتصاد-  ایران گفته که به روسیه قبل از جنگ علیه اوکراین، پهپاد 
و تجهیزات داده اســت. پس از انتشار این خبر، این موضوع مطرح شد که 
ایران در قبال این تجهیزات چه چیزی دریافت کرده اســت، آیا پول گرفته 
یا در مقابل، تجهیزات دریافت کرده اســت؟ ....تصمیم مسکو برای تحویل 
سوخو3۵ به احتمال زیاد با روابط این کشور با اسرائیل مرتبط است؛ روابط 
اسرائیل و روسیه دچار تنش جدی شده است. بنابراین تا حدودی روسیه 

برای مقابله به مثل با اسرائیل حاضر شده   این سالح را به ایران بدهد .

قطر، اینترنشنال را نقره داغ کرد! 
شبکه سعودی اینترنشنال: دولت قطر از صدور روادید برای گروه ورزشی این شبکه به 
منظور پوشش خبری جام جهانی خودداری کرده است .ورود شبکه اینترنشنال به قطر 
ممنوع شد.شبکه ایران اینترنشنال اعالم کرده که اجازه ورود به قطر را برای جام جهانی 
فوتبال پیدا نکرده است.چندی پیش وزارت اطالعات،شبکه  ایران اینترنشنال را در 
فهرست سازمان های تروریستی قرار داده بود. این شبکه  در اغتشاشات اخیر، عالوه 
بر گفت وگوهای متعدد با نیروهای تروریست و تجزیه طلب، در تلویزیون و صفحات 
مجازی خود به آموزش رفتارهای خشونت آمیز نیز می پرداخت.این موضوع باعث 
شد کاربران شبکه های اجتماعی، از ایران اینترنشنال به عنوان یک شبکه تروریستی 
نام ببرند.به نظر می رسد همین مســئله در رویکرد دولت قطر و نوع مواجهه با این 
شبکه تأثیرگذار بوده است.ابطال مجوز ورود یکی از عوامل ایران اینترنشنال به قطر 
و صادر نکردن مجوز برای دیگر عوامل این شبکه به منظور تهیه گزارش از مسابقات 
جام جهانی فوتبال که به میزبانی قطر کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهد شــد، به 
شدت عصبانیت این شبکه را برانگیخته است.این شبکه در گزارشی توام با عصبانیت 
اعالم کرد: همگی به جام جهانی ۲0۲۲ خوش آمدید، البته اگر کاری بر خالف میل 
جمهوری اسالمی انجام ندهید. ایران اینترنشنال تنها شبکه رسانه ای دنیا بود که با شروع 
اغتشاشات در ایران روال عادی برنامه های خود را متوقف کرد و به پوشش ۲4 ساعته 
آشوب های داخلی ایران پرداخت.ازسوی دیگر جوان آنالین نوشت:بی بی سی فارسی 
که به تازگی در نزاع با ایران  اینترنشنال مدعی شده اخبار ایران را بدون تحلیل منتشر 
و صرفاً گزارش می کند، در خبری که به منع شدن خبرنگاران شبکه الجزیره از پوشش 
اخبار آشوب ایران پرداخته، بی طرفی خود را مثل بقیه اخبارش فراموش کرده است.

بی بی سی برای آن که خشم خود را از این رویکرد الجزیره و قطر نشان دهد، ممنوعیت 
همجنس گرایی در جام جهانی قطر را یادآوری می کند تا مخاطب خود را قانع سازد 
که قطر خیلی بد است! بی بی سی درباره مخاطبان خود و گرایش جنسی آن ها چه 
گمانی کرده است؟! این شبکه دروغ پرداز می نویسد: »تصویر نامه ای از مدیرکل شبکه 
الجزیره قطر منتشر شده که از دیگر مدیران این شبکه خواسته از پوشش اعتراض ها 
در ایران، از جمله در شبکه های اجتماعی شخصی خودداری کنند، در غیر این صورت 
مجازات خواهند شد.«به نظر می رسد همسایگی قطر با ایران و واهمه تدارک چی های 
رسانه ای آشوب از نزدیک شدن به اطراف سرزمین ایران نیز مانع جدی آن ها برای 
راه انداختن بازی سیاسی در کنار زمین فوتبال خواهد بود.همه این  ها در شرایطی 
رخ داده که به نوشته صبح نو، اختالف میان ایران دوستان و خودفروختگان، پس از 
انتشار فایل صوتی منتسب به رعنا رحیم پور خبرنگار مشهور بی بی سی فارسی، 
دور تازه ای به خود گرفته است.این روزنامه تاکید کرده: وقایع اخیر در کشور موجب 
شــد در صف براندازان، اختالف فاحشی بر سر تمامیت ارضی کشور ایجاد شود و 
برخی که رگه هایی از ایران دوستی همچنان در آن ها غلیان دارد، حساب خود را از 

خودفروختگان جدا کنند .

زابل و خاش ، مقصدهای بعدی هیئت اعزامی 
حاج علی اکبری : در حوادث اخیر سیستان و بلوچستان اگر مشخص شود کسی بی گناه یا به 
علت خطای انسانی کشته شده، شهید محسوب می شود .حجت االسالم والمسلمین محمدجواد 
حاج علی اکبری که  به همراه هیئتی بلندپایه   به نمایندگی از سوی دفتر رهبر معظم انقالب 
اســالمی به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده اند، به شهرستان زابل در شمال این استان 
وسپس خاش رفتند.نشست با ائمه جمعه منطقه سیستان  و دیدار با معتمدان، ریش سفیدان و 
اقشار مختلف مردم شمال سیستان و بلوچستان از مهم ترین برنامه های سفر این هیئت اعزامی 
به سیستان بود.حاج علی اکبری قرار اســت تدابیر عالی رهبر انقالب برای حل مشکالت 
سیستان و بلوچستان را با بزرگان استان و گروه های مختلف در میان بگذارد.به گزارش تسنیم 
رئیس هیئت اعزامی رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان گفت: در حوادث اخیر استان کسانی 
که با توئیت زدن و سخنرانی های تحریک کننده آب به آسیاب دشمن ریخته اند باید پاسخگو 
باشند؛ آن ها حتماً در خون های بی گناهی که به زمین ریخته شد سهیم هستند.همین جور انسان 
عین حرف های دشمن را بگیرد و در باب زنان و مباحث مختلف بیان کند؟ دشمن می خواهد 
از بانوان ما با یک مشت عناصر معلوم الحال، خارج نشینان، سلطنت طلبان فرسوده و منافقان 
کودک کش و آواره و بی هویت انتقام بگیرد؛ آن وقت شما در سخنرانی ها با حرف های مبهم و 
یکی به میخ و یکی به نعل زدن و طرح مباحث تحریک کننده و زیر سوال بردن نظام آسیب 
بزنید؟! وی افزود:البته این موضوعات مختص حوادث اخیر نیســت چرا که پیش از این هم 
هرجا فرصت کرده اند نیش زده اند.این همه زحمات و خدماتی که نظام مظلوم ما در طول 43 
ســال انجام داده، یک بار از زبان این ها بیان نشده و در این حوزه الل هستند اما زمانی که 
بخواهند اشــکاالت را مطرح کنند،زبان شان دراز است. حاج علی اکبری نیز در جمع علما، 
بزرگان و اقشار مختلف مردم شهرستان خاش اظهار کرد: مردم سیستان و بلوچستان برای حفظ 
کیان ایران اسالمی هزاران شهید تقدیم نظام و انقالب اسالمی کرده اند.وی ادامه داد: اگر کسی 
این حرف را گفته)تجزیه طلب( شاید خواسته نفوذی ها را بگوید یا کسانی که از بیرون آمده 
و پول گرفته اند و شناسنامه ندارند و اگر کسی به شما گفته اشتباه کرده زیرا شما مظهر غیرت 
و جوانمردی هستید.نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه گفت: مسائل اخیر که در سیستان و بلوچستان رخ داد، خاطر رهبر معظم انقالب را آزرد 
و رنجاند و ایشان دستور فرمودند که این مسائل به طور دقیق بررسی شود.وی بیان کرد: وقتی 
یک جوان شیعه توسط اغتشاشگران سوزانده شد ناراحت شدید و ما هم وقتی به یک بلوچ 
آسیب وارد شود نگران و آزرده خاطر می شویم. حاج  علی اکبری اظهار کرد: ما در ایران اسالمی 
ظرفیت های بزرگی از جمله وجود نازنین رهبر معظم انقالب و قانون اساسی را داریم که با این 
دو ظرفیت بزرگ کشور در بن بست قرار نخواهد گرفت.وی بیان کرد: انتقاد با مسئله اغتشاش 
بسیار متفاوت است زیرا در اغتشاش ناامنی و آسیب وارد شدن به اموال عمومی و مردم مطرح 
است که این مورد دوم مدنظر و خواست دشمنان نظام و ایران اسالمی است.وی بیان کرد: چنان 
 چه در خصوص جان باختگان حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان مشخص شود کسی 
بی گناه  یا به علت خطای انســانی کشــته شده،با تدبیر رهبر معظم انقالب شهید محسوب 

می شود .

گــروه خبر //  با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۶ هزار و 
یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای برای جبران خسارات وارده ناشی از سیل 
دی ماه سال گذشته به بخش های مسکونی، کشاورزی 
و تأسیســات زیربنایی در شهرســتان های استان 

هرمزگان، اختصاص یافت  . 
   با تصویب هیئت وزیران در نشســت دیروز با ریاست 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، مبلغ ۶ هزار و یکصد میلیارد 
ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برای 
جبران خسارات وارده ناشی از سیل دی ماه سال گذشته 
به بخش های مسکونی، کشاورزی و تأسیسات زیربنایی 
در شهرستان های استان هرمزگان، اختصاص یافت که این 
اعتبار برای موارد زیر هزینه خواهد شد:اعتبار بی بازگشت 
برای ساخت 4۵3 واحد مسکونی شهری و 110۵ واحد 

مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵0 
میلیون ریال

کمک بی بازگشــت برای تعمیر 101۲ واحد مسکونی 
شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ 

۲00 میلیون ریال
هزینه های پشــتیبانی و آواربرداری و خدمات مدیریت 

طرح
کمک بی بازگشت برای تأمین لوازم معیشتی )لوازم خانگی 
و سرمایه ای( برای 1۵۶1 واحد مسکونی و تجاری آسیب 

دیده به ازای هر واحد تا سقف 1۵0 میلیون ریال
اعتبار تملک دارایی های ســرمایه ای جهت بازسازی 

تأسیسات زیربنایی
همچنین با تصویب دولت، ۲777 میلیارد و 400 میلیون 

ریال )با ســود 4 درصد روستایی و ۵ درصد شهری( و 
بازپرداخت 1۵ ساله برای تسهیالت بازسازی )3 سال 
دوران مشارکت مدنی و 1۲ سال دوران فروش اقساطی( 
بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیالت تعمیری و بازپرداخت 
7 ساله برای تسهیالت معیشتی با راهبری بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران از طریق بانک های عامل به 
منظور جبران خسارات یاد شــده در استان هرمزگان 
پرداخت می شود.بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان موظفند ضمن 
نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش 
عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه 
به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران 
کشور ارسال کنند. هیأت وزیران همچنین با اختصاص 

 مبلــغ 7۵ میلیارد ریــال اعتبار تملــک دارایی های 
سرمایه ای بابت تکمیل ایستگاه های نیمه تمام شبکه 
لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
موافقت کرد.دولت این تصمیم را با توجه به خطرپذیری 
باالی کشــور در برابر مخاطرات طبیعی بویژه زلزله و 
ضرورت توسعه آزمایشگاه های مهندسی زلزله به منظور 
بررسی نحوه عملکرد سیستم های مختلف سازه ای در 
برابر نیروهای زلزله و همچنین اهمیت تکمیل شــبکه 
ایستگاه های زلزله نگاری به جهت اطالع رسانی دقیق 
و به هنگام رخداد زلزله، اتخــاذ کرد.به گزارش ایرنا ؛ 
همچنین به موجب این مصوبه، وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری موظف شــد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر 
روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد این تصویب 
نامه را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور  

و مدیریت بحران کشور ارسال کند .

اختصاص شش هزار میلیارد اعتبار به جبران خسارت سیل هرمزگان
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 حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // استاندار 
خوزستان به پرداخت تسهیالت ازدواج به ۵۰ درصد 

از متقاضیان در اســتان اشــاره کرد و گفت: سایر 
متقاضیان نیز باید از این تسهیالت بهره مند شوند . 

     بــه گزارش خبرنگار دریا ، صادق خلیلیان در 
نشست ستاد ســاماندهی امور جوانان که در محل 
استانداری خوزستان برگزار شــد، اظهار داشت: 
تسریع و تسهیل ارائه تســهیالت ازدواج از سوی 
بانک ها به جوانان و فراهــم آوری امکانات الزم 

جهت اشتغال آنها ضروری است.استاندار خوزستان 
گفت: دستگاه های دولتی اماکنی را در اختیار دارند 
که می توان از آنها در جهت برگزاری مراســمات 
ازدواج استفاده کرد، بنابراین این اماکن باید در جهت 

استفاده جوانان احصا شوند.
*  ایجــاد ۵۰ هزار شــغل تحت پوشــش بيمه در 

خوزستان

   وی در ادامه به وضعیت اشــتغال استان در سال 
1401 اشاره کرد و افزود: براساس آمار اولیه مندرج 
در سامانه تعیین شده از سوی دولت تاکنون ۵0 هزار 
شغل تحت پوشش بیمه در استان خوزستان ایجاد 
شده که بخشی از این آمار مربوط به مشاغل خانگی 
و درصد باقی مانده مربوط به اشتغال جوانان است.

خلیلیــان گفت: ما باید به جوانــان کمک کرده تا 

شغل پایدار داشته باشند، قطعا اگر مشکل اشتغال 
 آنها برطرف شــده مشــکل ازدواج آنها نیز مرتفع 
می شــود، لذا بحث اشتغال باید به جد دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه جوانان ما به تفریح نیاز دارند، 
افزود: می توان با برگزاری مسابقات مفرح ورزشی 
کم هزینه مثل طناب کشی در فضایی باز، جوانان را 
به امر ورزش سوق داد.استاندار خوزستان گفت: ما 
بایــد کاری کنیم که جوانان از بازی های رایانه ای 
فاصله گرفته و به سمت ورزش کردن، روی بیاورند. 
متاســفانه جوانان ما به بازی های رایانه ای تمایل 
بیشتری دارند که این موضوع باعث  کم تحرکی آنها 

شده و بسیار خطرناک است .

استاندارخوزستان : 

تسهیالت ازدواج ۵۰ درصد از متقاضیان خوزستانی تأمین شد

سند نوع خودروی وانت دوکابین سیستم وتیپ تویوتا هایلوکس 
۲۷۰۰ مدل :۲۰۱۱ شماره موتور : ۲TR۰۵۰۸۰۲ شماره  شاسی : 

 MR۰EX۱۲GXB۲۰۵۳۷۳۵ پالک : ۳۷۶۵۹ شخصی قشم 
رنگ نوک مدادی نام مالک : احمد مشایخی نژاد قشمی کارت ماشین 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است 

  FZS_FI ۱۵۰ CC سند مالکیت  و کارت شناسایی یاماها تیم  
 پالک : ۱۹۸۳شخصی _ قشم مالکیت : عبدالخالق اسعدی زاده قشمی  

G ۳C۸E۰۰۷۳4۱4 شماره موتور  ME۱RG۰۷۲CE۰۰4۲4۵۸ :شماره شاسی
   مدل ۲۰۱4 رنگ نارنجی _ مشکی  مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد .

مفقودی نوبت اولمفقودی نوبت دوم

روابط عمومی روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان شیالت رهمزگان  

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

 آرزو توکلی سرویس اســتان ها // رئیس کل دادگستری 
اســتان کرمان از اهتمام ویژه قوه قضاییه نسبت به تشکل 
اســتان جدید و ارتقاء جنوب کرمان خبر داد و گفت: تامین 
زیرساخت های قضایی در جنوب کرمان در دستور کار است 

اما از ترک فعل مدیران هم نمی گذریم . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم ابراهیم حمیدی در 
جلسه شــورای اداری جیرفت به سفر سه روزه اش به جنوب 
کرمان اشاره و اظهار کرد: مشکالت حقوقی و قضایی جنوب 
کرمان را مورد بررســی قرار خواهیم داد و هدف این است با 
مشــکالت، معضالت و ظرفیت ها آشنا بشویم تا راهکار الزم 
برای حل آنها ارائه شــود.وی به مشکالت حقوقی و قضایی 
اشــاره کرد که توســط مدیران اجرایی بیان شــدند و افزود: 
جنوب اســتان ظرفیت هایی دارد که وظیفه مدیران است برای 
بهره برداری آنها را شــکوفا کنند زیرا نتیجه آنها توسعه و رفع 
مشکالت مردم اســت. به شرط این که مسئوالن وظایف خود 
را به خوبی انجام بدهند که ثمره آن خدمت به جامعه باشــد.
حمیدی از وجــود محرومیت ها در جنــوب کرمان در کنار 
ظرفیت ها ابراز تاسف کرد و افزود: اگر همه به وظایفشان عمل 
کنند با استفاده از ظرفیت های خدادادی می توانیم  مشکالت 
را حل کنیم.رئیس کل دادگستری استان کرمان به طرح ارتقاء 
جنوب کرمان که در ســفر ریاست جمهوری اعالم شده اشاره 
کرد و از آمادگی دســتگاه قضایی برای تامین زیرساخت های 
موردنیاز خبر داد و افزود: ارتقاء جنوب کرمان تحت هر عنوانی 
می تواند خیلی از مشــکالت را مرتفع کند که در دولت مطرح 
شده و قرار است توسط مجلس هم مورد بررسی قرار گیرد که 
یک نیاز برای رفع مشکالت موجود است و در جلسات راجع 

به این امر  مسئوالن و رئیس قوه قضائیه نظر خواهی کردند که 
نظر مجموعه قضایی اســتان نیز مثبت اعالم شد و به صورت 

جدی حمایت کردیم.
  وی بــا ابراز خرســندی از ارتقاء جنوب کرمــان و تامین 
زیرســاخت های حوزه قضایی گفت: وقتی جنوب ارتقاء پیدا 
کند به مراتب دســتگاه قضایی نیز باید مستقل شود که تامین 
نیروی انسانی دادگستری جنوب کرمان  را در دو بخش اداری 
و قضایی در دستور کار داریم و  در تالش هستیم که در زمینه 
زیرســاخت های قضایی عقب نباشیم.وی از فرماندار جیرفت 
خواست نسبت به تامین زمین موردنیاز برای احداث ساختمان 
دادگســتری و زیرساخت های دستگاه های تابعه برنامه ریزی 
کننــد و افزود: باید پیش بینی های الزم صورت بگیرد تا  قوه 
قضاییه برای تامین زیرســاخت هایی از جملــه، ادارات کل 
ثبت اســناد ، پزشکی قانونی و ... دچار مشکل نشود.حمیدی 
از حمایت جدی قوه  قضائیه از الیحه تشــکیل اســتان جدید 
خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در این راستا نظر موافق دارد 
زیرا بسیاری از مشکالت با ارتقاء جنوب کرمان حل خواهند 
شــد.رئیس کل دادگستری اســتان کرمان در ادامه ترک فعل 
مدیران را غیر قابل اغماض عنــوان کرد و افزود: بنابراین هر 
کدام از ما در هر مســئولیتی کــه داریم نباید کم کاری و ترک 
فعل شکل بگیرد چون  گناه نابخشودنی است و باید جوابگوی 

نســل های آینده هم باشیم و  خودمان را باید وقف خدمت به 
مردم بکنیم.وی اظهار کرد: ترک فعل های مدیران از مشکالت 
 عدیده اســت که شــاید بخشــی به عدم توانایی، آموزش و 
عدم تســلط به قوانین و مقررات برمی گــردد و اول باید از 
 تــرک فعل ها جلوگیری کنیم و بایــد مدیران در بدو پذیرش 
مسئولیت ها خودشان را آسیب شناسی کنند.وی شرایط جامعه 
را نیازمند یک تالش جهادگونه دانست و افزود: وضعیت کشور 
ما عادی نیست. درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم 
و مدیران باید یک تحلیل و شــناخت درست از جامعه داشته 
باشــند.حمیدی بررســی و ارزیابی عملکرد مدیران را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: قطعا ســازمان های نظارتی عملکردها 
را بررسی می کنند و به نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاه های 
اجرایی نیاز  داریم و باید کم کاری ها  گزارش و پیگیری شود 
 و دســتگاه قضایی باید اولین ورود کننده باشد و از کنار ترک 
فعل هایی که باعث نارضایتی مردم می شوند، نمی گذریم و قابل 
اغماض نیستند.این مقام قضایی  به  حوادث اخیر در کشور نیز 
اشاره کرد و گفت: دشمن دنبال یک بهانه و گرفتن نقطه  ضعف 
اســت که  آنها را  بزرگ نمایی کنــد و  نارضایتی ها را علیه 
 دستاوردهای نظام برجسته سازی کند و نباید بی تدبیری و سوء

مدیریت ها زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کنند.حمیدی با 
ابراز رضایت نسبی از عملکرد مجموعه قضایی جنوب کرمان 

گفت: عملکرد مجموعه  قضایی جنوب کرمان جای تشکر دارد  
و عملکردها را بررسی می کنیم که  نشان می دهد هم در اجرای 
سیاســت های قوه و هم رســیدگی به پرونده ها خوب عمل 
 کردنــد که نتیجه تالش مجموعه قضایی اســت و ما هم کم و

 کاســتی هایی داریم که باید تالشمان را مضاعف کنیم و بحث 
رضایت مندی مردم مد نظر اســت تا کمتر شــاهد نارضایتی 
باشیم.وی برخی از نارضایتی ها را جزو ذات و اقتضای کاری  
مجموعه قضایی  دانســت و بیان کرد: در پرونده های قضایی 
همه راضی نیســتند و اقتضای کار ما این اســت اما نسبت به  
روند رسیدگی و اطاله دادرسی باید برنامه ریزی شود .رئیس 
کل دادگســتری استان کرمان بر سیاســت های پیشگیرانه و 
ترویج فرهنگ صلح و ســازش تاکید کرد و افزود: مسئوالن 
و ائمه جمعه در اجرای سیاســت های قوه قضائیه کمک کنند 
تا عملیاتی شــوند و شاهد کاهش ورودی پرونده ها و صلح و 
سازش باشیم.وی  با تقدیر از اهتمام خیرین در آزادی زندانیان 
جرائم غیر عمــد در جنوب کرمان و جیرفــت گفت: خیران 
جنوب کرمان عملکرد خوبی در آزادسازی زندانیان جرائم غیر 
عمد داشتند.رئیس کل دادگستری استان کرمان نسبت به طرح 
مشــکالتی از جمله تعلل در تکمیل جاده رمشک - ُکتیج، پل 
رودخانه رمشک، آبرسانی به روستای گنج آباد رمشک، عدم 
وجود مدرسه در مقطع دبیرستان در رمشک، وضعیت نامناسب 
 جمع آوری زباله های شــهری در جیرفــت، مزاحمت های 
سگ های ولگرد در سطح شهر، نارضایتی از برخی از قضات 
به عنوان حقوق عامه و شــهروندی، قول مساعدت و پیگیری 

داد .

نماینده ولی فقیه در خوزستان : 
 نخستين اولویت پرداخت زکات 

رفع محروميت و فقر است
  حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده ولی 
فقیه در خوزستان بر لزوم گسترش فرهنگ پرداخت 
زکات در اســتان تاکید کرد. به گــزارش خبرنگار 
دریا ؛ حجت االســالم سیدمحمدنبی موسوی فرد در 
جلسه شورای زکات خوزســتان با تاکید بر نهادینه 
کردن و گســترش فرهنــگ زکات در جامعه اظهار 
کرد: بایــد از تمام ظرفیت های رســانه ای و مبلغان 
برای افزایش ســرانه زکات و فرهنــگ معنوی این 
ماموریت الهی اســتفاده شود. وی افزود: باید فضایی 
ایجاد شــود تا مردم و کشاورزان در پرداخت زکات 
خودجوش عمل کنند.موسوی فرد با بیان اینکه باید 
پرداخت زکات به یک فرهنگ تبدیل شــود، گفت: 
زکات دریافت شده در هر منطقه باید برای آبادانی و 
رفع محرومیت در همان منطقه هزینه شــود.وی بیان 
کرد: زکات از واجبات اســالم است که بر اساس آن، 
مســلمانان باید مقدار معینی از کاالهایی که زکات به 
آن ها تعلق می گیرد را به عنوان زکات پرداخت کنند. 
اگر فرهنگ پرداخــت زکات را نهادینه کنیم می توان 
بــا پرداخت آن، مشــکالت و کمبودها را در جامعه 
برطرف کرد.نماینده ولی فقیه در خوزستان افزود: اگر 
کشاورزان در پرداخت زکات مشارکت کنند می توان 
بــا همکاری و هدایت کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
و ســایر اعضاء از محل زکات دریافتی مشــکالت 
بسیاری از خانواده های نیازمند در استان خوزستان 
را برطرف کرد.امام جمعه اهواز با بیان اینکه نخستین 
اولویت برای پرداخــت زکات رفع محرومیت و فقر 
است ادامه داد: برای آشنایی مردم با برکات پرداخت 
زکات و کارهایی که می توان از محل دریافت زکات 
انجام داد باید مبلغین، روحانیون، رسانه ملی صدا و 
ســیما و خبرگزاری ها در این زمینه بیشتر فعالیت و 
تبلیغ کنند.وی بیان کرد: هر چه بیشتر در زمینه ترویج 
فرهنگ زکات تالش شــود می توان خدمت بیشتری 
به مســتضعفان ارائه داد. خدمات معیشتی، عمرانی، 
درمانــی و فرهنگی که از طریــق جمع آوری زکات 
انجام شده اند در راستای جهاد تبیین و فرهنگ سازی 
باید توسط رســانه ملی صدا و سیما و خبرگزاری ها 
به نمایش گذاشته شود تا مردم این خدمات را ببینند 

و مشارکت کنند .

رئیس کل دادگستری استان کرمان :

قوه قضائیه از ارتقاء جنوب کرمان حمایت می کند

» تجدید مناقصه «
شهرداری سوزا در نظــر دارد مناقصه بهسازی 
 پیــاده رو های شــهر ســوزا را بــا برگزاری 
کلیه مراحل مناقصه عمومی از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیک دولت ) ســتاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir بــه پیمانــکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .
تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه ستاد مورخ 

     1401/08/26
مهلت دریافت اسناد : 1401/08/30 

مهلت ارســال پیشــنهادها : 1401/09/10                   
زمان بازگشایی پاکت ها : 1401/09/12

سایر اطالعات در اســناد مناقصه و در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت موجود است .

نوبت دوم

شهرداري سوزا   شهرداري سوزا   
م الف 086_1401

نوبت اول : 1401/08/19 
نوبت دوم :1401/08/26  

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
اســتاندار یزد گفت: علــت تغییر فرهنگ 
انتخاب نام ها برای دختران و پســران باید 
مورد بررسی قرار گیرد و با در اختیار گذاشتن 
نامهای ایرانی اسالمی و فاخر، خانواده ها در 

این مورد راهنمایی و کمک شوند . 
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛  مهران فاطمی 
در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان، 

افزود: تغییرات فرهنگ نام گزینی، ناشــی از 
تغییرات در نگرش ها، باورها و افکار است که 
باید مورد توجه باشــد و در قالب دستور کار 
مشــخصی با قید فوریت در شورای فرهنگ 
عمومی مورد بررســی قرار گیــرد.وی اظهار 
داشــت: جریان زیرپوستی که در تغییر اسامی 
در حال رقم خوردن است با حساسیت بیشتری 
همراه باشد و علت و تحلیل اولیه از طرف اداره 
کل صورت گیرد؛ تحلیل و واکاوی و مســائل 
پیرامون آن هم با کارهای پژوهشی انجام شود.

جریان زیرپوستی که در تغییر اسامی در حال 
رقم خوردن است با حساسیت بیشتری همراه 
باشدوی با اشاره به درخواست ثبت احوال در 

زمینه درج علل فوت در گواهی های پزشکی 
صادر شــده به صوت فارسی، بر بررسی این 
موضوع در قالب جلسه ای با نهادهای مرتبط 
متناســب با ضوابط تاکید کــرد و ادامه داد: 
از اداره کل ثبت احوال انتظار اســت در کنار 
آماری که ثبت می شود تحلیل آماری صورت 
گیرد چرا که آمار خام به تنهایی کارایی ندارد 
و باید آمارها با حضور کارشناســان تحلیل و 
حساســیت الزم ایجاد شــود.فاطمی یادآور 
شد: آمار باید به صورت مقایسه ای با تحلیل 
آماری قابل قبولی ارائه شود که دستگاه های 
 متولی نســبت به آن مسئله به صورت خاص 
برنامــه ریزی کنند.مباحــث مربوط به تعیین 

تکلیف ســاختمان ثبت احوال، بررسی روند 
اعطای شناسنامه برای اتباع و مشکوک التابعین 
از دیگر مواردی بود که اســتاندار به آن اشاره 
کرد.مدیرکل ثبت احوال استان یزد نیز در این 
نشســت گفت: در ۶ ماهه اول امسال ۲791 
مــورد ازدواج ثبت شــد، در این مدت در هر 
شــبانه روز 1۵ مورد ازدواج در اســتان ثبت 
گردید که این مقدار در مدت مشابه سال قبل 

19 مورد بوده است.
* ثبت ۲۷۹۱ مــورد ازدواج و ۱۰۳۰ مورد طالق 

طی ۶ ماه اول امسال در استان یزد 
  " محمــد علی مکرمی" از ثبت 1030 مورد 
طالق طی این مدت در استان خبر داد و گفت: 

طی این مدت هشــت هــزار و ۸79 رویداد 
والدت به ثبت رسید؛ 9۸ درصد از والدت ها 
در مهلت قانونی 1۵ روز به ثبت رسیده است 
و ۲ درصــد باقیمانده مربوط بــه ماده واحده 
یعنی فرزندان حاصــل از ازدواج زن ایرانی با 
مرد خارجی بوده است.وی با بیان اینکه تعداد 
والدت های ثبت شــده در این مدت نسبت به 
مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته 
گفت: فوتی های ثبت شــده در استان ۲71۸ 
مورد بوده اســت.مکرمی با اشاره به تغییرات 
فرهنگ نام در استان، بررسی تغییرات فرهنگ 
نام گزینی مربــوط به دهه اخیر در شــورای 

فرهنگ عمومی استان را خواستار شد .

استاندار یزد :

 انتخاب نام های فاخر و ایرانی برای پسران و دختران فرهنگ سازی شود

  
ن سند مالکیت آگهی فقدا

نظر به اینکه خانم حکیمه سهرابی معزآباد 
فرزند علی به شماره ملی 4699153569  
به موجب دو فقره استشــهادیه محلی 
مدعی شده است که سند مالکیت پالک 
4968 فرعــی از 8 - اصلی تحت عنوان 

شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 218.08 مترمربع واقع در 
رودان بخش سه بندرعباس که در دفتر امالک جلد 123 صفحه 42 
ذیل ثبت 18744 سند مالکیت آن  به شماره چاپی 623169 سری 
الف سال 91 صادر و تسلیم گردیده است لکن به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
پالک فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل 
نموده اســت لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر 
کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این 
اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض 
وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 
120 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام 

خواهد نمود. 41/م/الف - تاریخ انتشار: 1401/8/26
یحیی شیروانی 

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان             

قوه قضائیه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

حسن سیالوی ســرویس استان ها // مدیرکل آموزش و 
پرورش خوزستان با بیان اینکه دشمنان انقالب، معلم و 
امور تربیتی را موررد هجمه قرار داده اند چون می دانند از 
این مجموعه ها، نیروهای متدین تربیت می شوند، گفت: 
چند نفر از جوانان و نوجوانــان ما را در فضای مجازی به 
اسارت گرفته اند، اشکالی ندارد ما آن ها را بر می گردانیم . 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مســعود حمیدی نژاد در آیین 
دانش آموزی امیدان انقالب که در سوســنگرد برگزار شد، 
اظهار کرد: امام)ره( احســاس کردند و برای ماندگاری این 
انقالب و نظام فرمان تشــکیل بسیج سازندگی را دادند. اما 
دشــمنان نظام چه در خارج از کشور و چه داخل و حتی 

در بدنه مســئولیتی که جای گرفتند سراغ کدام مسئولیت ها 
رفتنــد؟ اولین مجموعه هایی که در فتنه ها مورد تهاجم قرار 
می گیرد کجاســت؟ در فتنه اخیر بیشترین شهدا از جریان 
مردمی بسیج بودند.وی افزود: یکی دیگر از فرامین امام)ره( 
تشکیل شــورای نگهبان بود و به آموزش و پرورش تاکید 
می کردند. دشمنان انقالب، معلم و امور تربیتی را مورد هجمه 
قرار داده اند چون می دانند از این مجموعه ها، نیروهای متدین 
تربیت می شوند و تربیت نسل آینده را برعهده دارند.مدیرکل 
آموزش و پرورش خوزستان گفت: آزادی سوسنگرد توسط 
زنان و مردان آزاده صورت گرفت و غیرت و جوانمردی در 

دورانی که هنوز انقالب نوپا بود را شــاهد بودیم. جغرافیای 
امروز ما تنها جغرافیای مرز نیست و تبدیل به انقالب اسالمی 
شده ایم. حمیدی نژاد ادامه داد: امام فرمودند بکشید ما را ملت 
ما بیدارتر می شــود. ملت ما روز به روز بیدارتر می شــود. 
چند نفر از جوانــان و نوجوانان ما را در فضای مجازی به 
اسارت گرفته اند، اشــکالی ندارد ما آن ها را بر می گردانیم.

وی بیــان کرد: آموزش و پرورش 3۶ هــزار دانش آموز و 
۵ هزار فرهنگی شــهید تقدیم انقالب کرد که افتخار بزرگی 
است. امروز وظیفه آموزش و پرورش امیدبخشی به نسل گام 

دومی ها برای تحقق پیشرفت کشور است .  

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان : 

دشمنان ، جوانان و نوجوانان ما را در فضای مجازی به اسارت گرفته اند

   
حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرکل 
امور دام خوزســتان گفت: در۱۰  پشتیبانی 
روز اخیــر ۳۰۰هزار تُن نهاده دامی به صورت 
ضربتی از مجتمع بندری امام خمینی)ره( به 

سایر نقاط کشور حمل شد . 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ حمید بدوی 
افزود:حمل نهاده هــای دامی از انبارهای بندر 
امام خمینی)ره(با ورود سه هزار و ۵00 دستگاه 
کامیون و تریلر و بسیج ناوگان ریلی انجام شده 

است.وی با بیان اینکه حمل نهاده های دامی از 
بندر امام خمینی)ره( به صورت شــبانه روزی 
ادامه دارد افزود:با گسیل تعداد بیشتری کامیون 
و تریلر ، حمل نهاده های دامی سرعت می گیرد.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام خوزستان گفت: 
حــدود ۵.9میلیون تُن کاالهای اساســی در 
انبارها، اسکله ها و لنگرگاه بندر امام خمینی )ره( 
وجــود دارد که امیدواریم با تمهیدات الزم این 
کاالهای اساسی هرچه سریع تر از این مجتمع 

بندری حمل شود.به گفته بدوی حمل کاالهای 
اساســی از بندر امام خمینی )ره( درهفت ماه 
امسال  هفت میلیون و 4۲ هزار و ۲1 تُن بوده 
اســت.حدود ۸0درصد حجم کاالهای اساسی 
مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی)ره( 
وارد کشور می شود.مجتمع بندری امام خمینی 
)ره(در جنوب خوزستان با 3۸ اسکله فعال به 
طول هفت کیلومتر ، پرترافیک ترین بندر کشور 
پس از بندر شــهید رجایی در استان هرمزگان 

است.این بندر در سال 1390 از یک بندر عادی 
به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شــد وهم اکنون 
با 11 هزار هکتار اراضی ســاحلی و پسکرانه 
بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور محسوب 

می شود.
  ظرفیت ســاالنه تخلیه و بارگیری این بندر 
حدود ۵0میلیــون تُن است.پارســال حدود 
47میلیون تُن کاالهای نفتی و غیرنفتی در این 

بندر تخلیه و بارگیری شد.

 ۳۰۰هزار تُن نهاده دامی 
 از بندر امام خمینی 
به سراسر کشور حمل شد



 امام زین العابدین  )ع( : اندیشه کنید و بدانید برای چه آفریده شده اید امام زین العابدین  )ع( : اندیشه کنید و بدانید برای چه آفریده شده اید
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ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 26 آبان 1401
22 ربیع الثانی 1444
سال بیست و یکم شماره 4030

روزنامه منطقه جنوب کشور

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
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 گروه خبر // مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
برای نخستین بار در طول تاریخ ۳۰ ساله مناطق آزاد، تراز 
تجاری منطقه آزاد قشم مثبت شده که این موضوع یک 
عملکرد درخشان و نوید بخش روزهای بسیار خوب حرکت 
رو به رشد تولید، صادرات و رونق اقتصادی در جزیره است. 
   افشــار فتح الهی  در پاســخ به این سوال که عملکرد یک 
ساله سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه های اقتصادی چیست، 
اظهار داشت: رونق تولید و بهبود وضعیت تجارت خارجی و 
افزایش صادرات یکی از برنامه های اولویت دار این سازمان 
در یک ســال اخیر بوده اســت.وی ادامه داد: با برنامه ریزی 
خوب صورت گرفته و در نظر گرفتن مشوق های متنوع برای 
صادرات محصوالت تولید شده در منطقه آزاد قشم به بازارهای 
سایر کشورها، در طول یک سال گذشته شاهد بوده ایم که تراز 

تجاری )بیش از ۵۲ میلیون دالر( این منطقه برای نخستین بار 
در تاریخ منطقه آزاد قشم مثبت شده است.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم توضیح داد: براساس آمار گمرک این سازمان 
در طول شش ماهه نخست سال جاری بیش از 97 میلیون و 
1۲1 هــزار و ۶۵۲ دالر صادرات از محل تولید به خارج از 
کشور انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
3۵0 درصد رشد را نشان می دهد.فتح الهی اضافه کرد: همچنین 
از ابتدای سال جاری 1۸3 میلیون و 3۵۸ هزار دالر صادرات 
از محل تولید به داخل کشور و 10 میلیون و ۵44 هزار دالر 
نیز صادرات مجدد در منطقه آزاد قشم صورت گرفته که نسبت 
به سال قبل به ترتیب ۶90 درصد و 1137 درصد رشد داشته 
است.وی گفت: از طرف دیگر میزان واردات به منطقه آزاد قشم 
از ابتدای سال جاری 7۲ میلیون و ۵۶0 هزار و 9۶۲ دالر بوده 

است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9 درصد کاهش 
پیدا کرده است.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در 
طول یک سال گذشــته 10۶ مورد کارت بازرگانی صادر و 
44۲ مورد کارت بازرگانی تمدید شــده است.وی اعالم کرد: 
در مدت یادشده ۲۲9 واحد صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد 
قشم فعال، 3۸ مورد پروانه واحدهای تولیدی صادر و ارزش 
تولیدات صنعتی به 771 میلیون دالر و ۵7 هزار و 94۲ میلیارد 
ریال رسیده است.فتح الهی اظهار داشت: بررسی گزارش های 
حوزه شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم نیز نشان 
می دهد که از ابتدای سال جاری حدود هزار و ۵00 تُن میگو 
در کراپ اول و ۶00 تُن ماهی از قفس های پرورش ماهی در 
قشم تولید شده است.به گزارش ایرنا، وی گفت: همچنین در 
حوزه نفت و انرژی در یک سال گذشته با صدور و تمدید ۲۲ 
مورد مجوز نفتی و پاالیشگاهی در منطقه آزاد قشم برای هزار 
و 11۶ نفر اشتغال ایجاد شده و ۲۲ هزار و ۶10 میلیارد ریال 

نیز تولید صورت گرفته است .

گروه گــزارش // اعضای کمیســیون عمران 
مجلس شورای اســالمی با همراهی مهندس 
عمرانی  امور  هماهنگــی  معاون  مدرس  رضا 
استانداری هرمزگان و حضور نبوی معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ســازمان 
از  ایران)ایدرو(  صنایع  نوســازی  و  گسترش 
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 

)ایزوایکو( بازدید به عمل آوردند . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد دنیامالی، عضو 
کمیســیون عمران مجلس در حاشیه این بازدید 
اظهارداشــت: یکی از امیدواری های ما این است 
که صنایع دریایی و کشتی ســازی رونق بیشتری 
پیدا کند، در حال حاضر جمهوری اســالمی در 
حوزه نفتکش جزو 10 کشور و در کشتیرانی جزو 
۲0 کشور اول دنیا بوده و در لیست سفید سازمان 
جهانی دریانوردی قرار گرفته ایم. وی افزود: در 
مجتمع کشتی سازی بندرعباس حدود سه میلیارد 

دالر سرمایه گذاری شده است از این رو بایستی به 
مانند بنگاه های پیشرفته دنیا بازگشت سرمایه هم 

متناسب با سرمایه گذاری انجام شده محقق شود.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 

خاطرنشان کرد: علی رغم توصیه های مکرری که 
مقام معظم رهبری داشتند در اقتصاد دریا محور 
عقب هستیم، در این حوزه در سواحل جنوبی و 
سواحل دریایی خزر با مشکالتی روبرو هستیم.

دنیامالی تصریح کرد: کمیســیون عمران مجلس 
در نظر دارد برای برنامه هفتم توســعه از نظرات 
کارشناســان و صاحب نظران استفاده کند و برای 
این مهم بازدیدهایی از مراکز و صنایع مهم انجام 

می شود.
  در ادامه برنامه های ، اعضای کمیســیون عمران 
مجلس از آبشــیرین کن یک میلیون متر مکعبی 
بندرعباس بازدید کردند و به صورت مســتقیم 
در جریان روند شیرین سازی آب و انتقال آن به 

صنایع فالت مرکزی ایران قرار گرفتند .

عضو کمیسیون عمران مجلس در بازدید از مجتمع کشتی سازی فراساحل :

در اقتصاد دریا محور عقب هستیم

قسمت هفتم
   باآغازســلطنت ناصرالدیــن شــاه منصب 
صدراعظمــی بــه میرزامحمدتقــی رســید. 
امیرنظامی  برلقب  در۲۲ذیقعده 1۲۶4عــالوه 
بــه القاب امیرکبیراتابک اعظم نیزمفتخرشــد. 
امیرکبیرمدت کوتاهی پس ازصدارت اصالحات 
سیاسی ، امنیتی، مالی، اقتصادی وفرهنگی اش 
راآغازکردودراین میان ایجاد امنیت وپایان دادن 
به شورشها و یاغی گریها و نیز اصالحات مالی 
پیــدا وپنهان صاحبان  ازاجحاف  وجلوگیری 

قدرت ونفوذ را در اولویت برنامه های خود قرار 
داد. مدت کوتاهی پس از صدارت نشان داد که 
قصد دارد از نفوذ و دخالت بیگانگان )روس و 

انگلیس(درامورمختلف کشور بکاهد . 
  اقدامات مهم امیرکبیر: پایان دادن و ســرکوب 
شورش  محمدحسن خان ساالر فرزند اللهیارخان 
آصف الدوله درخراســان درنــوروز1۲۶۶ق 
بــود. در همان حــال امیرکبیرضمــن نظام 
وحکومت  ســلطنت  براموردستگاه  بخشیدن 
وکنترلــی کــه براعمــال و رفتــار دیوانیان، 
 شاهزادگان، خاندان سلطنت، رجال و صاحبان 
 قــدرت وغیره اعمــال می کــرد، اصالحات 
گســترده ای در اموراداری کشوربه عمل آورد 
وباریشــه کن کردن بســیاری ازمفاسداداری 
نوپدیدآورد.  امورکشــورنظمی  دراداره  ومالی 
اقدامات اصالحــی امیرکبیر: برخی ازمهمترین 
دیوانیان وصاحبان نفوذ و قدرت ر ابا اودشمن 
کرد. ازدیگراصالحات امیرکبیربازسازی ارتش 
وقشون وپایه گذاری نظمی نو درنیروی نظامی 

کشــوربود . آگاهان وناظران امــور درهمان 
 روزگارازســازمان نظامی جدیدی که امیرکبیر

 پایه گذاری کرد، ســخت تمجید وتحســین 
می کنند، ایجــاد چاپارخانه، تذکره خانه )اداره 
گذرنامه(، بنای بازاروتیمچه وسرای امیردرتهران، 
تاســیس ســازمان اطالعاتــی جاسوســی 
وخبررسانی وخفیه نویسی بود. وی تالشهای 
بســیاری برای اصالحات قضایی وبه تبع آن 
ازمیان برداشتن رسم بست نشینی انجام دادکه 
روندی انحراف آمیزیافته بود. همچنین تاسیس 
دارالفنون بودکه پس ازتالشهای بسیاردر۵ربیع 
امیرکبیرافتتاح  ازقتل  االول1۲۶۸و13روزقبل 
شد. انتشــارروزنامه وقایع اتفاقیه، تالش برای 
ارتقاءشآن  ترجمه وانتشــارکتب همچنین در 
ومنزلت علماوروحانیون کوشــیدبه ویژه نقش 
برجســته وی درسرکوب شورش باب وازمیان 
برداشتن فتنه بابیه که بامحاکمه واعدام سیدعلی 

محمدباب به پایان رسید . 
ادامه دارد...

یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

گروه خبــر // معاون وزیــر راه  و  مدیرعامل 
سازمان بنادر با اشــاره به جمع بندی کشور 
روســیه مبنی جابجایی بخشــی از تجارت 
خارجی خود از مسیر ایران گفت: روسیه قصد 
دارد تا در دو مرحله ظرفیت جابجایی ترانزیتی 

را از مسیر ایران به ۵۰ میلیون تن برساند .
   به گزارش خبرنگار دریا ، جلســه فوق العاده 
شورای اداری استان هرمزگان به ریاست استاندار 
و نماینده ولی فقیه در این استان، رئیس و اعضای 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، معاون 
وزیرراه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرو 
دریانوردی و دیگر مدیران استان هرمزگان برگزار 
شد.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این 
نشست اظهار داشت: تحلیل جامع مباحث حمل 
و نقلی ما را به این نتیجه می رســاند که بهترین 
شرایط برای ارتقای ترانزیت مهیا شده است چرا 
که تحوالت جهانی مانند آنچه در شرق و جنوب 
آســیا و نیز بین روسیه و اوکراین رخ داده باعث 
شــده تا توجهات به سمت اســتفاده از ظرفیت 

ترانزیتی ایران سوق پیدا کند.
    صفایی با اشاره به جمع بندی کشور روسیه مبنی بر 
جابجایی بخشی از تجارت خارجی خود از مسیر 
 ایران گفت: طبق صحبت های مشــاور اقتصادی 
رئیس جمهور روسیه این کشور قصد دارد تا در 

مرحله اول 1۵ میلیون تن کاالی ترانزیتی و در 
مرحله دوم به ۵0 میلیون تن کاالی ترانزیتی را از 
مسیر ایران جابجا کند. مدیرعامل سازمان بنادر  
با بیان اینکه روس ها تاکید زیادی برای انتقال کاال 
از طریق راه آهن دارند و کمبود ناوگان دریایی 
در دریای خزر ابراز کرد: با این وجود امیدواریم 
با لحاظ تخصیص اعتبارات مناســب و تشویق 
سرمایه گذاران، توسعه ناوگان دریایی در دریایی 

خزر را داشته باشیم. 
  رضایی رئیس کمیســیون عمران مجلس نیز 
در این جلسه گفت: اســتان هرمزگان ظرفیت 
بســیار خوبی با توجه بــه موقعیت جغرافیایی 
برخوردار اســت اما می بینیم آنچنان که باید از 
این ظرفیت به درستی اســتفاده نشده است لذا 
مسئولین باید همت بیشــتر خود را بکار گیرند 
تا با توســعه اقتصاد دریا محور دیگر شاهد فقر 
و بیــکاری مجاورین دریا نباشــیم.در ابتدای 
این نشســت ، کمالی مدیرکل راه و شهرسازی 
 اســتان هرمزگان گزارشــی از آخرین وضعیت 
نهضت ملی مســکن و همچنین وضعیت راه ها 
و بزرگراه ها در این اســتان ارائه کرد. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان هم در 
سخنان  خود خواســتار همکاری هرچه بیشتر 
دستگاه های مســئول در ترانزیت کاال از جمله 

گمرک برای اعمال هرچه بیشتر اهرم های کنترلی 
بــر روند و ورود و خروج بار شــد. عباس نژاد 
مدیرکل بنادر ودریانوردی اســتان هرمزگان نیز 
در ســخنانی ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر 
 در جلســه با بیان ویژگی هــای مجتمع بندری 
 شهید رجایی اظهار داشــت: ظرفیت کانتینری 
بندر شــهید رجایی ۵ میلیون TEU است که با 
اضافه شدن فاز سه به ۸ میلیون TEU خواهد 

رسید.
  وی ادامــه داد: با همــکاری اداره کل گمرک 
 در بندر شهید رجایی ســامانه ایکس _ ری را 
راه انــدازی کرده ایــم. عباس نژاد با اشــاره به 
برقراری ارتباط خوب با کشورهایی چون قطر 
وعمان و کشورهای CIS گفت: تفاهمات خوبی 
با دو کشور روسیه و قزاقستان داشته ایم.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تصریح کرد: 
احداث سیلوی غالت به ظرفیت ۲00 هزار تن 
را شروع کرده ایم و سرمایه گذار آن نیز مشخص 
شده است. عباس نژاد گفت: با حضور دکتر دهقان 
زمین های وزارت نفت تحویل به سازمان بنادر 
و دریانوردی بمنظور توسعه سواحل مکران شد. 
وی اعالم کرد می توان بندر چندمنظوره خمیر را 
در دهه فجر به صورت کامال عملیاتی افتتاح کرد 

که یک گشایش خوبی است .

هدف گذاری روسیه برای تراتزیت ۵۰ میلیون تنی از مسیر ایران

گروه خبر // روند شناســایی خانه های خالی و اخذ 
مالیات از آنها در حال افزایش اســت، بر این اساس 
در مهرماه شاهد جهش در این بخش بودیم، بطوری 
که مالیات اخذ شــده از خانه های خالی در مهرماه 
در مقایســه با مجموع درآمدهای مالیاتی ماه های 

گذشته، رشد ۱۸۹ درصدی داشته است . 
   اخذ مالیات از خانه های خالی در قانون بودجه سال 
99 آمده بود، اما دولــت دوازدهم ضوابط اجرایی آن 
را ابــالغ نکرد. در بودجه 1400 هم دوباره درآمد این 
نوع مالیات پیش بینی شده بود.براساس اصالحیه قانون 
مالیات های مستقیم، اخذ مالیات از خانه های خالی در 
قانون گنجانده شــد و وزارت راه و شهرسازی موظف 
شد سازوکار شناســایی این خانه ها را اجرا کند. اخذ 
مالیات از خانه های خالی نیز توسط مجلس و در سال 
99 به این قانون اضافه شد.در سال جاری استارت اخذ 
مالیات از خانه های خالی زده شــد و از ابتدای سال 
جاری هرچند با مبالغی اندک به مرور اخذ مالیات آغاز 
شــد تا جایی که تا پایان مهر ماه امسال یک میلیارد 
و 40۲ میلیــون و ۵00 هزار تومان مالیات خانه های 
خالی وصول شده است.براســاس قانون مالیات های 
مستقیم تصویب شده در مجلس شورای اسالمی، اگر 
واحد مسکونی خالی باشد مشمول این مالیات می شود 
و واحدهای تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند. 
البته همه خانه های خالی مشــمول مالیات نمی شوند، 
بنابراین شــناخت خانه های خالی معــاف از مالیات 
یکی از نکات مهم مد نظر سازمان امور مالیاتی برای 
اجرای این قانون خواهد بود.درآمد مالیاتی حاصل از 
اجرای این قانون در ســال 1400 صفر بوده است که 
رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: اطالعات 
وزارت راه و شهرســازی و سامانه اسکان و امالک به 
منظور شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات از آن ها 
در دی ماه 1400 به دست سازمان امور مالیاتی رسید 
و در تیر ماه امســال وزارت راه و شهرسازی یک بار 
دیگر اطالعات جدیــدی را ارائه کرد که با اطالعات 
اولیه تفاوت هایی داشت، بنابراین اطالعات جدید مبنای 
محاســبه مالیات خانه های خالی در سال گذشته قرار 
گرفت و علت اینکه در گزارش ســال گذشته سازمان 
امور مالیاتی، مبلغ مالیات بر خانه های خالی صفر بوده، 
همین موضوع است.به گفته داود منظور، حتی اطالعاتی 
که وزارت راه و شهرسازی در تیرماه در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار داد از ســوی افــرادی که به عنوان 

دارنده خانه های خالی شناخته شده بودند، مورد ایراد 
و اعتراض قرار گرفت که ایــن ایرادات به وزارت راه 
و شهرسازی منتقل شده است.در همین حال بر اساس 
اعالم »افشین خدامرادی« معاون فناوری های مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور، لیستی حاوی تعداد ۵1۵ 
هزار و ۵00 خانه خالی از وزارت راه و شهرســازی 
به سازمان امور مالیاتی کشــور ارسال شده که برای 
مالکان این خانه ها پیامک اطالع رسانی ارسال شده و 
هم اکنون در مرحله مطالبه و وصول مالیات است.درآمد 
حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه 
از ابتدای سال 1401 تا پایان فروردین ماه، رقم ناچیز 
یک میلیون و ۸00 هزار تومان بوده است، این درآمد 
تا پایان اردیبهشت ماه یعنی در دو ماه ابتدایی سال به 
۲ میلیون و 300 هزار تومان رســیده است که درآمد 
مالیاتی اردیبهشت ماه تنها ۸00 هزار تومان می شود، 
در سه ماه ابتدایی ســال، درآمد حاصل از مالیات بر 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه به ۵ میلیون و ۸00 
هزار تومان رسیده که حاکی از درآمد 3 میلیون و ۵00 

هزار تومانی در این بخش در خرداد ماه است.
* تسریع در اخذ ماليات از خانه های خالی از تيرماه

  در تیرماه، رشــد زیادی در اخذ درآمدها رخ داد و 
درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی 
از ســکنه در 4 ماه ابتدایی سال به ۲۲ میلیون و ۶00 
هزار تومان رسید که ســهم ماه چهارم سال یعنی تیر 
ماه، 1۶ میلیون و ۸00 هزار تومان می شــود.همچنین 
در گزارش شــهریورماه، درآمد حاصل از مالیات بر 
واحدهای مســکونی خالی از سکنه در ۶ ماه ابتدایی 
ســال 1401، برابر با 4۸۵ میلیون و ۵00 هزار تومان 
بوده است که سهم شــهریور ماه 4۶۲ میلیون و 900 
هزار تومان می شود.به گزارش قدس آنالین ؛ روند رو 
به رشد وصول مالیات از خانه های خالی به موضوع از 
مبالغ موجود در گزارش های ماهانه مشــهود است، به 
طوری که در آخرین گزارش منتشر شده این سازمان، 
درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از 
سکنه در هفت ماه نخست امسال یعنی از ابتدای 1401 
تا پایان مهر ماه، یــک میلیارد و 40۲ میلیون و ۵00 
هزار تومان شده اســت که نشان دهنده درآمد مالیاتی 
917 میلیون تومانی خانه های خالی فقط در مهر ماه و 
همچنین حاکی از رشد 1۸9 درصدی درآمد مالیاتی از 
خانه های خالی از سکنه در مقایسه با کل درآمد مالیاتی 

خانه های خالی از سکنه است .

تسریع در اخذ مالیات
 از خانه های خالی از تیرماه ۱4۰۱

گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر 
لزوم بازبینی برخی از قوانین  خاطرنشان 
کرد: قانون حریم ۶۰ متر امروزه با توجه به 
اینکه بلوارهای ساحلی و زیر ساخت هایی 
در ســواحل احداث شده است دیگر معنا 

ندارد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ،  جلسه شورای 
اداری اســتان هرمزگان، به ریاست مهندس 
دوســتی با حضور اعضای کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، علی  اکبر صفایی معاون 
وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل سازمان 
دریانوردی کشــور، حجت االسالم  و  بنادر 
والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، 
منصور آرامی نماینده مردم استان در مجلس 
شورای اســالمی و مدیران کل دستگاه های 
اجرایی استان برگزار شد.در ابتدای این جلسه 
برخی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان 
با محوریت مسکن، راه، بنادر و راه آهن به ارائه 
گزارشات پرداختند و مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی کشــور برنامه های این سازمان 
در توســعه بنادر و ترانزیت تشریح کرد.در 
ادامه نیز حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده 
نماینده ولی فقیه در استان و دکتر آرامی نماینده 
مردم استان در مجلس  دیدگاه ها، دغدغه ها 

و نقطه نظرات خود در رابطه با روند توسعه و 
مشکالت استان را بیان  کردند.مهندس دوستی 
استاندار هرمزگان در این نشست با اشاره به 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن در استان 
هرمزگان اظهارداشت: در استان هرمزگان با 
توجه به مشــکالتی که برای احداث مسکن 
وجود دارد و واگذاری قطعات ویالیی مسکن  
به مدلی تحت عنوان مسکن تدریجی دست 
پیدا کرده ایم و در این مدل تالش داریم در ابتدا 
با ظرفیت های موجود یک بنای 30 الی 40 
متری را احداث و برای آن پایان  کار و ســند 
صادر کنیم تا مردم بتوانند با اتکا به اسناد صادر 
شده تسهیالت مورد نیاز برای توسعه منازل 
خود جهت رسیدن به استانداردهای مسکونی 
خود برسند. وی بیان  کرد: درخواست داریم 
بسته تهاتر نفت با توجه به مسائل استان به بنادر 
کوچک استان نیز اختصاص پیدا کند چرا که 
عدم هزینه کرد برای نگهداری  از زیرساخت ها 
در کشــور موجب ایجاد مشکالتی می شود 
و در بنادر کوچک رســوب گذاری ها امکان 
پهلوگیری شناورها را کاهش می دهد.مهندس 
دوستی با اشاره به خسارات سیل دی ماه سال 
گذشته خواستار مساعدت اعضای کمیسیون 
عمران مجلس برای تخصیص اعتبارات جبران 
خسارات سیل شد.استاندار هرمزگان با تاکید 
بر لزوم بازبینی برخی از قوانین  خاطرنشان 
کــرد: قانون حریم ۶0 متر امروزه با توجه به 
اینکه بلوارهای ساحلی و زیر ساخت هایی در 
سواحل احداث شده است دیگر معنا ندارد و 
همین امر موجب شده است که ۲ هزار و ۸۶0 

واحد مسکونی در بلوار ساحلی بندرعباس در 
حریم ۶0 متر تعریف شــوند و با سلب شدن 
امکان صدور ســند برای آن ها مردم نتوانند 
منازل خود را بازسازی کنند. وی خاطرنشان 
کرد: بحث فرم جیم نیز نیاز به بازنگری دارد 
چرا که به دلیل اینکه یک نفری یک وام یک 
میلیونی گرفته است فرم جیم آن قرمز می شود 
و امکان ثبت نام در نهضت ملی مســکن را 
از دست می دهد.مهندس دوستی با اشاره به 
افزایش هزینه های انشعاب برق تصریح  کرد: 
در حال حاضر معادل 1۲هزار واحد مسکونی 
ساخته شده در استان داریم که الزام قانون حق 
انشعابی سه میلیون تومانی است در حالی که 
هزینه ها حدود 1۵ میلیون تومان است و این 
امر تکمیل زیرساخت های برق را با مشکل 
روبرو کرده اســت.وی در پایان با اشاره به 
سیاست های دولت ســیزدهم برای خدمت 
به مردم تصریح کرد: در خصوص بازآفرینی 
شهری  بســته مشــخصی را در هرمزگان 
آماده کرد ه ایم و تالش می کنیم چهره محالت 
حاشیه ای و بافت فرسوده را با این الگو تغییر 
دهیم. دکتر رضایی کوچی رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اســالمی نیز در این 
جلسه با اشاره به پروژه های نیمه تمام موجود 
در کشور، اظهارداشت: با بودجه  فعلی دولت ها 
حدود ۲0 ســال طول می کشد تا پروژه های 
عمرانی و زیرســاختی کشور به بهره برداری 
برسد اما با افزایش نقش بخش خصوصی در 
این امر می توان سرعت کار را پیش برد. وی 
با تاکید بر محدودیت منابع دولتی تصریح کرد: 

مدیران بایستی با اســتفاده از ظرفیت های 
دیگری که در بودجه دیده شــده است مانند 
قیررایگان و تهاتــر نفت پروژه های خود را 
پیش ببرند. دکتر رضایی کوچی با اشاره به 
برنامه دولت برای ساخت مسکن عنوان کرد: 
کم کاری دولت گذشــته در ساخت مسکن 
موجب شده است که امروز حدود ۵ میلیون 
مسکن در کشور کم داشته باشیم و بر همین 
اساس مجلس به دولت تأکید کرده است که 
ساالنه یک میلیون مسکن احداث شود اما این 
امر از توان یک وزارتخانه خارج است و باید 
همه پای کار این مهم بیایند. رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن الزام شده 
است که همه دستگاه های دولتی زمین های 
مازاد خود را برای ساخت مسکن به وزارت 
راه و شهرســازی تحویل دهند از این رو در 
این مهم نیز  الزم است مدیران حساسیت به 
خرج دهند.وی خاطرنشان کرد: مجلس ابالغ 
کرده اســت که ۲0درصد تسهیالت بانکی 
کشور باید برای ساخت مسکن اختصاص 
پیدا کند اما فقط بانک مســکن 30 درصد 
به تعهدات خود عمل کرده اند و بقیه بانک ها 
عمل به تعهداتشان صفر بوده است که الزم 
است همراهی بانک ها نیز بیشتر خواهد دکتر 
رضایی خبرداد: با پیگیری های انجام شده بنا 
شد ۲00 میلیارد تومان برای توسعه راه های 
استان کمک شود و 100 میلیارد پرداخت و 
100 میلیارد نیز مجوز مناقصه به اداره کل 

راهداری اعطا شود . 

استاندار هرمزگان در جلسه فوق العاده شورای اداری استان :

قانون حریم ۶۰ متری دریا باید بازنگری شود 

تراز تجاری منطقه آزاد قشم برای نخستین بار مثبت شد

کمیســیون عمــران مجلــس در 
نظــر دارد بــرای برنامــه هفتم 
توســعه از نظرات کارشناسان و 
صاحب نظران استفاده کند و برای 
این مهم بازدیدهایی از مراکز و 

صنایع مهم انجام می شود

,,


