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جانشین مرزبانی هرمزگان :
 ۱۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 

در خلیج فارس کشف شد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 

نیروهای بومی هرمزگان
 در قالب مسئولیت های 

اجتماعی جذب شوند

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان
 در مجلس شورای اسالمی : 

برخی از دستگاه های دولتی در جذب نیروهای بومی 
خساست عجیبی به خرج می دهند 

معاون رئیس جمهور :
مدیر جهادی مدیر پشت میز نیست

برگزاری یادواره شهدای امنیت در پارسیان ؛
  مردم خواستار پایان مماشات 

با اغتشاشگران شدند 

شهردار بندرعباس خبر داد  
 نورپردازی پل » محمد رسول اهلل « 

با نماد پرچم ایران 
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 گروه خبر // مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت : از ابتدای سال جاری با یک برنامه ریزی 
هوشمندانه، دقیق و حســاب شده، توانســتیم چهار بار رکورد تولید ماهیانه شرکت را 
جابه جا کنیم و امیدواریم در ادامه سال این رکوردشکنی ها تا تحقق ظرفیت اسمی و حتی 

فراتر از آن ادامه یابد .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛  عطااهلل معروفخانی با تبریک رکــورد 154 هزار و 567 تنی آبان 
ماه شــرکت فوالد هرمزگان به همه کارکنان و ذی نفعان شرکت، اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق و 
هوشمندانه برای کسب این رکورد از ماه ها قبل صورت گرفته بود. قطعی های مکرر برق از اواسط 
اردیبهشــت ماه تا پایان مرداد مانع بزرگی برای فوالد هرمزگان در تحقق افزایش تولید بود اما با 
کاهش محدودیت های تامین برق در پایان تابستان به سرعت توانستیم به وضعیت عادی خود در امر 
تولید باز گردیم. به طوری که در شهریور ماه، مهر ماه و آبان ماه به صورت پی در پی در تولید ماهیانه 
رکوردشــکنی کردیم. وی با اشاره به ظرفیت 125 هزار تنی فوالد هرمزگان در هر ماه، خاطرنشان 

کرد: تولید بیش از میزان ظرفیت اسمی نشان می دهد کارکنان فوالد هرمزگان توانستند به تمام ابعاد 
فنی و علمی تولید فوالد با استفاده از ماشین ریخته گری پیوسته دست یابند و با بهره گیری از تمامی 
امکانات موجود، تولید بیش از ظرفیت اســمی ماهیانه را محقق ســازند.  مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان تاکید کرد: گام دیگر شرکت فوالد هرمزگان در جهت افزایش بهره وری، افزایش سرعت 
ذوب بود. این شرکت توانست با افزایش میزان تخلیه و به تبع آن کاهش مدت زمان تولید ذوب، موفق 
به افزایش سرعت تولید تا 1.6 متر در هر دقیقه شود. این در حالی است که این سرعت ریخته گری 
در بین استفاده کنندگان از تکنولوژی ریخته گری پیوسته تختال خود رکوردی بی نظیر می باشد. وی 
با اشاره به اینکه  افزایش سرعت تولید، میزان مصرف انرژی الکتریکی را نیز کاهش داده و راندمان 
مصرف انرژی را افزایش می دهد گفت: در واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم، با کاهش مدت 
زمان تخلیه پاتیل تا ریخته گری، در کنار آن کاهش ماندگاری ذوب در کوره های پاتیلی، طبعا میزان 

مصرف انرژی  کاهش و در مقابل میزان تولید افزایش خواهد یافت .

 در شهریور ماه ، مهر ماه و آبان ماه به صورت پی در پی در تولید ماهیانه رکوردشکنی کردیم

  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ، در پی رکوردشکنی های سه ماه اخیر عنوان کرد 

  برنامه ریزی هوشمندانه برای تکرار ر

پیام تبریک مسئول بسیج کارگران
 و کارخانجات هرمزگان به مناسبت هفته بسیج
سرهنگ دوم پاسدار امیر ارسالن شهبازی طی پیامی تبریک هفته بسیج را تبریک گفت .

در متن پیام آمده است : بسم اهلل الرحمن الرحیم
بسیج یک رمز است. رمز بزرگ و ماندگار عشقبازی در خطیرترین عرصه های مجاهدت و در راه صیانت 
از دستاوردهای انقالب، میهن اسالمی و اسالم ناب محمدی )ص( و بسیجی یک نماد و الگوی بی مانند در 
تاریخ مقاومت ملت ماست . عنصر بی بدیل و بی همتایی که در سایه تفکر آرمان خواهی انقالبی و پیروی 
محض از ولی فقیه زمان ، از دوران دفاع مقدس در قالب ارتش بیست میلیونی و دیگر صحنه های رزم  
تا مقابله با انواع بالیای طبیعی ، اهتمام جدی در مبارزه  با کرونا و مشــارکت در گروه های جهادی برای 
محرومیت زدایی از چهره مناطق مختلف تا مبارزه بی امان در سنگرهای جنگ نرم و رسانه ای دشمنان 
انقالب اسالمی رسالت خود را با تمام ظرفیت به انجام رساند .بسیج که در ۵ آذر ۱۳۵۸ به فرمان بنیانگذار 
کبیر و حکیم انقالب اسالمی ، حضرت امام خمینی ) رضوان اهلل تعالی علیه ( تشکیل شد، دارای چنان نیروی نافذ و کنترل ناپذیری گشت که خیلی زود در 
قلوب عاشقان روح اهلل رخنه کرد و امروز در اغلب ارکان و عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و همانند آن بقدری توسعه یافت که ردپای آن را در اغلب 
 نهادها از بسیج طالب ، رسانه ، اساتید ، ادارات و ... می توان مشاهد کرد . امروز بسیج ، یکی از ارکان اساسی قدرت نظام جمهوری اسالمی ایران بشمار 
 می رود . بســیج ، یکی از ماندگارترین و جاودانه ترین یادگار های حضرت امام )ره( و از عظیم ترین سرمایه های نظام و انقالب است که در سایه سار 
 رهبری ها و منویات و فرامین فرمانده کل قوا ، حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( برای تداوم راه و هدف خویش با تمامیت قوا و انگیزه در مسیر پاسداری از 
 ارزش های انقالب اســالمی گام برمی دارد . » بسیج لشــکر مخلص خدا« و یار و همراه مردم و در کنار آنان و زیباترین جلوه مردمی قدرت انقالب و

 نظام مقدس جمهوری اسالمی است که شعاع خیره کننده عظمت وجودی آن تا ابد بر روی تاریخ پرافتخار میهن اسالمی ایران درخشش خواهد داشت. 
امروز دشمنان قسم خورده انقالب که به خیال خام خود با اردوکشی خیابانی و راه اندازی خط اغتشاش سعی دارند تا صدمات جدی به نظام بزنند و در 
رویای باطل خود نظام را براندازند ، تمام هراس و وحشتشــان از مجموعه نیروی شکوهمند و پرعظمتی است که تحت عنوان بسیج در سراسر ایران 
پهناور اســالمی تحت لوای تفکر ناب حسینی )ع( گسترانیده شده است و سپر روئین و نفوذناپذیر خود را که از تار و پود فرهنگ ایثار و شهادت بافته 
شده ؛ در برابر تیرهای سهمناک استکبار و ایادی آن برای حفاظت از انقالب اسالمی علم کرده است . اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گلگون کفن بسیجی ایران اسالمی و استان والیتمدار هرمزگان محافظان و تولیدگران خلیج تا ابد فارس بویژه شهدای بسیجی حوادث اخیر کشور بدست 
اغتشاشگران مزدور و سفاک؛ هفته بسیج را به تمام بسیجیان به ویژه عزیزان عرصه کار و تالش و مردم شریف، مومن و انقالبی که در دوران دفاع مقدس 
براستی تجلی اعزام های بزرگ بسیجیان به جبهه های نبرد حق علیه باطل بودند، تبریک می گویم و از درگاه خداوند سبحان، برای همه این عزیزان جان 

برکف، عافیت، عزت روزافزون و اقتدار و سربلندی مسئلت دارم .

سرهنگ دوم پاسدار امیر ارسالن شهبازی 
مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد) ع( استان هرمزگان

نگرانی استاندار هرمزگان از جذب نیرو به نام هرمزگان ، به کام استان  های دیگر 
جزیره سیری شرکت فالت قاره  ۲هزار نفر نیرو دارد ، اما شاید یک نفر از آن ها بومی بوموسی است

صفحه 2 را بخوانید

  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ، در پی رکوردشکنی های سه ماه اخیر عنوان کرد 

          برنامه ریزی هوشمندانه برای تکرار ر

ادامه از تیتر یک //
   معروفخانــی با بیــان اینکه افزایــش کیفیت 
متالیزاسیون آهن اسفنجی و کاهش مصارف مواد 
اولیه بر افزایش تولید و رکوردشکنی تاثیر شگرفی 
گذاشــت، عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم فوالد 
هرمزگان در تابســتان، شــات دان سنگین واحد 
احیا مســتقیم بود که این شرکت توانست با انجام 
عملیات تعمیرات و نگهداری بسیاری از تجهیزات 
این واحد را بهینه و برای تولید مواد اولیه با کیفیت 
باالتر آماده کند. به طوری که نخستین محصوالت 
واحد احیا مستقیم پس از شات دان، متالیزاسیون 

93 درصد را ثبت کردند و به طور شگفت انگیزی 
بهبود کیفیت را نشان دادند. این یعنی میزان مصرف 
آهن اسفنجی به طور متوسط در هر ذوب حدود 
هشت تن کاهش یافته و برای تولید محصول نهایی 
مواد اولیه کمتری را مورد مصرف قرار گرفته است. 
وی با اشــاره به اهمیت کاهش مصرف مواد اولیه 
در سود آوری و کاهش مصرف انرژی گفت: هر 
چه مصرف مواد اولیه کمتر باشد، به تبع آن انرژی 
مصرفی نیز با کاهش مواجه خواهد شــد. و هر 
دو عامل باعث کاهش بهای تمام شده و افزایش 
میزان سودآوری شرکت خواهند شد. وی در ادامه 
تصریح کرد: از دیگر اقدامــات ما نهادینه کردن 
نگرش فرایندی بود. به طــوری که برنامه ریزی 
مبتنی بر تفکر سیستمی و کنترل و پایش مستمر 
فرایند با اولویت و ایجاد سیستم های خودکنترلی 
 در تمامــی ســطوح تولید، استانداردســازی و 
متعهــد بودن بــه انجــام درســت کار، تعریف 
شــاخص های کلیدی و عملکرد و ارزیابی مداوم 
نتایج و به کارگیری اقدامات در جهت دســتیابی 
به اهداف تعیین شــده منجر به نتایج کمی و کیفی 
قابل توجهی در شرکت فوالد هرمزگان شده است.

 مدیرعامل شــرکت فوالد هرمــزگان، هماهنگی 

واحدهای تولیــدی را دیگر عامل موفقیت فوالد 
هرمزگان دانست و اضافه کرد: طی دو سال اخیر 
شــرکت ، هم افزایی و همراهی بسیار خوبی میان 
همه بخش های فوالدسازی مانند واحد تعمیرات، 
واحد ریخته گری، واحد نسوز و... به وجود آمده 
اســت. به این موارد می توان نوآوری و خالقیت 
کارشناسان شــرکت به ویژه در رابطه با کاهش 
توقفات سرباره و توقفات واحد فوالدسازی برای 
تعمیرات را افزود. با انجام کار تیمی، توقفات واحد 
فوالدسازی نسبت به گذشته کاهش چشمگیری 
داشت. در کنار آن تالش شد رویکرد  »پیشرفت 
دائمی و مداوم« در انجام فعالیت سرلوحه کار قرار 
گیرد و برای بهــره وری مداوم و بهبود روش های 

کار تالش شود.
 معروفخانی تاکید کــرد: در فوالد هرمزگان تمام  
کارکنــان وظایف خود را به نحو احســن انجام 
می دهند و به کوچک ترین جزئیات فوالدســازی 
توجــه می کننــد. و این موضوع یکــی از رموز 
موفقیت شــرکت به شــمار می رود. زیرا بررسی 
جزئیات و چالش ها، یافتن ایرادها و حل مسائل، 
جلوی تکــرار را در آینده می گیرد و به عملکرد 
بهتر فــوالد هرمزگان کمک می کند. پس از اینکه 
تجهیــزات بهینه و نیروهای انســانی به وظایف 
خود عمل کردند، میــزان تولید مطابق با ظرفیت 
اسمی طراحی شده کارخانه محقق خواهد شد و 
حتی می توان مازاد بر ظرفیت اسمی کارخانه نیز 
محصول تولید کرد. وی در پایان با تبریک دوباره 
رکوردشــکنی های پی در پی فوالد هرمزگان در 
سه ماه اخیر، بیان کرد: امیدواریم در ماه های آتی ، 
محدودیت های انرژی سد راه تولید نشود و بتوانیم 
عملکرد درخشان خود را همچون سه ماه اخیر، تا 
پایان امسال تکرار کنیم. دستیابی به ظرفیت اسمی 
تولید مهم ترین هدف ما در سال جاری خواهد بود 
و مصمم هســتیم در راستای تحقق شعار سال و 
دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تولید،  فراتر از 

ظرفیت اسمی  محصول تولید کنیم .
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  گروه خبر // نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان 
گفت: باید بخشــی از نیروی انســانی ماندگار استان 
در قالب مســئولیت های اجتماعی جذب شوند و اگر 
مصوبــه ای در دولت در این خصوص گذرانده شــود 
ضمانــت اجرایی نیــز پیدا می کند. حجت االســالم و 
المسلمین محمد عبادی زاده در دیدار با رییس سازمان 
اداری استخدامی کشور اظهارداشت: گستره و پهناوری 
اســتان هرمزگان به ویژه مناطق محروم باید در حوزه 
جذب و توزیع نیروی انســانی مورد توجه قرار گیرد.

وی، ماندگاری  نیروهای غیرساکن هرمزگان در مناطق 
محروم به خصوص بشــاگرد را دشوار دانست و گفت: 
باید یک  رقابت درون استانی یا شهرستانی برای مناطق 
محــروم هرمزگان در جذب نیرو در نظر گرفته شــود 
تا از چالش هایی مانند افزایش درخواســت انتقالی به 
استان های دیگر جلوگیری شــود.نماینده ولی فقیه در 
هرمزگان، بر اســاس موازین شرعی و اسالمی، عدالت 
را قرارگیری هر چیزی در جای مناسب خود دانست و 
بیان کرد: برخی عدالت را با مساوات اشتباه گرفته اند که 
امری اشــتباه است و عدالت باید به معنای واقعی کلمه 
در مســائل مرتبط با استخدامی نیز لحاظ شود.به گفته 
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده؛ جذب نیروها از 
میــان داوطلبان همان منطقه باعث ماندگاری و کاهش 
درخواست های انتقالی خواهد شد و بسیاری از آسیب ها 
و چالش های اداری را کاهــش خواهد داد.امام جمعه 
بندرعباس بر جبران کمبودهای نیروی انســانی مورد 
نیاز هرمزگان تاکید کرد و افزود: اســتان هرمزگان در 
بخش های مختلف نیازمند نیروی انســانی است که با 
کمک ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و اســتانداری 
هرمزگان این موضوع قابل حل است.به گزارش ایرنا، 
 حجت االســالم والمســلمین عبادی زاده با بیان اینکه 
بخش خصوصی سالم، راه را برای اقتصاد پویا در کشور 
 همــوار می کند، اضافه  کرد: باید در باالدســت، قوانین 
 و اســنادی تصویب شود که شــاهد بروز چالش های

 ناشی از نبود همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی 
نباشیم .
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سرمقاله

  هرمزگان براساس آمارهای رسمی همچنان در صدر 
استان های بیکار کشور ایستاده است. صنایع و بنگاه های 
اقتصادی هم نیروهای موردنیازشان را از سایر استان ها و 
همشهریان مدیران درسطوح مختلف می آورند که استاندار 
هرمزگان در جلسه شورای اداری چهارشنبه شب نیز این 
موضوع را باری دیگر اعالم کردند. از آن طرف اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای در سال های اخیر بجای آموزش 
نیروی انسانی موردنیاز صنایع استان، اقدام به واگذاری 
مراکــز و کارگاه های دولتی کرده اســت که آموزش ها 
در مراکــز دولتی رایگان برگزار می شــد و نوجوانان و 
 جوانان بیکار توان پرداخت  هزینه ها در مراکز غیردولتی

  را ندارنــد. از آن طــرف در اســتخدام ها نیز بیشــتر 
 غیربومــی هــا جذب می شــوند که بعــد از مدتی به 
استان شان برمی گردند وفقط سهمیه هرمزگان را می سوزانند. 
 بخاطر دارم چندسال پیش در آزمون استخدامی یکی از 
 دســتگاه هــای اجرایــی اســتان، افــراد مختلفی از 
استان های همسایه برای آزمون و مصاحبه به هرمزگان 
آمده بودنــد وبرخی از آنها خودشــان می گفتند پس 
از قبولی واســتخدام، به استان خودشان برمی گردند که 
 نتیجه اش را هم می بینیم که بســیاری از دستگاه ها و 
سازمان ها بدلیل همین خروج ها، با کمبود نیروی انسانی 
 مواجهند و چون از سهمیه شان استفاده کرده اند و آن نیروها به 
استان های شان برگشته اند، به این نهادها و ادارات نیرو 
و سهمیه جدید استخدامی داده نمی شود. از طرفی دیگر 
همکاری و همراهی الزم برای اشــتغالزایی و کارآفرینی 
وحوزه بخش خصوصی هم صورت نمی گیرد. در حوزه 
صید وصیادی نیز  براســاس آمارهای رسمی شیالت، 
هزاران شــناور وصیاد غیرمجاز در استان هستند که به 
آنها مجوز صیادی داده نمی شود و می گویند برای حفظ 
ذخایر دریا نمی تواننــد به این صیادان، مجوز دهند، اما 
از آن طرف دهها کشــتی موسوم به چینی با صید ترال، 
دریا را جاروب کرده وایــن نوع صید گویا لطمه ای به 
ذخایرآبزیان وارد نمی کند واین دوگانگی ها و یک بام و 
دوهواها باعث نارضایتی صیادانی شده است که شغل آبا 
واجدادی شان صیادی و کسب روزی حالل از دریاست. 
در ســایر حوزه ها نیز بروکراســی نفس گیر  اداری و... 
باعث شده اســت که جوانان و کارآفرینان خسته شوند. 
این وضعیت باعث ناامیدی نوجوانان و جوانان از داشتن 
 شغل مناســب شده است و به همین دلیل حتی برخی از 
دانش آموزان تحصیل را رها می کنند وبه سمت قاچاق 
ســوخت وکاال و... می روند که حتــی برخی در حوزه 
قاچاق جان خودشان و دیگران را به خطر انداخته اند و 
بعضی سوخته اند و جان داده اند. رئیس کل دادگستری 
هم در جمع خبرنگاران نسبت به این موضوع هشدار داده 
بود، اما متاسفانه عزمی در استان توسط متولیان مربوطه 
برای رفع موانع اشــتغال پایدار وجــود نداردو صنایع و 
مناطق آزاد وتجاری و صنعتــی و بنگاه های اقتصادی 
 هم که نیروهای موردنیازشــان را از اســتان های دیگر 
می آورند و سهم مردم استان از این بنگاه های اقتصادی 
فقط آلودگی، ترافیک، گرانی مسکن و... است و مردمانش 
در فقر و فالکت هستند و به همین دلیل هرمزگان افتخار 
صدرنشــینی در فقرو فالکت را عالوه بر بیشــترین نرخ 
بیکاری را هم در کارنامه دارد. این شرایط سخت اقتصادی 
و خانــواده ها بــر روند تحصیل فرزنــدان دانش آموز 
 اســتان هم اثرگذار بوده است و برخی حتی توان تامین 
هزینه های تحصیل فرزندان شان راهم ندارند که منجر  به 
ترک تحصیلی برخی از این دانش آموزان هم شده است .
  علی زارعی

چرا هرمزگان همچنان صدرنشین بیکاری؟

گروه خبر //  با حضور دکتر میثم لطیفی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
امور اداری و اســتخدامی کشور، احمد 
مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی، مدیران دستگاه های 
اجرایی استان و حضور ویدئو کنفرانسی 
فرمانداران، جلســه فوق العاده شورای 
اداری استان هرمزگان به ریاست مهندس 

دوستی استاندار هرمزگان برگزار شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوســتی 
اســتاندار هرمزگان در این جلســه هرمزگان 
را اســتانی با کارکرد ملی خواند و با اشاره به 
نقش بنادر استان در توســعه تجارت کشور، 
گفت: حــد فاصل بندرشــهید رجایی تا بندر 
چابهار حدود 1۰۰۰ کیلومتر فاصله اســت اما 
بندرکارآمدی در این حوزه وجود نداشــت که 
با چندین ماه تالش توانستیم رویه های گمرکی 
را در بندر سیریک فعال کنیم. وی نبود نیروی 
انسانی را عامل اصلی اطاله موافقت با استقرار 
رویه های گمرکی دانست و اظهارداشت: این امر 
باعث شده اســت که تاکید مقام معظم رهبری 
مبنی بر توســعه سواحل مکران با وجود اینکه 

همــه دولت ها به دنبال توســعه در این منطقه 
بودند برروی زمین بماند. استاندار هرمزگان با 
بیان اینکه بندر شــهید رجایی دارای 5 الی 6 
میلیارد دالر ارزش است و به عنوان یک دارایی 
ارزنده برای کشور محســوب می شود، افزود: 
اینکه نتوانیم از ظرفیت دارایی های کشــور به 
صورت کامل استفاده کنیم و بندرشهید رجایی 
به دلیل نبود نیروی انسانی 12 ساعت فعالیت 
داشته باشد به نفع کشور نیســت از این رو با 
 فشــارهایی که آوردیم توانستیم فعالیت بندر

شهید رجایی را در حوزه کاالهای اساسی 24 
ساعته کنیم اما محدودیت هایی وجود دارد که 
مانع این امر است به عنوان مثال برای اضافه کاری 
مدیران سقف تعیین شده است و یک مدیر اگر  
از یک ســقفی به بعد اضافه کاری داشته باشد، 
اضافه کاری به او تعلق نمی گیرد. مهندس دوستی 
با تاکید بر لــزوم توجه ویژه به بنادر در حوزه 
نیروی انسانی با اشــاره به رویکرد استانداری 
هرمزگان در اعطای ســند به خانه های مردم با 
مشارکت بخش خصوصی، گفت: پیشنهاد داریم 
بدون اضافه کردن نیروی انسانی جدید با افزایش 
انعطاف پذیری در برون سپاری ها، کارکردها را 
ارتقــا دهیم و برای این مهم می توان از ظرفیت 
بخش خصوصی، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر 
پلیس+1۰ اســتفاده کرد. نماینده عالی دولت 
در استان هرمزگان با اشــاره به تمرکز دولت 
بر افزایش تعامالت با کشــورهای همســایه، 
تاکید کــرد: در حال حاضر 4 مرز در اســتان 
تعریف و مصوب شــده است اما به دلیل اینکه 
نیروی انسانی الزم را نداریم نمی توانیم از این 
ظرفیت ها اســتفاده کنیم و عمال زحمات آقای 
رئیس جمهور به هدر رفته است. وی تأکید کرد: 

ما نگران به کارگیری  پرسنل بومی نیستیم بلکه 
نگرانی ما این است که به نام هرمزگان نیروهایی 
جذب می شود اما عایدی برای استان ندارند از 
سهمیه های مناطق محروم مانند بشاگرد استفاده 
می شود و نیروهایی جذب می شود در حالی که 
این نیروها در بشــاگرد ماندگار نمی شوند و به 
مناطق دیگر منتقل می شوند و عمال این نیروها 
به نــام هرمزگان اما به کام اســتان های دیگر 
هستند.مهندس دوستی با اشاره به فرمان رهبری 
برای توسعه و مسکونی سازی جزایر گفت: در 
شهرستان بوموسی و جزایر سه گانه شاهد اتفاق 
عجیبی هســتیم که ظلم آشکار به ساکنین این 
جزایر است  در جزیره سیری شرکت فالت قاره  
2هزار نفر نیرو دارد اما شــاید یک نفر از آن ها 
بومی بوموسی است، بهانه شان نیز این است که 
نیروهای بومی مشکل تردد دارند در حالی که 
ما حاضر هســتیم برای نیروهای بومی شناور 
اختصاص دهیم در حال حاضر حدود 12 نفر 
رزومه از جزیره بوموسی دارم که در رشته های 
مهندسی نفت تحصیل کرده اند و اگر ما نتوانیم 
این ها را در شــرکت های نفتی مشغول به کار 
کنیم جزیره ظرفیت دیگری جز صیادی برای 
اشتغال ندارد.استاندار هرمزگان ادامه داد: حقوق 
فوق العاده کارمندان و معلمان در جزیره بوموسی 
با وجود اینکه ســهم ناچیزی بود نیز در دولت 
قبل حذف شــده اســت و این امر ماندگاری 
کارمندان را در این جزیره پایین آورده اســت 
که الزم اســت در این حوزه نیز توجه ویژه ای 
شــود.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، 
در بخش دیگــری از ســخنانش عنوان کرد: 
هرمزگان کلکسیون تداخالت ساختاری است، 
مناطق آزاد، مناطــق ویژه اقتصادی نمونه این 

تداخالت بودنــد و امروزه ایــن موضوع در 
ســواحل مکران نیز در حال وقوع اســت که 
یک بحران حکمرانی را در این منطقه به وجود 
می آورد و این تداخالت قطعا به اســتان ضربه 
خواهد زد. وی عنوان کرد: فاصله شرقی ترین 
نقطه اســتان تا غربی ترین نقطــه آن به اندازه 
فاصله بندر امام خمینی)ره( تا تهران اســت و 
خواهش ما این است که در اولین گام دو قطب 
در شرق به مرکزیت میناب و غرب به مرکزیت 
بندرلنگه تعریف شــود تا خدمات در شرق و 
غرب استان تقسیم شود و مردم الزم نباشد برای 
دریافت خدمات به مرکز استان مراجعت کنند. 
اســتاندار هرمزگان، با اشاره به عزم حاکمیت 
برای انتقــال دفاتر مرکزی بنگاه های اقتصادی 
به محل فعالیتشان ، تصریح  کرد: وجود مدیر و 
اســتاندار پروازی به هیچ عنوان توجیه منطقی 
ندارد، حاضر هستیم در جهت تسهیل در انتقال 
دفاتر مرکزی بنگاه ها زمین رایگان در هر جای 
شهر که بخواهند اختصاص دهیم تا این مسئله 
محقق شــود. مهندس دوستی تاکید کرد: بحث 
بنگاه های اقتصادی که می گویند ما خصوصی 
هستیم اما بخش عمده ای سهامدارانشان دولتی 
هستند نیز از دیگر مشکالت استان است چرا 
که هیچ قانونی را در استخدام رعایت نمی کنند 
به عنوان نمونه یکی از پاالیشــگاه های نفتی 
استان 5۰ نفر نیرو استخدام کرده است که آن ها 
اهل یک شهرستان کوچک هستند فقط به این 
دلیل که یکی از مدیران این پاالیشگاه اهل آن 
شهرستان است.  وی خاطرنشان کرد: در توسعه 
منابع انسانی برخی ها گلوگاه های اقتصادی را 
در دســت گرفته اند و با این قبیل کارها پمپاژ 

نارضایتی در جامعه می کنند . 

نگرانی استاندار هرمزگان از جذب نیرو به نام هرمزگان ، به کام استان های دیگر 

گروه خبر // معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور 
اداری و اســتخدامی کشور گفت: برای بهبود عملکرد و 
افزایش بازده ســاختار اداری کشور، دستگاهها باید بر 

اساس رضایتمندی مردم ارزیابی شوند . 
  میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان امور اداری 
و استخدامی کشــور در جمع بندی اظهارات بیان شده در جلسه 
فوق العاده شورای اداری هرمزگان عنوان کرد: هدف از این سفر 
بررسی میدانی مسائل اســتان هرمزگان و از همه انتظار دارم که 

تنها به پشــت میز بودن اکتفا نکنند، مدیر جهادی مدیر پشت  میز 
نیســت و مشــی این دولت بودن در میدان است.وی با بیان این 
که باید در حکمرانی کشــور تحول ایجاد کنیم، عنوان کرد: باید 
بپذیریم هر اســتان اقتضائاتی دارد و نباید با یک قاعده کلی همه 
استان ها را ببینیم. به گفته لطیفی، در دولت سیزدهم ظرفیت حل 
مسائل وجود دارد و اگر تاکنون این مهم محقق نشده است برای 
این است که صورت مسئله درست تبیین نشده است، معتقدیم در 
انقالب اســالمی بن بست وجود ندارد و همه مشکالت قابل حل 

هستند. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اگر 
استانی حسب ظاهر متناسب با شاخص ها رشد نکرده است برای 
این اســت که به او میدان داده نشده است. وی با بیان این که باید 
دستگاهها بر اساس ایجاد رضایتمندی مردم ارزیابی شوند، ادامه 
داد: در بحث نیروهای مازاد مجلس کمک کرد تا بتوانیم جابه جایی 
بین دستگاهی داشته  باشــیم و اختیارات آن را نیز ایجاد کردیم 
که خواهش داریم از این ظرفیت اســتفاده شود و نیروهای مازاد 
ارزیابی شوند که در کدام دستگاه کارایی بیشتری دارند تا مشکل 
بیکار شدن در صورت برکناری نیز حل شود. به گزارش فارس، 
وی ادامــه داد: ما آیین نامه جذب نخبگان را تدوین کردیم و باید 
به سمتی برویم که ورود نخبگان به دستگاه های اجرایی افزایش 

پیدا کند . 

معاون رئیس جمهور :

مدیر جهادی مدیر پشت میز نیست

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 
نیروهای بومی هرمزگان

 در قالب مسئولیت های اجتماعی جذب شوند

شهردار بندرعباس خبر داد  
نورپردازی پل » محمد رسول اهلل « با نماد پرچم ایران 

گروه خبر // شهردار بندرعباس گفت: یکی از عناصر مبلمان 
شهری که نقش مهمی در هویت بخشی و ایجاد امنیت شهروندان 
دارد روشــنایی معابر، میادین و خیابان ها اســت.به گزارش 
خبرنگار دریا ، مهدی نوبانی با اشــاره به اهمیت نورپردازی 
در شهر بیان کرد: روشنایی شهری موجب ارتقاء امنیت و ایجاد 
رضایتمندی در شهروندان می شود و تامین رفاه حال شهروندان 
از جمله اولویت های مدیریت شهری است که رسیدگی به این 
مهم از دغدغه های شهرداری است.شهردار بندرعباس با بیان 
 اینکه نورپردازی پل محمد رســول اهلل با نمــاد پرچم ایران 
 در دست انجام اســت، گفت: در راستای تقویت روشنایی و 
زیبا سازی ورودی شهر و نورپردازی پل محمد رسول اهلل)ص(، 
تعداد 132 عدد المپ جت الیت و 216 پروژکتور رنگی نصب 
شده اســت و همچنین 12۰ عدد وال واشر رنگی)سبز، سفید 
و قرمز( برای طراحی پرچم ایران تعبیه شــده اســت.نوبانی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر بندرعباس یکی از بنادرمهم 
تجاری و اقتصادی کشــور محسوب می شود و زندگی، کار، 
فعالیت و تالش بصورت شــبانه روزی درشــهر جریان دارد 
 این امر باعث می شــود به اهمیت نورپردازی در شهر بیشتر 
 توجه نمائیم.شــهردار بندرعباس در پایان خاطر نشان کرد: 
نورپردازی های شبانه جلوه بصری و زیبایی های شب را در 
شهر افزایش می دهد و موجب افزایش ضریب امنیت و آرامش 
شهروندان می شود، عالوه بر آن محیط شهر بعنوان یک فضای 
عمومی باید قابلیت آن را داشته باشد که در شب شرایطی ایجاد 

شود که شهروندان لذت کافی از فضای ایجاد شده را ببرند .

 معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خبر داد 

تقویت مراکز نگهداری از معتادان 
متجاهر در هرمزگان 

گروه خبر // معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: تقویت مراکز ماده ۱۶ برای 
نگهداری معتادان متجاهر و درمان اعتیاد آن ها در دستور 

کار است .
   سردار محمد مسعود زاهدیان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر هرمزگان در بندرعباس، مواد مخدر را عامل بروز مشکالت 
 و آســیب های اجتماعی زیادی از جمله طالق، افزایش کودکان کار 
و ... دانســت و افزود: استان هرمزگان در مسیر ترانزیت مواد مخدر 
قرار دارد و یکی از سه استان اصلی کاشف مواد مخدر در کشور است.  
وی گفت: قاچاق مواد مخدر از خاک کشور ایران به واسطه تولید در 
افغانســتان و مصرف آن در کشور های اروپایی افزایش یافته است و 
علت آن هم فعال شــدن مسیر جنوبی از کشور افغانستان است که از 
این طریــق مواد مخدر از دریای عمان به خلیج فارس منتقل و وارد 
مرز های خاکی کشور از جمله استان هرمزگان می شود.معاون مقابله 
با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: بر 
اساس گزارش سازمان ملل، کشاورزان افغانستان کشت خشخاش و 
تولید مواد مخدر را به عنوان پایه اقتصادی خود می دانند و با توجه به 
مشکالت اقتصادی مردم این کشور و ناتوانی جامعه جهانی در برطرف 
کردن این مشکالت، کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بدون وقفه 
ادامه دارد.سردار زاهدیان افزود: در سال 2۰22، 223 هزار هکتار از 
زمین های کشاورزی افغانستان زیر کشت خشخاش بوده است و 76 
درصد این کشت نیز در استان هایی است که نزدیک مرز های کشور ما 
قرار دارند. وی افزایش قیمت مواد مخدر و حاشیه سود باالی آن را 
عامل ایجاد انگیزه در کشــور افغانستان دانست و گفت: تغییر در نوع 
بذر، آبیاری، نوع کود دهی و برداشت دو و سه فصله نیز باعث افزایش 

تولید مواد مخدر در افغانستان شده است.
   معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور افزود: تولید ماده مخدر شیشــه در افغانستان مشکل دیگری 
اســت که به مرز های کشور ما قاچاق می شود و همین موضوع باعث 
افزایش 17 درصدی کشفیات شیشه در کشور شده است.  به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار زاهدیان افزود: برای 
تقویت استان هرمزگان در مقابله با قاچاق مواد مخدر، در این نشست 
طرح ها و برنامه های اســتان مورد بررسی قرار گرفت تا این طرح ها 
در بودجه ها مد نظر قرار بگیرد و نســبت به تامین نیاز های دریابانی، 
نیروی انتظامی، سیستم اطالعاتی و سپاه پاسداران اقدام و خالء های 

موجود را تکمیل کنیم. 
   وی از مســئوالن مقابله با مواد مخدر هرمزگان خواست در قالب 
یک طرح برنامه ای سه ساله در حوزه مقابله با مواد مخدر تدوین کنند.  
تالش برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر، پاکسازی 
اطراف مدارس از معتادان متجاهر، تهیه یک طرح در خصوص مقابله 
با خرده فروشان و مجازات های جایگزین و تربیت سگ های موادیاب 
ویژه شرایط آب و هوایی هرمزگان از دیگر موارد مطرح شده توسط 
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 

کشور بود .

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان عنوان کرد

افزایش مهاجرت معتادین و متکدیان به هرمزگان با مطلوب شدن آب و هوا
گروه خبر //  نشســت شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان، با 
حضور سردار مســعود زاهدیان معاون 
مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر کشــور با تقدیر از 
مجاهدت هــای فراجــا در تامین امنیت و 
مبارزه با مــواد مخدر، عنــوان کرد: در 
استان هرمزگان همراهی خوبی در بحث 
مبارزه با مــواد مخدر، مقابله با معتادین 
متجاهرو متکدیان وجود دارد اما بخشی 
از مشکالتی که در استان وجود دارد باید 
در مرکز کشور پیگیری و حل شود و نگاه 
ویژه ای از این بابت به هرمزگان معطوف 

شود . 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ وی افزود: 
هرمزگان در بحث مجوزها و همچنین تامین 
اعتبار برای اقدامات پیشــگیرانه و مقابله ای 
نیاز به مســاعدت از سوی ســتاد  کشوری 
دارد چرا که با توجه بــه اینکه آب و هوای 

اســتان رو به مطلوب شــدن است مهاجرت 
معتادین متجاهر و متکدیان به استان افزایش 
خواهد یافت و در صورتی که نتوانیم ســطح 
امکانات  و زیرســاخت های خود را افزایش 
دهیم به مشــکالتی برخواهیم خورد. معاون 
سیاســی،امنیتی و اجتماعــی اســتانداری 
هرمــزگان، تاکید کرد: فاصلــه بین غرب و 
شرق اســتان هرمزگان 75۰ کیلومتر است 

و ما کمتر اســتانی را در کشور داریم که بین 
نقاط جمعیتی اش به این میزان فاصله وجود 
داشته باشد از طرفی نیز همجواری هرمزگان با 
سیستان و بلوچستان و استان کرمان ضرورت 
توجهات ویژه در حوزه مبارزه با مواد مخدر را 
بیش از پیش آشکار می کند.  کامرانی با اشاره 
به گسترش ترانزیت مواد مخدر از طریق دریا، 
تصریح کرد: مبارزه با موادمخدر پهنه دریایی 

استان هرمزگان امکانات ویژه ای می خواهد و 
الزم است زیرساخت ها در این حوزه به ویژه 
در مناطق دریایی مرزی استان ها تقویت شود.
  وی خاطرنشــان کرد: ایران اسالمی و استان 
هرمــزگان در مبارزه با مــواد مخدر تالش 
بسیاری دارد و بار کشورهای دیگر در مبارزه 
با مواد مخدر بر دوش کشــور اســت از این 
رو بایستی بخشــی از کمک های بین المللی 
UNODC نیــز باید در اختیار اســتان 
سیاســی،امنیتی  گیرد.معاون  قرار  هرمزگان 
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان تاکید کرد: 
درخواســت داریم که قانون استفاده از یک 
درصــد از درآمد حاصل از فــروش اموال 
قاچاقچیان برای مقابله با قاچاق مواد مخدر 
در استان اجرایی شود و بتوانیم از این امکان 
ابتدای این نشست  استفاده کنیم.همچنین در 
کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان گزارشاتی از عملکرد و 

مشکالت خود ارائه کردند . 

  

گروه خبــر // نماینده مردم هرمــزگان در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: هرمزگان اســتانی مرزی 
اســت و نیاز مبرمی به ایجاد اشــتغال و توســعه 
فعالیت های اقتصادی دارد، درصد باالی بیکاری در 
استان غیرقابل پذیرش است و باید دولت فکری در 

این زمینه کند . 
    احمــد مــرادی نماینده مردم هرمــزگان در مجلس 
شورای اسالمی در جلسه فوق العاده شورای اداری استان 
هرمزگان، که با حضور معــاون رئیس جمهور و رئیس 

ســازمان  امور اداری و استخدامی کشــور برگزار شد، 
اظهارداشت: استان هرمزگان یکی از استان های جنوبی 
کشور است که شرایط آب و هوایی نامناسبی دارد و در 
برخی فصول گرمای باالی 45 درجه را نیز تجربه می کند 
اما کارمندان و کارگران استان در سخت ترین شرایط باید 
بــه مردم خدمات ارائه دهند.وی با بیان اینکه 5۰ درصد 
خدمات در حوزه سازمان اداری و استخدامی است، گفت: 
یک تصمیم و شیوه نامه ســازمان  می تواند رضایتمندی 
برای مردم به همراه داشــته باشــد، از نظر اداری باید به 
داد ادارات کشــور برسید، دوست داریم ادارات چابک و 
سبک باشند. نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: استان هرمزگان با تمام درآمدهایی که دارد 
از نظر کمبود نیروی انســانی جزو استان های اول کشور 
است و در عین حال باالترین نرخ بیکاری را هم داریم. 
وی با بیان اینکه استان هرمزگان جزو استان های محروم 
کشور است تصریح کرد: این استان مرزی نیاز مبرمی به 
ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت های اقتصادی دارد، درصد 
باالی بیکاری در اســتان به ویژه در شهرها و جزایری 
نظیر ابوموسی با وجود جمعیت کم غیرقابل پذیرش است. 
مرادی با انتقاد از اعمال برخی سیاســت های دوگانه در 

حوزه آموزش گفت: اگر ما می خواهیم کار فرهنگی کنیم 
باید از دانش آموزان شــروع کنیم اما می بینیم یک حقی 
را به سیســتان و بلوچستان می دهند اما به هرمزگان این 
حق را نمی دهند لذا نیاز اســت محرومیت ها به درستی 
دیده شود. وی با تاکید بر لزوم تبدیل وضعیت ایثارگران 
افزود: بحــث تبدیل وضعیت ایثارگــران در بانک های 
دولتی و مخابرات همچنان انجام نشــده است که تقاضا 
داریم این موضوع رســیدگی جدی شود.وی از وضعیت 
جذب نیروهای بومی در سطح استان انتقاد کرد و گفت: 
باید دولت و ســازمان امور استخدامی یک الیحه برای 
جذب نیروهای بومی به مجلس ارائه دهد چرا که برخی 
از دستگاه های دولتی در جذب نیروهای بومی خساست 
عجیبی به خرج می دهند و از جذب این نیروها خودداری 
می کننــد. به گزارش  تســنیم ، نماینــده حوزه مرکزی 
هرمزگان در مجلس شورای اســالمی با اشاره به لزوم 
تشکیل یک معاونت برای رسیدگی بهتر به جزایر استان 
گفت: ما 14 جزیره داریم و طول ســواحل ما بسیار باال 
اســت، االن تمام امور ســواحل و جزایر زیر نظر یک 
مدیرکل با حدود 8 نفر پرسنل اداره می شود که الزم است 

که ساختار این اداره کل ارتقا پیدا کند .

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی : 

برخی از دستگاه های دولتی 
در جذب نیروهای بومی خساست عجیبی به خرج می دهند 
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حســن ســیالوی ســرویس اســتان ها // 
توسعه  و  غیردولتی  مدارس  ســازمان  رئیس 
مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
بعد  به  این  از  کرده ایم  گفت: سیاســتگذاری 
مدارس غیردولتی را به کسانی بدهیم که دارای 
صالحیت حرفه ای مدرسه داری و سخت افزاری 

و نرم افزاری باشند . 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد محمودزاده 
در گردهمایی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی 
خوزستان اظهار کرد: منظور از اجرای سند تحول 

 بنیادیــن، برنامه ریــزی برای تربیــت دانش آموز 
 از نظــر علمــی و اخالقــی و اعتقادی اســت؛ 
ســرمایه های انســانی که در کالس درس تربیت 
می شوند آینده کشور را تضمین می کنند.وی افزود: 
باید بــه گونه ای برنامه ریزی کنیم که در کنار ورود 
به میادین علمی، دانش آموز دارای اعتماد به نفس 
و هویت باشد و به آرمان انقالب و شهدا پایبند و با 
افتخارات و دستاوردهای انقالب آشنا باشد؛ بخشی 
از این مسئولیت توسط معلمان انجام می شود.رئیس 
سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های 

مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: توطئه همه 
جانبه ای این روزها اتفاق می افتد و این توطئه های 
ترکیبی در کنــار توطئه های اقتصــادی و امنیتی 
امروز در حال انجام اســت. امروز روی ایران قوی 
حساسیت وجود دارد و برایش برنامه ریزی می شود 
و این مساله به دلیل قوی بودن نظام است. تا امروز 
همه دشمنان قســم خورده تمام دسیسه ها را انجام 
داده اند اما اتفاقی نیفتاده است. دشمن از تسلط ایران 
در منطقه آشــفته است و خواهان عزت و استقالل 

ما نیست.
  محمودزاده ادامه داد: تصویرسازی غلط و تاریک 
و ناامید کننده از وضعیت کشور برای نسل جوان و 
نوجوان در حال انجام است اما تصویرسازی سفید و 
آرمانی از وضعیت دیگر کشورها ارائه داده می شود، 
مخصوصا از فرصت فضای مجازی در این سال ها 
استفاده شــد. آموزش و پرورش به ویژه معلمان، 
نقش محــوری و مرجعیت را در این امور باید ایفا 
کنند همان گونه که در هشت سال دفاع مقدس این 

اتفاق افتاد.

وی با تاکید بر اهمیت بیان دســتاوردهای انقالب 
اسالمی در همه حوزه ها برای دانش آموزان، یادآور 
شد: البته گفتن این مطالب ناشی از این نیست که در 
جمهوری اسالمی اشکاالتی نداریم بلکه ایراداتی هم 
هست اما مردم نسبت به ایران، اسالم و آرمان های 

انقالب عالقه مندی دارند. 
  نظرسنجی هایی که انجام شده نشان می دهد مردم با 
مسئوالن مشکل دارند و ما خوب کار نکرده ایم. باید 
در آینده نظام، برنامه ریزی جدی تر اتفاق بیفتد تا 
بتوانیم با نسل امروز که نسلی مطالبه گر و پرسشگر 
است و به گفتمان عالقه دارد، این برهه از تاریخ را 

ادامه دهیم.
معاون وزیر آموزش و پــرورش گفت: آموزش و 
پرورش امری حاکمیتی است؛ یعنی حکمرانی آن 
در دولت اتفاق می افتد و واگذاری سیاســتگذاری 
و حکمرانی به غیر ممنوع اســت. این حکمرانی و 
اجرای سیاستگذاری مطلوب در مدارس، نیازمند 
اهتمام معلمان و موسســان  مدارس اســت.  وی 
افزود: ما سه برنامه و رویکرد جدی داریم که یکی 

شــامل برنامه های تدوینی و بازنگری در قوانین 
است که در حال انجام است. ظرفیت های جدیدی 
در مدارس غیردولتی ایجاد می کنیم  تا مشــکالت 
زودتر حل شود. یک برنامه دیگر نیز داریم که در 
بحث سیاستگذاری است؛ ما خیلی عالقه مند نیستیم 
که مدارس غیردولتی را به دست افرادی بدهیم که 
چندان صالحیتی از نظر ســخت افزار و نرم افزار 
ندارند بنابراین سیاستگذاری کرده ایم از این به بعد 
مــدارس غیردولتی را به کســانی بدهیم که دارای 
صالحیت حرفه ای مدرسه داری و سخت افزاری و 
نرم افزاری باشند.محمودزاده ادامه داد: موضوع ما 
تنها بحث کنکور نیست؛ مدرسه ای که تنها آموزش 
محور است، مالک ما نیست بلکه به دنبال مدارس 
کیفی در حوزه آموزش و پرورش هستیم که  بخشی 
از این مساله به شــهریه و رتبه بندی بازمی گردد و 
البته مدارس خوب زیاد داریم.وی تاکید کرد: باید 
برنامه های کیفی در مدارس غیردولتی داشته باشیم 
و این مدارس باید در آموزش و پرورش پیشــتاز 

باشند .

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش: 

مدارس غیردولتی به افراد دارای صالحیت واگذار می شوند 

استاندار یزد  : 
 سند "یزد نوین" سیاست قطعی استان 

در حوزه توسعه است
  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // استاندار 
یزد گفت: سند یزد نوین اهمیت بسیار زیادی برای استان 
دارد و رویکردهای درج شده در این سند دستورالعمل و 
سیاست قطعی و رسمی استان است و انتظار داریم مدیران 
تا حصــول نتیجه پیگیری کنند .  بــه گزارش  خبرنگار 
دریــا ؛ مهران فاطمی در نشســت "یزد نویــن" افزود: 
مدیران دســتگاهها فقط متولی ماموریت دستگاه اجرایی 
خود نیستند بلکه باید همه پروژه ها را پیگیری کنند .وی 
ادامه داد: ســرمایه گذاران را حمایت کنید و بدنه اســتان 
یزد نیز همراهی الزم را خواهند داشــت؛ 2 هزار میلیارد 
تومان پروژه گردشگری در استان داریم که پیشرفت قابل 
قبولی دارند.    اســتاندار یزد گفت: اســتان یزد به لحاظ 
زیر ســاخت بیشــترین ریل را دارد امــا وضعیت ریلی 
مســافری هنوز قابل قبول نیست و وضعیت صنایع جوار 
 ریلی هم هنوز پیگیری نشده است .فاطمی اظهار داشت: 
ســرمایه گذارانی که برای مشارکت در  پروژه های استان 
مراجعه دارند نیز حتما باید صالحیت سرمایه گذاری آنها 
بررسی شود تا بعدا دچار مشکل نشوند و سپس حمایت 
الزم و جدی را داشته باشید. معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری یزد نیز در این نشست گفت: تامین و تجهیز 
زیر ساخت ها یکی از مهم ترین اولویت های برنامه یزد 
نوین است و باید توسط ارگانها و شرکت های استان یزد 
اجرایی گردد.محمد جواد ابوالحسینی افزود: جهت اجرایی 
شــدن برنامه های یزد نوین و طبق زمان بندی پیش بینی 
 شده، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است اما در برخی از 
 مناطق در تامین زیر ســاخت و تجهیزات نیازمند برخی 
زیر ساخت ها است که تشکیل این جلسات به همین منظور 
و بصورت هفتگی برگزار می شود.وی ادامه داد: یکی از به 
صرفه ترین راههای حمل و نقل بویژه در زمینه باری ، راه 
آهن است و لذا در این زمینه بررسی و اقدامات الزم باید 
انجام شود و بویژه در مناطق معدنی و صنعتی استان که بخش 
خصوصی پا به کار نیز وجود دارد .  رحمت رحمت نژاد 
مدیرکل راه آهن استان یزد نیز در این نشست گفت: بیش 
از 635 هزار نفر در هشت ماه امسال در استان جابجا شدند 
که افزایش بیش از 5۰ درصدی نسبت به سال قبل را دارد.
 سند یزد نوین که به ابتکار استاندار این استان طراحی شده 
سیاست های توسعه ای اســتان در 1۰ محور را تا سال 

1424 مشخص کرده است .

خبر

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // 
بیان  با  خوزستان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
اینکه در یک سال گذشته مشکل تامین 
آب ۱۸۳ روســتا در شــادگان حل شده 
اســت، گفت: تا پایان ســال جاری ۳۰ 
با کیفیت  از آب شرب  نیز  روستای دیگر 

و پایدار بهره مند می شوند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا کرمی 
نژاد در مراســم افتتاحیه پروژه آبرســانی به 
روســتای منصوره اظهار کرد: شتاب بخشی 
در روند آبرســانی به 213 روستای شادگان 
که با مشــکل کم آبی مواجه بودند آغاز و در 
طول مدت یک ســال اقدامات شایسته ای از 
سوی دولت سیزدهم، مجموعه وزارت نیرو و 
آبفا کشــور اجرایی شده ، وی افزود: در یک 
سال گذشته مشکل تامین آب 183 روستا در 

شادگان رفع شده است و تا پایان سال جاری 
3۰ روستای دیگر نیز از آب شرب با کیفیت 
بهره مند می شوند.مدیرعامل شرکت  پایدار  و 
آبفا خوزســتان گفت: پروژه خط انتقال آب 
روستای منصوره شادگان با همکاری قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ولیعصر )عج( 
اجرایی شده اســت و امروز رسما این پروژه 

افتتاح شد.
  کرمی نژاد عنوان کرد: با اجرای این پروژه 7 
هزار و 5۰۰ نفر از نعمت آب شرب با کیفیت 
بهره مند می شــوند. این پــروژه با اعتبار 2۰ 

میلیارد تومان اجرایی شده است و در آن 12 
کیلومتر خط انتقال و دو دستگاه الکتروپمپ و 

تابلو برق اجرا و نصب شده است.
  وی بــا اشــاره به اجــرای پروژه های آبفا 
خوزستان در دهستان جفال شادگان بیان کرد: 
تکمیل خط انتقال آب در دهســتان جفال که 
34 روستا را در خود جای داده، به طول 17 
کیلومتر آغاز شده است و با تهیه الکتروپمپ، 
تابلو برق و لوله مورد نیاز در حال اجرا است 
و تا دو  ماه آینده این دهستان از آب شرب با 

کیفیت و پایدار بهره مند می شود.

  مدیرعامل شــرکت آبفا خوزستان با اشاره 
به آبرســانی به روســتای خروسی شمالی 
)شاوردی( در بخش مرکزی شادگان، افزود: 
این پروژه از ابتدای سال جاری آغاز شده بود 
که با پایان عملیات این پروژه، روســتاهایی 
 که با بی آبــی مواجه بودند مشــکل آن ها 
برطرف و از نعمت آب شــرب سالم بهره مند 

می شوند.
  کرمی نژاد از اجرای پروژه آبرسانی در 24 
روســتای دهســتان بوزی خبر داد و گفت: 
دهســتان بوزی با دارا بودن 24 روستا و 3۰ 

هزار نفر جمعیت از مهمترین دهســتان های 
شادگان به شمار می رود که با تنش آبی مواجه 

بود.
   برای رفع بحران آب در این دهستان مخزنی 
بــا ظرفیت 5 هزار متر مکعب در 9 ماه آینده 
بهره برداری خواهد شــد تــا آب برای این 

دهستان وارد مدار شود.
  وی خاطرنشــان کرد: در یکســال گذشته 
ایستگاه تقویت فشار البوحصار با 9 روستای 
تحت پوشش، ایستگاه تقویت فشار شاه ولی 
با 8 روستای تحت پوشش، ایستگاه تقویت 
فشار دریســیه دارخوین با 9 روستای تحت 
پوشــش، با تهیه الکتروپمــپ و تابلو برق 
مورد نیاز در مــدار بهره برداری قرار گرفتند 
و 18 کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع در 

روســتاهای نهر سلطان، ابوشــلوک، چومه 
خزعلی و دیگر روستاهای مسیر اجرا شد که 

باعث تقویت فشار آب و پایداری الزم در این 
روستاها شده است .

    
رئیس کل دادگستری عنوان کرد 

 حمایت دادگستری کرمان برای تامین
 قطعات موردنیاز صنایع از داخل استان

//رئیس  هــا  اســتان  ســرویس  توکلی  آرزو 
تمامی  گفت:  کرمان  اســتان  دادگســتری   کل 
ارائه  برای  باید  ظرفیت های قضایی و اجرایــی 
راهکار و نظارت بر تامین قطعات موردنیاز صنایع 
کرمان به ویژه صنایع مــادر؛ از تولیدات داخل 

استان به کار گرفته شود .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســالم ابراهیم 
حمیدی در بازدید از مجموعه دانش بنیان قطعه گستر 
کرمان بر همت ویژه بــرای اجرای قوانین تاکید کرد 
و افزود: در اجرای قوانین و مصوبات با مشــکالتی 
مواجه هســتیم و این در حالی است که در صورت 
اجرای صحیح قوانین، بســیاری از مشکالت موجود 
 برطرف می شود.وی با اشاره به اینکه در استان کرمان 
ظرفیت های بزرگی وجود دارد که در ســطح کشور 
کم نظیر هستند، تاکید کرد: باید ظرفیت های موجود 
استان شناسایی و تقویت شوند و  در کنار این موارد، 
همت بگذاریم که قوانین موجود نیز اجرا شود و باید 
توجه داشت که این ظرفیت ها به حدی است که نه تنها 
پاسخگوی نیازهای استان بلکه پاسخگوی نیازهای 
کشوری خواهد بود.حمیدی تاکید کرد: گالیه مندی 
شرکت ها از این است که محصوالت تولیدی در کرمان 
در بین صنایع اســتانی و کشوری استفاده نمی شود و 
این در حالی است که بسیاری از تولیدات این واحدها 
منحصر به فرد اســت.رئیس کل دادگســتری استان 
کرمان گفت: باید تمامی ظرفیت های اجرایی و قضایی 
پای کار بیاید تا ضمانت اجرایی برای تامین نیازهای 
استان از داخل استان و در مرحله بعد در سطح کشور 
وجود داشته باشــد.وی با اشاره به این مطلب که در 

معرفی محصوالت تولیدی و ظرفیت های اســتان به 
نحو شایســته اقدام نشده است، ادامه داد: در صورتی 
که محصوالت و قطعات تولیدی در اســتان کرمان از 
نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت با نمونه های خارجی 
 باشــد، الزام به تامین از درون کشــور و استفاده از 
ظرفیت ها درون کشور وجود دارد.حمیدی ضمن بیان 
این مطلب که اجرای تعهدات دو طرفه باید مورد توجه 
 طرفین باشــد، عنوان کرد: حمایت از تولید یکی از 
اولویت های اصلی قوه قضاییه به شــمار می رود و 
تاکنون نیز تالش های گســترده ای در این زمینه به 
انجام رسیده اســت.وی تصریح کرد: دستگاه قضایی 
اســتان کرمان آمادگی کامل دارد که از تولیدکنندگان 
واقعی حمایت کرده و از این مســیر، زمینه توســعه 
اقتصــادی و اشــتغال را فراهــم آورد.محمدمهدی 
فداکار اســتاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به 
این مطلب که ظرفیت هــای کم نظیری در مجموعه 
قطعه گســتر وجود دارد، اظهار کــرد: باید در ثبت 
 سفارش شــرکت های بزرگ اســتان بر استفاده از 
ظرفیت های استانی تاکید و این موضوع باید در شورای 
 تامین اســتان نیز مصوب و پیگیری شود.وی افزود: 
شــرکت های بزرگ اقتصادی در صورت حمایت از 
واحدهــای دانش بنیان می توانند در آینده از مزایای 
آن بهره مند شوند.وی خاطرنشان کرد: تالش می شود 
که لیست پیوست محصوالت تولیدی واحدهای استان 
تدوین و به صورت ساالنه به روز رسانی شود تا بتوان 
برنامه ریزی های الزم برای تامین قطعات مورد نیاز 

صنایع استان از شرکت های استانی فراهم شود .

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // دبیر قرارگاه 
مرکزی بســیج ســازندگی کشــور با تاکید بر این که 
سازمان ها و تشــکیالتی که با مردم هســتند، الهی و 
 پایان ناپذیرند، اظهار کرد: شایســتگی تمام کسانی که 
پشت میزهای خدمت نشسته اند بر اساس  رضایت مندی 

مردم تعیین می شود . 
»ســید  ســردار  ؛  دریــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه      
ضیــاء الدین حزنی« در دومین اجتماع جهادگران بســیجی 
استان یزد در قالب افتتاح دومین رزمایش سراسری جهادگران 
فاطمی با حضور 15۰ گروه متخصص جهادی از اقشار مختلف 
در محل سالن 9 دی شهر یزد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد 
امام و شهدای انقالب و تبریک هفته بسیج، گفت: هفته بسیج 
متعلق به همه ملت ایران است چرا که همه کسانی که بسیجیان 
را تامین و پشــتیبانی می کنند و حتی کسانی که بسیجیان را 
دوســت دارند، نیز بسیجی هســتند لذا امروز روز همه ملت 
ایران است.  وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه 
گام دوم انقالب، اظهار کرد: معظم له می فرمایند؛ ایران از نظر 
ظرفیت های طبیعی و انســانی در دنیا رتبه اول را دارد و طبق 
آمارهای جهانی حدود هفت درصد از سرمایه های خدادای دنیا 
در ایران وجود دارد، در صورتی که ایران یک درصد جمعیت 

دنیا را در خــود جای داد و هنوز پنج درصد ســرمایه های 
خدادادی در ایران کشــف نشده اســت؛ در نهایت فقر نیست 
که مردم را آزاد می دهد بلکه احســاس فقر، اختالف طبقاتی 
و بی عدالتی اســت که باعث ناراحتی مردم می شود.ســردار 
حزنی با بیان این که از ســالیان قبل چهار مشکل آزاردهنده 
برای مردم کشــورمان وجود داشته که در برخی از آنها ورود 
شده اما هیچکدام تاکنون ریشه کن نشده است، این مشکالت را 
شامل بیکاری، اعتیاد، طالق و مهمتر از همه اقتصاد ناکارآمد در 
کشورمان خواند و تاکید کرد: تا مادامی که این مشکالت رفع 

نشود، عقب ماندگی را در کشور باقی خواهد ماند. 
   وی به باالترین نرخ اعتیاد در اســتانهایی مانند خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری، کرمان، فارس و خراســان جنوبی و 
استان مرکزی، گفت: متاسفانه در برخی از این استانها، باالترین 
نــرخ اعتیاد را در جامعه دانش آموزی داریم لذا باید با فکر و 
تالش خودمان در جهت رفع این مشکالت اقدام کنیم چرا که 
تاخیر در این رابطه منجر به مشــکالت بیشتری در کشورمان 
خواهد شــد.وی مردم را گنج های پنهان در کشورمان خواند 
و گفت:  بسیج آماده اســت تا سخت کار کنیم، نه این که کار 

را سخت کند.
  دبیر قرارگاه مرکزی بســیج سازندگی همچنین خاطرنشان 

کرد: اگر حکومت ها تجارت کنند، دولتها ضعیف و مردم فقیرتر 
می شــوند ولی اگر مردم تجارت کننــد، دولتها قوی و مردم 
ثروتمند خواهند شد.  وی تاکید کرد: برای کشورمان هیچ بن 
بستی وجود ندارد لذا باید برای این حوزه های دچار مشکل، 

راهی جهت خروج از این گردنه بسازیم.
  سردار حزنی با تاکید بر فعالیت گروه های جهادی برای کسب 
رضایت خدا، گفت: شایستگی تمام کسانی که پشت میزهای 
خدمت نشسته اند با مالک و معیار میزان  رضایت مندی مردم 
سنجیده خواهد شد.  وی همچینن گفت: امروز در کشورمان، 
سازمانی که با مردم است، پایان پذیری ندارد و تشکیالتی الهی 
اســت که با مردم باشــد و میزهای خدمت در واقع میزهای 
امتحان برای مسئوالن هستند لذا باید خوب کار شده و ضعفها 

برطرف شود.
  وی در بخش پایانی سخنانش از گروه های جهادی خواست 
تــا به نیابت از مردم، مطالبه گری کنند و با همدیگر کار کردن 
را به دیگران آمــوزش بدهند تا از این طریق عقب ماندگی ها 
برطرف شود.  دبیر قرارگاه مرکزی بسیج سازندگی با بیان این 
که همه مشــکالت کشور توسط خود مردم و در همین داخل 
کشور قابل حل است، تاکید کرد: باید سعی کنیم به مردم منفعت 
برسانیم و مردم از این میزهای خدمت نفع ببرند.وی همچنین 

خواستار رفع مشکالت گروه های جهادی توسط خود بسیجیان 
و قوی شدن این گروه ها به لحاظ مالی شد.

  سردار حزنی همچنین گفت: گروه ها و قرارگاه های جهادی 
باید عدم شفاف سازی در داخل خود را به طور کامل رفع کنند.
سردار »حســین زارع کمالی« فرمانده سپاه الغدیر استان نیز 
در این مراسم با اشــاره به تاثیرگذاری محسوس جهادگران 
بســیجی در عرصه های مختلف، گفت: اســتان یزد تنها در 
 سال جاری با حوادث مختلفی از طوفان گرد و خاک تا سیل 
بی ســابقه و حادثه قطار را با خدمت رســانی به بســیجیان 
 در حوزه های مختلف پشــت ســر گذاشته اســت و شاید
  اگر گروه های جهادی بسیج نبودند تلفات به مراتب باالتری 
 را در برخی از این حوادث مانند ســیل مردادماه یزد شــاهد

 بودیم.  
  وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز با رهنمودهای 
امامین انقالب، وضعیت بســیج و سرمایه اجتماعی در استان 
در وضعیت خوبی است به طوری که همواره حضور به موقع 
بسیجیان استان را در عرصه های مختلف شاهدیم.گفتنی است؛  
دومین رزمایش فاطمی استان یزد به یاد شهید »محمد حسین 
محمدخانی« از 26 آبانماه در شهرســتانهای مختلف استان 
یزد آغاز شده تا 15 آذرماه ادامه خواهد داشت.این رزمایش 
 در مرکز اســتان نیز با ارائه خدمات به ساکنان مناطق محروم 
حسن آباد، اکرم آباد و اکرمیه در جریان است.   یادآور می شود؛ 
اســتان یزد 98۰ گروه جهادی دارد که 15۰ گروه جهادی در 

حوزه های تخصصی فعالیت دارند .

دبیر قرارگاه مرکزی بسیج سازندگی کشور در یزد :

رضایتمندی مردم مالک شایستگی پشت میزنشینان است 

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان خبر داد

برطرف شدن مشکل آب شرب ۱۸۳ روستای شادگان 

  

   آرزو توکلی ســرویس استان ها // مدیرکل 
ثبت اســناد و امالک اســتان کرمان گفت: 
پایان سال جاری فرصت دارند  تا  روستاییان 
تا نسبت به درخواست سند تک برگ منازل 
خود اقدام کنند که این مهلت تا پایان ســال 
جاری در نظر گرفته شده و امکان تمدید در 

سال آینده وجود ندارد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ علی محمودی دوم 
آذرماه در آئین معرفی رئیــس جدید اداره ثبت 
اســناد و امالک رفســنجان اظهار کرد: در بحث 
امالک هرگونــه تقاضایی که در پرونده باشــد، 
آرشیو الکترونیکی شده و به صورت اسکن شده 
وارد بانک اطالعاتی اسناد مالکیت شده است.وی 
افزود: تمامی دفاتر اســناد رسمی ما الکترونیکی 

شــدند و نیاز به دفاتر کاغذی نداریم و اقدامات 
طی چند سال گذشــته در راستای اسکن اسناد 
و مدارک انجام شــده است.محمودی در رابطه با 
اسناد مالکیت اراضی کشاورزی اظهار کرد: اتاق 
 اصناف کشاورزی باید کمک کنند تا به اهداف و 
برنامه های دولت برسیم و اسناد تک برگی برای 
اراضی کشاورزی صادر شــود.وی تصریح کرد: 
در اســتان کرمان برای 1۰2 هزار هکتار اراضی 
کشاورزی که قبال اسناد مالکیت آن ها صادر شده 
بود اسناد مالکیت کاداستر صادر شده است.مدیرکل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت: طبق اعالم 
سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از 9۰۰ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی در استان وجود دارد 

که باید برای آن ها سند تک برگ صادر شود که 
تاکنون یک دهم از این اراضی دارای ســند تک 
برگ شدند .وی ادامه داد: باید همه دستگاه ها از 
جمله دهیاری ها و ... به مردم اطالع رسانی کنند 
تا زودتر اقدام شود و مردم درخواست کنند از ما تا 

اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شود.
  محمــودی بیان کرد: 8۰ هــزار هکتار باغ در 
رفســنجان وجود دارد و امیدواریم هرچه زودتر 
کشاورزان با مراجعه به اداره ثبت اسناد تقاضای 
صدور سند کاداستری) تک برگ( را ارائه دهند.
وی با بیان اینکه درخصوص صدور اسناد مالکیت 
روستایی نیز اهالی روســتاها می توانند در این 
فرصت تا پایان سال، مراجعه و نسبت به دریافت 

ســند تک برگی منازل خود اقدام کنند و وجهی 
پرداخت نکننــد، گفت: روســتاییان از هرگونه 
پرداخت معاف هســتند و امکان دارد سال آینده 
تعویض اســناد دفترچه ای به تک برگی تمدید 

نشود.
  سرپرست فرمانداری رفسنجان نیز در این مراسم 
گفت: طرح کاداســتر) صدور ســند تک برگی( 
برای اراضی کشــاورزی رفسنجان از کبوترخان 
آغاز شد. حسین رضایی با بیان اینکه بسیاری از 
اراضی کشــاورزی رفسنجان هنوز سند ندارند و 
این مشکل بزرگی است، افزود: در رفسنجان 8۰ 
 هزار هکتار باغ داریم که صدور سند تک برگ این

 باغ ها باید در اولویت قرار گیرد . 

مدیرکل ثبت اسناد کرمان اعالم کرد

مهلت صدور رایگان سند تک برگ منازل روستایی ، پایان امسال

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم شفیقه دریا سیر بشماره وکالت 28330 مورخ 1397/06/19 در خصوص سند آقای ابراهیم قشمی سوزائی به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر 45 قشم جهت 
دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک فوق در قشم - توریان قطعه یک بخش هشت سند مالکیت صادر وتحویل مالک گردیده 
است که به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات : یک قطعه خانه نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 3936 فرعی از 1939 اصلی ، مفروز و مجزا شده از    1939فرعی از 
اصلی مذکور ، قطعه در طبقه و واقع در بخش 8 0 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 375/61 متر مربع بمالکیت ابراهیم/ قشمی سوزائی فرزند عبدالحمید شماره شناسنامه 
340 تاریخ تولد 1358/10/01 صادره از قشم دارای شماره ملی 3459686804 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم : ششدانگ با شماره مستند مالکیت 
27927 تاریخ 1397/05/10 دفترخانه اســناد رســمی شماره 58 شهر درگهان استان هرمزگان ،  موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 204455 سری ج سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی 

139720323056002276 ثبت گردیده است .
 لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید ، بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون 

سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/090 م/الف -  تاریخ انتشار : 1401/09/05

محمد آرامش -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم
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فرهنگ و هنر

  گروه فرهنگی // یک شاعر درباره دالیل برگزار نشدن جایزه 
قیصر امین پور گفت: نبود بودجه مناســب برای برگزاری جایزه و 
فعالیت هایی که همراه آن انجام می شود، دلیل اصلی برگزار نشدن این 
جایزه در سال 14۰1 است.فاطمه ساالروند درباره روندی که جایزه 
قیصــر امین پور از ابتدا تا امروز طی کرده به ایرنا گفت: این جایزه 
اولین سال )1385( با نام جایزه شعر جوان برگزار شد. سال بعد پس 
از فوت قیصر امین پور این جایزه نام او را به خود گرفت. این جایزه، 
پنج سال به شکل متوالی ادامه داشت و بعد از آن که مشکلی برای 
دفتر شعر جوان به وجود آمد، فعالیت این جایزه هم تعطیل شد؛ زیرا 
حدود سه سال دفتر شعر جوان، دچار مشکالت درون ساختاری بود 
و مدیریت تغییر کرد.به گفته این شاعر، مدیریت جایزه قیصر امین پور 
در ابتدا بر عهده محمدرضا عبدالملکیان بود و بعد از او بیوک ملکی 
مدیریت را بر عهده گرفت. بعد از تغییر مدیریت، جایزه پنج سال به 
شکل منظم برگزار شد؛ یعنی درمجموع 1۰ دوره جایزه کتاب سال 
قیصر امین پور به شکل مداوم برگزار شده است.وی با تأکید بر این 
که این جایزه حتی در سال های همه گیری بیماری کرونا به فعالیت 
خود ادامه داده، افزود: حتی زمانی که نمی توانســتیم از شاعران به  
صــورت حضوری دعوت کنیم و ارتباط با داوران از راه دور انجام 
می شــد، این برنامه به کار خود ادامه داد و هیچ قطعی اتفاق نیفتاد.
ساالروند با اعالم این که در سال 14۰۰ بودجه ای از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به دفتر شعر جوان تعلق نگرفت، توضیح 
داد: در سال 14۰1 هم بودجه مناسبی به این جایزه تخصیص داده 
نشده است. به همین دلیل نتوانستیم این برنامه را برگزار کنیم؛ زیرا در 
سال 14۰1 امکان برگزاری این برنامه به شکل حضوری بود و در 
نظر داشتیم از برنده های دو سال گذشته هم دعوت کنیم، اما در این 
شرایط هیچ  گونه امکانی برای این کار وجود نداشت.هدف دفتر شعر 
جوان از برگزاری کتاب سال شعر جوان )جایزه قیصر( معرفی شعر و 
شاعر مستعد به جامعه است و آثار ارسالی محدودیتی از نظر موضوع 
و قالب شعری ندارند. در جایزه شعر قیصر، همه کتاب های شعر در 

قالب های کهن، نوین، نیمایی و سپید داوری می شوند .

خبر

       *  
جدید  فیلم   // فرهنگــی  گروه 
مسعود اطیابی مانند »دینامیت«، 
در هفته اول اکــران پرفروش و 

پرمخاطب نبوده است .
  گیشه سینماها پس از گذر از دوران 

سخت کرونا، همزمان با اتفاقات اخیر 
بار دیگر دچار رکود شــدند و میزبان 
جمعیت کمی از مخاطبان هســتند. در 
این شرایط، تجربه نمایش »دینامیت« 
در تابستان 14۰۰ و فروش خوب این 
فیلم باعث شد ساخته تازه 
یعنی  اطیابی  مسعود 

»بخارست« اکران شود تا گیشه تکانی 
بخورد. این فیلم نسبت به دیگر آثاری 
که به تازگی اکران شدند، فروش بهتری 
داشته، اما در هفته اول اکران نسبت به 
ناجی قبلی گیشــه یعنی »دینامیت« و 
دیگر کمدی پرفروش امسال »انفرادی« 
بهانه  به  فروش کمتری داشته اســت. 
فروش  میزان  »بخارســت«،  نمایش 
این فیلم را در اولین هفته اکران با دو 
کمدی پرفروش دیگر اطیابی مقایسه 

کردیم.
*  بخارست

  پــس از گمانه زنی هــا درباره منتفی 
شــدن اکران »بخارســت« در شرایط 
فعلی و گیشــه نامعلوم فیلم، سرانجام 
نمایش کمــدی »بخارســت« از 24 
آبــان  آغاز شــد. این فیلــم در هفته 
نخســت اکران تا تاریخ 3۰ آبان، یک 
میلیــارد و 191 میلیون تومان فروش 
و همچنین 35 هــزار و 578 مخاطب 

داشــت. این رقم در مقایســه با دیگر 
فیلم ها، عدد کمی برای »بخارســت« 
نیست اما میزان مخاطبان فیلم اختالف 
تماشــاگران  تعداد  بــا  توجهی  قابل 
»دینامیت« دارد و فعال عملیات نجات 
گیشه با »بخارست« مانند »دینامیت« 
اتفاق نیفتاده اســت. پژمان جمشیدی، 
حســین یاری، امیرحســین آرمان و 
هادی کاظمی از بازیگران »بخارست« 
هســتند. بین این بازیگران، تنها پژمان 
جمشیدی اســت که در جایگاه ستاره 
پرطرفدار می تواند شانس فیلم را برای 
فروش باال ببرد. شــرایط امروز جامعه 
نیز با زمانی که »دینامیت« اکران شد، 

یکسان نیست.
*  دینامیت

  تابستان ســال گذشته، 1۰ تیرماه در 
وضعیتی که ویروس کرونا نسبت به قبل 
کنترل شده بود، »دینامیت« اکران شد تا 
فاصله ای که کرونا میان مردم و سینما 

ایجاد کرده بود، کمتر شــود. این فیلم 
با بازی ستاره پرطرفدار کمدی پژمان 
محبوبی  چهره های  دیگر  و  جمشیدی 
مانند احمد مهرانفر، محســن کیایی و 
نازنین بیاتی نمایش داده شــد و همان 
طور که انتظار می رفــت، عده زیادی 
از مردم را به ســینما کشاند. در طول 
هفــت روز، 58 هزار و 883 مخاطب 
به تماشــای فیلم نشســتند، این یعنی 
چیزی حدود 2۰ هزار تماشــاگر کمتر 
از میزان مخاطبان »بخارست« در هفته 
اول اکران. یک میلیارد و 274 میلیون 
تومان فروش نیز نصیب این فیلم شد. 
عالوه بر ایــن که در زمــان نمایش 
»دینامیت« فضــای جامعه با وضعیت 
فعلی متفاوت و شیوع کرونا نیز ثبات 
بیشتری پیدا کرده بود، گروه بازیگران 
»دینامیت« ترکیب بفروش تری داشتند، 
بنابراین استقبال بیشــتر از آن منطقی 

است.

*  انفرادی
  اردیبهشــت امسال، مســعود اطیابی 
دیگر ســاخته خود یعنــی »انفرادی« 
را که آن هم جزو شــانس های گیشه 
شناخته می شــد، اکران کرد تا پس از 
»دینامیــت« همچنــان جایگاه صدر 
جدول فروش را حفظ کند. بهار امسال، 
محدودیت هایــی که بــه دلیل رعایت 
بود،  ایجاد شده  بهداشتی  پروتکل های 
از بین رفته بود و تعداد زیادی از مردم 
واکسن کرونا را تزریق کرده بودند، به 
همین دلیل موانع »دینامیت« بر سر راه 
»انفرادی« وجود نداشت، نتیجه این که 
فیلم در هفت روز اول اکران، 171 هزار 
و 49۰ مخاطب داشــت و 5 میلیارد و 

877 میلیون تومان فروخت.
  به گزارش خراســان ؛  بهبود شرایط 
و حضور ستاره ای مانند رضا عطاران 
در کنــار احمــد مهرانفر بــر فروش 
خوب فیلم تاثیر زیادی داشت. به این 
ترتیب »بخارست« پس از »انفرادی« 
و »دینامیــت« در جایگاه ســوم قرار 

می گیرد .

»بخارست« به ناجیان قبلی گیشه نرسید

گروه فرهنگــی // جویندگان گنج 
با اســتفاده از دســتگاه فلزیاب، 
هزاران ســکه قرون وسطایی را در 
محل  که  کردند  کشــف  اسکاتلند 
بیشتر  بررسی های  برای  را  اکتشاف 

به باستان شناس گزارش دادند . 
    گروهی از افراد در اسکاتلند با استفاده 
از هشت هزار  فلزیاب بیش  از دســتگاه 
ســکه متعلق به قرن سیزدهم و چهاردهم 
میالدی کشف کردند. این گنجینه بزرگترین 
مجموعه سکه های قرون  وسطایی است که 
در دو قرن اخیر در اسکاتلند کشف شده 

است.
  ایــن ســکه ها در نزدیکــی یکــی از 
روستاهای جنوب غرب اسکاتلند کشف 
شده اند و بیشــتر آن ها با تصویر »ادوارد 
یکم«   و »ادوارد دوم«   ضرب شــده اند.

پس از حکومت »ادوارد یکم«،   ـ پادشاه 
انگلســتان ـ، »ادوارد دوم«   و »ادوارد 
ســوم«   بر تخت فرمانروایی نشستند، در 

نتیجه تمام ســکه های پِنی انگلستان در 
زمان حکومت این سه شاه، نام »ادوارد«   
و طراحی اولیۀ یکســانی داشتند.در سال 
هفتم حکومت »ادوارد یکم«،   تغییراتی در 
طراحی سکه های انگلستانی شکل گرفت 
که تا 2۰۰ سال پابرجا باقی ماند. با توجه 
به این نکته،   تشــخیص این که هر کدام از 
سکه ها دقیقا به دوران حکومت کدام یک 

از پادشــاهان تعلق دارد،   کار دشــواری 
است و زمان طوالنی را می طلبد.

   زمانــی کــه جویندگان گنج، کشــف 
دادند،  گــزارش  را  تاریخی  ســکه های 
گروهی از باستان شناساِن »واحد گنجینه 
اسکاتلند«  به همراه باستان شناسان »موزه 
ملی اســکاتلند« محل اکتشاف را مورد 

بررسی قرار دادند .

کشف ۸ هزار سکه تاریخی توسط جویندگان گنج 

  

گروه فرهنگی // مدیر کل دفتر پذیرش و 
اعزام زائرین عتبات عالیات در گفت وگو 
با قدس آنالین گفت: به هرحال بخش 
عمده ای از هزینه های سفر، هزینه های 
ارزی است و طبعا افزایش قیمتی که در 
این بازه زمانی داشتیم معلول افزایش 
قیمت ارز است. ما وقتی حدود ۱۵۰ دالر 
هزینه ارزی داشته باشیم، افزایش ۲ یا۳   
هزارتومانی قیمت دالر هم تاثیر زیادی 
بر قیمت تمام شده سفر عتبات خواهد 

داشت . 
  بــا افزایش نــرخ ارز، زمزمه های 
افزایش هزینه سفرهای عتبات عالیات 
برای بار چندم به گوش می رسد و از 
طرفی باال رفتن نرخ ارز بازار متشکل 
نیز این مسئله را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. گزارش هایی هم در این رابطه 
منتشر شده که بیان می کند شرکت های 
مجاز اعزام زائران عتبات نیز باوجود 
متضرر شدن، همچنان منتظر اقدامات 
سازمان حج و زیارت و دولت هستند 
تا ســفرهای عتبات را مثل همیشــه 
پرشور برگزار کنند. در این خصوص 
با حمیدرضا محمدی، مدیر کل دفتر 
پذیرش و اعزام زائرین عتبات عالیات 
در ســازمان حج و زیارت گفت وگو 
کردیم.محمــدی درخصوص افزایش 
قیمت هزینه سفر عتبات عالیات گفت: 
به هرحال بخش عمده ای از هزینه های 
و  است  ارزی  هزینه های  سفرعتبات، 
طبعا افزایش قیمتی کــه در این بازه 
زمانی داشــتیم معلول افزایش قیمت 
ارز اســت. ما وقتی حدود 15۰ دالر 
هزینه ارزی داشــته باشیم، افزایش 2 
یا3 هزارتومانی قیمت دالر هم تاثیر 
زیادی بر قیمت تمام شده سفر عتبات 
خواهد داشــت.وی درمورد سفرهای 
ارزان قیمت عتبات که در ایام اربعین 
وعده آن از ســوی ســازمان حج و 

زیارت داده شــد اعالم کرد: سفرهای 
ارزان قیمت عتبــات همچنان برقرار 
است اما در استان های مختلف قیمت 
متفاوتــی دارد، چون این ســفرها به 
صورت زمینی انجام می شوند، بخشی 
از هزینه های آن صرف اعزام از شهر 
مبدا تا مرز می شــود که شهر به شهر 
و بســته به فاصله آن تا مرز متفاوت 
اســت. معموال در این سفرها هتل ها 
کیفیت و شــرایط معمولی تری دارند . 
محمدی بــه باالرفتن قیمت ارز بازار 
متشکل هم اشاره کرد و گفت: ارزی 
که شرکت های زیر نظر سازمان قبال از 
بازار متشکل می گرفتند حدود 29هزار 
تومان بود امــا درحال حاضر قیمت 
آن به حدود 32هزار تومان رســیده 
افزایش 3۰۰۰تومانی  همین  اســت. 
ارز تاثیر زیادی در هزینه های ســفر 
عتبــات خواهد گذاشــت. محمدی 
درمورد راهکار سازمان حج و زیارت 
هزینه های  ثبــات  یا  کاهــش  برای 
زیارت عتبات اضافه کرد: ســازمان 
درخصــوص خدماتی که بــه زائران 
نظارتی  وظیفه  همچنان  می شود  ارائه 
خود را انجام می دهــد؛ ما نیروهایی 
در عراق داریم که مستقیما بر کیفیت 

خدمات ارائه شده توسط شرکت های 
مجری نظارت می کنند، چه در بحث 
محل اسکان، چه در بحث تغذیه و نقل 
و انتقال زائران. شرکت های اجراکننده 
بــر مبنای هزینه های کشــور میزبان 
ظرفیتی را برای اعــزام زائران اعالم 
می کنند و با افزایش هزینه ها نباید از 
کیفیت خدمات آن ها کاسته شود. بحث 
افزایش قیمت ارز نیز توســط رئیس 
ســازمان و رایزنی بــا دولت درحال 
پیگیری است تا انشاهلل به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: ما در شــیوه ی جدیدی 
که بعــد از کرونا اتخاذ کردیم، حضور 
نیروها را به حداقل رساندیم؛ درحال 
حاضر در هر شــهر عــراق از طرف 
سازمان دو ناظر بیشتر نداریم، درحالی 
که پیش از این ستادهای اجرایی درهر 
شــهر فعال بودند. بنابراین ما قبل از 
ایــن ماجرا، به راهــکار متخصصان 
ازطریق  هزینه ها  کاهش  درخصوص 
کرده  عمل  خدماتــی  نیروی  کاهش 
بودیــم. درحال حاضر هم باید منتظر 
بازار  و وضعیت  دولــت  رایزنی های 
ارز بمانیم. ضمن اینکه از پیشنهادات 
و نظــرات افراد درایــن زمینه حتما 
درباره  می کنیم.محمــدی  اســتقبال 

نیز  عتبات  کاروان هــای غیرمجــاز 
افزود: ایــن کاروان ها خارج از حیطه 
سازمان حج و زیارتی فعالیت می کنند. 
متاســفانه قوانینی کــه در این زمینه 
وجود دارد چندان بازدارنده نیســت. 
شــرکت های قانونی با مجوز سازمان 
حــج و زیــارت و در چهارچــوب 
مصوبات دولــت فعالیت می کنند؛ اما 
افرادی  غالبا  غیرمجــاز  کاروان های 
هستند که از شــفافیت فرار می کنند. 
گزارشات زیادی هم در این خصوص 
منتشر شده اما همانطور که گفتم قانون 
نداریم.  این خصوص  بازدارنده ای در 
دســتگاه های نظارتی بایــد با آن ها 
برخورد کنند اما واقعیت این است که 
هیچ بخشــی بر این کاروان ها نظارت 
ندارد! چــون نه در حیطه ســازمان 
حج و زیارت هســتند که قانونا بتوان 
به آن ها نظارت کــرد، و نه در حیطه 
وزارت گردشگری. زائران هم اگر در 
اینگونه کاروان ها دچار مشکل شوند 
صرفا از مراجع قضایی امکان پیگیری 
دارنــد. ما درخصوص شــرکت های 
مجاز ســازمان نظارت دقیقی داریم؛ 
بــرای مثــال اگر شــرکتی برخالف 
اعالم قبلی خــود، زائران را به هتلی 
ارزان تر ببــرد، ما آن ها را به پرداخت 
می کنیم.به  ملزوم  هزینه ها  مابه تفاوت 
گزارش قدس آنالین، وی درخصوص 
تاثیر قیمت های کاروان های غیرمجاز 
بر نــرخ مصوب هزینه هــای عتبات 
نیز افزود: ســازمان قبــل از فعالیت 
شــرکت های مجاز، بســته زیارتی و 
نرخی که ارائه کردند را بررسی می کند 
و اگر با ضوابط منطبق باشــد اجازه 
افزایش  این  بنابراین  می دهد.  فعالیت 
هزینه ها تحت الشعاع نرخ کاروان های 

غیرمجاز صورت نگرفته است .

هیچ نظارتی بر کاروان های غیرمجاز وجود ندارد 

چرا جایزه قیصر امین پور برگزار نشد؟

» نیمه زمین ما «، روایتی مستند
 از همدلی اقوام مختلف برای سربلندی تیم ملی ایران

گروه فرهنگی // مستند »نیمه زمین ما« 
که در این روزها از شبکه مستند پخش 
شــد؛ مجموعه مستندی است که حول 
یک محور می چرخد: عشــق به وطن! 
فرقی نمی کند با کدام پوشش یا با کدام 
آید،  می  جهانی  جام  اسم  گویش،وقتی 
همــه ی ایرانی ها یار دوازدهم تیم ملی 

ایران می شوند . 
  مســتند نیمه زمیــن ما،روایتی در خصوص 
برای ســربلندی  ایرانی  اقوام مختلف  همدلی 
تیم ملی ایران در جام جهانی روســیه است.به 
 همین بهانه سراغ کارگردان این مستند رفتیم تا 
 دربــاره ی این عشــقی که به نــام ایران در 
رگ های مــردم می جوشــد؛ صحبت کنیم. 
عباس عمرانی بیدی،کارگردان مجموعه مستند 
نیمه زمین ما، در خصوص ماجرای ســاخت 
 این مســتند گفــت: در جام جهانی روســیه، 
 حدود چهار ســال پیش، تصمیم داشتم با تیم

ملی به کشــور روســیه بــروم. در آن زمان 
هماهنگی هایی با برنامه نود انجام شد و قرار 
بود یک مجموعه مستند در این خصوص ساخته 
شود؛ اما این موضوع مغفول ماند و مدتی بعد 
از شبکه مستند با من تماس گرفتند و پیشنهاد 
ساخت مجموعه مستندی پیرامون اتحاد اقوام 
 ایرانی برای حمایــت از تیم ملی فوتبال ایران 
در جــام جهانی را دادند. مــن هم با توجه به 

پژوهــش های مقدمانی که در این زمینه انجام 
داده بودم؛ کارگردانی این مجموعه مســتند را 
پذیرفتم. در این مســتند سعی کردیم یک کار 
بومی ، سنتی و با تکیه بر اتحاد اقوام ایرانی در 

جام جهانی تولید بشود.
  عمرانی درباره مناطقی که برای تهیه مستند به 
آن جا رفتند؛ گفت: ما چند اســتان را انتخاب 
کردیم: کردستان، لرستان و حتی تبریز. اما وقتی 
ارزیابی کردیم؛ متوجه شــدیم که اگر بخواهیم 
 به تمایز پوشــش ها ، گویش ها و.. برســیم؛ 
بهتر اســت در مناطقی کار کنیم که از کرد ها، 
بلــوچ ها تا عرب زبان ها باشــند.برای بحث 
عرب زبان ها به خوزستان رفتیم اما در نهایت 
آبادان را انتخاب کردیم چون مردم در این شهر 
بخاطر وجود باشگاه صنعت نفت آبادان، توجه 

ویژه ای به فوتبال دارند.
    در بلوچستان هم تحقیقات بلند مدتی انجام 
دادیــم تا بتونیم ســوژه ای را رصد کنیم و در 
نهایت به نیک شــهر رسیدیم. یک سوژه دیگر 
هم می خواســتیم در مناطق کرد داشته باشیم 
که در نهایت به کرد های مهاجر از کردســتان 
رســیدیم و درنتیجه در استان خراسان شمالی 
و شهرستان قوچان شروع به فعالیت کردیم. در 
واقع در ســه منطقه ی استان خراسان شمالی 
 و قوم کرمانج، سیســتان بلوچستان و آبادان، 

فیلم برداری انجام شد.

  عمرانی در ادامه گفت: در روند ســاخت این 
مستند خیلی اتفاق های جالب برای من افتاد. 
برای من این جذاب بود که در این برهه زمانی 
و برای یک اتفاق ملی، همه عاشق بودند! یعنی 
من هرکه را می دیدم، از پیر تا جوان، عاشقانه 
دوســت داشــتند یک اتفاق ملی بزرگ رقم 
بخورد. انگار همه چیز دست به دست هم داده 
بود و این همدلی و همگرایی، مسیر تولید فیلم 
را هم برای ما هموار کرد. در ساخت این پروژه، 
کوچک و بزرگ پای کار ما ایســتاده بودند و 
من هر منطقه ای که می رفتم؛ بخاطر این اتفاق 

ملی، مردم از ما استقبال می کردند.
   عمرانی درباره پیام این مستند گفت: مستند 
نیمه زمین ما، تعریف و کارکردش مشــخص 
است و دارد می گوید این نیمه، نیمه ی زمین ما 
است؛ ما اینجوری هستیم، ما مردم ایران با هر 
آیین، سنت ، پوشش،گویش و لهجه وقتی قرار 
است اتفاق ملی بیفتد؛ همه پشت هم می ایستیم 
و شــرایط را هموار می کنیــم. این مهم ترین 
پیامی است که مخاطب می تواند از این مستند 
برداشــت کند.عمرانی ادامــه داد: ما در روند 
ساخت این مستند، سعی کردیم از موسیقی های 
بومی، لباس محلی، لهجه ، گویش و زبان همان 
منطقه استفاده کنیم . مثال ما یکی از سنن جالب 
قوم کرمانج را آن جا اجرا کردیم که سوزاندان 
نطفه خشکسالی نام داشت و در آن خارها را 
جمع می کنند و آتش بزرگی درست می کنند. 
ســعی کردیم در کنار بحث ورزش، به آداب 
و ســنن اقوام ایرانی هم بپردازیم و در نتیجه 

مخاطب صرفا برداشت فوتبالی نخواهد کرد.
  عمرانی در خصوص اهمیت اتحاد و همدلی 
در رویداد های ملــی نظیر جام جهانی گفت: 
وقتی ما اتفاقی در پیش داشــته باشیم که همه 
را درگیر کند؛ بحث اتحاد و همدلی ملی شکل 

می گیرد.
    ورزش خصوصا فوتبال و یا حتی ســینما 
و رســانه این کار را انجام مــی دهند. در این 
شــرایط نباید مثال یک نفر به فوتبالیست ها یا 
جامعه سینمایی اهانت کند و همدلی را بر هم 
بزند. ما در این شــرایط به همدلی بیشتر نیاز 
داریم و مردم به دنبال آرامش هســتند .در این 
شرایط باید جلوی کسانی که به هر طریقی به 
 دنبال برهم زدن این اتحاد ملی و همدلی هستند
 گرفته شــود و نبایــد در اذهان عمومی تنش 

ایجاد شود .

تکذیب حضور بازیگران بی حجاب در فیلم ها

گروه فرهنگی//  7۵ فیلم متقاضی حضور در بخش سودای سیمرغ چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شدند .
   طی یک ماه فرصت ثبت نام آثار ســینمایی در سامانه جشنواره که تا پایان آبان ادامه داشت، تهیه کنندگان 75 اثر درخواست 
 خود را برای حضور در بخش سودای سیمرغ )مسابقه سینمای ایران( جشنواره چهل و یکم ثبت کرده اند.تطابق آثار ثبت نامی با 
آیین نامه توســط دبیرخانه جشنواره آغاز شده و فیلم های حائز شرایط حضور پس از ارسال نسخه کامل توسط هیئت انتخاب 
بازبینی خواهد شــد. هیئت انتخاب مســابقه بخش ملی، بازبینی فیلم های متقاضی حضور را از 15 آذر آغاز و تا 15 دی اسامی 
فیلم های منتخب را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اعالم خواهند کرد.

چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 12 تا 22 بهمن امسال به دبیری مجتبی امینی برگزار می شود .

گروه فرهنگــی // مدیرکل دفتر تولید ســازمان 
سینمایی به انتشــار خبر تولید آثار سینمایی به دو 
وجه بی حجاب و با حجاب واکنش نشان داد و صحت 

آن را رد کرد .
   به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، بهمن 
حبشی مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی در واکنش به خبر 
فیلم برداری برخی آثار ســینمایی در دو شکل بی حجاب و 
باحجاب گفت: بر اساس اطالع موثق سازمان سینمایی چنین 
خبری صحت ندارد و هیچ یک از فیلم های سینمایی در حال 
تولید دست به چنین اقدام قانون شکنانه ای نزده اند. وی افزود: 

بدیهی است در صورت صحت چنین خبری، فیلم مدنظر در 
هر مرحله ای از ساخت و تولید، متوقف خواهد شد و تبعات 
جبران ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت.« 
حبشــی ادامه داد: »توصیه ما به عنوان سازمان سینمایی به 
سرمایه گذاران، تهیه کنندگان و کارگردانان این است که مراقب 
اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند، چرا که تبعات هرگونه تخطی 
از قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود. وی 
بیان کرد: سینمای ایران همواره سینمایی شریف، قانونمند و 
متعالی بوده و بدون تردید مطابق با قوانین رســمی و موجود 

کشور به حیات پربرکت خود ادامه خواهد داد .

۷۵ فیلم متقاضی حضور در فجر 4۱
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گروه حوادث// جانشــین مرزبانی 
استان هرمزگان از موفقیت مرزبانان 
و کشــف ۱۲۰ هزار لیتر ســوخت 
قاچاق با انجام عملیاتی در آب های 

خلیج فارس خبر داد. 
 سردار عبداهلل لشــکری اظهار داشت: 
مرزبانان مستقر در شهرستان های قشم، 
میناب و بندرعباس پس از کسب خبری 
مبنــی بر فعالیت قاچاقچیان ســوخت 
در حوزه اســتحفاظی به وسیله مشک  
های پالستیکی، بالفاصله برای بررسی 

موضوع با تشــکیل چند اکیپ به محل 
اعزام شدند.

وی با اشــاره به جزئیات این عملیات، 
توضیح داد: قاچاقچیان که با مشــاهده 
مرزبانان تــوان مقابله بــا ماموران را 
نداشــتند از محــل متواری شــدند و 
دریابانان پس از بررســی مناطق، سه 
عدد محفظه پالستیکی معروف به مشک 
و یک شــناور بدون موتــور جامانده 
از قاچاقچیان حــاوی 12۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف 

کردند.
جانشین مرزبانی استان هرمزگان با بیان 
اینکه تالش مرزبانان برای دســتگیری 
قاچاقچیــان ادامــه دارد، تصریح کرد: 
کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را 
33 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال برآورد 
کرده اند. به گزارش ایرنا، خلیج فارس 
با گســتره نزدیک به 237 هزار و 473 
کیلومتر مربع بین 24 تا 3۰ درجه و 3۰ 
دقیقه عرض شمالی و 48 تا 56 درجه 
و 25 دقیقه طول شــرقی از نصف النهار 

گرینویچ واقع شده است.
اســتان هرمزگان با دارا بودن بیش از 
9۰۰ کیلومتر مرز دریایی از ســواحل 
شرق استان )جاسک( در دریای عمان 
تا سواحل نیلگون خلیج فارس در شرق 
استان )پارسیان( و برخورداری از جزایر 
14 گانه خلیج فارس، یکی از مهم ترین 
و راهبردی ترین استان های ایران است.

جزیره قشــم با مساحتی معادل هزار و 
491 کیلومتــر مربع به عنوان بزرگترین 

جزیره  خلیج فارس شناخته می شود.
این جزیره تا ساحل بندرعباس حدود 
2۰ کیلومتر فاصله داشته و دارای طول 

جغرافیایــی 55/88 درجــه و عرض 
جغرافیایی 29/89 درجه می باشد.

جانشین مرزبانی هرمزگان:

۱۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس کشف شد

گروه حوادث// یک ماه پس از کشف 
جسد دختر ۶ ساله در یخچال خانه 
مرد معتاد، در حالی مادر این کودک 
به قتل اعتراف کرده است که مدارک 
و دست نوشته های زن جوان واقعیت 

دیگری را نشان می دهد.
3۰ مهر امســال وقتی مأموران کالنتری 
172 شــهرری بــرای بازداشــت یک 
قاچاقچــی مواد مخدر راهــی خانه اش 
شدند، هرگز تصور نمی کردند با پرونده ای 
جنایی مواجه شوند. به محض حضور آنها 
مقابل خانه مرد موادفروش که در طبقه اول 
ساختمانی در آن محدوده بود، مرد جوان 
از پنجره فرار کرد که مأموران وارد خانه 
شدند و در بازرسی از محل، مقداری مواد 

مخدر کشف کردند.
  جسدی در یخچال

حین بازرسی از خانه متهم ناگهان مأموران 
متوجه یخچال خانه شــدند که با چسب 
بسته شده بود، از طرفی سگی که در خانه 
بود، مدام در اطراف یخچال پارس می کرد. 
زمانی که مأموران در یخچال را باز کردند، 
با جسد دختری کوچک مواجه شدند که 
داخل کیسه های نایلونی و پتو پیچیده شده 
بود. با کشف جســد، مأموران اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت و بازپرس جنایی 
شهرری راهی محل شدند. در بررسی های 
اولیه مشخص شد دخترک به قتل رسیده 
اســت و زمان مرگ او کمتر از یک ماه 

است. در تحقیقات از همسایه ها مشخص 
شد دخترک که باران نام داشته با مادرش 
که به خاطر اختالف از همسرش جدا شده 
بود، دو ماه قبل با مرد موادفروش آشــنا 
شــده و به خانه او آمده است. از طرفی 
همسایه ها مدعی بودند مادر باران را روز 
حادثه دیده بودند و بدین ترتیب زن جوان 
از ماجرای این جنایت باخبر بود. بچه های 
همسایه نیز چند هفته ای می شد که باران را 

ندیده بودند تا با او بازی کنند.
در بازرسی از خانه مرد معتاد دفترچه ای 
پیدا شــد که مادر باران در آن مطالبی را 
نوشــته بود. او در دفترچه اش نوشته بود: 
»نمی توانم دوری تو را تحمل کنم باران« 
و تاریخی که در دفترچه نوشته شده بود 
با زمان تقریبی مــرگ دخترک مطابقت 
داشــت. تحقیقات برای دستگیری  مرد 
موادفروش و مادر باران ادامه داشــت تا 
اینکه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
مطلع شــدند زوج جوان در حوالی خانه 
محل جنایــت دیده شــده اند. بالفاصله 
مأمــوران راهی محل شــده و زن و مرد 
جوان را بازداشــت کردند. در بررسی ها 
مشخص شد آنها پس از فرار، خانه ای را 
در همان حوالی اجاره کرده بودند و روزی 
که بازداشت شدند برای کسب اطالعات 
به خانه قدیمی شــان سر زده اند که پلیس 
آنها را دستگیر کرده بود.مرد موادفروش 
که پوریا نام دارد، در تحقیقات اولیه گفت: 

از آنجایی که در کار خرید و فروش مواد 
مخدر هســتم، متوجه شــدم  پلیس در 
تعقیب ما است، به همین دلیل با مادر باران 
فــرار کردم و دخترک در خانه جا ماند و 
نمی دانم چه سرنوشتی برای او رقم خورد، 
اما تصور می کنم رقبای من دست به این 

جنایت زده اند تا از من انتقام بگیرند.
در حالی که مرد موادفروش چنین ادعایی 
را مطرح کرد، مادر بــاران جنایت را به 
گردن گرفت و گفت: به خاطر اختالفاتی 
که داشتم از همسرم جدا شدم. باران نزد من 
ماند و بچه دومم نزد همسرم بود، اما باران 
خیلی اذیت می کرد و مدام بهانه می گرفت. 
روز حادثه قرص خــورده بودم و حال 
خوبی نداشتم. دســتانم را روی گردنش 
فشــردم که از حال رفت. بعد از جنایت، 
با همدستی مرد جوان جسد دخترم را در 
یخچال قرار دادیم و منتظر فرصتی بودیم 

تا جسد را به بیرون انتقال دهیم.
  پیدا شدن دست نوشته

در بازرســی از کیف زن جوان، مأموران 
دفترچه یادداشتی را پیدا کردند که داخل 
آن نوشته شــده بود: پوریا، بچه ام را زده 
است.با توجه به دست نوشته زن جوان و 
مدارکی که تیم جنایی به دست آورد، این 
احتمال مطرح اســت که  مرد موادفروش 
دختربچه را کشته است. بنابراین متهمان در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شدند 

و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. 

طناب مرگ! 
اگر از همــان ابتدا که بــه رفتارهای 
برادرم مشکوک شدم بالفاصله او را نزد 
روان پزشک می بردم  یا حداقل به مراکز 
مشاوره  مراجعه می کردم شاید امروز 
لباس ســیاه به تن نداشتم و با چنین 

فاجعه ای روبه رو نمی شدم...
این ها بخشــی از اظهارات دختر 24 ساله 
ای است که در ســوگ برادرش به شدت 
اشــک می ریخت. او که بــه همراه پدر و 
مادرش و برای انجام امــور اداری مرگ 
برادرش به کالنتری آمده بود، درحالی که 
گویی عذاب وجدان آزارش می داد درباره 
ماجرای مرگ تلخ برادرش به  مشــاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری گفت: برادرم 2 
ســال از من کوچک تر بود و با هیچ کس 
از افراد خانــواده مانند من رابطه نزدیکی 
نداشــت. او نه تنها برادرم بود بلکه همانند 
یک دوســت واقعی با من درددل می کرد 
و من هم ســنگ صبورش بودم. با آن که 
اصرار داشتم برادرم مانند من وارد دانشگاه 
شــود و به تحصیالت عالیه فکر کند ولی 
او عالقه ای به درس و مدرســه نداشت به 
طوری که حتی نتوانست دیپلم بگیرد و در 
آخرین سال دبیرستان ترک تحصیل کرد تا 
زودتر وارد بازار کار شــود. برادرم خیلی 
زود عازم سربازی شد و من هم به تحصیل 
در رشته مهندســی ادامه دادم. او از هوش 

سرشاری برخوردار بود به همین دلیل هم 
در همان دوران ســربازی، آرایشگری را 
آموخت و بعد از پایان خدمت سربازی، به 
طور قانونی جواز کسب گرفت و در منطقه 
قاسم آباد مشهد مشغول آرایشگری شد. او 
درآمد خوبی داشت و سرگرم کارش بود. به 
همین دلیل هم ما کمتر به او توجه داشتیم. 
برادرم اعتماد به نفس پایینی داشــت و از 
مدتی قبل من عالیم افسردگی را در چهره 
اش مشــاهده کردم.او دیگر جوان سرحال 
و پرشور و شر قبلی نبود. در خودش فرو 
می رفــت و گاهی بیخودی گریه می کرد. 
مدام از »مرگ« ســخن می گفت و این که 
دیگر دوست ندارد در این دنیا زندگی کند 
اما من حرف های او را جدی نمی گرفتم. 
با آن که رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتیم 
و رفتارهای برادرم بسیار عجیب شده بود 
ولی من هیچ گاه احتمال نمی دادم که او با 
مشکل حادی در زندگی دست و پنجه نرم 
می کند. باالخره روزی از حرف های تکان 
دهنده اش ترســیدم و پس از مشورت با 
برخی از کارشناسان تازه فهمیدم که برادرم 
دچار افسردگی حاد شده است خیلی تالش 
کردم تا او را نزد مشــاور  یا روان پزشک 
ببرم اما بــرادرم موافقت نمی کرد و از من 
دلخور می شــد که به او تهمت »روانی« 
زده ام. این بود که وقتی از یک ماه گذشته 

متوجه شدم افسردگی او شدت گرفته است 
به ناچار برایش وقت مشــاوره گرفتم بار 
اول به بهانــه ای از حضور در مطب روان 
پزشک سر باز زد و من با  دیدن حالت ها 
و رفتارهای غیرطبیعی برادرم خیلی ترسیدم 
و دوباره برایش »نوبت« گرفتم اما قبل از 
آن که نزد روان پزشک برویم هفته گذشته 
او صبح به بهانه کار در آرایشگری از خانه 
خارج شــد و ظهر هم به خانه بازنگشت. 
بسیار نگران شده بودیم که من با او تماس 
گرفتم و خیالم راحت شد اما او این بار نیمه 
شــب به خانه آمد و به داخل اتاق خودش 
رفت. او اهل هیچ خالفی نبود و تا به حال 
حتی سیگار هم اســتعمال نکرده بود ولی 
صبح وقتی از خواب بیدار شــدیم، برادرم 
نیامــد. هنگامی که  برای صرف صبحانه 
پدرم در اتاق او را باز کرد ناگهان با صحنه 
دلخراشی روبه رو شد. برادرم با یک رشته 
طناب خود را از سقف منزل آویزان کرده و 
جان خود را از دســت داده بود. بالفاصله 
پیکر او را پایین آوردیم ولی دیگر نفس نمی 
کشید. زمانی که امدادگران اورژانس مرگ 
او را تایید کردند دیگر همه ما ســیاه پوش 
شــدیم. این درحالی است که من به شدت 
دچار عذاب وجدان شده ام که ای کاش قبل 
از آن که به حرف های برادرم توجه کنم او 

را نزد روان پزشک می بردم و ...

در امتداد تاریکی 

زلزله شدید غرب ترکیه را لرزاند
 زلزله ای به بزرگــی 6.1 دهم در مقیاس امواج درونی زمین 
غرب ترکیه در نزدیکی شــهر دوزجه را لرزاند. رســانه ها در 
گزارشی اعالم کردند این زمین لرزه ساعت 4 و 8 دقیقه بامداد 
چهارشنبه به وقت محلی در منطقه »گول یاقا« واقع در استان 
دوزجه در نزدیکی استانبول به وقوع پیوست و شمار مصدومین  
به دســت کم 5۰ نفر رسیده است.به گزارش رویترز، شدت این 
زمین لرزه به حدی بود که در اســتانبول و آنکارا نیز احساس 
شــد. بنابر اعالم مقامات، تا کنون دســت کم 5۰ نفر مصدوم 
شده اند که 37 مصدوم در شهر دوزجه و بقیه در مناطق مجاور 
گزارش شده است.پیش از این مرکز لرزه نگاری اروپا- مدیترانه 
)EMSC( بزرگــی این زمین لرزه را 6 ریشــتر و در عمق 2 
کیلومتری اعالم کرده بود.همچنین 2۰ دقیقه پس از اولین زمین 
لرزه، زلزله دیگری به بزرگی 4.7 ریشتر گزارش شد.»سلیمان 
سویلو«، وزیر کشــور ترکیه گفت: اطالعات دقیقی در مورد 
تلفات جانی این حادثه در دست نیست.به گزارش شبکه خبری 
بی بی سی، ســال 1999 زلزله ای به بزرگی 7.2 ریشتر در شهر 

دوزجه رخ داد که دست کم 845 کشته بر جای گذاشت.
7 کشته در تیراندازی ویرجینیا

 تیراندازی در فروشــگاهی در ویرجینیای آمریکا 7 کشته 
برجای گذاشت. براساس اعالم پلیس، تیراندازی در فروشگاه 
»والمارت« در شــهر چساپیک در ایالت ویرجینیا آمریکا رخ 
داده اســت. به نقل از پلیس ویرجینیا، ساعت 22:12 به وقت 
محلی فردی تیرانداز با وارد شــدن به فروشــگاه »والمارت« 
در شهر چساپیک ایالت ویرجینیا و تیراندازی به سوی مردم، 
موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شد. به گفته پلیس 
7 نفر در این تیراندازی جان خود را از دست داده اند. پیش از 
این پلیس گفته بود، تعداد کشته و زخمی شدگان هنوز مشخص 
نیست. براساس اطالعات ارگان های امنیتی منطقه، فرد تیرانداز 

نیز کشته شده است.
18 کشته طی درگیری گروه های مسلح 

در کلمبیا
 در درگیری دو گروه مســلح در کلمبیــا 18 نفر جان خود 
را از دســت دادند. در کلمبیا طی درگیــری که بین برخی از 
اعضای نیروهای مســلح انقالبی کلمبیا و گروه مسلح موسوم 
به »کماندوهای مرزی« رخ داد، 18 نفر کشته شدند. درگیری ها 
در روســتاهای لوس پینوس و الس دلیسیاس در شهر پورتو 
گوزمان مرکز اداری پوتومایــو رخ داد. در درگیری دو گروه 
مسلح 18 نفر جان خود را از دست دادند. ادیسون جراردو مورا 
روخاس، شهردار پورتو گوزمن در بیانیه خود تایید کرد که در 
درگیری بین فارک و »کماندوهای مرزی« 18 نفر کشته شدند. 
روجاس گفت که اجساد به مرکز پزشکی قانونی منتقل شده اند 
و هنوز نمی دانند چند نفر از هر گروه جان باخته اند. گفتنی است 
پس از بیش از نیم قرن سابقه درگیری، فارک آخرین سالحی که 
در اختیار داشت را طی مراسمی در 27 ژوئن 2۰17 به سازمان 

ملل متحد تحویل داد.

راز قتل »باران« در یک دست نوشته 

کالهبرداری با پیامک
»پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر«

گروه حوادث// مجرمان سایبری با ارسال پیامک جعلی 
»پرونده اغتشاشــات شما در ســایت زیر« از کاربران 

کالهبرداری می کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ در تشــریح این خبر گفت: بــه تازگی پیامک های 
لینک دار با محتوای »پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر« 
از سوی مجرمان سایبری برای شهروندان ارسال شده است 
که پلیس فتا اعالم می کند این پیامک ها جعلی است. در این 
روش کالهبرداران با درست کردن آدرس اینترنتی پیامکی با 
محتوای »پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر« شهروندان 
را هدف کالهبرداری قرار می دهند. لینک معرفی شده در این 
پیامک ها حاوی یک بدافزار است و مجرمان اینترنتی با این 
شگرد مجرمانه، اطالعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت 
می برند و با نقض کردن حریم خصوصی شهروندان )دسترسی 
به اطالعات شخصی(، نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکی آنها اقدام می کنند.وی با اشاره به اینکه ارسال کنندگان 
لینک های جعلی هدفی جز سرقت اطالعات بانکی شهروندان 
ندارند، بیان کرد: پلیس فتا تأکید می کند هیچ سازمان  رسمی 
و حاکمیتی با شــماره های شخصی برای شهروندان پیامک 
ارسال نخواهد کرد. شهروندان قبل از اینکه لینکی را باز کنند 
محتوای پیام را مطالعه کنند و روی لینک های جعلی تحت 
عنوان سامانه ثبت ثنا، سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و... 
وارد نشــوند؛ اگر شهروندان در این رابطه دقت داشته باشند 

حجم زیادی از پرونده ها کاهش پیدا می کند.

آگهی شماره) 82-1401 ( دبیرخاهن کمیسیون ماده 12 اقنون زمین شهری
اداره کل راه و شهرسازی استان رهمزگان

نظر به اینکه اراضي واقع در بندرعباس بمســاحت ۱69/46 مترمربع مورد درخواست آقاي محمدعلي 
جهانــداري  که در تاریخ ۱40۱/0۳/2۵  فاقد آثار و راي موات صادر گردیده اســت با توجه به مصوبه 
مورخ ۱۳70/۱۱/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع طي دو نوبت و به فاصله۱0 روز در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهي مي شود.چنانچه مالک یا مالکین در صورت اعتراض ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار 
آگهي به دادگاه محل مراجعه و اعتراضیه خود را کتبا تسلیم نمائید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت 

مقرر هیچ گونه اعتراضي مسموع نمي باشد. 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

شناسه آگهی :1408601  

کشف موتور لنج ۲۵ میلیاردی در سیریک 
گروه حــوادث// فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان از توقیف کامیون 
حامــل یک دســتگاه موتور لنج 
قاچاق بــه ارزش ۲۵ میلیارد ریال 

در شهرستان سیریک خبر داد. 
ســردار غالمرضــا جعفــری گفت: 
مأموران انتظامی مســتقر در ایست و 
سیریک  شهرستان  »بونجی«  بازرسی 
در ادامه طرح مقابلــه با قاچاق کاال 
و ارز حیــن گشــت زنــی و کنترل 
محور هــای مواصالتی به یک کامیون 
حامل ژنراتور برق مشــکوک شــده 
و برای بررسی بیشــتر آن را متوقف 

کردند.
وی با بیان اینکه در بازرســی از این 
کامیون  محموله  شد  مشخص  خودرو 
شامل یک دســتگاه موتور لنج فاقد 
هرگونه مدارک گمرکی اســت که به 

صورت قاچاق وارد کشور شده است. 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: 
در این رابطه یک متهم دســتگیر و با 
تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 
قانونی تحویل مرجع قضایی شــد.به 
جوان،  خبرنگاران  باشــگاه  گزارش 

اینکه  به  با اشــاره  ســردار جعفری 
ارزش این محموله توسط کارشناسان 
25 میلیارد ریال برآورد شــده است، 
گفت: همواره همکاری و تعامل مردم 
با پلیس نقش زیادی در امر مبارزه با 

قاچاق را دارد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد کارکنان سازمان منطقه 
آزاد قشم رأس ساعت ۱0 صبح  روز یکشنبه مورخ ۱40۱/09/20 در محل دفتر شرکت تعاونی به آدرس: 
قشم بلوار ولی عصر، کوچه احسان، روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجتمع مولوی طبقه 4، واحد 

40۱ تشکیل می گردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شــود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید. 
* ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱9 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی 
 هر عضو حداکثر ۳رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی،
 می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱40۱/09/۱9 در محل دفتر شرکت تعاونی قشم بلوار 
ولی عصر، کوچه احسان، روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجتمع مولوی طبقه 4، واحد 40۱ حاضر 

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دستور کار جلسه :

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

  هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد قشم
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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 5 آذر 1401

1 جمادی االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 4037

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
به دنبال برگزاری جشنواره های ملی و 
بین المللی فیلم و عکس در قشم هستیم

 گروه شهرستان//  رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم از فعالیت های هنری و کسب موفقیت اصغر 
بشارتی، عکاس و فیلمساز جزیره قشم تقدیر کرد. افشار فتح الهی 
در این جلسه حضور هنرمندان این منطقه را در جشنواره ها و 
نمایشگاه های بین المللی را فرصتی بی نظیر برای معرفی های 
جزیره قشم دانست. وی ادامه داد: موفقیت فعاالن عرصه های 
مختلف هنری، فرهنگی و ورزشــی جزیره قشم، می تواند به 
تقویت روحیه خودباوری و توانمندی جوانان این منطقه کمک 
کند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین خاطرنشان 
کرد: باید پیش بینی های الزم برای برگزاری جشــنواره های 
منطقه ای، ملی و بین المللی در حوزه های مختلف هنری بویژه 
عکس و فیلم در جزیره قشم را در دستور کار قرار داد. فتح الهی 
در پایــان گفت: برنامه ریزی برای تربیت و افزایش توانمندی 
جوانان در عرصه های مختلف هنری و ورزشی در جزیره قشم 
یکی از اولویت هاست. به گزارش ایسنا، اصغر بشارتی، هنرمند 
بومی جزیره قشــم تاکنون بیش از 33 رتبه جهانی در رشته 
عکاسی و 2۰ جایزه ملی و بین المللی در رشته فیلمسازی را از 

جشنواره های مختلف کسب کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد     

۱۴ طرح عمرانی در آستانه افتتاح
 گروه شهرســتان//  14 طــرح عمرانی، گردشــگری و 
ســرمایه گذاری با همت ســازمان منطقه آزاد کیش و بخش 
خصوصی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش در تشــریح این خبر، افزود: تعداد 
14 طــرح مهم و قابل افتتاح با حجم ســرمایه گذاری بالغ بر 
14266 هزار میلیارد تومان با ایجاد فرصت های جدید شغلی 
به صورت مستقیم برای 17۰۰ نفر و غیر مستقیم برای 784۰ 
نفر تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. مهدی کشاورز 
تصریح کرد: از تعداد 14 طرح مهم و قابل افتتاح تا پایان امسال 
می توان به طرح هایی در حوزه مســکن، سه هتل 5 ستاره و 
کشتی های تفریحی، زمین های چمن فوتبال، نوسازی اماکن 
و تجهیزات دهکده المپیک کیش و چند طرح سرمایه گذاری 
دیگر اشــاره کرد. وی اظهار کرد: پروژه های پایانه مسافری 
فرودگاه جدید کیش، باند جنوبی فرودگاه، تعداد 4 زمین چمن 
اســتاندارد با فضاها  و رختکن های تخصصــی، جایگاه ویژه 
تماشاچیان، پیست دو و میدانی استاندارد )6 خط( و بهسازی 
مجموعه بین المللی تیر و کمان با پیشــرفت قابل توجهی در 
حال آماده سازی برای بهره برداری هستند. کشاورز ادامه داد: 
طرح های مشارکتی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با 
بخش خصوصی می توان به »برج های شماره 1-4 و 5 رویای 
کیش« با 39۰ واحد و مجتمع مسکونی »دامون ساحلی 2« با 
32۰ واحد اشاره کرد که از 14 پروژه قابل افتتاح تا پایان سال 
14۰1 هســتند. وی با بیان اینکه همچنین پروژه 88 واحدی 
مســکن جنوب با ایجاد فرصت های جدید اشتغال زایی برای 
امسال افتتاح خواهد شد، اضافه کرد: پروژه توسعه صنعت نفت 
با ایجاد فرصت جدید شغلی به صورت مستقیم برای 28 نفر و 
غیر مستقیم برای 6۰ نفر و همچنین پروژه ساخت انواع جعبه و 
پاکت از 14 طرح مهمی هستند که تا پایان امسال به بهره برداری 
خواهند رسید. مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به اینکه همچنین در حوزه گردشــگری کشتی های »کارینا و 
رویای دریا« به ترتیب با ظرفیت 44۰ نفر و 68۰ نفر توســط 
بخشــی خصوصی آماده شــده و به زودی به چرخه خدمت 
رسانی حوزه گردشگری جزیره زیبای کیش اضافه خواهند شد، 
خاطرنشان کرد: با افتتاح کشتی های تفریحی »کارینا و رویای 
دریا« فرصت های شغلی جدید برای 8۰ نفر به صورت مستقیم 
و برای 3۰۰ نفر غیر مستقیم فراهم خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
وی بیان کرد: از دیگر طرح های قابل افتتاح تا پایان امسال سه 
هتل 5 ســتاره »آسمان، هور و الکس« هستند که به ترتیب با 
ظرفیت های 3۰5 اتاق با 75۰ تحت، 255 اتاق با 5۰۰ تخت 
و 176 اتاق با 4۰۰ تخت میزبان مســافران و گردشگران از 
اقصی نقاط کشــور خواهند بود. کشاورز در پایان عنوان کرد: 
هتل 5 ستاره آسمان با 6۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 
35۰ نفر به صورت مســتقیم و 1۰۰۰ نفر غیر مستقیم، هتل 5 
ستاره هور با ســرمایه گذاری 43۰ میلیارد تومان و با ایجاد 
اشتغالزایی برای 4۰۰ نفر به صورت مستقیم و 2۰۰۰ نفر غیر 
مستقیم و همچنین هتل 5 ستاره الکس با سرمایه گذاری 6۰۰ 
میلیارد تومان و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای 15۰ نفر 
به صورت مستقیم و 1۰۰۰ نفر غیر مستقیم، ظرفیت ارزشمندی 
برای ارائه خدمات رفاهی و اقامتی در جزیره کیش خواهند بود.

برپایی نمایشگاه ایران قوی در رودان 
 گروه شهرســتان// در هفته بسیج نمایشگاه ایران قوی در 
رودان گشایش یافت. فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام جعفر 
صادق )ع( رودان در حاشیه این نمایشگاه گفت: نمایشگاه ایران 
قوی در 2۰ غرفه با هدف بیان دستاورد های انقالب اسالمی و 
پیشرفت های متعدد کشور در حوزه های مختلف برپا شده است. 
فضل اهلل قاســمی بصیرت افزایی و آگاه سازی نسل جدید از 
فتنه های دشمنان را از دیگر هدف این نمایشگاه عنوان کرد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
امــام جعفر صادق )ع( رودان گفت: در روز های دوم و ســوم 
آذر ماه خدمات دندانپزشکی رایگان، میز خدمت مسئوالن و 
برنامه های فرهنگی و هنری با اعطای کمک هزینه سفر به مشهد 

مقدس نیز در محل نمایشگاه ارائه می شود.

خبری

 گروه شهرستان// یادواره شهدای امنیت 
با حضور اقشار مختلف مردم در پارسیان 

برگزار شد. 
یادواره شــهدای مظلوم امنیت، به همت 
حوزه علمیه پارســیان با حضور طالب 
و روحانیون، خانواده های معظم شهدا و 

اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این یادواره، حاضرین ضمن محکوم 
تروریستی و آشوب های  اقدامات  کردن 
اخیر در کشــور خواستار پایان مماشات 
و برخورد انقالبی با مخالن امنیت و نظم 
عمومی شدند. حجت االسالم والمسلمین 
روح اهلل اولیایی مدیر حوزه  علمیه پارسیان 
در این یادواره ضمن تبریک و تهنیت هفته 
بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
واالمقام انقالب اسالمی، هشت سال دفاع 

مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت 
و شــهدای ســالمت، اظهارداشت: نهال 
انقالب اسالمی ایران که برای به ثمرنشستن 
آن مجاهدت های فراوانی انجام شده است 
و انســان های وارسته بسیاری از علما و 
شهدا جان خود را فدای آن کرده اند  امروز 
به درختی تنومند تبدیل شده است و در 
اوج شکوفایی و بالندگی خود قرار دارد.  
وی افزود: خون پاک شهیدان این انقالب 
را بیمه کرده اســت و امــروز این امانت 
گران بها به دست ما سپرده شده است تا به 
درستی از آن حراست کرده و این امانت 
عظیم را به دست آیندگان و صاحب اصلی 
آن حضرت ولی عصر)عج( برسانیم.  مدیر 
حوزه علمیه پارسیان تاکید کرد: در همین 

چند ماه اخیر دســتاوردهای جدیدی در 
نظام جمهوری اســالمی ایران رونمایی 
شد که نشــان از این دارد حرکت فزاینده 
جمهوری اسالمی ایران به سمت پیشرفت 
و آبادانی در گام دوم انقالب آغاز شــده 
اســت و همانطور که در چله اول انقالب 
اسالمی توانســتیم در بسیاری از مسائل 
خود را همپا با کشــورهای توسعه یافته 
رشــد دهیم در گام دوم نیز در بسیاری 
از عرصه ها کشورهای مدعی را پشت سر 
خواهیم گذاشت.  حجت االسالم اولیایی 
عنوان کرد: دشمن از ایران قوی وحشت 
دارد و بر همین اســاس به تکاپو افتاده 
است که هر طور که شده جلوی پیشرفت 
ایران اسالمی را بگیرد و بر همین اساس 

ابتدا با جنگ رسانه ای و جنگ روایت ها 
سعی در مسموم کردن اذهان و تفکرات و 
سپس با تالش برای ایجاد جنگ داخلی 
قصد دارد که توان کشــور را معطوف به 
مسائل حاشــیه ای کند.  وی تصریح کرد: 
بصیرت ملت ایران و شــجاعت و ایثار 
مدافعان امنیت ســد محکمــی در برابر 
توطئه های دشــمن بــرای ایجاد جنگ 
خیابانی در کشور است، همه ما به وضوح 
دیدیم که این تروریســت های داعشــی 
و تجزیه طلــب اگر مجالــی پیدا کنند به 
صغیر و کبیر رحم نمی کنند، این ها دروغ 
می گویند که تالششان برای ایران است، 
آن ها به دنبال تکه تکه کردن ایران هستند 
و نشان هم دادند که جز ناامن سازی و قتل 

و غارت منطق دیگری ندارند. مدیرحوزه  
علمیه پارســیان تاکید کرد: واضح است 
اگر مدافعان امنیت نبودند و این شــهدای 
عزیز جان خود را کف دست نمی گرفتند 
و مقابل آشوب گران مسلح نمی ایستادند 
امروز ایران شــبیه ســوریه ای بود که با 
بالی داعش مواجه شــده بود، نه کارمند 
امنیت داشــت،نه کاسب، نه دانش آموز و 
دانشجو و نه زن و بچه ی مردم، بنابراین 
باید شــکرگذار نعمت امنیت و قدردان 

شهدا و خانواده های این شهیدان واالمقام 
باشیم چرا که آن ها رفتند تا اسالم و کلمه 
الاله االاهلل بماند و بتوانیم در سایه ســار 
والیت و امنیت درس بخوانیم به بالندگی 
برسیم.  به گزارش تسنیم، اولیایی تاکید 
 کرد: امروز دشمن در یک جنگ ترکیبی 
با ابزار رسانه و فضای مجازی قصد دارد 
روایت غلط از مسائل روز را غالب کند و 
اینجا وظیفه ما است که با جنگ ترکیبی 

توطئه های شوم دشمنان را خنثی کنیم.

برگزاری یادواره شهدای امنیت در پارسیان؛

 مردم خواستار پایان مماشات با اغتشاشگران شدند

امین درســاره - گروه شهرستان// 
فرمانــدار خمیــر گفت:عملکــرد 
دســتگاه های اجرایی شهرستان در 
پایان ســال جاری مورد ارزیابی قرار 

خواهد گرفت.
به گزارش خبرنــگار دریا، وی افزود: 
دســتگاه هایی که در ارزیابی بهترین 
عملکرد را داشــته باشند تشویق و به 
دستگاه های ضعیف تذکر داده خواهد 
شــد. میر هاشم خواســتار در جلسه 
شورای اداری شهرستان خمیر همچنین 
تاکید کرد: عملکرد بانک ها نیز بر اساس 
وظایفی که برعهده دارند مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. وی عنــوان کرد: بعضًا 
از جانب برخی شــهروندان گالیه هایی 
در خصــوص تاخیر یا ســختگیری 
هایی در پرداخت تســهیالت در حوزه 
ازدواج، مسکن،  های مختلف همچون 
تسهیالت خوداشــتغالی و غیره مطرح 
می شــود که در این راستا به برخی از 
بانک ها تذکر و از آنها خواســته شده 
در روند پرداخت ها تسهیل گری کنند. 
فرماندار در ادامه بر تکمیل پروژه های 
نیمه تمام دســتگاه های اجرایی تاکید 
کرد و از مدیران این دستگاه ها خواست 
در تکمیل پروژه ها تســریع کنند. وی 

همچنین از آنان خواست ماهانه میزان 
به  پیشــرفت پروژه های عمرانــی را 

فرمانداری گزارش کنند.
رییس شــورای اداری شهرستان خمیر 
همچنین در این جلســه عنوان کرد: با 
توجه به ظرفیت هایی که در حوزه های 
کشــاورزی، معادن ، شیالت و غیره در 
ســطح شهرســتان وجود دارد مدیران 
ادارات مربوطه در راستای منتفع شدن 
بیشــتر مردم از این حــوزه ها تالش 

بیشتری داشته باشند.
تسریع در روند توسعه شبکه آب و برق 
در برخی محالت شهر بندر خمیر و دیگر 
نقاط شهرستان از جمله موضوعاتی بود 

که فرماندار بر آن تاکید کرد.
وی همچنین از اداره راهداری خواست 
برای نوســازی نــاوگان خودرویی با 
برای شرکت  از تســهیالت  اســتفاده 
اشخاص حقیقی و حقوقی همکاری و 

پیگیری کند.
قابل ذکر است در این جلسه ادارات آب، 
برق و راهداری گزارشی از اقدامات 8 

ماهه خود را بیان کردند.

گروه شهرستان// با حکم رئیس دانشگاه 
عامری  مصطفی  هرمزگان،  اسالمی  آزاد 
دانشگاه  سرپرست  عنوان  به  سیاهویی 
آزاد اســالمی مرکز هرمــز معرفی و از 

خدمات مسعود ساالری تجلیل شد.
دبیر هیئت امنای دانشــگاه آزاد اســالمی 
هرمزگان گفت: دانشــگاه آزاد اسالمی در 

استان، توانسته نیمی از بار آموزشی استان را 
به دوش بکشد و با داشتن 35۰ عضو هیئت 
علمی، 27 هزار دانشجو و حدود 117 هزار 
دانش آموخته به عنوان دانشــگاه پیشتاز 
در خدمت هم اســتانی هاست. به گزارش 
خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ 
محمد حســین رنجبر با اشاره به همایش 

ارزیابی عملکردی دانشگاه آزاد اسالمی در 
سازمان مرکزی این دانشگاه گفت: دانشگاه 
آزاد هرمزگان توانســت در 9 محور و 97 
شاخص بین دانشگاه های آزاد کشور، مقام 
سوم را بدست آورد و همچنین در ارزیابی 
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی، نیز مقام 

نخست کشوری به این استان رسیده است.

گروه شهرستان// مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد از آغاز فصل 
برداشت ذرت در اراضی زراعی حاجی آباد خبر داد. 

محمد مرادی مدیر اداره جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: 
در سال زراعی جاری 5 هزار و 1۰۰ هکتار از اراضی شهرستان 
حاجی آباد زیر کشت ذرت قرار گرفته که این کشت از نیمه دوم 
تیرماه شروع و برداشت محصول نیز از اوایل آذرماه آغاز می شود.  
وی گفت: پیش بینی ما این است که از آغاز تا پایان فصل برداشت 
ذرت، 7۰ هزار تن از این محصول در مزارع شهرســتان برداشت 
شود که این میزان شامل 3۰ هزار تن ذرت دانه ای و 4۰ هزار تن 
ذرت علوفه ای اســت.  مدیر جهادکشاورزی حاجی آباد بیان کرد: 
میانگین برداشــت ذرت دانه ای در هر هکتار، هفت هزار کیلوگرم 
است و این محصول عالوه بر تامین نیاز داخل استان به استان های 

همجوار، یزد، خراسان رضوی و تهران نیز ارسال می شود.  
 در سال زارعی جاری عالوه بر کاشت ذرت دانه ای، 8۰۰ هکتار 

از اراضی شهرســتان زیر کشــت ذرت علوفه ای قرار گرفته که 
میانگین عملکرد ذرت علوفه ای 5۰ تن در هکتار اســت و برای 

سیلوی دامی مورد استفاده قرار می گیرد.  
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیشترین سطح زیرکشت ذرت 
مربوط به دهستان طارم، طاشکوییه، آشکارا، شمیل و احمدی بوده 
و از مهمترین ارقام کشت شده می توان به سینگل کراس، میان رس 

و زود رس اشاره کرد.

معرفی سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی مرکز هرمز 
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قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000993338 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002142922.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920000993338 تحت نظر است دادگاه به تصدي 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/270598/ن- مورخه 1401/08/16گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط 

به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي 
مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 2 به مساحت 37/55 متر مربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 
مورخ 1401/07/12 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999750 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002143675.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه 140140920000999750 تحت نظر است دادگاه به تصدي 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/271079/ن- مورخه 1401/08/17گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به 
صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد 

یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 7 به مساحت 42/78 متر مربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 
مورخ 1401/07/12 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد 
با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم
پرونــده کالســه 140140920000999547 شــعبه دادگاه اصل 
49 قانــون اساســي اســتان هرمــزگان تصمیم نهایي شــماره 

  .140140390002143282
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران 
- شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 
ســتاد - اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز 

فرزند احمد. 
اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 

گردشــکار: بتاریخ بیســت و چهــارم آبان مــاه یکهــزارو چهارصدو یک پرونده کالســه 
140140920000999547 تحت نظر اســت دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشــکیل است 
مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای 
به شماره 181/270603/ن- مورخه 1401/08/16گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام 
جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص 

درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی 
سینگو قطعه 1 به مساحت 39/64 متر مربع که حسب پاسخ شماره 187/ک/211 مورخ 1401/07/12 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان 
تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه 
مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و 
تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره 
موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده 
و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد 
بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع 
پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه 
نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از 
انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

 سند مالکیت وکارت شناسایی خودرو سواری هیوندای  تیپ 
سوناتا پالک : 49716شخصی قشم  مالکیت : سعید مشتاقی 
شماره شاسی KMHEB41C1BA200815 شماره موتور 

G4KEAU112597 مدل 2001  رنگ: سفید  مفقود و از  درجه 
اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم

فرماندار بندرخمیر: 
 عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان مورد ارزیابی قرار می گیرد

برداشت ۷۰ هزار تن ذرت از زمین های حاجی آباد 

شهرستان



گروه اقتصــادی // دولت اعــالم کرده در 
بازارسازی  برای  جدید  روشی  جست وجوی 
نفت، افزایش صادرات و بی اثرسازی تحریم 
نفتی، زمینه فروش نفت به اشــخاص مورد 
تأیید دســتگاه ها را فراهم کرده است، اما 
این شــیوه فروش به عنــوان اقدامی خام 
و غیرکارشناسی در رســانه ها با موجی از 

انتقادها روبه رو شده است. 
پیشــتر دولت با اجرای الگــوی خرید تقاضا 
از طریــق ســهام داری در پاالیشــگاه های 
استراتژیک،  الگوی شــراکت  و  فراسرزمینی 
صادرات نفت ایران را با افزایش ۴۰ درصدی 
به باالی یک میلیون بشــکه در روز رسانده و 
حاال به دنبال توسعه بازارهای صادراتی خود 
با الگوی فروش نفت به اشــخاص است. گفته 
می شــود در مدل جدید، دستگاه های مختلف 
دولتی ابتدا برای تأمین منابع مالی پروژه های 
کشــورهای خارجی  از سرمایه گذاری  خود 
استفاده می کنند و مابه ازای اصل سرمایه و سود 
آن از ایران نفت دریافت می کنند، نفتی که طبق 
شروط تعیین شده، نباید در بازارهای صادراتی 
فعلی ایران فروخته شــود. در واقع این مصوبه 
دولت، به دنبال اجرای الگوی بازپرداخت وام 

با نفت است که یک روش بازارسازی است.
 ورود نفت به بازار خاکستری 

با این حال بســیاری از تحلیلگران با توجه به 
حاشــیه هایی که این نوع تصمیم سازی ها در 
ماجرای بابک زنجانی ایجاد کرده، این رویکرد 
را همراه با رانت و فســاد بسیار زیاد ارزیابی 
می کنند و معتقدنــد این  گونه فروش صادرات 
نفت و میعانات گازی اگر به سالمت و درستی 
انجام نشود، ممکن اســت به بازارهای اصلی 
ایران برای فروش نفت آســیب وارد کند. غیر 
از صفوف طویل رانت خــواران برای دریافت 
چنین امتیــازی، یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که در پی این تصمیــم می تواند رخ دهد این 
اســت که فروش نفت ایران به صورت جدی 
با تخفیف هــا و امتیازات خــاص وارد بازار 
خاکستری  شود. نکته دیگر، بازاریابی رقابتی 
است که اگر شخصی بتواند با تخفیف های باال 
یا به نوعی دامپینگ نفت را به فروش برساند، 
این امکان وجود دارد که تبدیل به رقیبی برای 
صادرات رسمی نفت کشور شود. از سوی دیگر 
در شــرایطی که رابطان شرکت ملی نفت ایران 

نمی توانند صادرات را با ســهولت انجام دهند 
چطور می توان مطمئن بود که اشخاص بتوانند 
این جریــان را مدیریت کنند و پول نفت را به 

ایران بازگردانند.
 ریش و قیچی همچنان دست شرکت ملی 
صادق مردانی، کارشــناس حــوزه انرژی در 
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به مصوبه دولت 
مبنی بر فروش نفت به اشخاص می گوید: شاید 
از نظر شــکلی قضیه فرق کرده باشد، ولی از 
نظر محتوا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. طبق 
دستورالعمل قبلی نفت به کسی فروخته می شد 
که یا پاالیشگر است یا با پاالیشگاه قرارداد دارد 
این یک قاعده است. االن گفته شده هر کسی 
که وزارتخانه معرفی کند با تأیید شرکت ملی 
می تواند نفت دریافت کند. این بدان معناست که 
ریش و قیچی باز هم دســت شرکت ملی نفت 
است. در واقع این مسئله هیچ گره خاصی را در 
اجرا باز نمی کند یعنی شرکت ملی نفت باز هم 
سردمدار تأیید افراد است و در مصوبه قبلی هم 
همین بود. وی می افزاید: شرکت ملی نفت فارغ 
از اینکه یک شرکت دولتی است، مجموعه ای 
از شــرکت های خصوصی، البی هــا، مافیا و 
بازوهای اقتصادی و دســت فرمانی هست که 
۴۰سال است دارند ادامه می دهند. ما باید این 
دست فرمان را تغییر بدهیم، شرکت ملی نفت، 
نفت می فروشــد، نظارت بر چاه هیدروکربنی 
دارد و تولید، فروش، فراوری و سیاست گذاری 
هم تحت کنترل اوســت. اینجاست که معنا و 

مفهوم وزارت نفت بی معنا می شود. وزارت نفت 
باید خودش را از شرکت ملی نفت منفک کند 
و بعد بحث نظارتی داشته باشد، به طوری که 
بتواند سیاست ها را دیکته کند و این ها را ببرد 
به ســمتی که یک اقدام اساسی انجام بدهند، 

پاالیش کنند یا پتروپاالیشگاه بزنند.
 جای خالــی حکمرانی ریــال در حوزه 

انرژی 
وی می افزاید: یکی از کوتاهی هایی که توسط 
دستگاه های نظارتی دارد اتفاق می افتد بحث 
حکمرانی ریال در حوزه انرژی و تجارت آن 
است و در این حوزه از ارز ملی و ارز شرکای 
اصلی ایران به صورت رسمی استفاده نمی شود 
و همچنان یورو و دالر حاکم اســت. االن به 
شرکت ملی نفت بگویید پاس می دهد به بانک 
مرکزی. به بانک مرکزی بگویید پاس می دهد 
به شــرکت ملی نفت. وقتی ورود می کنی این 
دو با هم هماهنگ نمی شوند مگر فشار نظارتی 

روی آن ها باشد. 
 ســپردن فروش نفت به دست تیم های 

غیرمتخصص
نعمتی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه 
این نوع فروش نفت ســبب ورود گروه های 
مدعی به بازار نفت می شــود که توانمندی و 
زیرســاخت های الزم را برای این کار ندارند، 
می افزاید: مسلمًا شرکت نفت بهتر از هر دستگاه 
دیگری سابقه این کار را دارد، اگر قصد بهبود 
عملکرد را هم داریم بهتر اســت با اصالحات 

فرایندها تسهیل شــود نه اینکه کار را از یک 
ســازمان تخصصی به تیم های غیرتخصصی 
بدهیــم و یا اینکه نهادهای موازی ایجاد کنیم. 
نعمتی با اشــاره به ضرورت ســرمایه گذاری 
و گســترش صنایع وابسته و جانبی در حوزه 
نفت و میعانات گازی می گوید: اگر می خواهیم 
نفت در مســیر درستی استفاده بشود باید مثل 
کشــورهای پیشــرفته نگاهمان به نفت نگاه 

اشتغال زایی باشد نه نگاه ارزآوری. 
به گزارش قدس آنالین ؛ مرتضی بهروزی فرد، 
کارشــناس انــرژی نیــز در گفت وگویــی 
درخصوص پیامدهای این مصوبه دولت، اظهار 
کرد: تنها ارگان دولتــی که تاکنون به صورت 
انحصاری و متمرکز انجام این فعالیت را انجام 
می داده، شرکت ملی نفت و مدیریت بین الملل 
شرکت نفت بوده حال بنا به دالیلی که یکی از 
آن ها می تواند مسئله تحریم باشد، این انحصار 
شکسته شده است این مهم چند مشکل دارد؛ 
اوالً اینکه فرضًا اگــر به وزارت راه، نفت داده 
شود در وهله نخســت اصاًل تخصص در این 
زمینه ندارد. مســئله بعدی اینکه به دلیل آنکه 
می خواهند زودتر بفروشند، حاضر هستند حتی 
با قیمت بســیار پایین تر آن را وارد بازار کنند. 
به دنبال آن، این احتمــال وجود دارد که وارد 
بازارهایی شود که شرکت ملی نفت از قبل در 
اختیار داشته و منجر شود این بازارها عماًل از 
شــرکت ملی نفت خارج و در نهایت به ضرر 

مردم ایران و بودجه دولت فروخته شود.

گروه اقتصادی // مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 

هزینه ساخت هر واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را 
اعالم کرد. 

علیرضا جعفری درباره هزینه هر متر ساخت واحدهای طرح 
نهضت ملی مسکن، افزود: هزینه ساخت در طرح نهضت ملی 
مسکن به متری هشت میلیون تومان نرسیده است؛ چراکه دولت 
در این طرح از فرمول ســاخت بر اساس »هزینه به مقیاس« 

استفاده کرده است.
وی توضیح داد: همان رقم متــری ۴.۵ میلیون تومان مبنای 
ساخت هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن است که از سوی 
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ اعالم 
شــد، البته این رقم با لحاظ شاخص های تورمی سه ماه سوم 
ســال ۱۴۰۰ اعالم شــد و وقتی به روزرسانی کردیم در سال 

۱۴۰۱ به رقم متری ۶.۵ میلیون تومان رسیدیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: همین حاال در 
حال ارزیابی هزینه ساخت هستیم، اما تاکنون هزینه ساخت 

نهضت ملی از حدود ۶.۵ میلیون تومان باالتر نرفته است.
جعفری در پاسخ به این سوال که چگونه با وجود تورم مصالح 

ساختمانی، قیمت ساخت افزایش نیافته است، توضیح داد: اگر 
قیمت ها را به نســبت تورم افزایش دهیم، فشار بر متقاضیان 
افزایش می یابد، به همین دلیل دولت با سیاست »تامین مصالح« 
و »انبوه سازی« هزینه به مقیاس را کاهش داده است و وقتی 

مدیریت هزینه به مقیاس انجام شود، قیمت ها متعادل می شود.
به گفته مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید، دولت 
در ســاخت واحدهای نهضت ملی مســکن تالش دارد تا از 
شرکت های توانمند در حوزه انبوه سازی و پیمانکاران با رتبه 
یک استفاده کند و از این روش با مدیریت هزینه، حداقل سازی 

شود تا فشار به متقاضی نیاید.
وی تاکید کرد: ساخت نهضت ملی با متری ۶.۵ میلیون تومان 
به معنای کاهش کیفیت ساخت نیست؛ بلکه به دنبال ساخت با 

کیفیت باال با حداقل هزینه هستیم.
جعفری تاکید کرد: در طرح نهضت ملی مدل هزینه به مقیاس 
در غالب انبوه ســازی دنبال می شــود و در کنــار این مدل 
صنعتی سازی که منجر به کاهش هزینه ساخت خواهد شد را 

نیز در دستور کار داریم. 
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فروردین :  
شاید غیر منتطره به نظر برسد، اما تصمیم دارید 
که در عین خونســردی به احساسات پر شور 
و هیجان انگیز هم دســت پیدا کنید. متاسفانه 
نمی شــود که هر دوی این ها را با هم داشته باشید، به هر حال 
مجبورید برای به دست آوردن یکی دیگری را از دست بدهید. 
اگــر چه راهکارهای عقالنی به دردتان می خورد، اما به شــما 
توصیه می شود که به ندای قلب تان گوش کنید تا چیزی را که 

بیشتر همه به نفع تان است نشان تان دهد.
اردیبهشت :  

مجبورید با بعضــی چیزها روبرو شــوید و راه 
گریزی وجود ندارد. دیگر به این نتیجه رسیده اید 
که نمی توانید چشــم تان را بر حقایق ببندید. اما 
بدانید که مواجه با ترس های تان آن قدرها هم وحشــت انگیز 
نیســت. اگر بخواهید وانمود کنید که مشکلی وجود ندارد همه 
چیز سخت تر خواهد شد. اولین قدم برای این که تغییرات مثبت 
ایجاد کنید این است که همه چیز را همان طوری که هست ببینید.

خرداد : 
دل تان می خواهد در فعالیت های اجتماعی شرکت 
کنید، اما بدانید که اگر در انجام وظایف تان کوتاهی 
کنید بهای سنگینی در انتظارتان است. اکنون نمی توانید 
درست تصمیم بگیرید، مگر این که لحظه ای درنگ کنید و ببینید که 
رفتار شما چه تاثیری روی دیگران می گذارد. در هر صورت به نفع 
تان است که آینده نگر باشید. خوشبختانه، وقتی حقیقت را ببینید به 

خودی خود به همان مسیر تغییر جهت خواهید داد.
      تیر :

امروز ممکن است بعد از این که حرف های دیگران 
را شــنیدید، تصمیم بگیرید که خودتان هم صحبت 
کنید، در حالی که می دانید اکنون باید تا حد امکان 
چیزی فاش نکنید. متاسفانه، وقتی که شروع به صحبت کنید دیگر 
نمی شود جلوی شما را گرفت. یادتان باشد که مجبور نیستید همه 
ی ماجرای زندگی تان را یک باره تعریف کنید. اکنون به نفع تان 
است که سکوت اختیار کنید و بیشتر یک شنونده ی خوب باشید 

تا یک گوینده.
     مرداد :

اکنون زمان آن رسیده که خاطرات تلخ گذشته را 
کنار بگذارید تا بتوانید از شادی هایی که به قلب تان 
راه یافته لذت ببرید. البته فکر نکنید که باید همه ی 
تجربیات ناگوار گذشــته را دور بریزید و به کل فراموش کنید. 
احساسات تان را انکار نکنید، چون آن وقت بیخود و بی جهت 

اذیت خواهید شد. 
     شهریور : 

اکنون قصد دارید که یک رابطه کاری یا شــخصی 
را بهبود ببخشــید، اما ممکن اســت رفتاری غیر 
منتظره از جانب طرف مقابل تان ببینید. حتما رفتار 
آن هــا متعجب تان خواهد کرد، چون به هیچ وجه با چیزی که 
فکر می کردید جور درنمی آید. بدانید که در آغاز یک مســیر 
جدید هستید، پس بگذارید که هر چیزی مسیر طبیعی خودش 
را طی کند و از این که اوضاع با برنامه های شما هماهنگ نیست 

عصبانی نشوید.
     مهر : 

تصمیم دارید برای حفاظت از قلب تان تنها بمانید، 
اما این راهکار محتاطانه فقط باعث خواهد شد که 
از جمع فاصله بگیرید. اکنون ممکن است در روابط 
تان دچار مشکل شوید، به ویژه اگر طرف مقابل تان با شما راه 
نیاید. به جای این که از دیگران جدا بمانید، بهتر است سعی کنید 
دیدگاه شان را بفهمید. وقتی بتوانید همه چیز را از زاویه ی نگاه 
آن ها ببینید، بهتر می توانید به تفاهم برسید و همدیگر را دوست 

داشته باشید.
      آبان : 

دوست ندارید جنگ و دعوا راه بیندازید، فقط می 
خواهید به سرچشمه ی عصبانیت تان رجوع کنید و 
احساسات تان را پردازش کنید. وقتی متوجه شوید 
که چسبیدن به خاطرات و رویدادهای گذشته فقط باعث ناراحتی 
تان می شود، آن وقت ترغیب می شوید که از این وضعیت فاصله 
بگیرید. آینده ی روشنی در انتظار شماست، فقط باید جرات کافی 

پیدا کنید و به ندای قلب تان گوش کنید.
     آذر :  

اصال برای تان مهم نیست که چه قدر افکارتان غیر 
عادی هستند، فقط می خواهید فرصتی پیدا کنید تا 
آن ها را به کار ببندید. اما هدف اصلی شما موفقیت 
نیست، همین که بتوانید خالقیت تان را عرضه کنید برای تان حس 
خوشایندی است. اکنون تمایل دارید بدون این که به عواقب کار 

بیندیشید دست به کار شوید. 
      دی : 

اکنون همه چیز در حال تغییر اســت و شما هنوز 
آمادگی الزم را کسب نکرده اید. باید راهی پیدا کنید 
تا انرژی های اطراف تان را مدیریت کنید. بهتر است 
بدانید که نمی توانید چیزی را از مســیر طبیعی اش خارج کنید، 

پس هر پیشامدی را همان طور که هست بپذیرید. 
  بهمن : 

فکر می کنید که همه چیز تحت کنترل تان است، اما 
امروز چیزی پیش خواهد آمد که به موجب آن همه 
چیز را با دیدگاه دیگری نگاه خواهید کرد. به جای 
این که به برنامه ی شلوغ تان بچسبید، بهتر است بگذارید به هم 
بخورد و بعد از نو یک برنامه ی جدید ترتیب دهید. اکنون برای 

پیشگیری دیر شده، فقط باید برای تغییرات جدید آماده شوید.
اسفند : 

انگار برخالف میل باطنی تان با آینده روبرو شده اید. 
البته که دوست دارید پیشرفت کنید، اما انگار این قدر 
به موقعیت فعلی عادت کرده اید که دوســت ندارید 
آن را کنار بگذارید. چالش هایی که پیش روی شماست چندان 
مشکل ساز نیستند، بلکه مشکل اصلی برمی گردد به ترس شما 

از قدم گذاشتن به مرحله ی بعدی زندگی.
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 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:35:52 اذان صبح
05:59:20
11:14:24
16:28:04
16:45:20

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
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 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:52:00 اذان صبح
06:16:11
11:29:34
16:41:32
16:58:58

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:14:31 اذان صبح
06:39:05
06:39:05
1۷:02:38
1۷:20:10

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:04:41 اذان صبح
06:30:21
11:40:22
16:48:5۷
1۷:06:44

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب1۷:30:41 اذان مغرب اذان مغرب

7 اقتصادی

سخنگوی   // اقتصادی  گروه 
اقتصادی دولت با بیان اینکه 
از  در روزهای آینده در یکی 
استان های جنوبی کشور طرح 
آزمایشی کاالبرگ الکترونیک 
توضیحات  شــود،  می  اجرا 
اجرای  چگونگی  از  بیشتری 
این طرح در قالب »شبکه ملی 

اعتبارات )شما(« ارائه کرد. 
از همان ابتــدای اجرای طرح 
اصالح نظام یارانه ها و افزایش 
یارانه نقدی خانوارها صحبت 
از قطــع یارانه نقــدی و ارائه 
کاالبرگ الکترونیک مطرح بود.
اجــرای این طــرح در حالی 
مطرح اســت که مردم تمایل 
بیشــتری به دریافــت یارانه 
نقدی دارند. چندی قبل مسعود 
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه مســعود میرکاظمی 
دراین باره گفت: نظرات مردمی 
حاکی از آن اســت که  مردم 
بیشــتر ترجیح می دهند یارانه 
دریافت کنند تا کاالبرگ. وی 
افزود: قانون می گوید که یارانه 
اما  باشد،  به صورت کاالبرگ 
نظرســنجی های رسمی نشان 
می دهد که مــردم می خواهند 
در اســتفاده از آن آزاد باشند 
و یارانه را به کاالبرگ ترجیح 

می دهند.
وی دربــاره زمــان اجــرای 
کاالبــرگ و محل تامین منابع 
آن نیز گفت: باید توجه داشت 
که کاال برگ، کوپن نیست. قرار 
بر این اســت که با راه اندازی 
کاالبرگ، یارانــه برای خرید 
چنــد قلم کاال بــرای خانوار 
محدود شود و باید ساز و کار 
دقیقی برای اجرای آن تعریف 
شود و بانک ها در اجرای این 
ســاز وکار مشــارکت داشته 
باشــند. وی ادامــه داد: آنچه 
تعریف شده، این است که دیگر 
افراد  به حســاب  یارانه  مبلغ 
واریز نشود، بلکه هزینه خرید 
کاالهــا با اســتفاده کارت از 
سوی افراد به حساب فروشنده 
واریز شود و فراهم کردن این 
زیرساخت و روند زمان بر بوده  
است. با وجود ابهامات فراوان 
در این باره و زمان اجرای آن،  
ســخنگوی اقتصادی دولت و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
نزدیک بودن زمان اجرای این 

طرح خبر داد.
ســید احســان خاندوزی در 
نشســت خبری هفتگی خود 
افزود: در روزهــای آینده در 
یکــی از اســتان های جنوبی 
کشور طرح آزمایشی کاالبرگ 

الکترونیک اجرا می شود.
وی با بیان اینکه مسئله طرح 
مشکلی  الکترونیکی  کاالبرگ 
در تامیــن  مالی ندارد، تصریح 
کرد: بــا توجه بــه اینکه این 
یارانه را  نظام پرداخــت  امر، 
متاثر می کنــد، الزم بود دولت 
زیرســاخت  بودن  مطمئن  از 
و  کند  اطمینــان حاصل  فنی 
تغییرات در وزارت کار قدری 
تاخیر در بهره بــرداری پروژه 
انداخت  اما وعده داده شــد که 
پس از آنکه این طرح در یک 
استان به شکل آزمایشی پیاده 
شد، از ماه های آینده برای کل 
کشور انجام می شود. وی ادامه 
داد: این  طرح مشکلی ندارد و 
مشــکلی در تامین بودجه هم 
این  پیش بینی  نیست،  موجود 
اســت که دوره آزمایشی یک 
ماه بــه طول بیانجامد و بعد از 

استانها هم  برای سایر  یک ماه 
انجام شود.

ســخنگوی اقتصــادی دولت 
الزامات  گفت:  اجرای  شــیوه 
اجرایی طرح در قالب »شبکه 
به  اعتبارات)شــما(«  ملــی 
سرعت تکمیل شد و موضوع 
و ســناریوی اجرای طرح در 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

مطرح و به تایید رسید.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
اما اطالعات جدیدی از شیوه 

اجرای این طرح داده است.
وی گفــت: الزامــات اجرایی 
قالب »شــبکه ملی  طرح در 
سرعت  به  اعتبارات)شــما(« 
تکمیــل شــد و موضــوع و 
ســناریوی اجــرای طرح در 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

مطرح و به تایید رسید.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
تصریح کــرد: در حال حاضر 
طرح  اجرای  برای  مشــکلی 
وجود ندارد و عملیات اتصال 
فروشــگاهها در چهار صنف 
و  پروتئین  لبنیات،  خواروبار، 
فروشــگاه های زنجیره ای در 
سطح کشــور آغاز شده و به 

سرعت در حال انجام است.
خانــدوزی گفت: این طرح به 
صورت تدریجی و با توجه به 
پرداخت  شبکه  آمادگی  سطح 
و سایر معیارها با هدف توسعه 
استانها  در  دهستانها،  تا سطح 
و شهرســتانها اجــرا خواهد 
شــد و طی روزهــای آینده 
یکی  در  آزمایشــی  بصورت 
از  اســتان های جنوبی  کلید 
خواهد خورد. وی در توضیح 
بیشــتر چگونگی اجرای این 
طرح گفــت: در ایــن طرح، 
معادل یارانه نقدی هر خانوار، 
حدود یکماه زودتر روی کارت 
بانکی سرپرست خانوار اعتبار 
شارژ می شود و با این اعتبار، 
می تــوان از فروشــگاههای 
زنجیــره ای و برخی دیگر از 
فروشگاههای مشخص اقدام به 
خرید کاالهای اساسی کرد. هر 
میزان خریدی که از این محل 
یارانه  واریز  در  انجام شــود، 
نقدی بعدی، از مبلغ یارانه نقدی 

خانوار کسر خواهد شد.
در عین حال عضو هیئت رئیسه 
مجلس در توئیتی اعالم کرد و 
از تکمیل زیرساخت ها و لوازم 
فنی طرح کاالبرگ الکترونیکی 
در پــی پیگیــری رئیــس و 

هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
محســن دهنــوی در توئیتی 
با اشــاره به »طرح کاالبرگ 
ماه ها  نوشــت؛  الکترونیکی« 
است که مجلس، اجرای طرح 
کاال بــرگ را به دولت تکلیف 
کــرده و با پیگیــری قالیباف 
جلســه ای  رئیس مجلــس، 
برای بررســی فنی زیرساخت 
ســازمان  در  طــرح   ایــن 
برنامه وبودجــه برگزار کردیم. 
اکنون دیگر تمامی کارشناسان 
اذعــان دارند  تیم های فنی  و 
که زیرســاخت ها و لوازم فنی 
طرح تکمیل شــده است. این 
طرح، هفته های آینده در استان 
آزمایشی  به صورت  هرمزگان 
اجرا خواهد شــد. برای ما در 
مجلس مهم اســت که یارانه 
اعطایی به مردم در طول زمان 
و بر اثر تورم، ناچیز نشــود، 
البته حق هر شخص است که 
بین دریافــت نقدی یا کاالیی 

یارانه ها انتخاب کند.

اعالم جزئیات 
روش جدید پرداخت یارانه

فروش نفت به اشخاص 
در کشور فساد را قانونی 
می کند؟

 رد پای رانت 
در فروش 
خصوصی 
نفت

گروه اقتصادی // معــاون روابط کار وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شورای 
عالی حفاظت فنــی وزارتخانه تعاون و با 
کمک دیگر دســتگاه ها تالش کرده ایم تا 
فهرست  در  دریانوردی  ثبت شغل  مطالبه 
مشاغل ســخت و زیان آور، به سرانجام 

برسد. 
علی حســین رعیتی فرد، معاون روابط کار 
وزیر، تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه 
بازدید از کشتی نفتکش ایرانی »هپینس« در 
عسلویه،  نشستی صمیمی  با پرسنل کشتی 

نفتکش  برگزار کرد.
  رعیتی فرد در این نشســت پس از شنیدن 
دغدغه هــای دریانــوردان ایــن نفتکش، 
 مطالبات و خواسته  های دریانوردان را شنید 
که که طوالنی بودن مــدت زمان کار روی 
دریا و لزوم تعیین زمــان کوتاه تر برای هر 
فرد، تعیین شغل دریانوردی به عنوان مشاغل 
سخت و زیان آور، ارائه تسهیالت و همچنین 
ارائه پوشــش  های مشاوره ای برای خانواده 
دریانوردان از جمله مطالبات دریانوردان در 

این نشست بود.
معاون وزیر، تعــاون،کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکــه به تازگی نشســت هایی با 
مجموعه های مختلف کار و تولید داشــتیم، 
گفت:  دیدار با کارکنان و دریانوردان یکی از 
کشتی های نفتکش در جنوب ایران نیز پیرو 

و در راستای این نشست ها انجام شده است.
وی اظهــار کرد: قــرارداد کار دریانوردان 
یکی از دغدغه هایی بود که امســال تالش 
کردیم  برای حمایت از این قشر سختکوش 
به انجام برســد، شاید ما نتوانیم سختی کار 
دریانــوردی را در این چند ســاعت درک 
کنیم اما حضور ما در اینجا بهانه ای بود تا از 
نزدیک قدردان زحمات دریانوردان مجاهد 
و تالشگر نفتکش باشیم و با توان عملیاتی 
آنها آشنا شویم. رعیتی فرد ادامه داد: هدف 
ما از این ســفر، شنیدن مشکالت و دغدغه 
دریانوردان و رفع دغدغه های آنان در حد 
توان است زیرا دریانوردان و کارکنان شرکت 
ملی نفتکش ایران در جنگ اقتصادی، تالش 

ویژه ای را انجام می دهند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور، اخیرا کمیته ای 

تشکیل داده است تا برای شغل هایی که جنبه 
مستمر دارند، قرارداد دائم تدوین شود که باید 
یک سری اصالحات روی آن صورت گیرد 
و در این ارتباط پیگیر هســتیم تا به زودی 

این اصالحات را از دولت به مجلس ببریم.
معاون وزیر، تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: در اوایل امسال، اولین نوع قرارداد کار 
دریانوردی را تدویــن کردیم و دغدغه ای 
که دریانوردان داشــتند بــرای نوع قرارداد 
را با کمک تشــکل های مربــوط به حوزه 

دریانوردی به نتیجه رساندیم.
وی اظهــار داشــت: دغدغه ثبت شــغل 
دریانوردی در حوزه مشــاغل ســخت و 
زیــان آور باتوجه به جبــران ناپذیر بودن 
خسارت ها و دشواری  های این شغل، مطالبه 
به حقی است و ما در شورای عالی حفاظت 

فنی و با کمک دیگر دستگاه ها تالش کردیم 
تا این مطالبه به سرانجام برسد.

معــاون وزیر تعــاون،کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرد: باتوجه بــه مصوبات قانونی در 
حوزه ارائه تسهیالت به دریانوردان، پیگیری 
خواهیم کرد تا شــرکت ملی نفتکش ایران 
تسهیالت الزم را در اختیار دریانوردان قرار 

دهد.
راه اندازی رشــته  برای  برنامه ریزی   *

روانشناسی دریانوردی
 در این دیدار، مدیر توســعه منابع انســانی 
شرکت ملی نفتکش ایران نیز در این نشست 
با اشاره به اینکه دریانوردی از پرخطرترین 
مشاغل است، بیان داشت: خطرات این شغل، 
دریانوردان را مجبور می کند تا تمام نکات 

پزشکی و امدادی را فرا بگیرند.
مجتبی دزفولی نسب اعالم کرد: دریانوردان و 
دیگر کارکنان شاغل در این حوزه، در طول 
سال، حدود هشت ماه را روی دریا در حال 
خدمت هستند و این موضوع، شرایط را برای 

خانواده دریانوردان بسیار دشوار می کند.
وی تصریح کرد: درحال تالش هستیم تا از 
طریق درگاه ها و بسترهای مجازی و حتی 
به صورت حضوری، جلسات روانشناسی را 
برای خانواده دریانوردان پی ریزی و برگزار 
کنیم از ســوی دیگر پیگیر هستیم که رشته 

روانشناسی دریانوردی نیز راه اندازی شود.

معاون وزیر کار خبر داد

ثبت دریانوردی در فهرست مشاغل سخت

نهضت ملی مسکن متری چند ساخته می شود؟
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هرمزگان  دادگســتری  کل  رییس  گزارش//  گروه 
در نشســت خبری که تابستان سال جاری داشت، 
در بخشــی از گفتگویش با خبرنگاران به وضعیت 
قاچاق سوخت واثرات زیان بارش بر اقتصاد کشور و 
همچنین درآمدهای وسوسه انگیز این بخش پرداخت 
که حتی باعث شده است برخی از دانش آموزان در 
بعضی مناطق استان، تحصیل شان را رها کنند و به 
سمت این شغل کاذب بروند. ایشان نسبت به قاچاق 
سوخت به عنوان زنگ خطر جدی در جامعه هشدار 
داد و انتظار می رفت دســتگاه های متولی اقدامات 
پیشگیرانه را در این حوزه انجام دهند که اقدامات 

تاکنون محسوس نیست. 
 آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای 

شاید بتوان گفت که مهمترین دلیل ترک تحصیلی دانش 
آمــوزان به مبحث اقتصادی به گونه های مختلف گره 
خورده است. هرمزگان علی رغم داشتن صنایع، معادن 
و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک، گمرکات، بنادر 
و....، اما با نهایت تاسف همچنان مقام نخست بیکاری 
را هم در کشــور دارد که ایــن تناقض جای تعجب و 
تامل دارد. صنایع فعال در اســتان به بهانه نبود نیروی 
انســانی ماهر مورد نیاز در استان، نیروی انسانی شان 
را در این ســال ها از خارج از اســتان تامین کرده اند 
ومدیران غیربومی و پروازی صنایع دغدغه اشــتغال 
بومیان را نداشتند و این دغدغه هنوز هم وجود ندارد. 
از آن طرف انتظار مــی رفت اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اقدام به آموزش و تربیت نیروی انسانی 
مورد نیاز اســتان در حوزه هــای مختلف و از جمله 
صنایع کند که نه تنها این اقدام بخوبی صورت نگرفت 
که حتی در سال های اخیر بجای افزایش مراکز دولتی 
آموزش فنی وحرفه ای، همان تعداد معدود کارگاه ها و 
مراکز دولتی که آموزش ها را رایگان برگزار می کردند، 
به بخش خصوصی واگذار کردنــد واین روند باتاکید 
مســئوالن اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در 

حال حاضر نیز تداوم دارد و موجب می شــود بدلیل 
هزینه باالی آموزشــگاه های آزاد، بسیاری از جوانان 
بیکار نتوانند از آموزش های مهارتی بهره مند شده وبه 
سمت مشــاغل کاذب می روند که در ماه های گذشته 
سلسله گزارش هایی در این حوزه منتشر شد و حتی 
نماینده ولی فقیه در اســتان نیز از این روند وعملکرد 
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در خطبه های 
نماز جمعه تابســتان انتقادات شــدیدی داشت که در 
رسانه ها نیز بازتاب زیادی داشت، اما متاسفانه سازمان 
فنی وحرفه ای کشور و وزارتخانه مربوطه همچنان در 

این حوزه تصمیم مناسبی را نگرفتند و مدیرکل بومی 
توانمند را جایگزین سرپرست غیربومی فعلی نکرده اند 
که انتظار می رفت وزیر کار جدید سیاســت مناسب 
تری را در حوزه اشــتغال آفرینی و مهارت آموزی در 
استان ها و بخصوص هرمزگان داشته باشند که تاکنون 
این مهم محقق نشده است و به همین دلیل شاهد افزایش 
بیکاری در اســتان و ناامیدی از یافتن شغل مناسب و 
ترک تحصیلی دانش آموزان و رفتن به سمت مشاغل 
کاذب هســتیم. از طرفی دیگر برخی خانواده ها توان 
پرداخت هزینه های ســنگین تحصیــل را با توجه به 
بیکاری شان ویا نداشتن شغل مناسب و پردرآمد ندارند 
که اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در این حوزه نقش 

مهم وراهبردی دارد. 
بطور حتم اگر در مناطق شــهری و روستایی آموزش 
های فنی وحرفه ای رایــگان در مراکز وکارگاه های 
دولتی و متناســب با نیاز استان و بنگاه های اقتصادی 
برگزار و نوجوانان و جوانان به فراگیری آموزش های 
فنی وحرفه ای تشویق می شدند، درحال حاضر و در 
این سال ها جوانان زیادی در صنایع مشغول بکار بودند 
ویا برای خودشان اشتغالزایی و کارآفرینی کرده بودند 
و به سمت مشاغل کاذب نمی رفتند و در آتش قاچاق 
سوخت نمی سوختند ودانش آموزان هم ادامه تحصیل 
می دادند و در موقعیت ســنی مناسب از آموزش های 
فنی وحرفه ای نیز در مراکز دولتی استفاده می کردند. 

متاســفانه اداره کل آموزش فنــی وحرفه ای تاکنون 
هیچگاه مدیرکل بومی را در راس نداشته است و سپردن 
کشــتی مهارت آموزی استان در دریای مواج بیکاری 
اســتان به مدیران غیربومی فاقد تجربه کافی والزم و 
دلســوزی و تعهد که این مدیران حتی با دغدغه های 
مردم استان در حوزه اشــتغال آشنایی نداشتند و این 
وضعیت منجر به افزایش نرخ بیکاری در استان شد  و 
به همین دلیل بجای افزایش تعداد مراکز دولتی فنی و 
حرفه ای در این استان محروم با باالترین نرخ بیکاری 
در کشور، مسئوالن آموزش فنی وحرفه ای استان اقدام 
به واگذاری مراکز و کارگاه های دولتی فنی وحرفه ای 
کردند که اگر این اقدام برعکس می بود و تعداد مراکز 
آموزش مهارتی دولتی در تمام مناطق اســتان افزایش 
می یافت و نوجوانان و جوانان ترغیب به مهارت آموزی 
می شــدند و در بنگاه های اقتصادی جذب می شدند 
ودرآمد مناسبی داشتند، بطور حتم شاهد افزایش ترک 
تحصیلی دانش آموزان و رفتن آنها و دیگر اقشــار  به 
سمت مشاغل کاذب و قاچاق نبودیم و رشد آسیب های 

اجتماعی را در استان شاهد نبودیم. 
از طرفی دیگر مشکالت اقتصادی خانواده ها وافزایش 
هزینــه های تحصیل باعث شــده اســت که برخی 
خانواده ها بخصوص در مناطق روســتایی و محالت 
حاشیه ای شــهرها وجزایر نتوانند لباس، کیف وکفش 
و نوشت افزار و... چند فرزند دانش آموزشان را تامین 
کنند)بیشتر خانواده ها در این مناطق چند فرزند دانش 
آموز دارند و هزینه های تحصیل شان افزایش می باید( 
و به همین دلیل برخی از این دانش آموزان اقدام به ترک 
تحصیلی نموده و یا اینکه همزمان به انجام کار به عنوان 
مثال در زمین کشاورزی و.... هم اقدام نموده تا به لحاظ 
اقتصادی به خانواده و خودشان کمک کنند که برخی از 
این دانش آموزان، بدلیل اینکه والدین شــان بیمار ویا 
بیکار  بوده ویا درآمد مناســبی نداشته، مجبور به کار 
بوده و برخی هم مجبور به ترک تحصیلی می شوند که 

متولیان مربوطه بایستی دغدغه های این خانواده ها و 
دانش آمــوزان را برطرف نمایند و از طرفی دیگر اگر 
دانش آموز یا خانواده های شان از این مشکالت شان 
به رسانه ها گفتند، مورد بی مهری قرار نگیرند و بایستی 
برخوردها بگونه ای باشــد که دانش آموزان به سمت 

مدرسه و تحصیل جذب شوند و دافعه از بین برود. 
  صنایع یاریگر آموزش و پرورش باشند

نکته دیگر این اســت که آموزش و پرورش به تنهایی 
نمــی تواند از دانش آموزان بــی بضاعت برای تامین 
لباس، کیف وکفش و نوشــت افزار و.... حمایت داشته 
باشد وبا توجه به تعداد زیاد این دانش آموزان، ضرورت 
داردصنایع، خیرین، دستگاه های حمایتی و انقالبی و 
بنگاه های اقتصادی فعال در اســتان در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی شان یاریگر این دانش آموزان 
باشــند تا هیچ دانش آموزی بدلیل فقر و تنگدســتی 
مجبور به ترک تحصیل نشود که شعله های آتش ترک 
تحصیلی و آسیب های اجتماعی ترک تحصیلی دانش 
آموزان، دامن همه را خواهد گرفت و هیچ شــخصی 

مصون نخواهد ماند. 

البته کمبود مدرســه و فرســوده و غیراستاندارد بودن 
برخی مدارس و دوری راه و مشکل سرویس مدارس 
بخصوص در مناطق صعب العبور استان، کمبود مدارس 
شبانه روزی در برخی مناطق و مشکالت این مدارس 
و... نیز در ترک تحصیلی دانش آموزان بی تاثیر نیست 
که در این حوزه نیز ضرورت دارد صنایع و خیرین و... 
به یاری متولیان آموزش اســتان بشتابند. همانطور که 
رئیس کل دادگستری هرمزگان دغدغه ترک تحصیلی 
دانش آموزان را داشته وبارها در جلسات مختلف نیز 
به این موضوع تاکید داشتند، همه دستگاه های متولی 
بایستی بگونه ای اقدام کنند که حتی یک دانش آموز از 
تحصیل باز نماند و خط قرمز آموزش وپرورش و حتی 

سایر دستگاه ها ،ترک تحصیل دانش آموزان باشد.
مدیران و معلمان مدارس هم بایستی بیشتر پیگیر ترک 
تحصیلی دانش آموزان و یــا نیازهای دانش آموزان 
در حال تحصیــل بوده و به ادارات آموزش و پرورش 
منعکس نموده و اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
نیز این دغدغه ها را به وزارتخانه مربوطه و مسئوالن 
ارشد استان منعکس نموده و استاندار و دستگاه های 
نظارتی و... نیز بایســتی تدابیری بیندیشند تا از یک 
طرف اقدامات پیشــگیرانه و از طرفی دیگر اقدامات 
درمانگر برای ترک تحصیلی دانش آموزان و یا تحصیل 
با مشقت و سختی دانش آموزان در مناطق روستایی، 
حاشیه ای و جزیره نشین صورت پذیرد. بایستی همه 
مسئوالن  دغدغه داشته باشند تا حتی یک دانش آموز 

هم ترک تحصیل نکند.

  رییس کل دادگســتری هرمزگان: پیگیر وضعیت 
بازماندگان از تحصیل هستیم

رییس کل دادگســتری اســتان هرمزگان با اشاره به 
اینکه ترک تحصیل و اشــتغال به مشاغل کاذب، یکی 
از مهم ترین عوامل افزایش آسیب های اجتماعی است، 
تاکید کرد: شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگشت 
آن ها به مدرسه از مهم ترین خواسته های دستگاه قضایی 

است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری 
هرمزگان، مجتبی قهرمانی در تیرماه ســال جاری در 
دیدار  محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش استان 
هرمزگان و اعضای شــورای معاونین این اداره کل با 
وی با اشــاره به لزوم توجه به موضوع بازماندگان از 
تحصیل در استان افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، 
شناســایی و هدایت تحصیلی این افراد برای بازگشت 
به مدرســه باید به صورت جدی از سوی آموزش و 
پــرورش مورد پیگیری قرار گیرد. وی بیان داشــت: 

ترک تحصیل و اشتغال به مشاغل کاذب چون قاچاق 
سوخت و قاچاق کاال یکی از مهم ترین عوامل افزایش 
آسیب های اجتماعی است. رییس کل دادگستری استان 
هرمزگان اظهارداشت: حوزه فعالیت دستگاه قضایی با 
آموزش و پرورش ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد و 
هرچه در عرصه تعلیم و تربیت موفق باشیم، آسیب های 
اجتماعی و جرایم کمتری خواهیم داشت. قهرمانی ادامه 
داد: به هر میزان آموزش و پــرورش در اهداف خود 
موفق باشد، دستگاه قضایی هم از مزایای آن بهره مند 
می شــود. وی با اشــاره به وظیفه آموزش و پرورش 
در خصوص روشــنگری پیرامون عواقب و خسارات 
ناشی از وقوع تخلفات و جرایم برای دانش آموزان و 
خانواده های آن ها، آمادگی دستگاه قضایی استان را در 
خصوص گسترش سطح همکاری ها در حوزه مسائل 

پیشگیرانه اعالم کرد. قهرمانی با اشاره به تفاهم نامه ها 
بین آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری استان، بر ضرورت پیگیری 

برنامه های مدون به صورت عملیاتی تأکید کرد.
این مقام قضایی همچنین اظهارداشت: به منظور استفاده 
از خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس، تدابیری 
اتخاذ شده است که آموزش و پرورش نیز به عنوان نهاد 
پذیرنده از برخی خدمات مرتبط با حوزه فعالیت خود 

بهره مند شود.
  رییس کل دادگســتری هرمزگان با اشــاره به ورود 
دستگاه قضایی اســتان به موضوع عمل به مسوولیت 
های اجتماعی شرکت های بزرگ، یکی از شاخصه های 
مســوولیت اجتماعی را موضوع آموزش و پرورش و 
تعلیم و تربیت عنوان نمود و خاطرنشــان کرد: صنایع 
و بنگاه های اقتصادی مســتقر در استان می توانند در 
حوزه تجهیز اماکن آموزشی به امکانات مورد نیاز دانش 

آموزان با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند.

خط قرمز ترک تحصیل دانش آموزان؛ دغدغه رئیس کل دادگستری 
همه دستگاه های متولی بایستی بگونه ای اقدام کنند که حتی یک دانش آموز از تحصیل باز نماند

         علی زارعی/ دریا
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اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
هرمزگان با اشــاره بــه اینکه ترک 
تحصیل و اشتغال به مشاغل کاذب، 
یکی از مهم تریــن عوامل افزایش 
تاکید  آســیب های اجتماعی است، 
از  بازمانــدگان  شناســایی  کــرد: 
تحصیل و بازگشت آن ها به مدرسه 
از مهم ترین خواســته های دستگاه 

قضایی است

,,
مشــکالت اقتصــادی خانــواده هــا 
وافزایش هزینه های تحصیل باعث 
شــده اســت که برخــی خانواده ها 
بخصــوص در مناطــق روســتایی و 
محالت حاشــیه ای شــهرها وجزایر 
نتواننــد لبــاس، کیــف وکفــش و 
نوشــت افــزار و... چنــد فرزنــد 
دانش آموزشــان را تامیــن کنند و 

برخی ترک تحصیل می کنند

,,

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان با بیــان اینکه عدم آگاهی 
نسبت به مسائل حقوقی، ریشه بسیاری 
از جرایم و آسیب های اجتماعی است، 
بســیجی«  »حقوق یاران  طرح  گفت: 
می تواند نقــش مؤثری در ارتقا دانش 

حقوقی جامعه داشته باشد.
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ نشســت 
هیئت اندیشــه ورز شورای عالی بسیج 
حقوقدانان اســتان هرمزگان به ریاست 
رئیس کل دادگستری استان و با حضور 
بســیج حقوقدانان و جمعی  مســئول 
از قضــات و حقوقدانان بســیجی در 

بندرعباس برگزار شد.
رئیس کل دادگســتری هرمزگان در این 
نشســت اظهار داشــت: در هیئت های 
اندیشه ورز باید تفکرات مختلف در کنار 
هم قرار بگیرنــد تا بحث و تبادل نظر به 
نتایج مطلوبی منجر شــود و اگر در این 
هیئت ها افراد با اندیشــه های همگون 

کنار هم قرار بگیرند، خروجی مطلوبی را 
نخواهد داشت.

مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: اگر بتوانیم 
در هیئت های اندیشه ورز، ذهنیت افراد 
تصمیم گیر و تصمیم ساز را جهت مناسبی  

بدهیم دستاورد بزرگی خواهد بود.
وی یکی از مسائل مورد تأکید در هیئت 
های اندیشه ورز را جهت دهی و سوق 
دادن اندیشــه ها و ذهن ها به ســمت 
حمایت از تولید عنوان کرد و یادآور شد: 
دادگستری اســتان هرمزگان با ورود به 
حوزه مسئولیت اجتماعی گام های مهمی 
را در این خصوص برداشته و طی سالیان 
متمادی اقدامــات مختلفی را به مرحله 

اجرا درآورده است.
قهرمانی با اشاره به ورود دستگاه قضایی 
به حل مشکالت موجود در مسیر توسعه 
و تکمیل طرح پاالیشگاه نفت آفتاب به 
عنوان پنجمین پاالیشــگاه تولید روغن 
پایه کشــور، گفت: با تدابیر ریاست قوه 
قضاییه برای رفع موانع ایجاد شده پس از 
پیگیری های دستگاه قضایی در یک سال 
و نیم اخیر، برای حدود 5۰۰ نفر اشتغال 
زایی شــده است که درصد قابل توجهی 
از آنها از نیروهای بومی استان هرمزگان 

می باشند.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
در ادامــه افزود: 16 هکتــار زمین در 
بندرعباس برای اجرای طرح درختکاری 
توســط شــرکت پاالیش نفت آفتاب 
اختصاص یافته است و پاالیشگاه نفت 

آفتاب با اجرای این طرح، بوســتانی را 
تحت عنوان بوستان مسئولیت اجتماعی 
شــرکت های بزرگ ایجاد کرده است تا 
این موضوع در سطح کشور نهادینه شود.

وی همچنین با بیان اینکه بســیاری از 
درختان این بوســتان،  نهــال مثمر می 
باشــند، تصریح کرد: عواید این درختان 
به انجمن حمایــت از زندانیان تعلق می 
گیرد و در واقع دادگســتری هرمزگان با 
حمایت از این شرکت تولیدی، زنجیره ای 
از اقدامــات اثربخش را در حوزه تولید، 
حفاظت از محیط زیست، احیای حقوق 
عامه و حمایت از زندانیان عملیاتی نموده 
است.وی با بیان این که دستگاه قضایی، 
حمایــت از تولید و اشــتغال واقعی را 
پیگیری می کند، خاطرنشان کرد: باید با 
تشدید نظارت ها فضای کسب و کار را 
سالم کنیم تا از سودجویی افرادی که به 
بهانه ایجاد اشتغال در صدد زمین خواری 
و مسائلی از این قبیل هستند جلوگیری 
شود.قهرمانی همچنین با اشاره به اینکه 
اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی 
رســالت های چند وجهــی دارد گفت: 
صدور ســند تــک برگ بــرای مالک 
زمین، حاکمیت، قــوه قضاییه و عموم 
مردم منافع زیادی بــه همراه دارد که از 
جمله آنها می توان بــه افزایش ارزش 
افزوده اراضــی، جلوگیری از تعرض به 
محدوده آنها، کاهش پرونده های قضایی 
مرتبط با این حوزه و احیای حقوق عامه 
اشاره نمود. رئیس کل دادگستری استان 

هرمزگان با اشــاره به اینکه حمایت از 
قاچاق ســوخت، خیانت به مردم استان 
است، گفت: درگذشــته عده ای با انتقاد 
از دستگاه های متولی مقابله با قاچاق به 
ویژه قاچاق سوخت، این موضوع را به 
معیشت و ارتزاق مردم وصل و از قاچاق 

دفاع می کردند.
این مقام قضایــی تصریح کرد: این افراد 
با این نگرش، بدتریــن ظلم را در حق 
مردم هرمزگان روا داشتند، چرا عده ای 
مردم بی گناه اســتان بدون داشتن تأمین 
اجتماعی و کرامت باید با سوختن و کشته 
شــدن در تصادفات خودروهای قاچاق 

سوخت ارتزاق کنند. 
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عدم 
آگاهی نســبت به مسائل حقوقی، ریشه 
بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی 
است، گفت: طرح »حقوق یاران جهادی« 
می تواند نقش مؤثــری در ارتقا دانش 

حقوقی جامعه داشته باشد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توســعه و 
تقویت طرح حقوق یاران جهادی از سوی 
سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان، 
خاطرنشان کرد: در سطح استان مناطق 
محرومی داریم که اهالی آنها با مشکالت 
حقوقی مختلفــی مواجه اند و ضرورت 
دارد با حضــور »حقوق یاران جهادی« 
در ایــن مناطق و ارائه مشــاوره برای 
حل مســائل و مشکالت حقوقی مردم، 

اقداماتی جدی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان:
عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی ریشه بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی است

گروه خبر //  وزیر آموزش و پرورش گفت: تالش 
شده متناســب با تورم جهانی و داخلی حقوق 
معلمان افزایش یابد تا فشارهای اقتصادی بر این 

قشر کمتر شود. 
یوسف نوری در آیین عطرافشانی گلزار شهدای 
بوشــهر اظهار کرد: در ســفرهای استانی دولت 
ســیزدهم عالوه بر اعتبارات این وزارتخانه 21 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های 
آموزش و پرورش اختصاص یافته اســت. وی 
با اشــاره به طرح رتبه بندی معلمان اضافه کرد: 
تالش شده متناسب با تورم جهانی و داخلی حقوق 
معلمان افزایش یابد تا فشارهای اقتصادی بر این 

قشر کمتر شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به توطئه های 
دشمن علیه نظام اسالمی بیان کرد: از اول انقالب 
تاکنون کشــور ایران تحت تاثیــر بیش از 5۰۰ 
تحریم دشــمن بوده است، اما با این وجود با عزم 
و اراده این ملت و رهبری های رهبر معظم انقالب، 
جوانان این سرزمین توانستند گام های سنگینی در 
بخش خودکفایی و اســتقالل بردارند که ساخت 
زیردریایــی ها و ناوها و موارد دیگر نمونه ای از 

این خودباوری است.
نوری با اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی دارای 
1۰۰ رتبه برتر جهانی ماننــد نانو، انرژی صلح 
آمیز هســته ای، سدسازی، ســلول های بنیادی 
است، تصریح کرد: ساخت فازهای مختلف پارس 
جنوبی به همت متخصصان و مهندســان ایرانی 
نمونه ای از اقتدار و پیشــرفت جمهوری اسالمی 
اســت. وی اظهار کرد: در44 سال گذشته در هر 
زمینه ای افتخاری کسب کردیم، دشمن بالفاصله 
برای متوقف کردن ما مانعی ایجاد کرده و در زمان 
حال در مقابل عــزم و اراده ملت ایران، توطئه و 
سنگ اندازی دشــمنان بیش از گذشته است، اما 
پیشرفت های نظام جمهوری اسالمی در بخش های 
های مختلف نشــان از ایستادگی مردم در مقابل 
آنها است. عضو دولت سیزدهم با بیان اینکه نظام 
آموزشی ایران تا سال 139۰ وارداتی بود و پیاده 
نظام دشمن در این سیستم فعالیت داشتند، گفت: 
با تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
بالفاصله دشمن ســند 2۰3۰ را در سال 1392 
مطرح کرد و در شرایطی که هنوز هیچ کاری برای 
اجرای سند تحول آموزش و پرورش انجام نشده 

بود، سند 2۰3۰ که سندی الئیک بود در کشور به 
تصویب رسید و بر اجرای آن تاکید کردند. نوری 
اضافه کرد: دشمن همواره در مقابل هر گونه جهاد 
علمی صورت گرفته در کشور ایران که نتیجه آن 
ظلم ستیزی و استقرار عدالت است، ایستاده و برای 

متوقف کردن آن برنامه دارد.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در این شرایط 
باید تالش کرد تا دانش آموزان با واقعیت ها آشنا 
شوند و دشمنی ها را ببینند و بشناسند. وی گفت: 
دشــمن می خواهد رویشی که به نام دین قد علم 
کرده اســت را در مقابل جریان های انسان محور 
مانند اومانیــزم و جریان های بی دینی قرار دهند 
و در تالش هستند تا نور و پرتوافکنی این انقالب 

خاموش شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود یک 
چهارم از 2 هزار و 2۰۰ شــهید اســتان بوشهر، 
دانش آموز و معلم هســتند، گفت: در مقابل شهدا 
مسئولیت داریم و باید در مسیر امام، رهبری، شهدا 

و انقالب حرکت کنیم.
نوری ادامه داد: در سال 59 در حالی که برخی از 
گروه های انحرافی مانند اقلیت و اکثریت به دنبال 
اغفال جوانان بودند، جنگ تحمیلی شروع شد و 
محاسبات آن ها به گونه ای بود که تصور می کردند 

کار جمهوری اسالمی تمام شده است.
وی عنــوان کرد: دشــمن در محاســبات خود 
متوجه نبود که در تاریخ بوشــهر، سابقه شکست 
انگلیســی و پرتغالی های متجاوز از سوی مردم 
انجام شده است. وزیر آموزش و پرورش یادآور 
شد: دالوری و شجاعت شهیدان بزرگی همچون 
شــهید نادر مهدوی از دیگر نکته هایی بود که در 

محاسبات دشمن لحاظ نشده بود.

وزیر آموزش و پرورش:

حقوق معلمان متناسب با تورم افزایش می یابد

گروه خبر//  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با 
اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در بحث افزایش روابط 
تجاری با کشــورهای همسایه، گفت: در همین راستا 
تقویت اقتصاد دریامحور با جدیت در دستور کار است. 
علی اکبر صفایی در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نگاه دولت به مباحث 
حوزه دریایی و بندری در راســتای اقتصاد دریامحور 
برای این است که ظرفیت های مناسب در حوزه دریایی 

در راســتای تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی با 
کشورهای همسایه فراهم شود و این، در ابعاد بین المللی 

بوده و با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی ادامــه داد: نــگاه مردمی دولت بــه طرح هایی که 
می تواند اقتصاد محلی، اقتصاد شهرهای ساحلی و حتی 
اقتصاد برخی از اســتان هایی که پســکرانه استان های 
ساحلی هســتند را فراهم کند نیز در دست اجرا است و 
برای بنادر کوچک تا دهه فجر امســال خبرهایی خوبی 

خواهیم داشت. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در 
خصوص استقرار نیروهای کارآمد و متخصص در بنادر 
شرق اســتان هرمزگان نیز گفت: ظرفیت هایی جدیدی 
که در دولت ســیزدهم چه در حوزه دریا و بندری ایجاد 
می شــود، تحوالت بزرگی ایجاد خواهد کرد. به گزارش 
ایرنا، صفایی با بیان اینکه در حوزه بنادر مســافری نیز 
پروژه هایی شروع شده و 9 فروند اسکله  جدید در بنادر 
مسافری ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: سازمان بنادر 
این آمادگی را دارد که با دســتور رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشور نیروهای متخصص بومی در صنعت 

حمل و نقل دریایی جذب کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:
تقویت اقتصاد دریامحور در دستور کار دولت است


