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استاندارهرمزگان در شورای آموزش و پرورش تاکید کرد 
تاسیس ۳۱ هنرستان جوارکارگاهی 

در برنامه چهارساله استان  

شورای شهر
 شورایی برای شهروندان باشد 

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان :
 ایجاد کنسولگری نقطه عطفی در گسترش 

مراودات تجاری هرمزگان با چین است
معاون تکنولوژی و توسعه فوالد هرمزگان :

 فوالد هرمزگان
 به دنبال تحول دیجیتال است

قرارگاه خاتم االنبیاء
 پل خلیج فارس را می سازد
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گروه خبر //مدیر کل راه وشهرسازی می گوید: رشد عملکرد ساالنه بخش های دریایی ریلی، 
هوایی و جاده استان مشهود و قابل تایید است . 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس کمالی با اشــاره به تحریم های ظالمانه گفت: در حوزه جاده ای 
حمل و نقل کاال و تعداد بارنامه هایی که صادر شده ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 

را  نشان می دهد.
   وی افــزود: افزایش ۱۶ درصدی تناژ حمل و نقــل، ۹ درصدی حوزه ترانزیت و همچنین حوزه 

 تردد ۱۳ درصد و در تمامی بخش حمل و نقل جاده ای میانگین باالی ۱۰ درصد رشــد محقق شده 
است.

  کمالی در آیین تجلیل از فعاالن حوزه حمل و نقل به مناســبت روز حمل و نقل و رانندگان و روز 
راهدار افزود: حوزه ریلی هم بخش مســافری رشد  ۷۳ درصدی و بارگیری ۱۴ درصد افزایش را 
شاهد بوده است.و در بخش هوایی هم تعداد مسافر ۱۴ درصد و میزان بار افزایش حدود ۳ درصد با 

تالش کارکنان حوزه ریلی و هوایی محقق شده است .

رشد عملکرد در حوزه های مرتبط به راه و شهرسازی در هرمزگان 

گروه خبــر // مدیرکل نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
گفت: هــم اکنون تعداد ۶ مدرســه 
جایگزین کانکس در قالب ۱۱ کالس 
درس در این اســتان درحال ساخت 

است . 
سیدفخرالدین هاشمی افزود: این فضاهای 
آموزشــی در قالب طرح شهید پناهی با 
همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام 
سجاد)ع( هرمزگان و مشارکت خیران با 
اعتباری افزون بر پنــج میلیارد ریال و 

می شود. مترمربع ساخته  زیربنای ۴۳۲ 
وی بیان داشت: در استان هرمزگان تنها 
۱۳ مدرســه کانکسی مستقل باالی ۱۰ 
دانش آموز وجــود دارد که تقریبا یک 
درصد سهم کشور را به خود اختصاص 
داده است.مدیرکل نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس هرمزگان اظهارداشــت: 
امیدواریم این فضاهای آموزشی که ۲۵۰ 
میلیارد ریال برای اجرای آن درنظرگرفته 
شده است، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ در 
قالب طرح شهید دانش آموز رضا پناهی 

گفت:  برســد.وی  کامل  بهره برداری  به 
با حذف این تعداد مدرســه کانکسی و 
جایگزینی آن بــه محیط ایمن، بیش از 
۶۷۵ دانش آموز مهر ۱۴۰۲ در شهرهای 
میناب، حاجی آباد، بشــاگرد و جاسک 
بهره مند  از فضای آموزشی اســتاندارد 

می شوند.
  هاشــمی ابرازداشــت: امیدواریــم با 
اجرای طرح شــهید پناهی بتوانیم بحث 
 مدارس کانکسی مســتقلی که جمعیت 
دانش آموزی پایدار دارند، را با ساخت 

مدارس ایمن به سرانجام برسانیم.
  بــه گزارش ایرنا ؛ طرح شــهید دانش 
 آموز »رضا پناهی« به منظور ساماندهی 
مدارس سنگی و کانکسی مستقل باالی 
۱۰ دانش  آموز در کشور به همت خیران، 
بسیجیان و جهادگران از ۲۸ تیرماه آغاز 
شــده و در قالب آن ساماندهی یکهزار 
و ۱۲۶ مدرســه ســنگی و کانکسی با 
جمعیت باالی۱۰ دانش آموز در کشور 
در دســتورکار سازمان توسعه، تجهیز و 

نوسازی مدارس قرار گرفته است .

گروه خبر // رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی هرمزگان گفت: افتتاح کنسولگری چین 
در استان هرمزگان به عنوان دروازه طالیی اقتصاد 
کشــور نقطه عطفی در گســترش مراودات تجاری 

استان با این کشور است . 
   محمدرضا صفا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال 
حاضر شــاهد رشد ۶۷ درصدی صادرات به کشور چین 
هستیم و افتتاح این کنسولگری به درک متقابل و عمیق تری 
میان دو کشور می انجامد.وی افزود: افزایش تعامالت بین 

استان هرمزگان و چین و به دنبال آن تسهیل فرآیند های 
صدور ویزا و اعطای امتیازات خاص به تجار در راستای 
شناسایی بیشتر بازارهای هدف از مزایای راه اندازی این 
کنســولگری در استان است.به گزارش ایسنا ؛ صفا تاکید 
کرد: دســتیابی محصوالت اســتان به بازارهای هدف و 
جذب ســرمایه گذار از اهداف نخســت اتاق بازرگانی 
هرمزگان اســت و چین نیز بازار مهمی برای محصوالت 
 استان محسوب می شود که دستیابی کارشناسی شده به آن 
می تواند جهش بسیار خوبی در اقتصاد استان فراهم آورد .

ادامه از تیتر یک //
  وی افزود : با توجه به توســعه ســواحل مکران که 
 مورد تاکید رهبرمعظم انقالب و ریاســت جمهوری 
است توسعه و رشــد شتابانی صورت گرفته و چهار 
تا پنج ســال آینده توسعه ملموسی خواهد داشت لذا 

دســتیابی به سند توسعه حمل و نقل استان خصوصًا 
بخش ریلی حائز اهمیت بوده و باید اتصال هرمزگان 
به سیستان و بلوچستان حتمًا برنامه ریزی و اجرایی 

شود.
  رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی هرمزگان 
گفت: در شــرق هرمزگان کریدور غرب به شرق در 
حال اجراســت و این پروژه عظیم در غرب اســتان 
اجرایی شده اما در شرق استان فقط بهسازی صورت 

گرفته و باید ۴ بانده کردن محور اجرایی شود.
  کمالی به اجرای پروژه های نفتی در شــرق استان 
 اشــاره و افزود: به یقین چهارتا پنج ســال آینده با 

تردد های زیاد جاده ای در حوزه شــرق و اتصالش 
به شمال و غرب استان و به تبع آن جاده های کشور 
افزایــش خواهد یافت و حجم حمــل و نقل کاال و 
مسافر رشــد خواهد کرد. لذا توجه به ۴ بانده کردن 
مسیر میناب به جاسک و اتصال به چابهار از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
  مدیر کل راه و شهرسازی در پایان گفت: بهره مندی 
ازظرفیت های قانونی نظیر استفاده از تسهیالت ماده 
۵۶ برای تامین منابع مورد نیاز پروژه ها و تسریع در 
اجرای کار های عمرانی و راه ســازی در اجرا به کار 

گرفته خواهد شد .

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان خبرداد

 ۴ بانده کردن 
مسیر میناب به جاسک و اتصال به چابهار

گروه خبر //  جلسه شورای مسکن 
مهندس دوستی  به ریاست  استان 
با دستورکار پایش عملکرد تشکیل 
پرونــده فیزیکــی مــردم و رفع 
تداخالت طرح نهضت ملی مسکن با 
حضور مدیران دستگاه های مرتبط 
فرمانداران  وبینــاری  ارتبــاط  و 

برگزار شد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ، مهندس 
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان در 
این جلسه عملکرد فرمانداران و ادارات 
راه و شهرســازی در تشکیل پرونده 
فیزیکــی مردم برای واگــذاری زمین 
طرح نهضت ملی مســکن بررسی و با 
قدردانی از اقدامات ده روزه فرمانداران 
شهرستان های میناب، سیریک و رودان 
در این مســیر، تاکید کــرد: ورود به 
مرحله واگذاری و اجرایی نهضت ملی 
مسکن منوط به تسریع در  امر تشکیل 
پرونده ها اســت و فرمانداران باید با 

حساسیت موضوع را دنبال کنند.  

  وی نتیجه گرایی در فرآیندهای طرح 
مســکن ملی را مهم خواند و تصریح 
کرد: در تمامی مراحل از آماده سازی 
تــا انتخاب پیمانکار، قــرارداد مالک 
عمل خواهــد بود و اصلی ترین وظیفه 
ما تعییــن تکلیف و برطــرف کردن 
تداخالت ایجادشده به ویژه در بخش 
زیرســاخت ها اســت. نماینده عالی 
دولت در هرمزگان با اشاره به عملکرد 
ضعیف دولت های قبل در ایجاد فضای 

آموزشــی در شــهرک ها و مناطق 
مســکونی جدید ابراز داشــت: مردم 
 نباید تاوان این ترک فعل و ناتوانی را 
بدهند از این رو صدور پروانه و پایان 
کار خانه های مردم نباید به مسئله عدم 
ایجاد فضای آموزشــی  گره بخورد. 
وی ایجــاد کالس درس نزدیــک به 
سکونتگاه های دانش آموزان در مناطق 
جدید را تعهد استاندار و مدیران مرتبط 
اعالم کرد و افزود: جدول نیاز فضای 

آموزشــی در این مناطق بــا اولویت 
مدارس دخترانه و مدرسه های نیمه تمام 
اعالم شود تا زمین در بهترین موقعیت 
که تراکم جمعیت باالیی هم داشته باشد 
شناسایی و نسبت به احداث و تکمیل 
فضای آموزشی متعهد شویم. استاندار 
هرمزگان با اشــاره بــه پایلوت بودن 
استان در اجرای طرح مسکن تدریجی 
و مســکن متری خواستار آماده کردن 
گزارشی از روند پیشرفت این پروژه و 
طرح آن در جلسه  آتی شورای مسکن 

شد. 
   در ادامه نشســت شــورای مسکن، 
موضوعات انشعابات موقت کارگاهی، 
مشکل تعاونی های مسکن مهر، تهیه 
فراخوان واگذاری زمین مســکونی در 
بوموسی و ایجاد شــرایط ویژه برای 
ســاخت مسکن در این جزیره و نحوه 
اجرای نهضت ملی مسکن در دو منطقه 
آزاد کیش و قشم مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت  . 

استاندار هرمزگان در جلسه شورای مسکن  : 

 صدور پروانه و پایان کار مسکن مردم 
نباید به مسئله عدم ایجاد فضای آموزشی گره بخورد

ساخت شش مدرسه جایگزین کانکس در هرمزگان

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان :

 ایجاد کنسولگری نقطه عطفی در گسترش مراودات تجاری هرمزگان با چین است

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان خبرداد

 ۴ بانده کردن مسیر میناب به جاسک و اتصال به چابهار
    گروه خبر // مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس گفت: ۵۰۰ نیروی بومی متخصص و 
مهارتی در نفت ستاره خلیج فارس جذب می شود .
    به گزارش خبرنــگار دریا ، علیرضا جعفرپور 

افزود: از این تعــداد ۳۵۰ نفر نیروی متخصص و 
۱۵۰ نفر نیروی مهارتی جذب می شود.

وی گفت: نام نویســی داوطلبان تا پایان امســال 
 در ســایت سازمان ســنجش صورت می پذیرد و 

آزمون آن در ســه ماهه اول ســال آینده برگزار 
می شود.

  جعفرپور افزود: داوطلبان اطالعات نام نویسی و 
برگزاری آزمون را از منابع رسمی دریافت کنند .

جذب ۵۰۰ نیروی بومی در نفت ستاره خلیج فارس 
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پشت پرده سیاست 

  
یخ روابط تهران-ریاض می شکند؟

امیر عبداللهیان از گفت وگو با همتای ســعودی اش در حاشیه دومین دور 
کنفرانس بغداد خبر داد و گفت: هر زمان سعودی ها برای بازگشت به روابط 
عادی آمادگی داشته باشند ایران از آن استقبال خواهد کرد . دورخیز تازه برای 
عادی سازی روابط تهران - ریاض شکل گرفته است؟حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه پس از بازگشــت از نشست منطقه ای »بغداد۲« در اردن 
در جمع خبرنگاران،با اشــاره به این که در حاشیه نشست فرصتی است تا 
با ســران هیئت ها گفت وگوهایی انجام شــود، اظهار کرد: از جمله احوال 
پرسی با وزیر امور خارجه عربســتان داشتیم و دو طرف بر آمادگی خود 
برای تداوم روندی که در بغداد شــروع شد، تاکید کردیم. جمهوری اسالمی 
ایران طرف قطع کننده مناسبات دیپلماتیک نبوده این عربستان سعودی بود 
که چند سال پیش چنین تصمیمی گرفت؛ هر زمان سعودی ها برای بازگشت 
روابط به حالت طبیعی تمایل داشــته باشند، جمهوری اسالمی ایران از آن 
استقبال خواهد کرد.این در حالی اســت که یورونیوز نوشت:این دیدار که 
در حاشیه نشستی در پایتخت اردن انجام شده است عالی ترین سطح دیدار 
دیپلماتیک پس از قطع روابط دو کشــور در سال ۲۰۱۶ محسوب می شود.

تاکنون پنج دور گفت وگو بین هیئت های ایرانی و سعودی با میانجی گری 
عراق و با هدف نزدیکی دو کشور و حل اختالفات برگزار شده است.فضای 
مثبت گفت وگوها در دور پنجم از آن جا اهمیت یافت  که با اســتقرار سه 
دیپلمات ایرانی در جده در ســال گذشته، تحوالت جدیدی نیز درخصوص 
جنگ یمن رخ داده اســت. بنا بر گزارش دیده بان ایران، شنبه ۱۲ دی ۹۴، 
روزی بود که جریان های خودسر در اعتراض به اعدام روحانی شیعه شیخ 
باقر النمر توســط حکام آل  سعود شــبانه به سفارت عربستان حمله کردند 
و ساختمان این ســفارتخانه را با کوکتل مولوتف به آتش کشیدند و اموال 
موجود در سفارتخانه را تخریب کردند. این تجمع ساعت ۲۲:۲۰ آغاز شد و 
این در حالی بود که بسیج دانشجویی برای عصر روز یک شنبه درخواست 
تجمع داده و با آن موافقت شــده بود. اقدام جریان های خودســر ضربه ای 
سخت به دستگاه دیپلماســی ایران وارد کرد؛ تا جایی که تبعات این حمله 
همچنان متوجه دستگاه دیپلماسی است و از همان زمان دفتر نمایندگی ایران 
در جده تعطیل شــد.اکنون باید دید تحوالت سیاسی یمن چه اثری بر گفت 
وگوهای تهران و ریاض می گذارد. با وجود موارد اختالف، دورنمای کلی 
گفت وگوها مثبت دیده می شود، اما انتظار آن نمی رود که گشایش سریعی 
در این زمینه رخ دهد. اراده دو طرف برای از سرگیری مذاکرات چشم انداز 
روشن تری را درباره عادی سازی روابط میان دو کشور ترسیم کرده و گفت 
وگوهایی بر ســر چالش های اصلی انجام شده است.هرچند برخی معتقدند 
احتماال برای ایران در سایه اتهامات فزاینده اخیر به ریاض مبنی بر دخالت 
در اعتراضات و ناآرامی های اخیر که تا ســر حد تهدید به حمله نظامی نیز 
رســید، دشوار باشــد که گفت وگوها با ریاض به این زودی از سر گرفته 
شود،اما در آن سو نیز، سعودی ها که در قبال مواضع و تهدیدهای اخیر تهران 
سیاستی محافظه کارانه در پیش گرفته اند و به طور  رسمی و حتی  اعالمی  
هم هیچ واکنشی نشــان ندادند، به دالیلی بعید است فعال تمایل چندانی به 
»گفت وگوی جدی« با تهران برای احیای روابط داشــته باشند. عربستان 
صرف نظر از ماهیت اتهامات درباره دخالت در اوضاع داخلی ایران، احتماال 
از این که مفروض این اتهام زنی ها و تهدیدهای نظامی، تاثیرگذاری »باالی« 
ریاض در اوضاع داخلی ایران  باشد، خرسند و شادمان است و فعال در این 
وضعیت، خود را بی نیاز از پیگیری نتیجه بخش گفت وگوها می داند توهمی 

که  تجربه نشان داده به زیان ریاض بوده است . 

تازه های مطبوعات
صبح نو - دستگاه دیپلماسی باید پاسخگو باشد که آن زمان که شرایط برای توافق 
مهیا بود چرا تالشی برای توافق نشد و حاال که توازن در مذاکره از میان رفته و 
آمریکا سعی می کند دست برتر داشته باشد دایم صحبت از مذاکراه می کند و از 

آمادگی ایران برای توافق می گوید .
  آفتاب یزد - چرا درباره ۲۰ میلیارد دالر پول های بلوکه شده ایران در بانک های 

چین اطالع رسانی نمی شود؟
 رســالت- کندی عمومی سرعت اینترنت یعنی وب گردی و جمع آوری اطالعات، 
کارهای اینترنتی مربوط به مشاغل، مصرف هنری با تمام انواع آن و سرگرمی، با 
دست انداز و نارسایی انجام می شود. اگر تنها همین هفته ای را که گذشت،مرور کنیم، 
می بینیم همین مسئله ای که کوچک انگاشته شده، تأثیر روانی بزرگی گذاشته است. 
 کیهان -  غرب گراها نمی خواهند موفقیت دولت رئیسی را ببینند!  تنها در طول 
سه ماه گذشته کشورمان شاهد رونمایی از دستاورد های شگفت انگیز متخصصان 

ایرانی بود .
 ایران - بررســی عملکرد  همتی  در دوره ای که تصدی بانک مرکزی را داشت، 
حاکــی از ثبت یکی از بدترین عملکردها در طول تمام دوره های بانک مرکزی 
است، اما پرسش اساســی این است که چرا همتی در دوره ای که ریاست بانک 
مرکزی را برعهده داشت؛ با وجود این عملکرد و ناتوانی در مدیریت بسیاری از 
شاخص ها مانند نرخ ارز، پایه پولی، تورم، نقدینگی و... که در زمره ماموریت های 
اصلی اش بوده، نسخه استعفا و تحویل کار به مدیر شایسته تری را اجرایی نکرد . 
فرهیختگان - رویکرد فریبکارانه آمریکا در لغو تحریم های ایران نشان می دهد که 
تهران برای انتفاع اقتصادی از هرگونه توافقی، نیازمند است   چیزی بیشتر از یک 
قرارداد حقوقی را مطالبه کند که تجربه نشان داده به راحتی زیرپا گذاشته می شود .

هــم میهن - این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر حجت االسالم قرائتی نوشت: 
بیش از چهار دهه تلویزیون کشور بهترین زمان خود با تمام امکانات فنی را در 
اختیار شما قرار داد، حاال پس از دیدن این اعتراضات بگوییم که نیازمند رابطه 
چهره به چهره هســتیم و تقصیر را به جای آن که متوجه چگونگی بیان از دین و 
عملکــرد برخی روحانیون کنیم، به عهده معلمانی بیندازیم که آنان هم محصول 

همین ساختار هستند. آنان هم در همین نظام درس خوانده اند .
انعکاس

دیده بان ایران خبر داد :  »محمدطیب صحرایی« در جلسه هیئت دولت به عنوان 
استاندار جدید کرمانشاه انتخاب شد. محمد طیب صحرایی کارشناسی، کارشناسی 
ارشــد و دکتری خود را در رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام 
صادق )ع( گذرانده اســت.وی طراح طرح کشوری ایماوا )الگوی یک مدرسه 
ایرانی و اسالمی(، از مدرسان طرح بینش مطهر و طراح و مجری طرح شهید بهنام 

محمدی از طرح های موفق حوزه تربیتی در مدارس کشور است .
 عصرایران خبر داد: علی خضریــان عضو جبهه پایداری در مجلس در توئیتی 
با انتقاد شــدید از دیدار و اظهارات امیرعبداللهیان با مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نوشت: »در شرایطی که آمریکا به عنوان مقصر اصلی، درخصوص 
مذاکرات احیای برجام، اعالم بی نیــازی می کند و تروئیکای  اروپا در بیانیه ای 
اقدامات هسته ای، موشکی و منطقه ای ایران را »فعالیت های تنش زا« می نامد، 
اظهارات جناب امیرعبداللهیان با بورل چه معنایی جز القای ضعف و نیازمندی 
 ایران دارد؟! آیا مواضع و اقدامات اخیر شما درخصوص  مذاکرات هسته ای، در 
شأن ایستادگی مردم ایران است؟! مطمئن باشید مجلس بر مبنای  سیاست قطعی 

نظام، از اجرای دقیق  قانون اقدام راهبردی کوتاه نخواهد آمد . «

 دیده بان ایران نوشت : رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم کرد که 
هیئتی متشکل از سه کارشناس زن را مسئول هدایت کار کمیته حقیقت یاب مستقل 
بین المللی درباره ایران کرده اســت. سارا حسین از بنگالدش رئیس این هیئت و 
شاهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین دو عضو دیگر آن 
هستند. ایران اعالم کرده است که هیچ گونه همکاری با کمیته سیاسی با عنوان »کمیته 

حقیقت یاب« نخواهد داشت .
 چندثانیــه خبر داد: عباس عبدی در توئیتر نوشت:آقای دولت! پیشنهاد می کنم با 
نظرســنجی از مردم بپرسید که تحریم خارجی را بیشتر محکوم می کنند یا فشار 
شــما به اینترنت را؟ تقریبا اطمینان دارم که دومی را با فاصله قابل توجهی بیشتر 
محکوم می کنند، چون اولی از ســوی بیگانه و قابل انتظار است، دومی را چگونه 

می توان پذیرفت ؟
افشای اظهارات ماکرون  : »اعتقادی به تغییر نظام سیاسی ایران نداریم!«

۲۰ آبان امسال مصی علی نژاد به همراه چند نفر دیگر از جمله الدن برومند رئیس 
بنیاد برومند با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کردند.سفر علی نژاد و 
هیئت همراه وی به فرانسه و دیدار با رئیس جمهور این کشور، به همت مؤسسه ای 
به نام JFK )ســازمان عدالت برای کردستان( انجام شده است.این سازمان توسط 
برنارد هنری لِوی تاسیس و اداره می شود و تمرکز ویژه ای بر احزاب تجزیه طلب 
ُکرد دارد که نشان می دهد هزینه و برنامه ریزی آن با تجزیه طلبان بوده است. هنری 
لوی که یک فرانســوی یهودی اســت، در بیشتر اتفاقات منطقه و هرجا سخن از 
جنگ و تجزیه در غرب آسیا باشد خودش را می رساند.در حوادث سال ۲۰۱۱ در 
لیبی خواستار به رسمیت شناخته شدن شورای انقالب ملی لیبی و مداخله ناتو در 
این کشور بود. در بحران سوریه خواستار مداخله نظامی بود و در زمان برگزاری 
همه پرسی در اقلیم کردستان، با خانواده بارزانی دیدار کرد. در زمان جدایی سودان 
جنوبی نیز در کنار رهبر شورشــیان جنوب سودان عکس یادگاری گرفت.الدن 
برومند در مصاحبه با BBC بخشی از صحبت های ماکرون در این دیدار را به طور 
ناخواسته در مناظره با یک مهمان دیگر فاش کرد. وی گفت ماکرون در این دیدار 
اعالم کرده است که نه وظیفه داریم، نه اعتقاد داریم و نه مایلیم که نظام سیاسی شما 

را تغییر دهیم !/ تسنیم
 قوه قضاییه: نامه نگاری برای حکم اعدام حمید قره حسنلو موضوعیت ندارد

مرکز رسانه قوه قضاییه نوشت: در روزهای اخیر شایعاتی مختلف درباره احکام 
متهمان پرونده شــهادت سیدروح ا... عجمیان منتشــر شده است. خبری مبنی بر 
نامه نگاری یکی از مقامات کشــور برای لغو حکم اعدام حمید قره حسنلو )یکی 
از متهمان پرونده( و موافقت با این درخواســت منتشر شد و یکی از روزنامه های 
رسمی، این خبر را تایید کرد و از لغو حکم این متهم نوشت.به گزارش مرکز رسانه 
قوه قضاییه، این در حالی است که درباره پرونده متهمان جنایت ۱۲ آبان استان البرز 
تا این لحظه هنوز حکم قطعی ای صادر نشده و پرونده متهمان شهادت سیدروح ا... 
عجمیان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و سیر قضایی و طبیعی خود 
را طــی می کند؛ به همین دلیل نامه نگاری در این خصوص موضوعیت ندارد.این 
گزارش حاکی است احکام براســاس قانون صادر و پس از طی روند دادرسی و 
تشریفات قانونی نهایی می شود.پیشتر روزنامه اعتماد نوشته بود: خبری به دست 
اعتماد رسید مبنی بر این که حکم اعدام حمید قره حسنلو، لغو شده است.طبق این 
خبر، گفته می شــد که یکی از شخصیت های سیاسی برجسته و قدیمی کشور در 
نامه ای از مقامات عالی نظام درخواست کرده حکم این فرد لغو شود. ما با نویسنده 
نامه تماس گرفتیم و ایشان نوشتن نامه و دریافت پاسخ مثبت در این زمینه را تایید 
کرد. طبیعی است که روزنامه اعتماد انتشار جزئیات را به بعد از انتشار اصل خبر از 

مجاری رسمی موکول می کند ./ میزان

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان خبر داد
ارتقای ۷۰ درصدی نظارت تصویری در جاده های هرمزگان

   گــروه خبر // معاون فنــی و راه های روســتایی راهداری و 
حمل ونقل جاده ای هرمزگان گفت: با نصب و راه اندازی دوربین های 
جدید نظارت تصویری در ســال جاری، حدود ۷۰ درصد ارتقا پیدا 
می کند .محمدمهدی رضایی لر ی گفت: در اســتان هرمزگان هزار 
و ۷۱۲ روســتا و آبادی دارای ســکنه وجود دارد که تاکنون هزار و 
۱۹۰ روستای آن معادل ۷۰ درصد از راه روستایی آسفالته برخوردار 
شده اند.وی اضافه کرد: از این تعداد روستا، تعداد هزار و ۳۳۱ روستا 
باالی ۲۰ خانوار جمعیت دارند که هزار و ۸۷ روســتای باالی ۲۰ 
خانوار معادل ۸۲ درصد از راه مناســب و آسفالته برخوردار شده اند.

رضایی لری با اشاره به فعالیت اداره نظارت بر راه های روستایی اداره 
راهداری هرمزگان در ماه های گذشــته گفت: برای برخوردار نمودن 
۲۴۴ روســتای باقیمانده باالی ۲۰ خانوار نیاز به احداث و آسفالت 
۱۵۱۰ کیلومتر راه روستایی است که به اعتباری بالغ بر ۴,۹۰۰ میلیارد 
تومان نیاز دارد. طول کل راه های روستایی استان هرمزگان ۹ هزار و 
۹۳۸ کیلومتر است که تاکنون پنج هزار و ۲۷۵ کیلومتر آسفالت شده 
اســت.این مقام مسئول ادامه داد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری طول 
۱۳۳ کیلومتر راه روستایی در قالب ۳۲ پروژه احداث و آسفالت شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، علی رغم مشکالت اعتباری و 
عدم تخصیص اعتبار به پروژه های راه روســتایی تاکنون، ۳۵ درصد 
رشد داشته است. طول آسفالت شده در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، 
طول ۸۷ کیلومتر بوده است.رضایی لری تأکید کرد: طول آسفالت شده 
پروژه های ساخت راه روستایی در کل سال ۱۴۰۰، طول ۱۳۷ کیلومتر 
بوده اســت. همچنین در این مدت ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۲۴۹ 
کیلومتر راه روستایی زیرسازی شــده که همگی آن ها آماده اجرای 
آسفالت هستند.معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری در 
خصوص پروژه های پایانه بار بندرعباس گفت: در ســال جاری در 
جهت رفاه حال رانندگان و صنوف حمل ونقلی مســتقر در پایانه بار 
بندرعباس، برای تعمیر و مرمت پایانه بار بندرعباس و با پیگیری های 
به عمل آمده، ۸ میلیارد تومان اعتبار ابالغ و تخصیص یافته که نسبت 
به ســال گذشته ۴ برابر شده اســت.رضایی لری با اشاره به کنترل و 
ارتقا امنیت جاده ها و راه های مواصالتی، گفت: در سال جاری و در 
جهت کنترل محورهای مواصالتی، مجوز احداث ۳ پاسگاه پلیس راه 
از سازمان راهداری، اخذشده که ۲ پاسگاه جدیداالحداث در محور 
کهورستان الر و محور بندرعباس میناب محدوده چاه فعله بوده و یک 
پاســگاه نیز در محور میناب – جاسک در محل پاسگاه فعلی که به 
دلیل قدمت زیاد قابل استفاده نیست، احداث خواهند شد.به گزارش  
مهر، معاون فنی و راه های روســتایی راهداری و حمل ونقل جاده ای 
هرمزگان تشریح کرد: هزینه احداث این ۳ پاسگاه بالغ بر ۵۰ میلیارد 
تومان است که از سوی سازمان راهداری تأمین خواهند شد و برای 
پایش تصویری محورهای مواصالتی شــریانی استان تا پایان سال 
۱۴۰۰ تعداد ۱۲ دستگاه دوربین نظارت تصویری نصب شده است که 
با عنایت به پیگیری های به عمل آمده در سال جاری، مجوز نصب و 
راه اندازی ۸ دستگاه دوربین نظارت تصویری جدید نیز اخذ شد که در 
حال نصب و راه اندازی است و با نصب و راه اندازی دوربین های جدید 

نظارت تصویری در سال جاری حدود ۷۰ درصد ارتقا پیدا می کند .

گروه خبر // اســتاندار هرمــزگان بر اهمیت 
تحقق عدالت آموزشی و تالش برای تاسیس 
۳۱ هنرســتان جوارکارگاهــی در برنامــه 

چهارساله استان تاکیدکرد . 
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ، مهندس مهدی 
دوســتی در جلسه شــورای آموزش و پرورش 
اســتان هرمزگان، با اشاره به اجرای طرح کیفیت 
بخشــی آموزشــی برای معلمان و دانش آموزان، 
اظهارداشت: الزم است، آزمون های سنجش سطح 
علمی دانش آموزان در طول سال به صورت مکرر 
برگــزار و نتایج آزمون ها در شــورای آموزش و 

پرورش نسبت به هم سنجیده شود مشخص کردن 
نقطه ضعف ها و نقاط قوت دانش آموزان تنها مسیر 
توزیع صحیح خدمات آموزشی است. وی با تاکید 
بر لزوم ایجاد مشــوق هایی برای افزایش انگیزه و 
تالش دانش آموزان، افزود:جامعه هدف ما در طرح 
کیفیت بخشی و آزمون های سنجش فقط نخبگان 
دانش آموزی نیســت بلکه می خواهیم براســاس 
پراکنش جغرافیایی بویژه در مناطق محروم اطالعات 
علمی دانش آموزان اســتخراج شود و بتوانیم با 
حکمرانی صحیح آموزشی، نقاط ضعف را برطرف 
کنیم. استاندار هرمزگان مبنای آزمون های فراگیر 

را ایجاد دسترسی یکسان برای همه دانش آموزان 
و زمینه سازی شکوفایی استعدادها دانست و عنوان 
کرد: خدمت رســانی عادالنه آموزشی بر اساس 
نتایج آزمون باشد تا ورود سفارشی دانش آموزان 
به طرح کیفیت بخشی کاهش یابد حتی استاندار هم 
نتواند خارج از این چهارچوب کسی را وارد کند 
و تنها مرجع، تالش و استعداد دانش آموزان باشد. 
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، با اشاره به 
لزوم کاربردی کردن آموزش ها، ادامه داد: تاسیس  
۳۱ هنرستان جوار کارگاهی در برنامه استانی چهار 
سال دولت سیزدهم قراردارد که تاکنون ۷ هنرستان 

فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده اند و الزم است 
مشکالتشــان رفع و برنامه احداث هنرســتان ها 
در ســال آینده بسته شــود. وی با تاکید بر لزوم 
افزایش رفاهیات و نشاط جامعه فرهنگیان استان، 
دســتوراتی نیز برای اختصاص امکانات ورزشی 

ویژه معلمان صادر کرد .

استاندارهرمزگان در شورای آموزش و پرورش تاکید کرد 

تاسیس ۳۱ هنرستان جوارکارگاهی در برنامه چهارساله استان  

   
سرمقاله

  شورای شهر این دوره بندرعباس تقریبا دو ماه ونیم پس از فعالیتش 
و با طرح استیضاح شهردار بندرعباس و شکست این استیضاح، انتظار 
می رفت اعضای شــورا از به حاشیه راندن شورا جلوگیری کنند و 
برای رفع مشکالت مردم تالش کنند که متاسفانه تاکنون اینگونه نشده 
 است. علی رغم اینکه شهر با مشکالت فراوانی مواجه است و انتظار 
می رفت شورا مصوباتی را جهت رفع این مشکالت داشته باشد، اما 
تاکنون مصوبات گره گشا که باعث رفع مشکالت شهر و شهروندان 
باشــد را از این شورا ندیده ایم و اگر شــورا مدعی است که چنین 
مصوباتی را داشته است، بهتر است در جلسات علنی شان و در جمع 
خبرنگاران تمام این مصوبات را اعالم کنند. شهروندان بایستی آثار 
این مصوبات را در زندگی خود لمس کنند که مشکالت شهروندان در 
حوزه های مختلف روزبه روز در حال افزایش است و شورا از هیچ 
ظرفیتی برای رفع مشکالت شهر وشهروندان استفاده نکرده است. یکی 
از این ظرفیت ها، صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در شهر بندرعباس 
 اســت که در حال حاضر منفعتی برای شهر و شــهروندان ندارد و

 ارمغانی جز آلودگی، ترافیک، گرانی مســکن و... نداشته اند. حتی 
بندرعباسی ها سهم چندانی در اشتغال صنایع ندارند و بیشترین نرخ 
بیکاری کشور به هرمزگان تعلق دارد واین استان در صدر استان های 
محروم با فقر وفالکت ایســتاده است.  بارها نوشتیم شورا از مدیران 
صنایع در صحن شورا دعوت کند و حتی با مدیران ومسئوالن صنایع از 
سطح شهر و محالت حاشیه ای بازدید داشته باشند واز آنها بخواهند در 
راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان، بخشی از مشکالت شهر و 
 محالت را برطرف کنند ویا در رفع آنها مشارکت کنند و این صنایع اگر هر

کدام شــان در بازگشــایی معابر در محالت و یا در احداث اماکن 
 تفریحی، فرهنگی، ورزشی، آموزشــی و... در این مناطق مشارکت 
می کردند، بخشی از مشکالت برطرف می شد که متاسفانه گویا دیدگاه 
 بیشتر اعضای شورای شــهر بندرعباس رفع مشکالت و استفاده از 
ظرفیت ها برای رفع مشکالت و معضالت و آسیب های اجتماعی و... 
در شهر نیست و اهداف دیگری را دنبال می کنند. برای آشنایی بیشتر 
با مشکالت شهر اگر ســاعاتی از روز را پیاده و سواره در محالت، 
معابر و کوچه ها و خیابان های شهر بروند وبا مردم گفتگو کنند، بهتر 
از خواسته ها و مشکالت شهروندان مطلع می شوند، اما گویا تصور 
می کنند این ارتباط فقط بایستی در ایام انتخابات و تبلیغات باشد و 
بایستی بعد از جمعه انتخابات، وعده ها و قول هایی که به مردم داده 
شده است، به فراموشی سپرده شود که به این عزیزان توصیه می کنم 
قسمت هایی از برنامه »زندگی پس از زندگی » را مشاهده فرمایند 
تا ببینند برای کوچکترین حرفی کــه زده اند و وعده ای که داده اند، 
 مورد بازخواست قرار می گیرند.  پس تا فرصت باقی است، بهتر است 
روش های خود را اصالح کنند و از این فرصت خدمت رسانی استفاده 
کنند تا حق الناسی بر دوش شان نماند و مدیون موکالن شان نشوند. 
برخی هم که از رهگذر شــورا و شــهرداری می خواهند به مجلس 
 برسند، بینی وبین اهلل بگویند در این جایگاه چه کاری برای مردم انجام 
 داده اند که در شــورا می خواهند انجام دهند و این موضوع نشــان 
می دهد آنها فقط به منافع خودشــان و همفکران وهمراهان محدود 
 خودشان می اندیشــند ونه مردم. شورای شــهر بایستی بگونه ای 
 عمل کند و برای رفع مشــکالت مردم گام بردارند کــه مردم را از 
انتخاب شان پشیمان نکنند. چرا شورای شهر همچنان برای احداث 
شهربازی در بندرعباس همراهی الزم را ندارد و شهربازی ساخته نشده 
است و کودکان این شهر هنوز در حسرت شهربازی هستند؟ چرا شورای 
شــهر مصوبه ای گره گشا برای صدور اسناد مالکیت در محالتی که 
اراضی آنها به شهرداری تعلق دارد، نداشته است و شهروندان و ساکنان 
این محالت نمی توانند مبالغ باالیی را که شهرداری براساس مصوبه 
شورا از آنها برای سند دار کردن امالک شان مطالبه می کند، پرداخت 
نمایند و به همین دلیل این امالک سنددار نشده و فرسوده باقی مانده 
و نمی توان این امالک بی سند را با تسهیالت نوسازی بافت فرسوده، 
بازسازی کرد.ساکنان این مناطق توانایی پرداخت چند ده میلیونی برای 
 اخذ سند ندارند وبرخی از ساکنان محالت حتی برای معیشت، تحصیل 
 فرزندان شــان و.... درمانده اند و اگر شــورا برای ســنددار شدن 
امالک شــان اقدام و مصوبه الزم ومناســب را نداشته باشد، روند 
فرســودگی و تخریب امالک در این محالت تداوم یافته و در زلزله 
و... ممکن است ســاکنان در زیرآوار امالک شان مدفون شوند و آن 
موقع برای مصوبه داشــتن و... دیر است و شــورا بهتر است تا دیر 
نشده است، اقدام مناسب داشته باشد و منافع و مصلحت ساکنان این 
مناطق درنظر گرفته شود. چرا شورای شهر برای انتقال صنوف مزاحم 
 از ســطح شهر به خارج از شــهر که بیش از یک دهه وعده آن داده 
می شود، اقدام الزم را نداردو برای رفع موانع مصوبه ای ندارد و یا از 
 مدیران نهادها و  دستگاه های متولی برای رفع موانع در شورا دعوت 
نمی کند و پیگیری های الزم را ندارد؟ بسیاری از محالت در محاصره 
این صنوف مزاحم هستند وبرخی از انبارهای غیرمجاز ضایعاتی در 
محالت هم باعث سلب آسایش و امنیت ساکنان شده و پیگیری اهالی 
برای رفع این مشکالت نیز بی نتیجه مانده است  وضرورت دارد شورا 
بــه این مقوله نیز ورود کند. عابران در بســیاری از معابر نمی توانند 
از پیاده رو اســتفاده کنند و بخشی از معابر توسط سازندگان امالک، 
تعمیرگاه ها، دستفروشان و... تصرف شده و یا بخشی دیگر از پیاده 
روها غیراستاندارد هستند و موزائیک وسنگفرش هایش شکسته شده 
و یا خاکی هستند و بارها گالیه های شهروندان را در این حوزه منتشر 
کرده ایم. شورا در این بخش چه اقدامی انجام داد؟  سوال اساسی این 
است فعالیت این شورا چه منفعتی برای شهر و شهروندان دارد که اگر 
شورا وجود نداشته باشد، مردم از آن منافع بی بهره می شوند؟ فلسفه 
وجودی شورا، همفکری برای رفع مشکالت شهروندان در حوزه های 
مختلف است که این مهم محقق نشده است و شورا بجای حضور در 
بطن جامعه برای رفع مشکالت شهروندان به عنوان موکالن شان، در 
حاشیه غرق شده اند و خواسته های شهروندان بنظر می رسد بطور 
کلی به فراموشــی سپرده شده اســت. از طرفی دیگر شورا بایستی 
 همراهی الزم را با شهردار منتخب شان داشته باشند تا شهردار بتواند 
برنامه هایش را برای رفع مشکالت شهر و شهروندان پیش ببرد. شورا 
بایستی در گام نخست وعده های انتخاباتی خود را مجدد مرور کند 
و ببینند چه میزان از آن شعارها و وعده ها و قول های شان را محقق 
کرده اند و بعد ببینند چه میزان از وظایف قانونی شان را محقق کرده اند 
ودر آن مسیر گام نهاده اند. واقعا از خودشان بپرسند خواسته های مردمی 
که به آنها رای داده اند چه بوده است و اینها چه کار کرده اند؟ مهمتر از 
همه اینکه چه میزان در عملکردشان رضای خدا را در گفتار و کردارشان 
مدنظر قرار می دهند واز حب و بغض غیرخدایی خودداری می کنند و 
به بیت المال و حق الناس توجه دارند؟ شــورای شهر بایستی شورایی 
 برای شهروندان باشد و مشکالت شان را برطرف نموده و خواسته های 
بحق شــان را محقق کنند و بدانند برای رفع رنج و ناراحتی تک تک 
شهروندان در حوزه های مرتبط به شهر و شورا وشهرداری وظیفه دارند 
و باید پاســخگوی کوتاهی های شان در این دنیا و سرای باقی باشند. 
 حق شــهروندان نیست که در مشکالت مختلف غرق باشند و شورای 
منتخب شان در این حوزه ها اقدام مناسبی نداشته باشند و بدنبال حاشیه 
بوده و منافع شهروندان را بر منافع خودشان ارجح ندانند. شورا باید حلقه 
وصل شهروندان و نهادهای مختلف باشد و از این نهادها و دستگاه ها 
بخواهند مشکالت شهروندان را در حوزه های مختلف برطرف نمایند. 
شهروندان، شورا را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کرده اند تا پیگیر 
امورات شان باشند و دغدغه های شان را بکاهند که تاکنون در این حوزه 
شورا عملکرد قابل قبولی نداشته است و نتوانسته رضایت شهروندان 

را کسب کنند وضرورت دارد شورا در عملکرد خود تجدیدنظر کند .
  علی زارعی

شورای شهر، شورایی برای شهروندان باشد 

گروه خبر //  با حضور چانگ هوا سفیر 
جمهوری خلق چین، دکتر شــهرزاد 
اقتصادی  امــور  معــاون هماهنگی 
و توســعه منطقــه ای اســتانداری 
هرمزگان و جمعی از مدیران استانی، 
سرکنســولگری چین در بندرعباس 

افتتاح شد . 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
اســتانداری هرمزگان در این آیین اظهار 
داشت: ایران و چین نمونه ای از کشورهای 
مستقل و صلح دوست هستند که تصمیم 
گرفته اند توسعه روابط دوجانبه و تامین 
منافع متقابل را نقطه آغازی برای تحکیم 
صلح و ثبات منطقــه ای و جهانی قرار 
دهند.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری که دارای ظرفیت های 
عظیم در عرصه های تجاری، اقتصادی و 

سیاسی است و موقعیت ژئوپولوتیک و 
ژئواکونومیک کم نظیری در غرب آســیا 
دارد؛ اولویت خود را تقویت مشارکت همه 
جانبه با کشورهای دوست، نظیر جمهوری 
خلق چین قرار داده و همانگونه که بارها در 
مواضع رسمی خود ابراز داشته؛ محدودیتی 
برای گسترش مناسبات با چین در قالب 
الگوهای دوجانبه و ترتیبات چند جانبه 
قائل نیست. شــهرزاد گفت: در سالهای 
اخیر به رغم وضعیت پیچیده بین المللی 
فرصتهای فراوانی برای تعمیق پیوندهای 
ایران و چین به وجــود آمد و دو طرف 
توانستند نقشه راهی را برای مشارکت بلند 
مدت و راهبردی ترسیم کنند.وی ادامه داد: 
اکنون می توان بر اســاس این نقشه راه و 
بــا اتکا به اراده تجــارب و نگرش های 
مشــترک طرح های عملیاتی کارآمدی 
جهت حصول دســتاوردهای ملموس و 

راهگشا تدوین کرد و جمهوری اسالمی 
ایران به دفعات از ابتکارها و برنامه های 
جهانی چین اســتقبال و آمادگی خود را 
برای بسط مناسبات با این کشور در قالب 
ایده های یاد شده اعالم کرده است. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
استانداری هرمزگان گفت: مناطق جنوبی 
ایران به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه 
اقتصادی و دارا بودن منابع سرشار انرژی 
می توانند به تحقق این هدف و موفقیت 
بیشتر ابتکارهای منطقه ای و بین المللی 
چین کمک کننــد. وی تصریح کرد: بی 
تردیــد تحکیم پیوندهــای اقتصادی و 
تجاری دو کشور به شکل گیری برداشت 
مشترک در سایر عرصه ها کمک می کند، 
ایــران و چین به عنــوان دو میراث دار 
 تمدن و فرهنگ قاره کهن آسیا زمینه ها و 
فرصــت های بســیار متنوعــی برای 

مــراوده و تعامــل دارند و گســترش 
نظــام منــد روابــط در یــک عرصه 
 مــی تواند گســترش روابط در ســایر 
عرصه ها را تســهیل کنــد و الگوهای 
درخشــانی از پیوندهای ملت با ملت و 
دولت با دولت به وجود آورد. شهرزاد گفت: 
تهران و پکن همواره از منافع اساســی و 
عالی یکدیگر حمایت و پشتیبانی قاطعانه 
از تمامیت ارضی و وحدت ملی یکدیگر 
 داشــته اند، این دیدگاه های مشــترک، 
زمینه ساز همکاری های عینی و عملیاتی 
در حیطه های گوناگون است و می تواند 
همکاری دو جانبه بر اساس دیدگاه های 
مشــترک را تقویت کند.وی ادامه داد: 
افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس 
نیز می تواند نقش ارزنده ای در توسعه 
مراودات دو کشور و افزایش تعامالت 
 بین بخش های مختلــف دو ملت ایفا 

کنــد و در کنار فعالیــت دیپلماتیک 
ســفارتخانه هــا گســترش فعالیت 
سرکنســولگری های در کشور امکان 
تحکیم پیوندهای دو طرف در ســایر 
عرصه هــا را به وجود می آورد. معاون 
هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه 
منطقه ای اســتانداری هرمزگان گفت: 
باور داریم خواهر خواندگی شــهرها 
 و گســترش کمی و کیفی مناســبات 
مردمی در حیطه هــای متنوعی چون 
،فرهنگی هنری  همکاری های علمی 
تجاری و نمایشــگاهی عالوه بر اینکه 
شناخت و عالقه دو ملت به یکدیگر را 
افزایش می دهد می تواند مناسبات کلی 
دو کشور از جمله در عرصه سیاسی را 
به مسیرهای تازه رهنمون سازد.وی در 
پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم آغاز به 
کار سرکنسولگری چین در بندر عباس 
به برداشته شــدن گام های بلند ایجاد 
تحوالت درخشان مشارکت در کشور 
منجر شود و دو طرف الگوی موفقی از 
همکاری و دوستی بر اساس احترام و 

فهم مشترک به وجود آورند . 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان : 

آمادگی استقبال از گسترش مناسبات میان ایران و چین وجود دارد 

گروه خبــر // به منظور تســریع در فرآینــد تحویل پالک 
 به مالــکان، واحد ســاخت پــالک خــودرو در بندرعباس

 راه اندازی شد .  
    به گزارش خبرنگار دریا ،  آیین افتتاح و راه اندازی واحد ساخت 
پالک خودرو در بندرعباس با حضور جانشــین انتظامی استان و 
جمعی از مسئولین ادارات و سازمانها در محل  مرکز تعویض پالک 

شهرســتان بندرعباس برگزار گردید . سرهنگ »مهرداد مشوق« 
جانشین فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان  بیان داشت : پیش از 
این پالک جدید برای خودرو ها به صورت سیستمی از تهران تقاضا 
می شد و ارســال پالک به هرمزگان حدود ۵روز طول می کشید، 
اما با نصب دســتگاه ساخت پالک در مرکز تعویض پالک استان، 
فرآیند تولید و تحویل پالک به مالک خودرو در کمتر از یک ساعت 

انجام می شــود. وی افزود: با توجه به نبود این امکانات در استان  
مشکالت تردد بدون پالک خودروها و معضالت پارک خودروها 
در پارکینگ، و انتظار ۵ روزه مالکان خودروها برای دریافت پالک، 
این مشکل بحمداله مرتفع گردید.  جانشین انتظامی استان هرمزگان 
اظهار داشت:  عالوه بر طوالنی بودن فرآیند دریافت پالک از تهران، 
مشــکالت زیادی در موضوع پالکهای مخدوش، تصادفی، کهنه و 
نیازمند به تعویض وجود داشت که با فعال شدن این مرکز این مسائل 

برطرف شده است .

افتتاح و راه اندازی واحد ساخت پالک خودرو در بندرعباس  
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سال بیست و دوم شماره 4061   ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
اســتان ها // معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری بوشــهر گفت: 
اشتغال بوشــهری ها در بخش صنعت 
متناسب با ســهم این بخش در تولید 
و  نیست  اســتان  این  داخلی  ناخالص 
صنعت نفــت می تواند برای ارتقای این 
سهم، در شهرستان های مرکزی بوشهر 
صنایع میان دستی و پایین دستی نفت، 

گاز و پتروشیمی ایجاد کند . 
   به گزارش  خبرنگار دریا ؛ علی باستین 
در آیین گشایش کنفرانس بین المللی نفت، 
گاز و پتروشیمی خلیج فارس در بوشهر 
افزود: در زمان حاضر ۷۵ درصد از تولید 
ناخالص داخلی بوشهر در این حوزه است 

اما نیروی شــاغل این اســتان در بخش 
صنعت تنها ۲۵ درصد است که می توان با 
راه اندازی صنایع میان دستی و پایین دستی 
صنعت نفت این ســهم را افزایش داد.وی 
یادآورشد: بوشهر با ۱۸ واحد پتروشیمی 
فعال، تولید کننده ۵۰ درصد از محصوالت 
پتروشیمی کشور است و با برخورداری از 
میدان های نفت خشکی و دریا ۱۴ درصد 
تولید نفت کشور را به خود اختصاص داده 

است.
  باســتین افــزود: صنعت نفــت، گاز و 
پتروشــیمی در بخش باالدســتی و در 
خودکفایــی تامین قطعــات و تجهیزات 
نیز رشــد و پیشرفت خوبی داشته اما این 

پیشرفت در ســطح میان دستی و پایین 
دستی متناســب نبوده است و سبب شده 
تا سهم اشتغال استان در این بخش پایین 
باشــد.معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری بوشهر گفت: با اینکه به برکت 
نظام اسالمی توســعه صنعتی در جنوب 
استان بوشهر به خوبی شکل گرفته اما این 
توسعه در سطح این استان متوازن نیست 
و برخی از شهرستان های آن نرخ بیکاری 

بیش از ۲۰ درصد دارند.
  وی بیان کرد: مدیریت استان این آمادگی 
را دارد تا شــرایط را برای استقرار صنایع 
پایین دستی صنعت نفت در شهرستان های 
مرکزی مانند دشتی و دشتستان فراهم کند.

باستین بر ضرورت اقدام این صنایع برای 
کاهش آالیندگی محیط زیست تاکید کرد 
و گفت: امروز هزاران تن CO ۲ در هوای 
جنوب استان بوشهر منتشر می شود و فلر 
سوزی های پاالیشــگاه های گازی آلوده 

کننده هوای عسلویه است.
  وی گفت: مردم این شهرستان انتظار دارند 
صنعت نفت در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی خــود اقدامــات موثری برای 
کاهش این آالیندگــی انجام دهد.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر 
ادامه داد: قرار اســت ۳.۵ درصد از رشد 
اقتصادی کشــور با ارتقــای بهره وری و 
فعالیت دانش بنیان حاصل شود و دانشگاه 

خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر استان 
بوشهر باید به قطب تولید دانش و مرجعیت 
علمی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل 

شود.
   باســتین با اشــاره به نقش دانشــگاه 
خلیج فــارس در تامین نیروی متخصص 

صنایع حوزه انرژی اســتان بوشهر، تاکید 
کرد: صنعت نفت بایــد برنامه خود برای 
تامین نیروی انســانی را تا ۲۰ سال آینده 
اعالم کند تا دانشگاه خلیج فارس و فنی 
و حرفه ای استان بوشهر برای تربیت نیروی 

بومی برنامه ریزی کند .

معاون استاندار بوشهر:

سهم اشتغال صنعتی بوشهر متناسب با تولید ناخالص داخلی این استان نیست

مدیرعامل شرکت ملی نفت :
پنج هزار حلقه چاه نفت در کشور حفاری شده است

   حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران گفت: تاکنون حدود پنج هزار حلقه چاه نفت در کشــور حفاری 
شده که نقش شرکت ملی حفاری در این زمینه بی بدیل است. به گزارش 
خبرنگار دریا ؛  محسن خجسته مهر در آیین چهل و سومین سالگرد 
تاسیس شرکت ملی حفاری ایران که در تاالر سردار شهید سلیمانی این 
شرکت در اهواز برگزار شد بیان کرد: برای رسیدن به تولید ۵.۷ میلیون 
بشکه نفت در روز و افزایش تولید گاز از یک میلیارد مترمکعب به ۱.۵ 
میلیارد مکعب در روز، نیازمند ناوگان حفاری گسترده و تعمیر و تکمیل 
چند هزار حلقه چاه هســتیم که این موضوع یک ظرفیت بی بدیل و 
ارزشمند برای بازار حفاری در ایران از جمله شرکت ملی حفاری است.
وی به افزایش ناوگان حفاری دریایی اشاره کرد و گفت: در برنامه ریزی 
انجام شــده به زودی چند دکل دریایی به ناوگان شرکت ملی حفاری 
ایران اضافه خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آموزش های 
مهارتی به کارکنان و کارگران را از جمله دیگر برنامه های شرکت ملی 
حفاری ایران دانست و ادامه داد: بنا داریم که چند طرح پیشرو در شرکت 
ملی حفاری ایران اجرا کنیم ؛همچنین به شرکت های فرعی زیرمجموعه 
شرکت ملی نفت ایران هم مجوز داده ایم تا با شرکت ملی حفاری قرارداد 
ببندند. خجسته مهر در مورد خصوصی سازی شرکت ملی حفاری گفت: 
سیاست وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این گونه است که شرکت 
ملی حفاری به عنوان پشتوانه اصلی تولید نفت و گاز، ماندگار باشد و 
نگاه دولت هم در این زمینه مثبت است. امیدوارم بتوانیم با مجوزی که 
از هیات وزیران دریافت می کنیم این شرکت همچنان مثل سابق به کار 
خود ادامه داده و مورد حمایت قرار گیرد. حیات و پایداری تولید نفت 
و گاز، به تقویت ناوگان حفاری در کشور مرتبط است.وی با بیان اینکه 
شــرکت ملی نفت ایران متولی تولید نفت و گاز است و از نظر تولید 
 گاز هیچ گونه نگرانی نداریم افزود: مناطق نفتخیز جنوب روزانه حدود 
۵۰ میلیون مترمکعب گاز را به شــبکه سراسری گاز تحویل می دهد 
و هم اکنون روزانه بیــش از یک میلیارد مترمکعب تولید گاز داریم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برای توسعه میدان های 
پارس شــمالی و کیش برنامه جدی داریم گفت: در این ۲ میدان باید 
۲۵۰ حلقه چاه حفاری شــود که شرکت ملی حفاری نقش مهمی در 
این زمینه خواهد داشت. وی ادامه داد: در ۱۴ ماه گذشته ۳۰ حلقه چاه 
جدید به تولید اضافه شده و امروز در مقایسه با سال ۹۹ و ۱۴۰۰ حدود 
۸۵ درصد ناوگان حفاری کشــور فعال است.خجسته مهر با اشاره به 
اینکه حفاری چهار حلقه چاه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی 
پارس جنوبی در مرحله نهایی قــرار دارد گفت: خط لوله دریایی آن 
تکمیل شده و به زودی برداشت گاز از فاز ۱۱ آغاز خواهد شد.شرکت 
ملی حفاری ایران که در مرکز استان خوزستان مستقر است در دی ماه 
۱۳۵۸به فرمان حضرت امام خمینی)ره( با هدف قطع وابســتگی این 

صنعت باالدستی نفت به بیگانگان تاسیس شد .

خبر

آرزو توکلی سرویس استان ها // معاون راه های 
فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور ضمن تشریح اعتبار موردنیاز برای 
ســامان دادن به جاده های روستایی بر ضرورت 
فرهنگ سازی همگانی تاکید و بیان کرد که همه 
باید برای سوانح و هزینه های بسیار زیاد آن پای 

کار بیایند . 
 به گزارش خبرنگاردریا ، خداداد مقبلی در مراسم 
 قدردانی از دســت اندرکاران حــوزه راهداری و 
حمل و نقل اســتان کرمان تصریح کرد: براساس 
 تحقیقــات ســال ۹۴ پلیــس، هــر فوتــی در 
جاده ها نزدیک ۲ میلیارد تومان هزینه برای مردم و 
دولت)درهمان سال( داشت که اینک این آمار به بین 
پنج تا هفت میلیارد تومان هزینه رسیده است.وی با 
بیان اینکه این هزینه ها شامل همه هزینه هایی است 
که در بخش های تجهیزات اورژانس و سایر ارکان 
بهداشــت، بیمه و ... صورت می گیرداظهارداشت: 
هــر مجروح اکنون ۲ میلیــارد تومان هزینه برای 

کشــور برجای می گذارد که اگر تعداد مجروحان 
حــوادث رانندگی را ضــرب در تعداد مجروحان 
 کنیم به اعداد بســیار بزرگ می رسیم و به معنی 
فقیر کردن جامعه اســت.مقبلی یادآور شد: ساالنه 
۳۰۰ هزار نفر مجروح و معلول در حوادث رانندگی 
کشور داریم که اگر ضرب در ۲ میلیارد تومان بشود 
 قابل تامــل خواهد بود.این مقام مســئول گفت: 
گالیه مندی های تامین ایمنی راه ها بجاست؛ امروز 
در کشور بحران تصادفات وجود دارد که بسیاری 
 از مردم و کاربران مــا از آمار تلفات و تصادفات 
جاده ای مطلع نیســتند.وی ادامه داد: در مقطع ۱۰ 
سال پیش، کاهش تصادفات را داشتیم اما از چند 
سال قبل آمار تلفات و تصادفات جاده ای کشور 
افزایش یافته و تحلیل کردیم که بخشــی از آن به 
 بحث های فرهنگــی و اعتباری برمی گردد.معاون 
راه های فرعی و روســتایی ســازمان راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای کشــور گفــت: در کنار 

 اقدامات فیزیکی سازمان راهداری در حوزه ایمنی 
راه ها، بخشی از فعالیت ها نیز به اقدامات فرهنگی 
برمی گردد.وی عنوان کــرد: خطرها و قوانین را 
به مردم آموزش دهیم، هزینه ها را گوشــزد کنیم 
و همه ما در بحــث فرهنگی می توانیم تاثیرگذار 
باشیم؛ اقدامات فیزیکی بخشــی از فعالیت های 
ماست و مابقی به فرهنگ سازی و خطای انسانی 
برمی گردد.وی با بیان اینکه ایجاد راه مناســب و 
تکمیل شــبکه راه های روســتایی کشور به ۲۲۰ 
هــزار میلیارد تومان اعتبار نیــاز دارد افزود: ۱۴ 
درصد روستاهای کشور بدون راه آسفالت مناسب 
باقی مانده اند که این آمار ۶ هزار و ۵۰۰ تا هفت 
 هزار روســتا را با ۲۷ هزار کیلومتر راه، شــامل

 می شود.مقبلی اظهارداشت: تاکنون مسیر ارتباطی 
۸۶ درصد از ۴۰ هزار روســتای باالی ســکنه با 
همت دولت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ساخته 
 شده و اکنون روستاها از آنها استفاده می کنند.معاون 
راه های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور گفت: کشور دارای ۲۲۰ هزار 
کیلومتر راه مواصالتی از جمله آزادراه ها، بزرگراه، 
راه اصلی، فرعی و روســتایی است و ما بزگترین 
شــبکه راه ها را در حوزه روستایی با ۱۱۳ هزار 
کیلومتر راه آسفالته داریم.مقبلی افزود: هشت هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته برای 
راه های فرعی و روســتایی کشور داشتیم که در 

ســال های ۹۷ تا ۹۸ اطالعات جامع و کاملی به 
عنوان اطلس راه های روستایی جمع آوری کردیم.
وی تصریح کرد: ۹۷ هزار روستای دارای سکنه در 
کشــور وجود دارد که ۴۰ هزار روستای آن باالی 
۲۰ خانوار اســت و ساخت راه مناسب و آسفالت 
در این مناطق براســاس برنامه های چهارم، پنجم 
و ششم توسعه تکلیف دولت است.معاون راه های 
فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشــور گفت: ۳۷ هزار کیلومتر راه فرعی 
کشور عمر باالی ۳۰ سال دارند لذا نیازمند روکش 
و ایمن سازی هستند؛ ۱۷ هزار کیلومتر از آن نیز نیاز 
به تبدیل به راه اصلی و تغییر مشخصات راه دارند.
وی اظهارداشت: ۱۳۰ هزار کیلومتر راه روستایی در 
کشور داریم که ۴۰ هزار کیلومتر آن نیاز به روکش 
آســفالت دارد و ۱۵ هزار کیلومتــر نیز نیازمند به 
بازسازی است.این مسئول افزود: ترافیک راههای 
روســتایی افزایش یافته اما عرض این راهها تغییر 
نکرده و اقدامی برای روکش آسفالت در این محورها 
نکرده ایم.مقبلی گفت: ۱۲ درصد از تصادفات در 
ســال های گذشته ناشــی از جاده ها و ایمنی بود 
که این آمار اکنون به ۱۵ درصد رســیده است.وی 
عنوان کرد: سال گذشته هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای راههای فرعی و روستایی داشتیم 
و هفت اســتان از این راهها با ضریب برخورداری 
در ردیف استان های محروم قرار گرفتند که ضریب 

برخورداری استان کرمان ۷۰ درصد بود اما باوجود 
اقدامات انجام شــده، امروز ضریب برخورداری از 
راههای روســتایی کرمان به ۷۲ درصد رسیده در 
 حالی که متوســط کشــور ۸۲ درصد است.معاون 
راه های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشــور گفت: باید کمک بیشتری به 
حوزه ساخت راههای روســتایی کرمان به عنوان 
استانی محروم می شد و این آمار در جنوب کرمان 
۶۵ درصد اســت که نشــان می دهد قدری عقب 
افتادگی در جنوب بیشــتر اســت.وی یادآور شد: 
لذا ۶۶۰ میلیــارد تومان از پنج هزار میلیارد تومان 
مصوبه مجلس به استان کرمان به عنوان دومین استان 
محروم از نظر راههای روســتایی تخصیص یافت 
 که این اعتبار با هزینه قیــر به ۷۰۰ میلیارد تومان 
می رســد و سیستان و بلوچســتان با ضریب ۵۴ 
درصدی برخورداری از راههای روســتایی، میزان 
۷۷۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرد.مقبلی افزود: 
۱۰۰ میلیــارد تومان در قالــب اعتبارات روکش 
آســفالت روستایی به اســتان کرمان داده که ۱۷۴ 
کیلومتر از راههای این اســتان روکش آسفالت شد 
و توزیع اعتبــارات نیز باتوجه به محرومیت زدایی 
انجام می گیرد.وی افزود: اســتان کرمان به واسطه 
معادن و ترانزیت کاال در مسیر ۶ شبکه ارتباطی مهم 
کشور قرار گرفته و این استان جایگاهی فراملی در 

صادرات و ارزآوری کشور دارد .

  

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد با اشاره به توقف قریب به ۱۴ ساله پروژه 
 خط دوم انتقال آب به استان، گفت: با مساعدت 
دولت، به زودی عملیات اجرایی این پروژه که 
از پروژه های مصوب سفر رهبر معظم انقالب 
خواهد  شروع  است،  العالی(  اسالمی)مدظله 

شد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی در 
هفتمین نشست پیشکســوتان جهاد و شهادت 
استان یزد، یکی از موضوعات مورد پیگیری در 
طول یکســال اخیر را تعیین تکلیف پروژه های 
بزرگ آبی استان عنوان کرد و گفت: در صورت 
عدم پیگیری مباحث این حوزه، در ۱۰۰ ســال 
آینده شاید نامی از یزد در نقشه جغرافیایی کشور 
نباشد یا به منطقه و مرز کوچک محدود شود.وی 
با بیان اینکه یکی از پروژه های بزرگ آبی استان 
 پروژه انتقال آب از دریا به اســتان به طول خط
 ۸۳۰ کیلومتر اســت، اظهار داشت: اجرای این 
پروژه به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معادل 
کل اعتبار ۱۳۰ ســال اســتان یزد نیاز داشت 
که در این زمینه پیشــنهاد تامین مالی پروژه از 
محل فروش یکی از معــادن مطرح و پیگیری 
شد.استاندار یزد با بیان اینکه خوشبختانه پیش 
نویس مصوبه مذکور آماده شــده است، گفت: 
در این زمینه در مدت سه سال مبلغ ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن برای 
اجرای این پروژه آبی اختصاص پیدا خواهد کرد.
فاطمی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی پروژه 
 انتقال آب از دریا به اســتان یزد در جریان سفر 
رئیس جمهور به استان خبر داد.وی با بیان اینکه 
۵۰ درصد آب شــرب و بهداشت استان از خط 
اول انتقال آب به اســتان تامین می شود، افزود: 
در صورت تعرض به این خط و عدم تعمیر آن 
در مدت ۲۴ ساعت، مجبور به جیره بندی آب 
می شدیم لذا به منظور افزایش تاب آوری استان 
ایجاد خــط پدافندی انتقال آب از منابع صنعت 
به آب شرب در دستور کار قرار گرفت.استاندار 

یزد ادامه داد: با تاکید شــخص رئیس جمهور و 
معاون اول ایشان مقرر شد خط انتقال آب اجرا 
شده توسط چادرملو، گل گهر سیرجان و مس 
سرچشــمه از محل خلیج فارس، با اتصالی به 
اصلی ترین مخزن آب یزد متصل شود.فاطمی 
بــا بیان اینکه اجرای خــط پدافندی مذکور به 
 ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشــت، اظهار 
داشت: با پیگیری صورت گرفته این خط از محل 
مسئولیت های اجتماعی مجموعه چادرملو اجرا 
شد.استاندار یزد با بیان اینکه خط مذکور قابلیت 
افزودن سالیانه تا ۳۰ میلیون مترمکعب آب به 
مخازن آب یزد را دارد گفت: هم اکنون نیز این 
خط در مواقــع اضطرار برای جلوگیری از افت 
فشار و قطعی آب مورد استفاده قرار می گیرد.
فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به روایت 
بخشــی از اقدامات و فعالیت های انجام شده و 
در حال پیگیری استان از ابتدای استقرار دولت 
ســیزدهم در استان پرداخت و خاطرنشان کرد: 
آغاز فعالیت دولت سیزدهم با بلیه بزرگ کرونا 
همراه بود ویروسی که نظام آموزشی را تعطیل و 
فعالیت های اقتصادی را دچار مشکالتی کرده 

بود. 
   وی با بیــان اینکه در زمــان فعالیت دولت 
سیزدهم، کشور در موج پنجم کرونا قرار داشت، 
گفت: در آن زمان، درصد پوشش واکسیناسیون 
قریب به ۱۹ درصد بود امــا در پرتو اقدامات 
تبیینی و پیگیری های انجام شده درصد پوشش 
دز اول واکسیناســیون به باالی ۹۰ درصد، دوز 
دوم به باالی ۸۵ درصد و دوز ســوم به حدود 
۴۵ درصد رسید.استاندار یزد ادامه داد: در ابتدا 
تمام واکسن ها وارداتی بود اما در این دولت با 
اتــکا به نیروهای متخصص به دانش فنی تولید 
واکسن دست یافتیم و تعداد فوتی های کرونایی 
به صفر رسید.فاطمی با بیان اینکه اقناع جامعه 
برای مدیریت مســائل مربوط بــه کرونا کار 
ســختی بود، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، 
جلسات هفتگی ســتاد ملی مبارزه با کرونا به 
صورت هفتگی به ریاست شخص رئیس جمهور 
و با حضور اســتانداران برگــزار و متعاقب آن 
جلسات استانی این ســتاد تشکیل و اقدامات 
الزم پیگیری می شــد.  وی همچنین به جای 
خالی برنامه تحولی در اســتان اشاره و تصریح 
کرد: با توجه بــه لزوم برنامه محور بودن، یکی 
از مهمترین اقدامات مورد پیگیری توسط استان؛ 
از همان نخستین ماه های آغاز فعالیت، تدوین 
برنامه تحولی یزد متناسب با مزیت های موجود 
و با نگاه کامال عملیاتی بود.   اســتاندار یزد با 
بیان اینکه این برنامــه تحولی در نوع خود در 

کشور بی نظیر است، گفت: کلیه محورهای این 
برنامه تحولی با مشارکت بدنه اداری و صاحب 
نظران و اندیشــمندان هر بخش تدوین شده و 
می تواند فصل جدیدی از توسعه و پیشرفت را 
به روی اســتان یزد باز کند.  فاطمی در بخش 
دیگری از ســخنانش به سفر رئیس جمهور به 
استان اشاره و خاطرنشان کرد:حجم اعتبارات 
پروژه های مصوب ســفر رئیس جمهور بیش 
از ۷ هزار میلیارد تومان بود همچنین ۳۶ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت برای قریب به ۲۰۰۰ 
پروژه اقتصادی با پیشــرفت بیش از۴۰ -۵۰ 
درصد به تصویب رسید.استاندار یزد ادامه داد: 
از اسفندماه سال گذشــته تا پایان شهریورماه 
سالجاری یعنی ظرف هفت ماه، ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان پول نقد وارد اســتان شــد که نتیجه آن 
فعالســازی اکثر پروژه های تعطیل بود .فاطمی 
با بیان اینکه اعتبارات عمرانی یک سال استان 
۵۰۰ میلیارد تومان اســت، تصریــح کرد: به 
تعبیری ظرف مدت هفت مــاه ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان معــادل اعتبارات عمرانی ۴ ســال پول 
وارد اســتان شد.وی با ابراز امیدواری نسبت به 
افتتاح برخی پروژه های احیا شده از دهه فجر 
امسال، خاطرنشان کرد: با تکمیل پنج بیمارستان 
 نیمه تمام اســتان حدود ۷۰۰ تخت به ظرفیت 
تخت های بیمارســتانی استان اضافه می شود.
اســتاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش به 
قول رئیس جمهور مبنی بر »ساخت یک میلیون 
مسکن در سال« اشاره کرد و گفت: سهم استان 
یزد در این حوزه ســاخت ۵۴ هزار واحد است 
که در این راستا بر اســاس آخرین آمار ۱۱۵ 
هزار نفر در طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام 
کــرده اند که حدود ۴۵ هــزار نفر از متقاضیان 
تائید نهایی شده اند. وی با بیان اینکه در ابتدای 
فعالیت به عنوان استاندار یزد قریب به هفت هزار 
واحد آپارتمانی با با پیشرفت فیزیکی اندک در 
اســتان در حال احداث بود، خاطرنشــان کرد: 
به منظور تســریع در روند اجــرای پروژه های 
در دســت احداث و برنامه ریزی برای ساخت 
واحدهای جدید جلسات شورای مسکن استان 
به صورت هفتگی و مستمر برگزار و مسائل دنبال 
شد.استاندار یزد با بیان اینکه آپارتمان نشینی با 
فرهنگ و اصالت یزدی ها سازگار نیست، گفت: 
بر این اساس برای اولین بار در کشور، در استان 
یزد تصمیم بر ویالیی سازی پروژه های نهضت 
ملی مسکن گرفته شــد و هماهنگی های الزم 
برای تحقق آن صورت گرفــت.  فاطمی ادامه 
داد: بر اساس تصمیم گیری های انجام شده، در 
تمامی مناطق استان به جز شهرستان های دارای 

محدودیت زمین، قطعات ۲۵۰ متر مربعی و در 
منطقه حسن آباد قطعات ۳۵۰ مترمربعی در نظر 
گرفته شــده است.  وی با اشاره به تالش استان 
 جهت افزایش کیفیت و کاهش هزینه ســاخت
 و سازها، اضافه کرد: به منظور عدم تحمیل فشار 
بر متقاضیان، واحدهای مسکونی به صورت کامل 
آماده و تحویل آن ها نمی شــود بلکه اقدامات 
مربوط به ســفت کاری، نماسازی و نصب درب 
 و پنجره انجام و واحدهــا در اختیار افراد قرار 
می گیرد تا به مرور و متناسب با درآمد خود خانه 
را تکمیل کنند.استاندار با بیان اینکه ۲۵ هزار نفر از 
واجدین شرایط طرح نهضت ملی مسکن از شهر 
یزد هستند، گفت: در این راستا پهنه هزار هکتاری 
 در نظر گرفته شــده که در حــال حاضر طرح 
آماده ســازی ۴۰۰ هکتار آن تقریبا نهایی شده 
است.وی در ادامه با بیان اینکه با احداث این تعداد 
واحد در ســایت مذکور، شهر جدیدی احداث 
می شــود، اظهار داشت: این شهر دقیقا براساس 
 معماری اســالمی_ ایرانی_ یــزدی طراحی و 
پیاده سازی و در طراحی های تمام پیوست های 
فرهنگی و اجتماعی دیده شده است.فاطمی در 
ادامه با بیان اینکه استان یزد به مرکز نمونه انرژی 
خورشیدی کشــور تبدیل شده است، گفت: یزد 
پیشروترین استان در مسئله انرژی خورشیدی 
بوده و برنامه ی مــا تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق 
خورشــیدی در مدت ۴ سال است.استاندار یزد 
ادامه داد: تاکنون ۸۴ مگاوات برق خورشــیدی 
وارد شبکه شده و نزدیک به ۴۰۰ مگاوات قرار 
داده بسته شده است.وی از دیگر اقدامات انجام 
شده در طول یک سال اخیر را تاسیس شرکت 
پــروازی یزد ایر ایران با ســرمایه گذاری هزار 
میلیارد تومانی عنوان و خاطرنشان کرد: تعدادی 
از هواپیماها خریداری شــده و تعدادی در حال 
خریداری است.فاطمی با بیان اینکه این شرکت 
پروازی در دهه فجر افتتاح می شود، گفت: برنامه 
ریزی اولیه ما افتتاح شرکت در مهرماه سالجاری 
بود اما تحریم های ظالمانه و برخی مشــکالت 
دیگر سبب تاخیر در این روند شد.استاندار یزد 
در ادامــه به برنامه ریزی اســتان جهت تربیت 
۴۰۰۰ حافظ قرآن به نیت ۴۰۰۰ شــهید استان 
تا پایان دولت سیزدهم و نیز اختصاص اعتبارات 
الزم جهت رونق فعالیت های قرآنی استان اشاره 
کرد.وی در بخش پایانی ســخنانش به اتفاقات 
اخیر و دسیسه های دشمنان برای توقف دور تند 
موتور پیشرفت کشور و انحراف اذهان اشاره و 
خاطرنشان کرد: مردم و دولت همچنان پای کار 
هستند و ما تمام تالش خود را برای نوکری مردم 

و خدمت به آن ها انجام خواهیم داد .

خط دوم انتقال آب به یزد پس از ۱۴ سال توقف ، اجرایی می شود

معاون راه های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور :

کرمان به واسطه معادن و ترانزیت کاال در مسیر ۶ شبکه ارتباطی مهم کشور است 

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالســه 9409987616400175 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی شهرستان بندرعباس 

تصمیم نهایی شماره 9409977616400309.  
شــاکی : ستاد اجرائی امام به نشانی بندرعباس نرسیده به چهارراه جهانبار انتهای خیابان بازرگانی 

پالک 20 
اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

 بتاریــخ : 1394/08/18 در وقــت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساســی هرمزگان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است . پرونده کالسه 9409987616400175 تحت نظر است . دادگاه با 

عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رأی می نماید.

رای دادگاه : 
در خصوص ملک واقع در شهرســتان میناب ، محله پنجاه تومنی ، به مساحت 264 مترمربع طی نامه شماره 181/220331/ن  
مورخ 94/6/31  از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس 
از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 9409977616400268 مورخه 94/7/7 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس وقت رسیدگی تعیین 
و باتوجه به اینکه در جلسه مقرر شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا مدعی معترض نشده اند از سوی آن ستاد درخواست 
صدور رای شده است و درنهایت با عنایت به عدم مراجعه مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل وی توجهاً به تحقیقات و بررسیهای 
انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده 
وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی در دست نیست ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای 
حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم 

میدارد. رای صادره غیابی و فرجه قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است .
شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی  شهرستان هرمزگان

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه فاطمه گرجی ازندریانی به استناد  دو فقره استشهاد محلی در خصوص پالک 3879 
فرعی از 2- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان تجاری به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 647012 سری ج/ 1399  به 
نامش صادر گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا باستناد ماده 
120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به پالک مذکور و یا وجود اصل اســناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 
قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد  مالکیت المثنی بنام متقاضی 

اقدام خواهد شد . 1401/325 م/الف- تاریخ انتشار : 1401/10/03
محمد اسالمی موحد 
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فرهنگ و هنر

۱۱۱۱ عنوان برنامه برای حاج قاسم
   گروه فرهنگی // میثم مرادی بیناباج، مدیر شــبکه یک 
ســیما و دبیر ستاد رسانه ای مکتب حاج قاسم سلیمانی در 
سازمان صداوســیما برنامه های تلویزیون و رادیو در ایام 
سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را اعالم کرد. به گفته 
مرادی بیناباج، ویژه برنامه های مرتبط با ســومین سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی از ۲۹ دی ماه با افتتاح رادیو ۲۴ 
ساعته مقاومت آغاز شده است و مجموعه شبکه های سیما، 
صدا، اســتان ها، برون مرزی و حوزه فضای مجازی رسانه 
ملی برنامه های متنوعی در ســاختار های مختلف مستند، 
گفت و گو محور، گزارشی، موسیقی تصویر و ... برای امسال 
پیش بینی کرده اند.وی گفت: شــبکه های سیما در مجموع 
با ۱۰۰ عنوان برنامه در بیش از ۱۴۰۰۰ دقیقه، شبکه های 
صدا و رادیو ۲۴ ســاعته مقاومت با ۱۳۸ عنوان برنامه در 
۹۰۰۰۰ دقیقه، شــبکه های استانی با ۷۶۰ عنوان برنامه در 
بیش از ۵۱۰۰۰ دقیقه، شبکه های برون مرزی با ۱۱۳ عنوان 
برنامه به زبان های مختلــف و معاونت مجازی با اقدامات 
گسترده رسانه ای در سامانه های تلوبیون و پیام رسان ها و 
شبکه های اجتماعی، در کنار مردم، سومین سالگرد شهادت 
این شــهید عزیز را گرامی خواهند داشت.مدیر شبکه یک 
اعالم کرد: همچنین با توجه به پیش بینی سفر سیل عاشقان 
 ایران و اسالم برای تجدید عهد و ادای احترام و زیارت مزار 
حاج قاسم سلیمانی، با محوریت ستاد مردمی مکتب حاج 
قاسم موکب هایی در مسیر گلزار شهدای کرمان پیش بینی 
شده و با همراهی خوب بسیج صداوسیما و حوزه فنی سازمان، 
پیش بینی خوبی برای ارتباط تصویری و انعکاس این حضور 
مردمی در شبکه های داخلی و بین المللی انجام شده است.
 وی افزود: پویش محوری امســال، پویش خانوادگی #به

_نیت_حاج_قاسم است و با رویکرد بازنمایی ابراز محبت 
و ارادت خانواده های عزیز ایرانی به روح بلند سردار آسمانی 
شهید حاج قاسم ســلیمانی برگزار خواهد شد. دوستداران 
شهید حاج قاسم ســلیمانی برای شــرکت در این پویش 
می توانند، از فعالیت های محبت آمیز و خیرخواهانه ای از نذر 
نان و شربت و نصب پرچم گرفته تا حفظ قرآن، نذر صلوات، 
آزادی زندانیان، سرکشی به آسایشگاه ها، اطعام نیازمندان، 
بخشش دیگران و ... که به نیت حاج قاسم انجام می دهند، دل 
 نوشته، عکس، صدا و تصویر ویدیویی تهیه کنند و به نشانی 
@ iriBhaJghasem  یا به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۲۳۵ در 
پیام رسان های داخلی ارســال نمایند تا به نام خودشان از 

رسانه ملی پخش شود .

خبر

  
       *

گروه فرهنگی // نخستین نشست 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  صمیمانه 
رسانه  اصحاب  با  هرمزگان  اسالمی 
استان در سال ۱۴0۱، در تاالر رودکی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

برگزار شد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  اســمعیل 
جهانگیــری مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی هرمزگان اصحاب رســانه را 
عضوی از خانواده فرهنگ و هنر اســتان 
دانســت و اعالم نمود که اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هیچ گونه تبعیضی نسبت به 
اعضای خانواده بزرگ فرهنگی و هنری 
خود قائل نبوده اند و به همه یکسان و یک 
چشــم نگاه می شود. مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بیان داشــت : »ما در این 
مجموعه همگی به کشور و نظام سیاسی 

کشور اعتقاد داریم و متعلق به هیچ دسته 
یا گروه خاصی نمی باشیم. اگر در موارد 
خاصی به بخشــی از بدنه فرهنگ و هنر 
استان آسیب رسیده اســت، به این دلیل 
اســت که در کنار هم نبــوده ایم؛ اگر در 
کنار هم و پشتیبان یکدیگر باشیم، از گزند 
آسیب های پیرامون در امان خواهیم ماند«. 
جهانگیری در ادامه جلسه به مصوبات سفر 
 رئیس جمهور اشاره نمود و اظهار داشت : 
» اختصــاص بودجه در بخــش های؛ 
تکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس، پروژه 
 احداث مجتمع فرهنگی و هنری ابوموسی، 
پــروژه تعمیر و تجهیز فرهنگســراهای 
 روســتایی و تکمیــل پــروژه مجتمع 
فاطمه الزهرا )س( تا مرحله بهره برداری 
از جملــه مصوبات رئیس جمهور بود که 
تمامی پروژه ها تخصیص اعتبار شــده 

 و آماده تکمیل و بهره بــرداری در طول 
بازه های زمانی مشــخص است.در ادامه 
اهالی رسانه استان به بیان دغدغه ها، نیازها، 
موانع و مشــکالت حوزه خود پرداختند 
 و از بســته بودن فضای رسانه ای جهت 
انتقال به موقع اخبــار انتقاداتی را مطرح 
نمودنــد. از جمله دغدغــه های اصلی 
مطرح شــده توسط اهالی رسانه می توان 
به مشکالت زیرســاختی و صنفی خانه 
مطبوعات اســتان، کم بودن میزان بودجه 
یارانه های مطبوعات اســتان نســبت به 
استان های کل کشــور، نحوه تخصیص 
آگهــی های دولتی، عدم اطالع رســانی 
دیر هنگام یا گزینشــی برخی ادارات و 
سازمان ها از اهالی رسانه جهت پوشش 
اخبار، نقش و جایــگاه میزان اثرگذاری 
رسانه های استان، پیگیری وعده استاندار 

پیشــین مبنی بر احداث برج رسانه برای 
دفاتر کار رسانه ها، ایجاد کمیته تخصصی 
جهت امنیت شغلی اهالی رسانه و تنظیم 
و انتشار تاریخچه مطبوعات استان، اشاره 
داشت.در خاتمه میردادی معاون فرهنگی، 
امور مطبوعات و رســانه استان پیرامون 
موارد مطرح شــده از جانــب مهمانان 
 حاضر در جلســه، بیان داشت : »سامانه 
آگهی ها ســندی شــفاف و روشــن بر 
عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هرمزگان اســت که تمامــی رویدادهای 
آن به صورت شــفاف و مطابق با عدالت 
اســت«. میردادی در ادامه اظهار داشت : 
»اختیار آگهی های ثبتی در دســت اداره 
ارشاد نمی باشد و ارباب رجوع از طریق 
درخواست نشریه اش را انتخاب می کند 
و اداره ارشــاد مکلف به ارسال به همان 

نشریه برای چاپ می باشــد. در زمینه 
آگهی های دولتی شرایطی فراهم شده تا با 
عدالت و مساوات روال کار انجام پذیرد«.

معاون فرهنگی، مطبوعات و رسانه اداره 
کل در خاتمه ســخنان خود ضمن ارائه 
آمار بیان داشت: »از ابتدای سال جاری 
مبلغ ۲ میلیارد تومان یارانه به مطبوعات 
اختصاص یافته اســت و مبلغ ۷ میلیارد 
تومان آگهی بین رســانه های اســتان و 

نمایندگی های تحت پوشش استان توزیع 
شده است«. همچنین وی خبر برگزاری 
 جشــنواره مطبوعات خلیــج فارس و 
دوره های آموزشــی ســواد رسانه ای 
در سطح اســتان را اعالم نمود .در پایان 
هدایایــی از جانــب اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان هرمزگان به مناسبت 
شب یلدا به مهمانان حاضر در جلسه اهداء 

شد .  

مدیر کل ارشاد هرمزگان در دیدار با اصحاب رسانه :

اگر در کنار هم باشیم ، از گزند آسیب ها در امان خواهیم ماند

گروه فرهنگی // وزیــر میراث فرهنگی و 
گردشگری گفت: هرگونه عوارض، مالیات و 
پیمان سپاری ارزی برای فعاالن صنایع دستی 
که مشکل پیمان سپاری ارزی برای صادرات 

داشتند رفع می شود . 
عزت اهلل ضرغامی در حاشیه  هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران اظهــار کرد: با ثبت جهانی 
شــب یلدا در یونسکو، دنیا جایگاه شب یلدا 
را تحسین کرد. شب یلدا احترام به ارزش های 
فکری، ایدئولوژیک و قرآنی ماست. از ۳ هزار 
سال پیش هم پدران ما به این حقیقت دست 
یافته بودند.وی همچنین با اشــاره به تدوین 
الیحه بودجه ســال آینده ادامــه داد: الیحه 
احکام ثابت برای بودجه که برای اولین بار در 
دولت دارد انجام می گیرد اقدام مفیدی بود و 
وزارت میراث بخش مهمی از نظام مسائلش را 
در این الیحه دائمی حل کرد.ضرغامی یادآور 
شد: یک هدیه ای برای فعاالن صنایع دستی در 

این زمینه وجود دارد که مشکل پیمان سپاری 
ارزی که برای صادرات داشتند رفع می شود و 
هرگونه عوارض، مالیات و پیمان سپاری ارزی 

رفع می شود و راه صادرات تسهیل می شود.
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه ما چهار اثر 
مهم را در یونسکو به ثبت رساندیم، اظهار کرد: 
از ۱۷ اثــری که پیش از این ثبت کرده بودیم 
به ۲۱ اثر رســیدیم. از مقام هفتم در دنیا به 
مقام ششم ارتقاء پیدا کردیم.ضرغامی یادآور 
شد: ما امسال سهمیه ثبت اثر یا عنصر میراث 
فرهنگی ناملموس نداشــتیم، اما با استفاده از 
ظرفیت بقیه کشــورها مثل شــب یلدا که با 
افغانســتان انجام شد، مثل ترکمن دوزی که با 
ترکمنستان انجام شد و نیز ابریشم بافی و در 
نهایت موســیقی بربط یا عود که با همکاری 
سوریه انجام شد، در کنار ثبت عنصر میراث 
فرهنگی خوشنویسی، جایگاهمان را در جهان 

ارتقاء دادیم .

گروه فرهنگی // صنعت سینمای 
کشور آفریقایی نیجریه با همکاری 
نهادهای  و  خصوصــی  بخش  دو 
فرهنگی دولتی، در حال ســاخت 
فیلمسازی  بزرگ  استودیوی  چند 
 بــرای تقویت تولیــدات داخلی 
و مشــترک با کشورهای همسایه 

است . 
  به باور دســت اندرکاران ســینمایی 
این کشــور غرب آفریقا، تاسیس این 
بیشتری  استودیوها، فضای بزرگ تر و 
برای فعالیت هنرمندان بومی خلق کرده 
و زمینه را برای افزایش تولید فیلم های 
ســینمایی)و همچنیــن مجموعه های 
تلویزیونی( فراهم می کند. رســانه های 
گروهی و منتقدان ســینمایی از صنعت 
ســینمای نیجریه با نام مستعار نالیوود 
یاد می کنند که اشــاره ای به دو صنعت 
موفق ســینمای هالیوود و بالیوود هند 
است. نالیوود هم مثل دو رقیب خارجی 
خود، تولیــد و عرضه کننده فیلم هایی 
مردم پســند اســت که توانایی جذب 
تماشاگران انبوه را به سالن های نمایش 
دارد. پیش بینی می شــود با گسترده تر 
شدن دامنه فعالیت فیلمسازان نیجریه ای 

و تاسیس اســتودیوهای جدید، میزان 
انتقــادی محصوالت  مالی و  موفقیت 

بومی تا حد زیادی افزایش پیدا کند.
تاسیس اســتودیوهای تازه همزمان با 
هالیوودی  بــزرگ  کمپانی های  تالش 
بــرای رخنه در صنعت ســینمای این 
کشور آفریقایی اســت. این در حالی 
اســتریم هم  اســت که شــبکه های 
لوکیشــن های نیجریه را مکان مناسبی 
برای تولید محصوالت اینترنتی شان دیده 
و قصد سرمایه گذاری روی محصوالت 
جدیدی دارند که در این کشور آفریقایی 
جلوی دوربین می رود.بر همین اساس، 
اهل فن به صنعت ســینمای کشــور و 
همچنین مســئوالن دولتــی در بخش 
فرهنگ و هنر هشدار داده اند که مراقب 
تحرکات سرمایه گذاران خارجی و بویژه 
هالیوودی در نیجریه باشــند.به نوشته 
رسانه های داخلی، در اولین قدم صنعت 
سینمای نیجریه صاحب دو استودیوی 
بزرگ و وســیع فیلمســازی در شهر 

الگوس پایتخت کشور خواهد شد.

پیشرفته  قابلیت های  با  اســتودیو  این 
هنــری و تکنیکی می تواننــد پذیرای 
تولیداتی باشند که به صورت مشترک 
هم با کشــورهای همســایه و یا حتی 
دورتر از آن جلــوی دوربین می روند. 
از داخــل صنعــت ســینمای نیجریه 
امیدوارند  آن  هنرمندان  می شود  شنیده 
تاسیس این دو اســتودیو راه را برای 
ســاخت محصوالت پرخرج و بالک 
باســتر داخلی و بین المللی فراهم کند.

با این همه، برخی تحلیلگران در رابطه 
با چالش های سخت پیش رو صحبت 
کرده و می گویند نباید به شکلی مفرط 
در این رابطه خوش بیــن بود و باید با 
واقع بینی رو به جلو حرکت کرد. همین 
تحلیل گران عقیده دارند تنها به شرطی 
اوضاع به شــکلی مثبت و موفق پیش 
خواهد رفت که از تمامی استعدادهای 
موجود در داخل کشور استفاده شود و 
احداث این استودیوها به سمت باندبازی 
و حرکت اقتصادی خانوادگی دولتمردان 
نشود. منتقدان هم با اشاره به این نکته 

که صنعت سینمای نیجریه تعداد بسیار 
زیادی کادر باتجربــه و توانا در تمام 
زمینه ها و رشته های سینمایی دارد، باید 
از این نیروها به شکلی درست و توانمند 
بهــره بگیرند و از اســتخدام نیروهای 
کار باتجربه خارجی و انگلیســی زبان 
تهیه کنندگان  از  کنند.یکــی  خودداری 
ســینمای نیجریه با توجه به تحوالت 
اخیر، چنین می گوید:» قصه های بسیار 
زیادی وجود دارد که می توان در غرب 
آفریقا به تعریف شان پرداخت. این اتفاق 
زمانی رخ می دهد که تمام تهیه کنندگان 
داخلی وارد گود شوند و این داستان ها را 
به زبانی تصویری برای تماشاگران سینما 
تعریف کنند. همه ما باید به ریشه هایمان 
تکیه کنیم تا بتوانیم تماشاگران داخلی 
را با خودمان همراه داشــته باشیم. آن 
دســته از تولیدات بین المللی هم که در 
نیجریه فیلمبرداری می شوند، باید متوجه 
این نکته باشند و آن را در تولیدات شان 
انعکاس دهند. کشور ما فرهنگی کهن 
و غنی دارد و ســینمای ما هم بســیار 
پیشرفته، به روز و غنی است. تلفیق این 
دو، راه را برای تولید آثار درخشان، باز 

و هموار می کند.«/ جام جم 

وزیر میراث فرهنگی :

 پرداخت هرگونه مالیات 
برای صادرات صنایع دستی منتفی شد

سرمایه گذاری گسترده ضد هالیوودی 

  

پلیسی  ادامه ســریال   // فرهنگی  گروه 
جمشید محمودی با چه کیفیتی در قالب 

فصل دوم منتشر شد ؟ 
   سریال »پوست شــیر« به کارگردانی جمشید 
محمودی، پس از وقفه ای حــدودا یک ماهه به 
نمایش خانگی بازگشت و ادامه این مجموعه در 
قالب فصل دوم منتشر شد. این سریال پلیسی و 
معمایی، با محوریت یک پرونده قتل آغاز شد و 
تــالش یک مامور پلیس و پدر مقتول برای پیدا 

کردن قاتل را نشان می دهد.
 »پوست شــیر« با روایت جذاب، خوش ریتم، 

 ملتهــب و پرهیجــان شــروع امیدوارکننده ای 
 داشــت و موفق شــد مخاطب را با قصه همراه 
 کند. به بهانه انتشــار فصــل دوم این مجموعه، 
کیفیت شــروع دوباره »پوست شیر« را بررسی 

کرده ایم.
*  سرنخ های ساده یک قتل پیچیده

   همان طور که اشــاره کردیم، »پوســت شیر« 
تا قسمت هشتم توانســت کیفیت اولیه خود را 
حفظ کند و در مقطع حساســی از قصه به پایان 
رسید. همان طور که پیش بینی  می شد در قسمت 
نهم یا همان شــروع فصل دوم، »نعیم« دست به 
 اقدام عجیب و غریبی نزد و هیجان اتفاق پایانی 
قســمت هشــتم خیلی زود فروکش کــرد، اما 
 طولی نکشــید که ماجرای پیگیری پرونده قتل 
»ســاحل« وارد مرحله تازه ای شد و »محب« 
توانســت گره های جدیدی را در این پرونده باز 

کند. 
  »پوســت شیر« با روایت همزمان تالش  پلیس 
 و »نعیــم« با روش های خاص خودشــان برای 
پیدا کردن قاتل »ســاحل«، به شیوه جذابی آرام 
آرام به حــل پرونده نزدیک می شــود. پلیس 
به واســطه قانون و اطالعاتــی که پیدا می کند و 
»نعیم« و »رضا« به پشتوانه ارتباطاتی که دارند، 
با قوانین نانوشــته خودشان دنبال کشف این راز 
هســتند. برگ برنده »پوست شیر« کیفیت مسیر 

حل پرونده است.
    ســریال با ریتم تنــد و پراتفاق پیش می رود 
و هوشــمندی »نعیم« در دستیابی به سرنخ های 
مهــم و کوچک از جذابیت های قصه اســت که 
شروع فصل دوم نیز از آن بهره برده بود. »نعیم« 

به عنوان پلیس باهوش قصــه نیز با هر کدام از 
مظنونان پرونده، شیوه خاص خود را در بازجویی 
دارد. ســواالت زیرکانه او، ادبیــات متفاوتش، 
شــگردهایش برای کالفه کردن متهم و اقتداری 
که در مواجهه با آنان دارد نیز جلسات بازجویی 
ســریال را به یکی از بخش های جذاب سریال 

تبدیل کرده است.
*  اهمیت شخصیت های مکمل قصه

  »پوســت شــیر« از همان ابتدا معموال در هر 
قســمت، با اتفــاق کنجکاوی برانگیز و خاصی 
به پایان رســیده تا مخاطــب را همچنان برای 
تماشای قســمت بعد مشتاق نگه دارد. موازی با 
ماجرای قتل »ساحل«، اتفاقات مبهم در زندگی 
همسر »رضا« و سرنوشــت »لیال« نیز هر کدام 
به ســهم خود باعث شده است توجه مخاطب به 
دیگر شــخصیت های مکمل قصه جلب شــود 
و دنبال کردن داســتان آن ها نیز برای تماشاگر 
اهمیت داشته باشد. زندگی هر دو شخصیت وارد 
مرحله تازه ای شده و اتفاقات جدیدی در انتظار 

آن هاست.
   یکی دیگر از برگ های برنده »پوســت شیر« 
بازی بازیگران است. به گزارش خراسان؛ هادی 
حجازی فر با نمایش رفتار جنون آمیز »نعیم« با 
افــرادی که تصور می کند در قتل دخترش مقصر 
هستند، همدلی مخاطب را برمی انگیزد و شهاب 
حســینی نیز هنگام برخورد »محب« با متهمان 
در بازجویی، عالوه بر لحن قاطع، خشــمگین و 
تهدیدآمیز صدای خود، به کمک حالت چهره و 
نوع نگاهش احساسات خود به متهم را نمایش 

می دهد و بازی کامال باورپذیری دارد .

»پوست شیر«؛ همچنان در مسیر التهاب و هیجان

   گروه فرهنگی // جواد خیابانی گزارشــگر و 
مجری ورزشی تلویزیون در گفت وگو با مهر، 
درباره جام جهانی، گاف ها و وایرال هایش سخن 

گفته است .
 بخش هایی از صحبت های او را می خوانید:

- این گونه نیســت که من بخواهم عمداً حرفی بزنم 
که با آن شوخی شــود. ببینید مثاًل من جمله ای دارم 
که می گویم از خودتان راضی باشید، اما از خودراضی 
نباشید. خب کجای این جمله بد است؟ بستگی دارد 
یک جملــه را چگونه بخوانیــد، ویرگول ها را کجا 

بگذارید؟
- این جمالت را برای وایرال شدن نمی گویم. به عقیده 
من هرکسی، هر آدمی حتی خود شما، یک تکیه کالمی 
در زندگی دارید این ها هم تکیه کالم های من اســت. 
گاهی با کلمات، جمالت نثرگونه می ســازم. در ذهنم 

می آید.
- من چیزی حدود هفت هزار مسابقه فوتبال یا برنامه 
تلویزیونی و استیج گزارش کرده ام! هر یک از این ها 
اگر یک ساعت باشد یعنی هفت هزار ساعت من حرف 
زده ام. هفت هزار ساعت را به شبانه روز تقسیم کنید 
فکر می کنم حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ روز می شود. من ۵۰۰ 
روز حرف زده ام! یعنی از االن تا یک سال و ۲۰۰ روز 
بعد حرف بزنم. آن وقت در این ۵۰۰ روز ۵۰ تا اشتباه 

هم دارم! ببخشید برای اشتباه بیایید مرا اعدام کنید!
- کســانی که اشتباهات ما را درمی آورند حتمًا به ما 
عالقه دارند که این ها را درمی آورند از آن ها هم ممنونم 

و سعی می کنم که کمتر اشتباه کنم.
- خیلی از حرف هایی که می گویند من زدم و جوک 
شده است من نگفته ام. از خودشان درمی آورند. مثاًل 
همین امروز یک خبر دیدم که این طور منتشــر شده 
بود که »خیابانی گفته آرژانتین ســه بر یک فرانسه را 
می برد ولی فرانسه قهرمان می شود.« پیدا کنید من این 
حرف را کجا بیان کرده ام؟ دروغ محض است. مثاًل من 
جمله ای داشته ام که گفته ام »تیم کرواسی هم پیر دارد و 
هم جوان. پیرها با تجربه اند جوان ها بی تجربه اند پس 
کرواسی هم تجربه دارد هم بی تجربه است« این بخش 

که »هم تجربه دارد هم بی تجربه است« وایرال می شود 
و به آن جمالت قبلی فکر نمی کنند.

- کتاب خواندن را خیلی دوســت دارم عالقه زیادی 
به مارسل پروست و مارکز دارم. عالقه زیادی به فیلم 
دارم مخصوصــًا فیلم های آوانگارد. فیلم های مارتین 
اسکورسیزی را دوست دارم و الیا کازان. من اصاًل یک 
چیز عجیب غریبی ام؛ آش شلم شورباهستم.-  از این 
ناراحتم که دیگر نمی بینم مردمم بخندند. دوست دارم 
مردم من همان باشند که ۸ آذر ۷۶ بودند. همان مردمی 
باشــند که در ۳۱ خرداد ۷۷ بودند یا وقتی آمریکا را 
بردیم ریختند بیرون. وقتی استرالیا را بردیم، خندیدند. 
همان مردمی باشند که وقتی خرمشهر فتح شد همه به 

خیابان ها ریختند. از غم مردم من هم غمگینم.
- ما بعد از بازی با انگلیس زمین خوردیم در بازی با 
ولز بلند شدیم. بازی با آمریکا را زمین خوردیم بازی 
بعدی را بلند می شویم. حاال بازی بعدی متأسفانه در 
این جام نیست! شاید در جام بعدی باشد. آرژانتین در 
جام جهانی قبلی یک هشتم بازی ها اوت شد االن در 
فینال اســت. فرانسه در جام ۲۰۰۲ اوت شد. حاال ۲ 
دوره پشت سر هم در فینال است. زندگی همین است. 

نمی توان همیشه فاز ناامیدی گرفت./خراسان

گروه فرهنگــی // وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی گفت: نهادهای 
امنیتــی به هیچ وجه مشــکلی 
جمله شورای  از  آنها  همه  ندارند، 
امنیت کشور و شورای عالی امنیت 
 ملی مرتب از ما پیگیری می کنند 
تا فعالیت های هنــری به صورت 
عادی برگزار شود و ما هم مشکلی 

نداریم . 
   محمدمهدی اســماعیلی در گفتگو با 
ایلنا، درباره دعوتش از گروه های هنری 
در زمینه های مختلف ســینما، تئاتر و 
موســیقی برای فعالیــت و اجرا گفت: 
پرونده  و کارنامه مــا در بخش هنری 
روشــن است. در ۴ ماه اول سال حجم 
مجوزهایی که داده شــد و رویدادهایی 
که برگزار شــد، با هیــچ دوره ای قابل 
مقایسه نیســت.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ادامه داد: اتفاقی که رخ داده این 

است که عده ای اقتصاد هنر و معیشت 
هنرمندان را به بازی های سیاسی شــان 
گــره زده اند. تئاترها فعال هســتند و 
درحال حاضر روی صحنه تئاتر شــهر 
و تماشاخانه سنگلج اجراهای نمایشی 
تئاتر  این که  برگزار می شود.وی درباره 
شهر و تماشــاخانه سنگلج سالن های 
دولتی هستند اما اجراها در سالن های 
خصوصی نیمه تعطیل هستند، بیان کرد: 
ما بــه خصوصی ها هم مجوز داده ایم و 
مشــکلی نداریم. یک زمانی مشکل از 
سمت ماست، می گوییم مجوز نمی دهیم، 
اجــازه نمی دهیم امــا درحال حاضر 
اصرار می کنیم که همه مجوز بگیرند و 
خودمان هم پیش قدم شدیم.اسماعیلی 
یادآور شد: ارکستر ملی هفته گذشته در 
تاالر وحدت اجرا داشت و این اجراها 
ادامه خواهد داشت. به مدیرکل موسیقی 
وزارت ارشــاد گفته ام با تهیه کنندگان 

موســیقی که برنامه های خواننده ها را 
در دست دارند جلسه بگذارد و تقویم 

زمانی را آماده کنند؛ ما آماده هستیم.
وی تاکیــد کرد: برخــی هنرمندان تا 
می خواهند کار کنند یک لشکر مجازی 
فراهم شده  می ریزند در پیج شان و یا با 
تلفن آنها تماس می گیرند و شــروع به 
دشنام و تخریب می کنند و این ها مانع 

فعالیت هنرمندان شده است.
   وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی بیان 
کرد: از هنرمندان اصیل کشور می خواهم 
مســائل را با مردم با شفافیت در میان 
بگذارند. گروه های فشــاری که توسط 
شــبکه های اجتماعی درست شده اند، 
اجازه فعالیت عادی شان را نمی دهند.وی 
ادامه داد: سینما، تئاتر، موسیقی و همه 
بخش ها از جمله مطبوعات و رسانه ها 
فعالیت عادی شــان را انجام می دهند.
اسماعیلی یادآور شد: در بخش مخاطب 

آنجا که نیاز به حضور تماشاگر داریم، 
دچار اختالل شده ایم و بیننده سینما کم 
شده اســت.وی با بیان این که مردم به 
فعالیت های هنری نیاز دارند، گفت: از 
جشنواره سینما حقیقت چقدر استقبال 
شد و چقدر با اشتیاق باال آمدند. معتقدم 
فضای فرهنگ و هنر یک فضای بسیار 
مهم برای ارتقای آگاهی و در عین حال 

نشاط اجتماعی است.
  وزیر فرهنگ و ارشاد در پاسخ به این 
سوال که نهادهای امنیتی برای برگزاری 
فعالیت هــای هنری مشــکلی ندارند، 
عنوان کرد: نهادهای امنیتی به هیچ وجه 
مشکلی ندارند، همه آنها از جمله شاک 
و شعام )شورای امنیت کشور و شورای 
عالی امنیت ملی( مرتب از ما پیگیری 
می کنند تا فعالیت های هنری به صورت 
عادی برگزار شــود و ما هم مشکلی 

نداریم .

 خیابانی : خیلی از حرف هایی که می گویند
 من زدم و جوک شده است من نگفته ام

وزیر ارشاد : 

نهادهای امنیتی مشکلی با برگزاری فعالیت های هنری ندارند
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حوادث جهان
نبش قبر سرکرده داعش و تحویل جسد او به آمریکا

  منابــع خبری اعالم کردند که یک گروه مســلح که با نیروهای 
آمریکایی در پایگاه التنف در جنوب سوریه کار می کند، با نبش قبر 
سرکرده داعش در درعا جسد او را به نیروهای آمریکایی تحویل داده 
است.خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک منبع آگاه از نبش قبر 
»ابوالحسن الهاشمی القرشی« سرکرده داعش و تحویل جسد وی به 
نیروهای آمریکایی توسط یک گروه مسلح در سوریه خبر داد.این 
منبع که به گفته خبرگزاری آناتولی در عملیات نظامی علیه داعش 
شرکت کرده بود و به دالیل امنیتی نخواست نامش فاش شود، افزود: 
»لشکر هشتم« که با نیروهای آمریکایی در پایگاه التنف در جنوب 
ســوریه کار می کند، ســرکرده داعش را در شهر »جاسم« در درعا 
نبش قبر کرده و ۱۰ روز پیش جســد او را به نیروهای آمریکایی 
در این پایگاه تحویل داده اســت.این خبرگزاری اشاره کرد که هنوز 
از طریق هیچ منبع دیگری به سرنوشت جسد سرکرده داعش دست 
پیدا نکرده اســت.در حالی که منابع خبری اعالم کردند که القرشی 
در اواســط اکتبر در عملیات نظامی گروهی از مخالفان سوری در 
استان درعا در جنوب سوریه کشته شد و فرماندهی مرکزی آمریکا 
نیز این مســئله را تأیید کرد، ســوریه با رد این ادعا اعالم کرد که 
 ســرکرده داعش در عملیات نیروهای ارتش این کشور به هالکت 

رسیده است.
هالکت پنج تروریست داعشی 

در عملیات نیروی هوایی ارتش عراق
  سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از هالکت چهار 
تروریست داعشی در منطقه تلعفر در استان نینوا خبر داد. »یحیی 
رسول« سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، از هالکت 
چهار تروریست داعشی در منطقه تلعفر )در استان نینوا(، خبر داد.
وی اعالم کرد: این تروریست ها در جریان عملیات نیروی هوایی 
 ارتش عراق در تلعفر به هالکت رســیدند.یحیی رسول تاکید کرد:
 به دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و برمبنای اطالعات 
واصله از سرویس مبارزه با تروریسم، عقاب های تیزپرواز و شجاع 
نیروی هوایی ارتش عراق یک حمله هوایی به منطقه شیخ ابراهیم 
در تلعفر انجام دادند.وی افزود: براساس اطالعات بدست آمده در 
این عملیات هوایی پنج تروریست از جمله برخی از رهبران گروه 
تروریســتی داعش به هالکت رسیده اند.سخنگوی فرماندهی کل 
نیروهای مسلح عراق تاکید کرد که سرویس های امنیتی و نظامی 
این کشــور بار دیگر با مردم عهد می بندند، عملیات علیه عناصر 

تروریستی داعش را در هر جایی که باشد، ادامه دهند.
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  گروه حوادث// رئیس کل دادگستری فارس 
گفت: عاملین تعرض و تجاوز به بانوان در پارک 
دراک، جاده صدرا و اکبرآباد شیراز که مهرماه 
سال گذشته شناسایی و بازداشت شده بودند، 
صبح پنجشــنبه اول دی در زندان عادل آباد 

شیراز به دار مجازات آویخته شدند. 
  حجت االسالم سید کاظم موسوی  با اشاره به 
اینکه رأی بدوی و صدور حکم اعدام ۳ متجاوز 
به عنف پس از رســیدگی در تیرماه امسال در 
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس صادر 
شــد، به خبرنگاران گفت: این پرونده در ادامه 
روند دادرســی و پس از اعتراض محکومان در 

دیوان عالی کشور نیز بررسی و تایید شد.
  وی گفت: این ۳ متجاوز به عنف سال گذشته به 
صورت مسلحانه در تفرجگاه دراک و جاده های 
صدرا و اکبرآباد شــیراز با سالح سرد اقدام به 
سرقت مسلحانه و تعرض و تجاوز به عنف نسبت 

به تعدادی از بانوان کرده بودند.
  موســوی افــزود: پس از شــکایت تعدادی 
از خانواده هــا در خصوص تعــرض تعدادی 

افراد ناشــناس در  تفرجگاه دراک موضوع در 
دستور کار ویژه بازپرس ویژه دادسرای جنایی 
دادســرای شیراز قرار گرفت و عوامل این اقدام 
غیرانســانی پس از شناسایی طی چند عملیات 
ضربتی و درگیری مســلحانه دستگیری شدند.

وی ادامه داد: تعدادی از بانوان شاکی و همچنین 
نزدیکان آنان در جریان اقدام مجرمانه، خشن و 
غیر انسانی این افراد به شدت دچار آالم روحی 
و روانی شــده یا در بیمارستان بستری شدند.

موسوی گفت: دستگاه قضایی با آراء قاطع خود 
و مدافعین امنیت مردم در فراجا و دستگاه های 
امنیتی با برقراری نظم و امنیت و برخورد قانونی 
با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان 

از جان و مال و ناموس مردم دفاع می کنند.
 وی با بیان اینکه پرونده مذکور از پرونده های مهم 
استان بود که در دبیرخانه پرونده های مهم استان 
مورد رصد مدیریتی قرار داشــت و در کمترین 
زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشــریفات 
قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای 

ت  ا ز شد، افزود: مجــا
افرادی که افکار شــیطانی مشــابهی را در سر 
می پرورانند از عاقبت شوم و مجازات سخت این 
مجرمان درس عبرت بگیرند.اواخر تابستان سال 
گذشته در پی سرقت مسلحانه و تعرض و تجاوز 
به عنف تعدادی از بانوان و ضرب وجرح همراهان 
آنان در شیراز، با اقدام سریع و هماهنگ دستگاه 
قضایی و نیروی انتظامی مجرمان شناســایی، 
دستگیر و محاکمه شــدند و حکم اعدام این ۳ 
متجاوز به نوامیس، در زندان عادل آباد شــیراز 

اجرا شد.

در امتداد تاریکی  

  بارها در مسابقات بدن ســازی به مقام قهرمانی 
رسیدم و در این مسیر پیشرفت کردم اما متاسفانه 
یک اشتباه تاسف بار و بلندپروازی در زندگی مرا به 
روز سیاه نشاند به طوری که برای شرکت در مسابقات 
یا سفر به خارج از کشور دیگر پولی نداشتم. این بود 

که با برادر سابقه دارم همراه شدم و...
  این ها بخشی از اعترافات جوان ۳۷ ساله ای است که 
به اتهام سرقت های سریالی از مغازه های مشهد دستگیر 
شد. این جوان زمانی زیر ذره بین تحقیقات کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشــهد قرار گرفت که ســارقان به یک 
کافی شاپ در بولوار پیروزی دستبرد زدند و حدود ۱۵۰ 
میلیون تومان لوازم و دستگاه های قهوه ساز را به سرقت 
بردند. همزمان با آغاز بررسی های میدانی کارآگاهان، 
کافی شاپ دیگری در اطراف میدان شهید کاوه نیز هدف 
دزدان قرار گرفت و سارقان، اموالی مانند دستگاه های 
قهوه ســاز، ترازو، پمپ آب و... به ارزش تقریبی ۱۷۰ 
میلیون تومان را سرقت کردند. با وقوع این سرقت که با 
یک شیوه و شگرد انجام شد، به دستور سرهنگ احمد 
نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد( گروهی از کارآگاهان 
با فرماندهی مستقیم ســرهنگ صادقی )رئیس پلیس 
آگاهی مشهد( وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را 
برای دستگیری عامل یا عامالن سرقت های مذکور آغاز 
کردند اما دزدان حرفه ای هیچ ســرنخی از خود به جا 
نگذاشته بودند! بنابراین بررسی های پلیس به شیوه های 
علمی و تخصصی کشــید چرا که مشخص بود آن ها با 
دزدانی رو به رو شــده اند که همه آثار جرم را از بین 
می برند! طولی نکشــید که یک مغازه پروتئین فروشی 
نیز با همین شــگرد مورد دستبرد قرار گرفت و پس از 
بازبینی دوربین های مداربسته سرنخی از یک خودروی 
پراید به دســت آمد که در محل ارتکاب جرم دیده شد 
ولی تحقیقات بیانگر آن بود که پراید مذکور سرقتی است 
و دزدان حرفه ای برای دستبرد به مغازه ها از خودروهای 
سرقتی بهره می برند. این گونه بود که با راهنمایی های 
مقام ارشد انتظامی مشــهد، عملیات کارآگاهان وارد 
مرحله جدیدی شد و آنان با کسب مجوزهای قضایی 
و استفاده از ظرفیت فناوری های نوین علمی به نتایجی 
رســیدند که نشــان می داد ۲ برادر ۳۷ و ۴۲ ساله که 
یکی از آن ها سوابق متعدد کیفری دارد سرنشینان پراید 
سرقتی بوده اند. با ردیابی خودروی سرقتی، مخفیگاه 
دزدان در منطقه ای از شــهرک شــهید رجایی مشهد 
شناسایی شــد چرا که اطالعات کامل یکی از سارقان 
در بانک اطالعاتی مجرمان به ثبت رسیده بود. ساعتی 
بعد مخفیگاه سارقان به محاصره افسران ورزیده پلیس 
آگاهی درآمد و آنان در یک عملیات ضربتی و هماهنگ 
حلقه های قانون را بر دستان دو برادر گره زدند و آنان 

را به مقر انتظامی انتقال دادند. در بازرسی از مخفیگاه 
ســارقان، اموال مسروقه زیادی شــامل دستگاه های 
قهوه ساز، سیستم های رایانه ای، لپ تاپ، دستگاه های 
دی وی آر، دوربین های دیجیتالی، کیســه های برنج، 
۲۰ دســتگاه ضبط و پخش خودرو، موتورســیکلت 
سرقتی و... کشف و ضبط شد. بازجویی های تخصصی 
از سارقان نشــان داد که آن ها به ۲۷ مغازه در مناطق 
شهرک سیدی، بولوار پیروزی، خیابان امام خمینی)ره( 
و... دستبرد زده اند و بسیاری از اموال سرقتی را هم به 
مالخران حرفه ای فروخته اند. بنابراین گزارش، تاکنون 
۷ تن از مال باختگان شناسایی شدند و حدود ۳ میلیارد 
تومان اموال ســرقتی تحویل آنان شده است. در همین 
حال جوان ۳۷ ســاله که مدعی بود یکی از قهرمانان 
بدن سازی در کشــور است و تاکنون مقام های زیادی 
به دست آورده است درباره سرگذشت خود گفت: برای 
رســیدن به این مقام های قهرمانی خیلی تالش کردم و 
زحمت زیادی کشیدم اما یک روز با وسوسه های یکی 
از دوســتانم و از ســوی دیگر بلندپروازی های خودم 
وارد ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی شــدم اما 
چون اطالعات کافی و تخصصی در این باره نداشــتم 
ســال گذشته همه پس انداز و ســرمایه ام را از دست 
دادم و به قول معروف ورشکســته شــدم. حاال دیگر 
زمین خورده بودم و کســی به من توجه نمی کرد. برای 
جبران این شکست ها و پرداخت خسارت های مالی هر 
کاری انجام دادم، فایده ای نداشــت. از سوی دیگر نیز 
باید برای مسابقات به خارج کشور می رفتم و به رویاها 
و آرزوهای خودم می رسیدم. این بود که تصمیم گرفتم 
با برادرم در تبهکاری هایش شریک شوم! او ۱۷ فقره 
سابقه کیفری سرقت داشت و سال های زیادی را پشت 
میله های زندان گذرانده بود و شگردهای سرقت را به 
خوبی می دانســت. به همین علت با برادرم همراه شدم 
و به ســرقت از مغازه ها در جنوب شهر رو آوردیم. در 
طول ۶ ماه گذشته از ساعت یک بامداد وارد خیابان ها 
می شــدیم و تا ســاعت ۶ صبح با خودروی سرقتی 
دور می زدیم تا مغــازه ای را پیدا کنیم که نکات ایمنی 
را رعایت نکرده یا چفت و بست محکمی نداشت. در 
حالی که به توصیه برادرم نقاب به چهره و دستکش در 
دست داشتیم به مغازه ها دستبرد می زدیم و بعد هم برای 
آن که اثری از خود به جا نگذاریم، خودروی ســرقتی 
را در حاشــیه خیابان رها می کردیــم! اگر چه اکنون 
بســیار پشیمانم که چرا با برادر معتادم همراه شدم و به 
سرقت اموال مردم رو آوردم اما آن زمان به دلیل همین 
بلندپروازی ها چاره ای نداشــتم و تصور می کردم چون 
برادرم سابقه دار است شیوه های گریز از چنگ پلیس را 

هم می داند ولی متاسفانه ... 

قهرمان بدن سازی عامل سرقت های سریالی!

طرح: بیتا هوشنگی

 
آگهی مزایده

ششدانگ یک قطعه واحد تجاری نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 46773 فرعی از 3 اصلی، مفروز و مجزا شده از 32674 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 8 در طبقه 1 و واقع در بخش 
02 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک ناحیه دو بندرعباس استان هرمزگان به مساحت 94.22 متر مربع واقع در بلوار امام حسین، بلوار ولیعصر شهرک نور ساختمان دماوند، طبقه اول واحد شمال 
شرقی کدپستی: 7919886604 به نام مالکیت فریده / مرادی کوچی فرزند اسمعیل ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است : شماال در پنج قسمت که قسمتهای 
سوم و چهارم آن غربی، است . بطولهای : )91 / 2 ( دو متر و نود و یک سانتیمتر ، )39 / 0 ( سی و نه سانتیمتر ، )61 / 0 ( شصت و یک سانتیمتر ، )32/ 1 ( یک متر و سی و دو سانتیمتر 
، ) 50 / 12 ( دوازده متر و پنجاه سانتیمتر، اول دیوار و پنجره است، دوم تا چهارم دیواریست ، پنجم دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک ، اول به فضای نورگیر مشاعی دوم و سوم به 
داکت چهارم به فضای نورگیر مشاعی پنجم به فضای قطعه 770 تفکیکی شرقا بطول)8/05( هشت متر و پنج سانتیمتر ، دیوار و پنجره است، به فضای کوچه به عرض 2 متر جنوبا : در نه 

،قسمت که قسمت ششم آن شرقی ، قسمتهای دوم و چهارم و هشتم آن غربی است . بطولهای : )56 / 3 ( سه متر و پنجاه و شش سانتیمتر ، ) 30 / 0 ( سی سانتیمتر ، ) 60 / 0 (شصت سانتیمتر ، )12 / 2 ( دو 
متر و دوازده سانتیمتر ، )88/ 4 (چهار متر و هشتاد و هشت سانتیمتر ، )34 / 0 ( سی و چهار سانتیمتر ، )36 / 1 ( یک متر و سی وشش سانتیمتر ، ) 10 / 0 ( ده سانتیمتر ،) 40 / 5 ( پنج متر و چهل سانتیمتر ، اول 
دیواریست مشترک، دوم تا چهارم دیواریست پنجم درب و دیوار است، ششم و هفتم دیواریست، هشتم و نهم دیواریست مشترک، اول به واحد تجاری قطعه 9 دوم و سوم به داکت چهارم تا هفتم به راه پله مشاعی 
 هشتم و نهم به واحد تجاری قطعه 7 غربا : بطول )94/ 3 ( سه متر و نود و چهار سانتیمتر ، دیواریست مشترک ، به واحد تجاری قطعه 7 به منضمات: انباری قطعه 1 به مساحت 2.6 به حدود اربعه: شماال: بطول 
)24 / 2 ( دو متر و بیست و چهار سانتیمتر ، دیواریست مشترک ، به نیم طبقه فوقانی قطعه 1 شرقا : بطول )16 / 1 ( یک متر و شانزده سانتیمتر ، دیواریست ، به فضای کوچه به عرض 2 متر جنوبا بطول )24 / 2 
( دو متر و بیست و چهار سانتیمتر ، دیواریست مشترک ، به سرویس بهداشتی غربا بطول) 16 / 1 ( یک متر و شانزده سانتیمتر ، درب و دیوار است ، به راه پله مشاعی سپس برابر سند رهنی شماره سند : 49837 
تاریخ سند : 1398/07/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 102 شهر بندرعباس استان هرمزگان در رهن بانک ملی شعبه بلوار پاسداران بندر عباس قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و 
تشکیل پرونده اجرایی به شماره 140100698 علیه فریده مرادی کوچی گردیده است بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است از 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد آپارتمان تجاری به مساحت 94/22 متر مربع به انضمام 2/60 متر مربع و دارای دو واحد اتاق خواب هال و پذیرایی آشپزخانه اوپن سرویس بهداشتی و حمام واحد مذکور 
در طبقه اول یک مجتمع تجاری 4 طبقه روی نیم طبقه )تجاری و انبار( همکف 7 واحد تجاری و 16 واحد تجاری مسکونی در طبقات واقع شده است سازه، اسکلت بتنی با تیرچه و بلوک ،پالستفوم نمای ساختمان 
سنگ کف واحد سرامیک دیوارها گچ درب ورودی فوالد ضد سرقت پنجره ها upvc دوجداره دارای دو عدد کمد دیواری و کابینت mdf هود و گاز صفحه ای سه دستگاه اسپیلت انشعاب برق سه فاز و انشعاب 
آب به صورت مشاعی میباشد. با توجه به مشخصات اعالم شده و بررسیهای بعمل آمده و همچنین موقعیت قرارگیری کیفیت و نوع مصالح، قدمت بنا، دسترسی به شوارع موجود ارزش پایه ملک مذکور به مبلغ 
15/870/000/000 ریال معادل پانزده میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون ریال تعیین و اعالم میگردد که. پالک فوق در روز یکشنبه مورخه 1401/10/18 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در اداره اجرای اسناد رسمی 
بندرعباس از طریق مزایده به فروش میرسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است ما به التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندر 
عباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به ،آب ،برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 

فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد.1401/327 م/الف
تاریخ انتشار: 1401/10/03

مریم چمنی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

 

نظر به اینکه خانم مریم عتیقه زاده فرزند مهدی به استناد دو فقره استشهادیه محلی بشماره 140102154072001475 مورخ 1401/09/23 ارسالی از دفترخانه 6 بندر عباس مدعیست که سند 
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به پالک ثبتی 510 فرعی از 3380 اصلی، مفروز و مجزا شده از 6 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 2 واقع در بخش یک بندر عباس به مساحت 204 
متر مربع بشماره چاپی 638396 سری الف سال 85 ذیل ثبت 63485 جلد 280 صفحه 191 بنام مریم عتیقه زاده فرزند مهدی شماره شناسنامه 238 تاریخ تولد 1341/02/28 صادره از خرمشهر 
دارای شماره ملی 1829244841 صادر و تسلیم گردیده است که تمامت هم برابر سند رهنی شماره 133688 مورخ 1395/11/03 دفتر خانه 6 بندر عباس در قبال مبلغ 152.694.105 ریال به
مدت 60ماه در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی بندر عباس قرار دارد. در قید بازداشت نمیباشد. سند فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده؛ لذا استناد 
ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد.1401/324 م/الف
 تاریخ انتشار : 1401/10/03

ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندر عباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اعدام عامالن تعرض به بانوان در شیراز

  گروه حوادث// رئیس پلیس فتا اســتان هرمزگان از شناسایی و 
دســتگیری عامل تهدید شــهروند هرمزگانی در فضای مجازی، 

خبرداد.  
  سرهنگ »احسان بهمنی« در تشــریح این خبر اظهار داشت: یکی 
از شهروندان اســتان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و 
اظهار داشت فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تهدید بنده و 

خانواده ام نموده و تقاضای رسیدگی دارم.  
 این مسئول انتظامي ادامه داد: پس از اخذا اظهارات شاکیه معلوم شد، در 
صفحه اینستاگرامی فردی اقدام به تهدید شاکی نموده است و با اقدامات 
فنی و شیوه و شگردهای خاص پلیسی، متهم به هویت  معلوم در استان 
هرمزگان مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضایی  در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا بندرعباس انتقال داده شد. 
  وی افزود: در بازجویی  متهم پس از مواجهه شدن با دالیل و مستندات 
و مدارک جمع آوری شده از سوی کارشناسان پلیس فتا به بزه ارتکابی 
خود اعتراف کرد و بیان داشت در صفحه  اینستاگرام به علت مشکالت 
قبلی از شــخص شــاکی عصبانی بوده ام اقدام به تهدید وی نمودم تا 

موجب ترس در او و خانواده اش شوم. 
  رئیس پلیس فتا استان هرمزگان تأکید کرد: روزانه پرونده های متعددی 
با موضوع مزاحمت اینترنتی به پلیس فتا ارجاع می شود، فضای مجازی 
محل مناسبی برای حل مشکالت شخصی و تخلیه هیجانات چون خشم 
نمی باشد ، چرا که امکان سوء استفاده افراد فرصت طلب از این اطالعات 

شخصی وجود دارد.

دستگیری عامل تهدید در فضای مجازی  

  گروه حوادث//  چهــار تبعه خارجی که دو 
برادر خردسال را ربوده و برای آزادی آنها یک 
میلیون دالر خواســته بودند از سوی پلیس 

دستگیر شدند.
  سرتیپ »محمد کاظم تقوی« فرمانده انتظامی 
استان خراسان رضوی گفت: همزمان با گزارش 
ربوده شدن دو برادر ۶ و ۹ ساله به فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ بالفاصله دســتورات ویژه برای 
پیگیری ســریع موضوع صادر شد. کارآگاهان 
مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی دریافتند 

این ۲ کــودک تبعه خارجی هســتند و در راه 
مدرسه توســط افراد ناشناس ربوده شده اند. در 
ادامه تحقیقات، خانواده این دو کودک با مراجعه 
به پلیس خبــر دادند که آدم ربایان با آنها تماس 
گرفته اند و تقاضای مبلغ یک میلیون دالر در قبال 
آزادی بچه ها را دارند.کارآگاهان مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی استان خراسان رضوی در 
بررسی های پرونده دریافتند عامالن کودک ربایی 
نیز تبعه خارجی هستند و با اقدام های اطالعاتی 
و ردزنی های گســترده محل اختفای آنها را در 

حاشیه شهر مشهد شناسایی کردند.
  فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان ۴ متهم پرونده را 
پس از کنترل و مراقبت های پوششــی دستگیر 
کردنــد و دو کودک ســالم و صحیح به آغوش 
خانواده خود بازگشــتند.وی با اشاره به اینکه 
متهمان هــدف از ربایش دو کودک را اخاذی از 
خانواده آنها اعــالم کرده اند، افزود: تحقیقات با 
دســتور مراجع قضایی برای روشن شدن دیگر 

ابعاد این پرونده ادامه دارد.

رهایی دو کودک از چنگ آدم ربایان



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 3  دی 1401

29 جمادی االول 1444

سال بیست و دوم شماره  4061

شهرستان

موافقت با کد دار شدن مراکز دانشگاه فرهنگیان 
در میناب و رودان

  گروه شهرستان// هیئت امنای دانشگاه هرمزگان با اخذ کد برای 
مراکز آموزشی وابسته به این دانشگاه در شهرستان های رودان و میناب 
موافقت کردند. به گزارش خبرنگار دریا؛ نشست هیات امنای دانشگاه 
فرهنگیان هرمزگان، با حضور استاندار هرمزگان و احمد مرادی نماینده 
مردم استان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد. استاندار هرمزگان 
در این نشست با اشاره به پروژه ساختمان اداری دانشگاه فرهنگیان، 
گفت: ازدحام در خوابگاه های پردیس دانشگاه فرهنگیان استان که سه 
برابر ظرفیت، دانشجو معلم در آن اسکان داده شده اند موجب نگرانی و 
نارضایتی است، بنابراین احداث ساختمان اداری با زیربنای یکهزار و 
684 مترمربع در اولویت نیست و تمرکز ما در بحث توسعه سخت افزاری 
و زیرساختی باید معطوف به احداث خوابگاه  و هوشمندسازی کالس ها 
شود. وی توجه به آرامش و رفاه دانشجومعلمان بسیار مهم دانست و 
افزود: دانشجو معلمان در آینده تربیت فرزندان این مرز و بوم را برعهده 
دارند و اینکه امروز در خوابگاه های 20 نفره زندگی کنندآسیب هایی را 
متوجه ایشان خواهدکرد بر همین اساس رویکرد فوری و کوتاه مدت 
ما تامین و ساخت خوابگاه برای دانشجو معلمان است که منابع آن را 
تامین خواهیم کرد تا زمان آماده شدن پروژه های جدید این دانشگاه 
مشکالت خوابگاهی به حداقل برسد. استاندار هرمزگان با بیان اینکه 
تجهیز آزمایشگاه های راهبرد میان مدت برای حل مشکالت دانشگاه 
فرهنگیان است در تشــریح برنامه بلندمدت توسعه زیرساختی این 
دانشگاه، بیان کرد: در منطقه آزادگاِن بندرعباس، 17 هزار متر مربع زمین 
برای احداث ساختمان جدید پردیس فاطمه الزهرا )س( اختصاص داده 
شده اســت اما احداث این پروژه بیش از 250 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد که با توجه به وضعیتی که در بودجه شــاهد هستیم تحقق 
کامل آن چندین ســال به طول خواهد انجامید و این در حالی است 
که اکنون دانشــجویان مشکالتی دارند و این مشکالت در کیفیت کار 
آن ها در آینده تاثیر خواهد گذاشت. دوستی، تصریح کرد: برای تامین 
سریع اعتبارات موردنیاز اجرای این پروژه، صدور مجوزهای الزم و 
تعیین زمین جایگزین با کاربری آموزشی در دستورکار است و با تامین 
اعتبار اولیه فاز اول پروژه آغاز می شود. به گزارش تسنیم، نماینده عالی 
دولت در هرمزگان، بر جذب مشارکت خیرین در پروژه های دانشگاهی 
تاکید کرد و ادامه داد: الزم اســت اجرای پروژه  پردیس فاطمه الزهرا 
)س(، فازبندی شــده و طبق اولویت ها در احداث آن تسریع شود 
ضمن این که می شود در این میان از مشارکت خیرین نیز استفاده 
کرد. در پایان این نشست اعضای هیات امنای دانشگاه هرمزگان با 
اخذ کد برای مراکز آموزشی وابسته به این دانشگاه در شهرستان های 
رودان و میناب موافقت کردند که این اقدام سبب قرار گرفتن نام این 

دو مرکز نیز در سهمیه کنکور و پذیرش دانشجو  می شود.

خبری

 گروه شهرستان // مدیرعامل منطقه آزاد قشم 
گفت: قرارگاه خاتم االنبیــاء پل خلیج فارس را 

می سازد.
  افشــار فتح الهی در نشســت خبری با اصحاب 
رســانه، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از 4,750 میلیارد ریال در حوزه های عمرانی 
و زیرساختی جزیره قشم هزینه شده است. وی ادامه 
داد: در حوزه تولیدات صنعتی منطقه آزاد قشــم نیز 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته به لحاظ ارزی 
176 درصــد و به لحاظ ریالی 41 درصد رشــد 

داشته ایم.به گفته مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
قشم؛ ارزش تولیدات صنعتی منطقه از ابتدای سال 
جاری معادل 7۹8 میلیون دالر و 58 هزار میلیارد 
ریال می باشد که در مجموع شاهد رشد 84 درصدی 

ارزش تولیدات صنعتی در جزیره هستیم.
  فتح الهی با اشــاره به رشــد ســه برابری ارزش 
ســرمایه گذاری اسمی از ابتدای سال جاری، افزود: 
در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل شاهد رشد ۳۳2 درصدی سرمایه گذاری اسمی 
هستیم که نشان دهنده توجه ویژه سرمایه گذاران به 

فرصت ها و ظرفیت های قشم است.
  وی بــا بیان اینکه آمــار واردات به این منطقه در 
۹ ماهه امســال 2۳ درصد رشد منفی داشته است، 
تصریح کرد: در این مدت نســبت به ســال گذشته 
در حــوزه صادرات به داخل کشــور ۳۹4 درصد، 

صادرات به خارج از کشور ۳87 درصد، صادرات 
مجدد 78۳ درصد رشد داشته ایم.

  عالی ترین مقام منطقه آزاد قشم افزود: تراز تجاری 
منطقه آزاد قشــم در سال گذشته منفی 86 میلیون 
دالر بوده و امسال در ۹ ماهه سال 1401 مثبت ۳2 
میلیون دالر رسیده است که نشان دهنده رشد 1۳7 
درصدی تراز تجاری بوده و این آمار امیدوارکننده 
است. فتح الهی گفت: در حوزه تولید ماهی در قفس 
نسبت به مدت مشابه در ۹ ماهه گذشته، 71 درصد 
رشد ارزشی و 25 درصد رشد وزنی داشته ایم و در 
حوزه تولید میگو نیــز این آمار 6۳ درصد افزایش 

ارزش ریالی و ۳0 درصد افزایش وزنی است.
  مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم از ورود دو 
میلیون 545 هزار و 506 گردشگر در ۹ ماهه گذشته 
از ســال جاری به این جزیره خبر داد و گفت: سال 

گذشته یک میلیون و 600 هزار مسافر به این جزیره 
وارد شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال، 

رشد 60 درصدی دارد.
  مدیرعامل منطقه آزاد قشم درباره پل خلیج فارس 
 هم گفــت: پل خلیج فارس واقعًا یک پروژه ملی و 
بین المللی است در منطقه و بسیار مهم برای مردم ما و 
توسعه تجارت منطقه است و از نظر دولت این پروژه 
باید انجام شود و البته پروژه ای که ۹ سال در کما فرو 
رفته برای احیای دوباره به کار سنگینی نیاز دارد که 
در این زمینه با قرارگاه خاتم النبیاء به عنوان پیمانکار 
توافق کردیم و بخشی از پیش پرداخت های ریالی آن 
را پرداخت کردیم و کارگاه در حال تجهیز اســت و 
 ان شاءاهلل در اولین فرصت شروع پروژه ملی را به مردم 

اعالم می کنیم.
  وی با اشــاره به آمار اشتغال واقعی در منطقه آزاد 

قشم، افزود: به لحاظ اشتغال در هشت ماهه گذشته 
از ســال جاری برای 71 هزار و 270 نفر اشــتغال 
جدید ایجاد شده که این رقم نیز 4.5 درصد نسبت 

به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
  فتح الهی تاکید کرد: در حوزه تأمین آب مورد نیاز 
روستاهای جزیره نیز با دستور مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد آبرسانی به وسیله 
تانکر به برخی روستاهای جزیره قشم (روستاهای 

کانی، دوستکو، گوری و مرادی) آغاز شده است.
  به گزارش  مهر، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
قشم خاطرنشان کرد: آبرسانی به وسیله تانکرهای 
سیار حمل آب تا زمان پایان بحران آب موجود در 
روستاهای دارای تنش آبی و به منظور فراهم ساختن 

آرامش خاطر مردم ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم : 

قرارگاه خاتم االنبیاء پل خلیج فارس را می سازد

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی به منظور بازطراحی، 
نوسازی ابنیه، نما و تاسیسات و تجهیز کامل صوتی و تصویری مجموعه تاالر وحدت متعلق 

به سازمان منطقه آزاد قشم به روش BOT وفق شرح تفصیلی ذیل :
ســازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشــم در نظر دارد با طراحی ، نوســازی ابنیه، نما 
و تاسیســات و تجهیز کامل صوتی و تصویری مجموعه تاالر وحدت )واقع در قشم بلوار 
ولیعصر( به روش BOT را به شرکت حقوقی یا شخص حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:

تعهدات سرمایه گذار: 1. انجام کامل بازطراحی نما، معماری داخلی، سیستم تاسیسات برق 
و مکانیک و محوطه، هم چنین طراحی کامل سیستم های صوتی و تصویری مورد نیاز برای 

اجرای مراسم های مناسبتی و ....
2. اجرای کامل نوسازی نمای بیرونی، فضاهای داخلی، تاسیسات برق و مکانیک و جریان 
ضعیف، هم چنین تهیه و نصب سیســتم های صوتی و تصویری مورد نیاز و مطابق طراحی 

تایید شده توسط سازمان منطقه آزاد.
3. راه اندازی تخصصی مجموعه تاالر وحدت مطابق زمانبندی مورد توافق 

4. تحویل )Transfer( تمامی ابنیه ها، تاسیسات ،تجهیزات، لوازم و .... به سازمان منطقه 
)Operation(آزاد پس از سپری شدن دوره زمانی بهره برداری

از تاریــخ درج این فراخوان به مدت 10 روز ) 1401/09/28 لغابت 1401/10/07 ( تمامی 
ســرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک 
ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به ادرس 
جزیره قشم،اسکله بندر بهمن ســاختمان مدیریت حقوقی و قراردادها، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت، کد پستی 795161748 و تلفن     35252150- 076ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز:

 الف( ارائه سوابق کاری مرتبط در حوزه امور فرهنگی و هنری
ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط معاونت اقتصادی سازمان 

ج( درخواست رسمی شــرکت با امضای صاحبان امضا مجاز یا درخواست رسمی توسط 
شخص حقیقی

د(اساسنامه ، اخرین آگهی تغییرات شرکت ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا برای 
شرکت یا کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی

محل تسلیم پیشنهادها : جزیره قشم ، اسکله بندربهمن، ساختمان اداره کل حقوقی، دبیرخانه 
کمیسیون معامالت 

- به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

- ایــن فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناســایی 
سرمایه گذار است فلذا با توجه به سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند 

قانونی واگذار می گردد.

کمیسیون معامالت

 آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار
  نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی به منظور ایجاد 
و نوسازی فضاهای اقامتی - گردشگری و غذایی درمجموعه موسوم به باشگاه کارکنان 

سازمان منطقه آزاد به روش BOT وفق شرح تفصیلی ذیل :
ســازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد ایجاد و نوسازی فضاهای اقامتی -گردشگری و 
غذایی در مجموعه موسوم به باشگاه کارکنان به روش BOT را به اشخاص حقوقی یا 

حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:
تعهدات ســرمایه گذار: 1. انجام طراحی برای نوســازی ابنیه موجود،طراحی ابنیه 
جدید )در خارج از حریم 60 متر دریا( و طراحی محوطه ســازی 2. اجرای نوسازی، 
اجرای ابنیه جدید و اجرای محوطه مطابق طرح تایید شــده توسط سازمان منطقه 
آزادتجاری - صنعتی قشــم 3. راه اندازی تخصصی کاربری های اجرا شده مطابق 
زمانبندی مورد توافق 4. تحویل )Transfer( تمامی ابنیه ها، تجهیزات، لوازم و .... 
به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، پس از سپری شدن دوره زمانی بهره 

   )Operation(برداری
از تاریخ درج این فراخوان به مدت 10 روز ) 1401/09/28 لغایت 1401/10/07 ( تمامی 
سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک 
ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به 
آدرس جزیره قشــم، اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و قراردادها، دبیرخانه 

کمیسیون معامالت، کد پستی 795161748 و تلفن35252150-076 ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز:

الف( ســوابق کاری مرتبط در 3 سال گذشــته در حوزه رستوران داری یا هتل داری در 
جزیره قشم

ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط معاونت اقتصادی سازمان 
ج( درخواست رسمی شرکت یا شــخص با امضای صاحبان امضا مجاز یا درخواست 
رسمی توسط شخص حقیقی د( اساسنامه، اخرین آگهی تغییرات شرکت، کپی شناسنامه 
و کارت ملی صاحبان امضا برای شــرکت یا کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص 
حقیقی  هـ( عدم دریافت هر گونه امالک و مســتغالت از سازمان به صورت واگذاری، 

اجاره و یا BOT در این زمینه طی 5 سال گذشته 
محل تسلیم پیشنهادها : جزیره قشم، اسکله بندربهمن، ساختمان مدیریت حقوقی و امور 
قراردادها، دبیرخانه کمیســیون معامالت  -به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر 
در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. - این فراخوان به منزله واگذاری 
موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناســایی سرمایه گذار است فلذا با توجه به 

سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.

کمیسیون معامالت

 آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار
  نوبت دوم

شناسه آگهی : 102-1401شناسه آگهی : 1401-101

دادانهم 
پرونده کالســه 140140920000999547 شــعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان 

هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390002143282.  
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   

 گردشــکار: بتاریخ بیست و چهارم آبان  ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه 140140920000999547 
تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/270603/ن- مورخه 1401/08/16 گردیده و با توجه 
به اینکه امکان هرگونه 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 ســیدکامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو 
قطعه 4 به مساحت 39/64 مترمربع 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 ســابقه 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 ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( اســتان 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 نســبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود 
را مســتمرا 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 .

مختارصادقي 
 رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  سند مالکیت خودرو کامیونت دوکابین  تیپ :کیا2700 پالک 
۴871۴ شخصی قشم مالکیت محمد برهانی جزایر 

شماره شاسی 0518۴۶ شماره موتور ۴01339 مدل 2005 
رنگ سفید مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی نوبت دوم

  امین درساره- گروه شهرســتان// جلسه شورای 
اداری شهرستان خمیر به ریاست  میرهاشم خواستار 

فرماندار خمیر برگزار شد.
  بــه گزارش خبرنگار دریا، میرهاشــم خواســتار در 
این جلســه با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت های 
گردشگری هر منطقه، عنوان کرد:یکی از حوزه هایی که 
می تواند در شــهرها و روستاها تولید ثروت کند حوزه 
گردشگری است و بسیاری از اتفاقاتی که در این حوزه 

رخ می دهد می تواند کارگشا بوده و تولید ثروت کند.
  فرماندار بندرخمیر در ادامه گفت: اداره بنادر و گمرک 
باید بزودی در مجتمع بندری مستقر شوند. وی همچنین 

از راه و شهرسازی خواســت نسبت به نصب و اجرای 
نیوجرســی و روشــنایی جاده های کهورستان - الر و 

همچنین کمربندی بندرخمیر تسریع نماید.
 همچنین ثبت اسناد و امالک با همکاری سایر دستگاه های 
اجرایی تا پایان سال نسبت به صدور سند مالکیت اراضی 

کشاورزی ، مسکونی و غیره به مردم اقدام کنند.
  محدودیت هایی که در راســتای واگذاری زمین یا راه 
دسترسی به طرح های نهضت ملی مسکن در شهرستان 
خمیــر وجود دارد در اســرع وقت توســط اداره راه و 

شهرسازی برطرف شود.
  اداره بنادر و دریانوردی فرآیند مطالعه، اجرا و احداث 

اسکله بندرپل و بندرخمیر را تسریع بخشد. 
  هرگونه عملیات حفاری توســط دستگاه های اجرایی 
در کمیسیون شهرستان مطرح و پس از آن اقدام به انجام 
عملیات حفاری شود. فرماندار در پایان خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه شهرستان خمیر در همه حوزه ها در حال 
رشد و توسعه است امیدواریم مسیر توسعه را با همت و 
تالش مسئوالن و همکاری و مشارکت همه جانبه مردم 

به سرعت طی کنیم.
  قابل ذکر اســت، در این جلسه اداره راه و شهرسازی، 
بنیاد مسکن و بنادر ودریانوردی گزارش عملکرد 8 ماهه 

امسال را ارائه دادند.

فرماندار  بندرخمیر:

شهرداران و دهیاران ایده های جدید برای جذب گردشگرداشته باشند
  امین درســاره - گروه شهرستان  // 
خدمات  هماهنگی  ستاد  جلسه  اولین 
با موضوع  ســفر شهرســتان خمیر 
بررسی آخرین وضعیت اسکله بندرپل 
به ریاســت فرماندار این شهرستان و 
با حضور دادســتان خمیر، مدیرعامل 
شــرکت توســعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های سازمان منطقه آزاد قشم، 
معاون عمران و فنی مهندسی سازمان 
منطقه آزاد قشــم ، بخشدارمرکزی و 
برخی از روسای دستگاه های مستقر در 

اسکله بندرپل برگزار شد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ میر هاشــم 
خواستار در این جلسه با اشاره به نزدیکی 
به ماه های پایانی سال و ازدحام مسافر و 
گردشگر در اسکله بندرپل برای عزیمت 
به جزیره قشم در این ایام خاطرنشان کرد: 
در سال های گذشته در این ایام صف های 
بســیار طوالنی و ازدحام بی ســابقه از 
خودروهای مســافران و گردشگران را 
شــاهد بودیم از این رو ضرورت دارد از 
هم اکنون اقدامــات الزم برای برطرف 

شدن مشــکالت موجود در اسکله انجام 
و هماهنگی های الزم بین دستگاه های 

مستقر صورت گیرد.
  فرماندار همچنین عنــوان کرد: ماهانه 
جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های 
مستقر در اسکله بندرپل برگزار می شود 
و دستگاه ها بایســتی گزارش اقدامات 

یک ماهه خود در اسکله را تشریح کنند.
  قرار شــد ظرف 14 روز آینده الیروبی 
اسکله بندرپل از سوی سازمان منطقه آزاد 
قشــم آغاز و دو دستگاه آتش نشانی در 

اسکله بندرپل و الفت مستقر شود.
  همچنین دیگر دستگاه های امدادی از 
جمله هالل احمر در اسکله مستقر شوند. 
ســازمان منطقه آزاد با کمک راهداری 
و شــهرداری بندرپــل، راه دسترســی 
ماشین های امدادی به اسکله را ایجاد کند. 
  زیباسازی اسکله بندرپل از سوی منطقه 
برای  مکانی  شــود.همچنین  انجام  آزاد 
اسکان موقت و اســتراحت مسافران و 

گردشگران در اسکله آماده شود.

استقرار دو دستگاه خودرو آتش نشانی 
در اسکله پل و الفت

  سعیده دبیری نژاد -گروه شهرستان// 
معاون امور شــهری شــرکت عمران 
آب و خدمــات کیش گفت: تولید زباله 
در روز هــای عــادی در جزیره کیش 
 ۱۱0 تن و در ایام عیــد به بیش از ۱۸0 

تن می رسد. 
  به گزارش خبرنــگار دریا، غفار آقازاده 
با اشاره به اجرای طرح تفکیک پسماند 

از مبدا از سال 87 در جزیره کیش گفت: 
هدف از اجرای این طرح، تولید زباله کمتر 
در مبدا توســط مردم، ادارات و مدارس 
است.وی افزود: از مهر امسال آموزش 85 
درصد دانش آموزان مدارس و 82 درصد 
کارکنان هتل هــا و مراکز پذیرایی جزیره 

کیش انجام شده است.
  غفار آقازاده فرهنگ ســازی در جزیره 

کیش، کاهش هزینه جمع آوری و همچنین 
کاهش مخاطرات زیســت محیطی تولید 
زباله را از مهمترین اهداف آموزش طرح 

تفکیک زباله از مبدا اعالم کرد.
   مدیر سایت پســماند و بازیافت زباله 
کیش گفــت: در راســتای اجرای طرح 
تفکیک زباله نوسازی ماشین آالت سایت 
پسماند و بازیافت زباله نوسازی شده است 

و با بهره گیری از 1۳0 نفر نیروی انسانی 
روزانــه کار تفکیک زباله های ورودی به 

این سایت انجام می شود.
    شــهرابی افــزود: با کمــک مردم و

  بهره گیری از ظرفیت ها و ماشین آالت 
بــه روز این ســایت هم اکنــون میزان 

زباله های دفعی به 1۳ تن رسیده است.

تولید روزانه ۱۱0 تن زباله در کیش
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
این طور که معلوم است استرس ها و نگرانی های اخیر 
شما آخرین بخش از پریشانی هایی بود که مانع رسیدن 
شما به شادی و نشاط می شد، اما بدون اینکه چیزهایی 
را که تاکنون به دست آورده اید را از دست بدهید. این ناخشنودی شما 
ممکن است باعث این شود قبل از فکر کردن راجع به عاقبت کار، آن 
را انجام دهید.اما رفتاری که بدون اندیشــه باشد شما را از هدف تان 
دور می کند.ریسک کردن هم بدون اینکه به عواقبش فکرکنید بدترین 
کاری اســت که می توانید انجام دهیــد پس نخواهید که هر چیزی را 

یکباره تغییر دهید.
  اردیبهشت :

افکار جدیدی برای پول درآوردن امروز در ســر شما 
بوجود آمده است، اما مشکل است که اینها را بخواهید 
به عمــل در آورید. به جــای اینکه روی کارهای ســختی که مفهوم 
پیچیده ای هم دارند تمرکز کنید، می توانید به آسانی ایده های زیرکانه 
خود را به اجرا در آورید. با این کار، کنترل بیشتری بر روی آنها خواهید 
داشت. انضباط فردی ممکن است در دنیا متفاوت باشد، پس تصمیم تان 
را بگیرید و روی رفتاری که باعث رســیدن شما به اهداف جهانی تان 

می شود تمرکز کنید.
  خرداد :

ماه کامل می تواند شــما را امروز در باران یا برف به 
رقص در آورد ، اما این نکته حیاتی است که شما نباید 
نسبت به وظایف کاری و خانوادگی خود بی توجه باشید. 
این مهمانی آنقدر طوالنی نمی شود که شما بخواهید غیر مسئوالنه رفتار 
کنید. وسوســه ها شــما را احاطه کرده اند اما شما می توانید به خود 
تلقین کنید که در دام آنها نیفتید. در عوض، عاقل باشــید و از نیروی 
ترغیب کننده خود برای جلب حمایت دیگران اســتفاده کنید تا شما را 

برای رسیدن تدریجی به اهداف اجتماعی یاری کنند.
  تیر :

بزرگ فکر کردن در رابطه با کارتان است ممکن است 
باعث شود دیگران مراقب شما باشند، و شما نیاز دارید 
کــه برای لحظاتی برنامه هایتان را به عقب انداخته تا کمی راجع به آن 
تامل کنید. شــما نباید در جنگی شرکت کنید که مطمئن هستید که در 
آن بازنده خواهید بود و اوضاع روحی خودتان هم بهم می ریزد. اما از 
رویاهایتان دست نکشید. وظیفه شما این است که راهی برای رسیدن به 
موفقیت پیدا کنید و از برنامه هایتان هم برای رسیدن به موفقیت دست 
نکشید. تعادل ممکن است این روزها برای شما امکان پذیر نباشد، اما 

ایستادگی و مقاومت می تواند شما را به آرزوهایتان برساند.
  مرداد :

شما از نقش بازی کردن خسته شده اید مخصوصا اینکه 
نقش کسی را بازی می کنید که از شما خیلی جدی تر 
است و شما آن را دوست ندارید. اما امروز فرصت این را دارید که اثبات 
کنید تبدیل به یک آدم جدید و متعالی شده اید. زیاده از حد صادق بودن 
با دیگران ممکن است این روزها برای شما دردسر آفرین باشد. و االن 
متوجه شــده اید که این تنها راه عاقالنه ایست که دارید. یک راه برای 
رســیدن به آن هدف این است که خود را در میان مردمی که بانشاط و 
عاطفی هستند رها کنید. از ته دل خندیدن بهترین درمان برای شماست.

 شهریور :
شــما با راه حل هایی که پیش رو دارید موافق هستید، 
 اما هنوز هم با انتخاب های بسیاری روبرو هستید. اخیرا 
به خاطر کارهای زیادی که برای انجام دادن دارید احساس پریشانی و 
نگرانی می کنید، مخصوصا اگر بدانید که باید بعضی آشفتگی هایی که 
در زندگی تان وجود دارند را محدود کنید. خوشبختانه، شما از اتصال 
عطارد و پلوتون کمک دریافت می کنید  و سرانجام می توانید هر کاری 

را که در ذهن تان به آن فکر می کنید انجام دهید.
 مهر :

شما از مردد بودن و بی تصمیمی خود شرمنده هستید، 
اما این به خاطر این است که شما معموال ایده هایتان را 
تعدیل می کنید و آنها را تا نیمه انجام می دهید. امرز باید آماده باشید 
که راهتان را عوض کنید زیرا زمان زیادی ندارید تا ذهن تان را سر و 
سامان دهید. به یاد داشته باشید، در درگیری باید صریح باشید تا به حق 

خود برسید. پس تصمیم بگیرید و حرکت کنید!.

 آبان :
مقایســه خود با دیگران زیاد برای شما مفید و ضروری 
نیست. اما احتماال برایتان امروز سخت خواهد بود که از 
چنین رفتاری اجتناب کنید چونکه می خواهید برای دست یافتن به یک 
وجهه بهتر مبارزه کنید. ارزیابی شخصی کار دشواری است زیرا بهترین 
امتیازات شما ممکن است به چشم تان نیاید. به خودتان این امکان را 
بدهید که افکارتان را تغییر دهید، اما زیاد جدی و سرســخت نباشید، 

حتی اگر دیگران با این تغییرات شما احساس راحتی نمی کنند.

   آذر :
امروز ماه برج جوزا کمی  زندگی تان را پیچیده می کند. 
برنامه ریزی کردن برای مســافرت های آینده زیاد کار 
جالبی نخواهد بود، مگر اینکه بتوانید کمی  رویایی باشید. اگر بخواهید 
روی اطالعاتی که قرار است بهتان برسد تکیه کنید، به جایی نمی رسید. 
هم اکنون از جزئیات دست کشیده و روی ایده های بزرگ تمرکز کنید.

 دی :
ورود ماه به ششــمین خانه جزئیات باعث می شود که 
احســاس کنید سر شما از شــدت کار دارد می ترکد. 
اگرچه شما از اینکه همیشه مشغول باشید لذت می برید، 
امــا از اینکه کارهای زیادی برای انجام دادن دارید و هیچ کدام از آنها 
به خوبی انجام نشده اند خوشتان نمی آید. عطارد آهنین وارد نشان شما 
می شود، بنشینید و لیســتی از کارهایی که باید به پایان برسانید تهیه 
کنید.وظایف تان را در اولویت قرار دهید و بعد به سر کارتان بازگردید.

    بهمن :
مطمئن باشید، امروز می توانید تا می توانید به خودتان 
خوش بگذرانید، اما نگرانی هــای جدی هم که دارید 
اکنون کم رنگ تر نمی شــوند. شــاید به خاطر این باشد که می دانید 
که حتی ســطوح کوچکی از مشــکالت می توانند معنای عمیقی در 
درون خود داشته باشــند.... و شما می خواهید اگر الزم است از آنها 
سر درآورید. به تدریج پیش بروید. تنها فوریت آن خود شما هستید. 
هر کسی می تواند خوشحال و شاد باشد اگر به خود بیش از حد فشار 

و استرس وارد نکند.
  اسفند : 

ماه کامل امروز در نشــان شــما می تواند شما را تا هر 
جا که بخواهید بکشاند. در کارتان مسئولیت هایی دارید 
که به شــما استرس وارد می کنند و شــما نیاز دارید که از فرضیات 
خودتان بــرای انجام آنها بهره بگیرید. اما تمایل دارید که برای کنترل 
کردن امور، همه چیز را تغییر دهید- در جهان فردی و شخصی خود، 
زندگی خانوادگی و حتی تمرینات و مراقبه های روحی و روانی تان- 
ســعی کنید فرضیات شخصی خود را بر کسی تحمیل نکنید؛ از طرف 
دیگر، از آنها عقب نشینی هم نکنید. انکار و تکذیب فقط پریشانی شما 
 را بیشــتر می کنند، پس صادق باشید که جهان برایتان پر از آرامش و

صلح شود. و هیچ فرصتی را از دست ندهید.
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  گــروه اقتصادی// چانگ هوا ســفیر 
ایــران که در  جمهوری خلق چین در 
صدر هیأتی دیپلماتیــک برای افتتاح 
سرکنســولگری چین در بندرعباس به 
استان سفر کرده بود با مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان دیدار و 

گفت وگو کرد. 
  به گــزارش خبرنگار دریا، اســتاندار 
هرمزگان در این دیدار ضمن خوشامدگویی 
به هیات چینی با اشاره به زحماتی که برای 
استقرار و افتتاح سرکنسولگری جمهوری 
خلق چین در هرمزگان کشیده شده است، 
گفت: ما جمهوری خلق چین را دوســت 
روزهای ســخت خود می دانیم و از منافع 
حیاتــی یکدیگر دفــاع می کنیم چنانچه 
همواره به صــورت قاطع و مســتمر از 
تمامیت ارضی کشور چین دفاع کرده ایم و 
متقابال همین انتظار را هم از دولت و ملت 
چین داریم. مهندس دوستی تاکید کرد:چین، 
دوست روزهای سخت ملت ایران بوده اما 
انتظار ملت ایران و مردم استان جبران بیانیه 

اخیر در خصوص جزایر ایرانی است.
 وی بــا ابراز خرســندی از آغاز فعالیت 
سرکنســولگری جمهوری خلق چین در 
بندرعباس، افــزود: به صورت قاطعانه از 
فعالیت این سرکنسولگری در استان حمایت 
می کنیــم و به همه مدیران دســتگاه های 
اجرایی و مدیران شهرســتان ها دســتور 

خواهیم داد که به سرکنسولگری چین برای 
انجام مسئولیت هایش مساعدت نمایند.

مهندس دوستی با اشاره به برنامه همکاری 
جامع ۲۵ ساله ایران و چین، بیان کرد: بنا 
به دســتور دولت جمهوری اسالمی ایران، 

موظف هستیم در راستای گسترش روابط 
اقدام کنیم چرا کــه اراده رئیس جمهور و 
دولت ایران، توســعه روابط با دولت چین 
است از این رو امیدواریم با همکاری های 
مشترک و جدیت، زمینه پیشبرد برنامه ۲۵ 

ساله را با توجه به نقش تعریف شده برای  
استان هرمزگان و سواحل جنوبی، فراهم 

کنیم. 
  وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی 
ایران و چین، و نقش دو کشــور در اداره 

شرق و غرب آســیا، تاکید  کرد: آمادگی 
داریم تا ظرفیت ها و فرصت های اســتان 
هرمزگان را با شــرکای راهبردی خود به 
اشتراک بگذاریم ضمن اینکه دو منطقه آزاد 
کیش و قشم جزو استان هرمزگان هستند 

و در این مناطق نیز زمینه های خوبی برای 
همکاری های دو جانبه وجود دارد. 

  چانگ هوا ســفیر جمهوری خلق چین 
نیــز در این دیدار با بیان اینکه بندرعباس 
در کشور چین شهری شناخته شده است، 
گشایش سرکنسولگری در استان هرمزگان 
را گامی مهم در راســتای تحکیم روابط 
دو کشــور دانســت و گفت: شرکت ها و 
کشــتی  های چینی بسیاری در بندرعباس 
حضور فعال دارنــد از همین بابت وجود 
کنسولگری می تواند نقش مهمی در توسعه 
همکاری های اقتصادی، گردشگری، صدور 

ویزا و توسعه تجارت داشته باشد. 
  وی با تشکر از ارزیابی استاندار هرمزگان 
در رابطــه با روابط دوجانبــه، تاکید کرد: 
جمهوری خلق چین قاطعانه از تالش های 
ایران برای حفظ تمامیت ارضی جمهوری 

اسالمی ایران حمایت می کند. 
 چانگ هوا، ایران و چین را دو تمدن قدیمی 
و دوست روزهای ســخت معرفی کرد و 
بیان کرد: فارغ از تحوالت بین المللی اراده 
سران دو کشور بر توسعه مناسبات و روابط 
اقتصادی معطوف است و استان هرمزگان 
به واســطه قرار گرفتن در راه آبی ابریشم 
نقــش مهمی در تحکیم روابــط دارد و با 
توجه به امضای برنامه جامع همکاری  ۲۵ 
ساله، هدف ما پیشبرد طرح های راهبردی و 

بلندمدت برای ایران و چین است. 

استاندار هرمزگان: 

به صورت قاطعانه از فعالیت سرکنسولگری چین 
در استان حمایت می کنیم 

۵ بسته تشویقی دولت برای مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده
  گروه اقتصادی // مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران با بیان اینکه با توجه به حجم باالی 
مســکن در محدوده بافت فرسوده راهی جز 
مشارکت با مردم و مردمی سازی نداریم. گفت: 
۱0 میلیون نفر در مســکن های ناپایدار زندگی 

می کنند. 
  محمد آیینی در نشست خبری به مناسبت سالگرد 
زلزله بم، اظهار داشــت: در بافت های فرســوده، 

۷۴ هزار هکتار بافت فرســوده، ۵۹ هزار هکتار 
ســکونت گاه غیر رسمی و ۳۲ هزار هکتار بافت 

تاریخی وجود دارد.
  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: 
قریب به ۲۲ میلیــون نفر از جمعیت ایران معادل 
۲۰ درصد سطح شهر و ۳۰ درصد جمعیت کشور 
در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی 
هســتند.وی ادامه داد: بیش از ۲ میلیون مسکن 

ناپایدار در بافت فرسوده شناسایی شده و ممکن 
است در بالیای طبیعی زمینه ایجاد مخاطرات را 

فراهم کند.
  آیینی گفت: از ســال ۱۳۸۴ تاکنون ۲۲۰ هزار 
واحد مســکونی از بافت فرسوده تخریب شده و 
۷۱۰ هزار مســکن به جای این واحدها ساخته 

شده است.
  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه 

داد: با توجه به حجم باالی مســکن در محدوده 
بافت فرســوده راهی جز مشــارکت با مردم و 
مردمی سازی نداریم.آیینی گفت: کم توانی مالی و 
عدم انگیزه دو عامل مانع بازآفرینی شهری است، 
بنابراین چاره ای جز اینکه بســته جامع تشویقی 

تدارک ببینیم تا انگیزه  را برانگیزیم، نداریم.
  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: 
مــا در ۵ حــوزه برنامه ریزی کردیم که شــامل 

بسته تشویقی مجوزها، بسته تشویقی انشعابات، 
بسته تشــویقی مالی با اتکا به تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت، کاهش دوره ســاخت و مشوق های 

شهرسازی و کالبدی است.
   بــه گزارش قدس آنالیــن، وی تاکید کرد: ۱۰ 
میلیون نفر به طور مستقیم در واحدهای مسکونی 

ناپایدار ساکن هستند.
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2- مسجد امام رضا)ع( محله باغ نو به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 1378مترمربع ملکی متصالحین رودان 

قسمتی ازپالک 228فرعی از 8 -اصلی واقع در محله باغ نو  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.  که پالک 228فرعی از 8-اصلی بنام ورثه یکرنگی معرفی گردیده است 
3- مسجد صاحب الزمان محله سنگ رستم به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 870مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی از پالک 237فرعی از 8 -اصلی واقع در محله سنگ رستم رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 237فرعی از 8-اصلی  بنام موسی نجفی وشرکاء معرفی گردیده است 
4- حسینیه امام حسین )ع(  محله سنگ رستم  به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب حسینیه  به مساحت 572مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی از پالک 237فرعی از  8 -اصلی واقع در محله سنگ رستم  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 237فرعی از 8-اصلی بنام موسی نجفی وشرکاء معرفی گردیده 

است.
5- مسجد چهارده معصوم محله پشته معزاباد   به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 2086مترمربع ملکی متصالحین 

رودان قسمتی از پالک 1336فرعی از  8 -اصلی واقع در پشته معزاباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
6- اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان رودان   به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ مشهور به خرمی  به مساحت 11024مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک 7-اصلی واقع در بندمیر رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی مقدار 960متر مربع در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو 

منظور شود. 
7- اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان رودان   به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه باغ مشهور به پاسنگ  به مساحت 75805/05مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک باقیمانده 2-اصلی واقع در  روستای وزیری رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی مقدار 14305متر مربع در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود. 
8- اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان رودان  به شناسه ملی 14003506881 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی باغی شاه ولی  به مساحت 28594/92مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک باقیمانده 13-اصلی واقع در  روستای کمیز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی مقدار 5046 متر مربع در حریم مسیل واقع شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان 

حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود.50 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  03/ 1401/10   

تاریخ انتشارنوبت دوم:   1401/10/19                                   
یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

دادانهم 
پرونده کالسه 9509987616400011  شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي شهرستان بندرعباس تصمیم نهایي شماره 9509977616400055.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( با نمایندگی آقای عبدالحسین درویش نیا فرزند رضا به نشانی هرمزگان - بندرعباس سه راه جهانبار 
اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي   

گردشکار: 95/3/4 در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 9509987616400011 
تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
» رای دادگاه «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب، محله پنجاه تومنی به مساحت 260/88 مترمربع طی نامه شماره 181/220270/ن مورخه 94/6/31 از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 9509977616400008 مورخه 95/1/23 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه 
آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید و سپس وقت رسیدگی تعیین و با توجه به اینکه درجلسه مقرر شخص یا 
اشخاصی به عنوان مالک یا مدعی معترض نشده اند از سوی آن ستاد درخواست صدور رای شده است و در نهایت با عنایت به عدم مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی توجهًا 
به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا 
ورثه یا نماینده قانونی وی در دست نیست، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره( در تحریرالوسیله ) کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت 

امام )ره( در ملک مزبور صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و در فرجه قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

روح اهلل اعظمی ساردوئی 
 رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
معاون مسکن شهری   // اقتصادی  گروه 
بنیاد  بنیاد مسکن گفت: در کالنشهرها 
مســکن تعهدی برای ساخت ندارد ولی 
در برخی از شهرها مانند بندرعباس، قم، 
گرگان، ایالم، همدان، قزوین و... ساخت و 

سازها آغاز شده است.
  حمیدرضا سهرابی؛ معاون مسکن شهری 
بنیاد مســکن در خصوص ساخت مسکن 
ملی گفت: از یک میلیون مسکن که وعده 
دولت بوده اســت ساخت ۴۰۰ هزار واحد 
آن را بنیاد مســکن بر عهده دارد که ۲۰۰ 
هزار واحد آن روستایی و ۲۰۰ هزار واحد 
دیگر آن در شــهرهای زیر صد هزار نفر 
جمعیت می باشــد.وی در ادامه بیان کرد: 
در کالنشهرها بنیاد مســکن تعهدی برای 
ساخت ندارد ولی در برخی از شهرها مانند 
بندرعباس، قم، گرگان، ایالم، همدان، قزوین 
و... ساخت و سازهای آغاز شده است و در 
کل کشــور نزدیک به ۱۲۰ هزار واحد در 
دست اقدام است. بنیاد مسکن پروژه هایی 
را آغاز می کند که زمین آن قابلیت ساخت، 
امکان زیر ساختاری و دریافت پروانه داشته 

باشد.
  ۹ هزار واحد بدون زمین

  وی در ادامه بیان کرد: ۱۲۰ هزار متر پروژه 
تعریف شده است که ۱۱۰ هزار واحد از سوی 
متقاضیان پرداخت شــده است که حدود ۹ 
هزار واحد آن زمین ندارد یا اینکه زمین های 
آن مشــکل دارد. در بخش قابل توجهی از 
این موارد با وجود این که زمین هســت و 
برنامه ریزی شــده اما زمین معارض دارد و 
دادگاه زمین را از وزارت راه و شهرســازی 
گرفته است. این ۹ هزار واحد از سال ۹۹ تا 
۱۴۰۰ تأیید شده است و بررسی صالحیت 
متقاضیان صورت گرفته ولــی زمین برای 
ساخت آنها تأمین نشده است. معاون مسکن 
شــهری بنیاد مسکن درخصوص واحدهای 
ســاخته شده گفت: در حال حاضر میانگین 
پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن سازی بنیاد 
مسکن حدود ۲۳ درصد است، برای مثال در 
قم ۱۸۰ واحد به بهره برداری رســیده و در 
حال حاضر نیــز حدود ۳۰۰۰ واحد تا دهه 

مبارک فجر قابل افتتاح خواهد شد.
 براســاس فرهنــگ هــر شــهر 

خانه سازی صورت می گیرد
حمیدرضا ســهرابی در ادامه از ســاخت 
واحدهای یک طبقه گفت: در هر شــهری 

که قرار اســت خانه ســازی صورت گیرد 
براســاس فرهنگ آن محل تصمیم گیری 
می شود به طور مثال یزد، خراسان جنوبی، 
خراســان رضوی و... اگر زمین تأمین شود 
قطعًا خانه های یک طبقه براساس فرهنگ 
آن منطقه ساخته می شود اما در شهری مانند 
گرگان به دلیل کمبود زمین و تقاضای زیاد 
نمی توان یک طبقه ســاخت و ساختمان ها 
حداقل باید بین ۴ الی ۵ طبقه ساخته شود.

وی در ادامه درخصوص اینکه در کالنشهر 
مثل تهران بنیاد مسکن ساخت و سازی دارد 
یا خیر؟ گفت: بنیاد متولی ساخت مسکن در 
کالنشهرها نیست بنابراین در تهران برنامه ای 
برای ساخت در قالب نهضت ملی ندارد اما 
در دماوند و شهرســتان های اطراف حدود 
۱۲۰۰ واحد در دســت اجرا دارد. از سوی 
دیگــر در تهران هم براســاس اینکه تفاهم 
نامه ای با شــهرداری درخصوص نوسازی 
بافت های فرســوده در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰ 
و... صورت گرفته، حــدود ۱۰ هزار واحد 
مسکونی قرار است که با همکاری شهرداری 
عملیات اجرایی شروع شده است.حمیدرضا 
برای  بانکی  تسهیالت  سهرابی درخصوص 
ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن با بیان 
اینکه برای کالنشهرها ۴۵۰ میلیون تومان، 
مراکز اســتان ها ۴۰۰ میلیون تومان، سایر 
شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و روستاها ۲۰۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اظهار 
داشت: تسهیالت بانکی و تهیه زمین مهمترین 
بخش هایی است که به تسریع ساخت و ساز 

کمک می کند.
  مصالح گران شــده خانه هم گران 

شده است
  به گزارش مهر، معاون مسکن شهری بنیاد 
مسکن در پایان در پاسخ به این سوال که با 
توجه به گرانی مصالح واحدهای نهضت ملی 
هم گران خواهد شــد؟ اظهار داشت: مصالح 
گران اســت و این گرانی مسکن را هم گران 
کرده اســت در حال حاضــر واحدهایی که 
تحویل داده شــده با همان قیمت قبل واگذار 
شده است و قیمت های مسکن به روز خواهد 
شــد مثاًل ما قباًل خانه ساخته ایم با فوالد ۶ 
هزار تومانی که امروز فوالد شــده ۱۷ هزار 
تومان یا با فــوم زیر صد هزار تومانی خانه 
ســاخته ایم امروز فوم بــاالی )بین ۴۰۰ تا 
۶۰۰( هزار تومان است این قیمت ها بر قیمت 

تمام شده مسکن تأثیر دارد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن مطرح کرد 

۹ هزار واحد متقاضی وجود دارد 
اما زمین نیست



امام حسن عسکری )ع(: خشم کلید همه بدی ها است.
)روضه بحار ج 2 ص 373  (

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.
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  گروه خبــر // با توســعه تکنولوژی و 
می توان  دنیا  روز  فناوری های  به کارگیری 
هزینه ها  کاهش  بهره وری،  افزایش  شاهد 
و در نهایــت ارزش افــزوده باالتر بود. در 
این زمینه شــرکت فوالد هرمزگان نیز با 
شرکت های دانش بنیان وارد همکاری شده 
تــا بتواند نیازهای خود را با اســتفاده از 

ظرفیت های موجود تأمین کند.
  به گزارش خبرنــگار دریا؛ علیرضا کاظمی 
معاون تکنولوژی و توســعه فــوالد هرمزگان 
درباره آخرین اقدامات در حوزه تکنولوژی و 
کارهای دانش بنیــان در فوالد هرمزگان گفت: 
دنیای امروز و اکوسیستم کسب وکار به صورت 
مداوم در حال تغییر است و ما برای آنکه آینده 
فوالد هرمزگان با چنیــن تغییراتی هماهنگ 
باشد، موضوعات مرتبط با آینده سازمان را از 
طریق تقســیم کار بین دپارتمان های گوناگون 
معاونت تکنولوژی و توســعه دنبال می کنیم. 
به صورت خاص درباره موضوعات دانش بنیان، 
واحد متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت 
)دپارتمان تحقیق و توسعه( مباحث مربوط به 
کارهای پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، مراکز 
علمی و تحقیقاتی، دانشگاه ها و پارک های علم 
و فناوری را دنبال می کند. ما در تالشیم تا این 
کار در فوالد هرمزگان نهادینه شــود و بتوانیم 
مســئولیت های اجتماعی را به صورت دوطرفه 
پیگیری کنیم؛ بدین معنا کــه در کنار اینکه به 
مســئولیت های اجتماعی خود عمل می کنیم، 
مسائل و مشکالت فوالد هرمزگان هم به همراه 
آن حل شود. دولت نیز سازوکاری در نظر گرفته 
که هر اقدامی که با شرکت های دانش بنیان انجام 

شود، معاف از بیمه و مالیات و… باشد.
  وی ادامه داد: مــا از طریق مجموعه خود و 
صندوق پژوهش و نــوآوری فوالد هرمزگان، 
پارک علم و فناوری هرمزگان، شرکت پشتیبانی 
و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه و… 
کار با شــرکت های دانش بنیان در حوزه های 
مختلفی را دنبال و پروژه های متفاوتی تعریف 
کردیم تا در کنار یافتن راه حل هایی برای مسائل 

فوالد هرمزگان، در راستای رشد و توسعه کشور 
گام هایی برداشته شود.

  کاظمی در زمینه هوشمندســازی نیز تصریح 
کرد: مبحث هوشمندسازی نیز با نگاه به آینده 
در ســال های اخیر در دستور کار قرار گرفته و 
پروژه های زیرســاخت آن در فوالد هرمزگان 
تعریف شده است. همچنین یک پروژه به عنوان 
پروژه پایلوت تعریف گردید و رویداد علم داده 
هم برگزار شد. پیشنهاد شرکت های حاضر در 
این رویداد درباره موضوع مطرح شده در رویداد 
را دریافت کرده ایــم و آن ها را به کار خواهیم 
گرفت. ضمنا تجربه آن را در بخش های دیگر 
دنبال می کنیم و این موارد در راســتای مفهوم 
تحــول دیجیتال در فوالد هرمــزگان اجرایی 

می شود.
  وی درباره تغییرات تکنولوژی در شرکت های 
زیرمجموعه فوالد هرمزگان گفت: اقداماتی که 
در شــرکت های زیرمجموعه قرار است دنبال 
شــود با مدیریت و سیاســت گذاری شرکت 
فوالد هرمزگان انجام می شــود. البته به گونه ای 
که مسئولیت های شرکت ها به قوت خود باقی 
است و فعالیت ها توســط خود شرکت ها و یا 
از طریق مشــاوران و پیمانکاران مستقل آن ها 

اجرایی می شود.
  کاظمی درباره استفاده از توان داخل نیز گفت: 
در بحث تکنولوژی نمی توان گفت ۱۰۰ درصد 
امکان بومی ســازی و دست یابی به تکنولوژی 
وجود دارد و یا اینکه اصاًل امکان پذیر نیست. 
به هر میزان که ظرفیت های داخل کشور اجازه 
دهد تا پروژه ها با کیفیت اجرا شــوند و یا در 
مواردی که سیاســت ما )گروه فوالد مبارکه( 
حمایت از بومی ســازی باشــد، آن را دنبال 
می کنیم؛ اما در مواردی که این ظرفیت ها وجود 
نداشته باشــد در کنار حمایت از شرکت های 
داخلی، از شــرکت های خارجی نیز اســتفاده 
خواهیم کرد. در همان حال تالش ما این است 
که فضای یادگیری و یا انتقال تکنولوژی برای 

شرکت های داخلی فراهم شود.
  وی با اشــاره به آموزش نیروی انسانی، بیان 

کرد: بدون شــک آموزش در دستور کار است. 
یعنــی اگر تکنولوژی ای را وارد کشــور کنیم، 
به ویژه اگر جدید باشد، حتما در قراردادهایی که 
منعقد می شود، بحث های آموزشی مرتبط درنظر 

گرفته می شود.
  کاظمی همچنین در ادامه تصریح کرد: موضوع 
تکنولوژی پیچیده و در بیشــتر موارد نیازمند 
ســطح باالی دانش است؛ اما همان گونه که در 
ابتدای بحث گفته شد، به دلیل تغییرات سریع در 
دنیای کسب وکار، چنانچه ما همراه و متناسب با 
تغییرات حرکت نکنیم، آینده از آن ما نخواهد 

بود و از فضای رقابتی جا خواهیم ماند.
  وی با اشاره به تأثیر انتخاب تکنولوژی درست 
بر ارزش افزوده، اضافه کرد: بدون شک انتخاب 
تکنولوژی درست بسیار حائز اهمیت است. این 
اهمیت را می توان در سرعت عملکرد، مصرف 
انرژی، سازگاری با محیط زیست، توانایی تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر و… مشاهده 
کرد. در واقع این موضوع در زمان های گوناگون 
می توانــد از یک انتخــاب )OptiOn( به الزام 
تبدیل شود؛ در نتیجه باید با نگاه به آینده دور 
و نزدیک، زیرســاخت های الزم را ایجاد و در 

مسیر آینده حرکت کنیم.
  کاظمی همچنین درباره چالش جدی در حوزه 
دانش بنیان تصریح کرد: ما در فوالد هرمزگان 
چالش هایــی داریم کــه برخــی را به عنوان 
چالش های فعلی و برخی دیگــر را به عنوان 
چالش های آینده معرفــی کرده ایم. آن ها را با 
شرکت ها به اشتراک گذاشته ایم و پیشنهاد های 
آن ها را دریافت می کنیم؛ اما مســئله مهم آن 
است که شرکت های دانش بنیان باید جلوتر از 
ما حرکت کنند. در بسیاری از موارد حرکت های 
بســیار خوبی در سطح کشــور انجام شده که 
قابل تقدیر است، اما تا رسیدن به جایگاه مطلوب 
جهانی فاصله وجود دارد که امیدواریم با تالش 
و کوشش نخبگان صنعتی و دانشگاهی کشور و 
حمایت بخش صنعت به جایگاه علمی و صنعتی 

شایسته دست یابیم.

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی در قالب 5 بسته 
سرمایه گذاری، از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5001000140000003 

به صورت الکترونیکی وفق برنامه زمانبندی ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید.
تاریخ انتشار در سایت: ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/10/03     مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/10/17 

مهلت بازدید: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1401/10/27
مهلت ارائه پیشنهاد: از ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/10/03 تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28

زمان بازگشایی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/11/01     زمان اعالم به برنده:  ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/11/08
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده: 1- برگزاری صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده و اطالع از وضعیت 
برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد و هیچگونه مدرک فیزیکی به غیر از پاکت الف )تضمین شرکت در مزایده( و پاکت ج )فرم پیشنهاد 
قیمت( توسط سازمان اخذ نخواهد شد.  تذکر: پاکت )الف( و پاکت )ج( فراخوان عالوه بر درج در سامانه ستاد، باید الک و مهر شده تا قبل از اتمام مهلت ارائه پیشنهادات 
به دبیرخانه سازمان به نشانی بندرعباس، گلشهر، انتهای خیابان طلوع تحویل داده شود. 2- کلیه اطالعات در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی 
 و انتخاب می باشــد. 3- تذکر: متقاضیان حقیقی صرفاً مجاز به شــرکت در بسته سرمایه گذاری سیلیس می باشند و در سایر بسته های سرمایه گذاری بدلیل تعدد 

محدوده های اکتشافی و به منظور رعایت مفاد تبصره )2( ذیل ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون معادن امکان شرکت در مزایده برای اشخاص حقیقی میسر نمی باشد. 
4- متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت 
اقدام نمایند. 5- در صورت عدم دریافت اسناد و مدارک تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/10/17 توسط متقاضی از کارتابل خود در سامانه ستاد، امکان انجام ادامه 

سایر مراحل در مهلت مقرر میسر نمی باشد.   شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456 می باشد.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایدگر" موجود است.

 متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر "صرفــاً جهت اطالع و مشــاهده اطالعات مزایــده" از روز شــنبه تاریــخ  1401/10/03 بــه آدرس الکترونیکی 
http://hor.mimt.gov.ir ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان هرمزگان مراجعه نمایند.  تذکر:  متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضاء 
دیجیتال و از طریق ســامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. ضمناً محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده درسامانه کاداستر معادن کشور به 

شناسه آگهی: 1430968نشانی https://cadastre.mimt.gov.ir در قسمت نقشه قابل مشاهده می باشد.   

آگهی مزایده عمومی 
معادن و محدوده های اکتشافی استان هرمزگان 

در قالب بسته های سرمایه گذاری به شماره 5001000140000003

 گروه خبر // دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور 
گفت: هم اکنون نرخ باروری استان های گیالن، مازندران، 
مرکزی، البرز و تهران ۱.۲ درصد اســت و ایران در میان 
کشورهای جهان اسالم پایین ترین نرخ باروری را به خود 

اختصاص داده است. 
 صالح قاسمی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به موضوع 
جمعیت و لزوم توجه دســتگاههای اجرایی به این امر، اظهار 
کرد: امروز جهان به مســاله جمعیت در کنار دیگر تحوالت به 
طــور ویژه ای توجه دارد و در این میان قدرت ملی کشــورها 
داشتن ساختار جمعیتی جوان است که این شاخص، حرف اول 
را می زند.وی با تاکید بر اینکه ســخن هفت نفر از دانشمندان 
جهان بر این است و به صراحت می گویند برای رشد اقتصادی 
باید رشد جمعیتی انجام گیرد، اضافه کرد: آینده اقتصادی جهان 
در دست کشورهایی است که جمعیت بیشتری دارند و نرخ رشد 
جمعیت، امروز کشورهای E۷ دنیا)هفت کشوری که اقتصاد برتر 

جهان را در دست دارند( را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
  این کارشناس جمعیتی با بیان اینکه در سطوح مدیریتی کشور 
جز رهبر معظم انقالب هنوز هیچ کسی اهمیت جمعیت را درک 
نکرده اســت و نظام برنامه ریزی کشور هنوز به آن باور ندارد، 
گفت: ایشان طی ۱۰ سال گذشته ۵۵ بار با اشکال و استفاده از 
جمالت خاصی به این موضوع اشــاره کرده  و تاکید و تذکراتی 
در این زمینه داشته اند. وی با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت 
کشور در ســال ۶۵، ۳.۹۱ درصد بود، این روند در سال ۹۵ به 
۱.۲۴ درصد و در سال ۹۸ و برای نخستین بار در طول تاریخ 
ایران به زیر یک درصد رسید، اضافه کرد: امروز نرخ رشد کشور 
به هفت دهم درصد رسیده است و الگوهای آینده پژوهشی نشان 
می دهد، نرخ رشد جمعیت در حدود سال های ۱۴۱۵-۱۴۲۰ با 

همین الگو صفر و پس از آن نیز منفی خواهد بود.
  دبیــر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشــور گفت: با روند 
فعلی باید گفت جمعیت کشور حتی به ۱۰۰ میلیون نفر نخواهد 
رسید مگر آنکه شاخص ها در کشورمان تغییر یابد در این میان 
شاخص نرخ باروری هم نشان می دهد در سال ۶۵ نرخ ما ۶.۵ 
فرزند بوده و این نرخ تا پایان ســال گذشته به ۱.۶ رسیده که 
یک عدد تکان دهنده اســت.وی با بیان اینکه ۶ ســال گذشته 
میزان والدت ها نیز کاهش یافته است، اضافه کرد: طی این مدت 
حدود ۴۷۰ هزار والدت کاهش یافته که اوج آن در ســال ۹۸ 

بوده است که علت های متعددی دارد.
 ۳۳ درصد جمعیت کشور تا ۳۰ سال آینده سالمند است 
  قاسمی با اشاره به موضوع سالمندی کشورمان نیز افزود: امروز 
 ۱۱.۲ درصد کشــورمان ســالمندان باالی ۶۰ سال را تشکیل 
می دهند و این میزان در ســه دهه آینده به ۳۳ درصد افزایش 

خواهــد یافت به عبارتی دیگر امروز از ۱۰ نفر ایرانی یک نفر، 
اما در سال ۲۰۵۰، از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهند بود.

  وی با بیان اینکه کشــورمان در ۳۰ سال آینده یک کشور ۹۰ 
میلیونی خواهد بود، گفت: حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور 
باالی ۶۰ سال خواهند بود و این یک زنگ خطری است که به 
دنبال خود کاهش نیروی کار، کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش 
صــادرات، افزایش واردات، حضور و فعالیت اتباع خارجی در 
جایگاه های مختلف کشور، ریسک ورشکستی تأمین اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی، کاهش سطح امنیت کشور را به همراه 
می آورد. قاسمی با اشاره به اینکه، ۲۰ درصد از زوج های کشور 
ما دچار مشکالت ناباروری هستند، ولی زیرساخت های کافی 
برای درمــان ناباروری را نداریم، گفت: ضمن اینکه روش های 
درمان ناباروری گران قیمت هستند و خیلی از کشورها هزینه 
ناباروری را به عهده می گیرند و در این میان به موضوع فرهنگی 

آن توجه جدی باید داشت.
   وی با اشــاره به اینکه در زمــان حاضر و طبق مطالعات در 
کشور ساالنه ۳۷۰ هزار تا ۵۳۰ هزار مورد سقط در کشورمان 
رخ می دهد، اضافه کرد: موضوع دیگر مساله سقط جنین است که 
تنها ۲ درصد آن خود به خود و سه درصد با عوامل پزشکی رخ 
می دهد و ۹۵ درصد باقی مانده سقط جنین ها غیرقانونی است.

قاسمی با بیان اینکه از سوی دیگر گزاره های غلطی در خصوص 
سن باروری در جامعه وجود دارد که نگرش ها باید نسبت به آن 
تغییر کند، تاکید کرد: در جامعه پزشکی گزاره های غلطی داریم و 
فقدان اطالعات دینی موجب شده است، موضوع سقط جنین به 
راحتی انجام گیرد و در این ارتباط باید این مساله هم در جامعه 

تغییر کند تا افراد به فرزندآوری ترغیب شوند.
  وی با اشــاره به اینکــه کاهــش ازدواج و افزایش طالق، 
افزایش سن ازدواج و کاهش فرصت فرزندآوری، تغییر الگوی 
خانواده ها، از جمله عوامل محدودیت فرزندآوری در کشــور 
است، گفت: هم اکنون ایران در فرصت پنجره جمعیت قرار دارد 
که بر اساس آن می توانیم ساختار جوانی جمعیت را حفظ کنیم.

این مسئول با تاکید بر اینکه اقتصاد موضوع مهمی در خانواده ها 
برای امر فرزند آوری اســت؛ اما تأثیر فرهنگ و نگرش بسیار 
بیشتر است، یادآور شد: تا زمانی که نگرش زوج ها در خصوص 
فرزندآوری تغییر نکند نمی توانیم قدم های بیشتری برداریم و باید 

روی این موضوع به طور جدی کار کنیم.
 به گزارش قدس آنالین، وی خاطرنشــان کرد: کشــورمان به 
سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از پیرترین کشورهای منطقه 
است و برای حفظ جوانی جمعیت در کشور باید در هر خانواده 
حداقل چهار فرزند وجود داشته باشد تا نرخ رشد جمعیتی مثبت 

شود.

33 درصد جمعیت ایران 
تا 30 سال آینده سالمند است

  گروه خبــر // رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران از اجرای سرشماری 
سال ۱۴0۵ به شیوه های ثبتی »مبنا« خبر داد 
و گفت: سه شهر پردیس، پرند و پیشوا برای 
اجرای آزمایشی این سرشــماری در استان 

تهران انتخاب شده اند. 
  عــالء الدیــن ازوجی در تشــریح روند اجرای 
سرشماری ســال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس قانون از 
ســال ۱۳۳۵ تاکنون هر ۱۰ ســال سرشماری در 
کشور انجام شده است اما شیوه مراجعه حضوری 
در سرشماری بعدی تغییر خواهد کرد. در حقیقت بر 
اساس مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران سرشماری 

سال ۱۴۰۵ به شیوه ثبتی مبنا اجرا خواهد شد.
  وی افزود: در شــیوه ثبتی مبنا به جای مراجعات 
مکرر به مردم از اطالعات واحدهای آماری که در 
سامانه ها و پایانه های معتبر کشور وجود دارد بهره 
گرفته می شــود و به این ترتیب کاهش هزینه ها، 
کاهش بار پاســخگویی برای مردم بدلیل مراجعه 
مکرر توسط ماموران آمارگیری، افزایش سرعت، 

کاهش زمان و تولید انتشار آمارها و افزایش کیفی 
آمارها به عنوان مزایای این روش محقق می شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات جلسه ستاد ملی 
سرشماری ثبتی مبنا، مرکز آمار ایران مکلف شده 
است که با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و 
با هدف تقویت بهبــود و تکمیل داده های اداری و 
زیرساخت های مورد نیاز سرشماری سال ۱۴۰۵ 
به صورت آزمایشی سرشماری را در برخی نقاط 

کشور به اجرا درآورد.
  وی تاکید کرد: در همین راستا سرشماری در سال 
گذشــته به صورت آزمایشی در ۵ منطقه منتخب 
کشــور به اجرا درآمد. در ســال جاری نیز قرار 
است این سرشماری بطور آزمایشی در چند شهر 
منتخب از استان های کشــور به اجرا درآید که در 
استان تهران نیز سه شهر پردیس، پرند و پیشوا برای 

اجرای آزمایشی سرشماری انتخاب شده اند. 
  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
با اشــاره به اینکه اجرای این سرشماری در استان 
تهران بــا هدایت مرکز آمار ایران و با هماهنگی و 

همکاری استانداری تهران، ســازمان مدیریت و 
برنامه اســتان تهران، فرمانداری شهرســتان های 
پردیس، رباط کریم و پیشــوا و همچنین مشارکت 
شهرداری های پردیس، پرند و پیشوا انجام خواهد 
شــد افزود: شــرکت پست اســتان هم همکاری 
تنگاتنگ و مشــارکت جــدی در اجــرای این 

سرشماری خواهد داشت. 
  وی افزود: شهروندانی که در شهرهای پردیس، پرند 
و پیشوا ساکن هستند از یکم تا ۳۰ ام دی ماه فرصت 
دارند برای اعالم نشانی و کدپستی خود با مراجعه 
 به سایت تغییر نشانی سازمان ثبت احوال به آدرس

 https://www.ncr.ir/changEaddrEss 
نسبت به ثبت مشخصات خود و اعضای خانوارشان 

در پایگاه اطالعات ایرانیان اقدام کنند.
  به گزارش ایســنا؛ ازوجی تاکید کــرد: در این 
سرشــماری هیچ مراجعه حضوری به درب منازل 
نخواهد شــد و سرشــماری فقط از طریق ثبت 
اطالعات خانوارها در سامانه اینترنتی یادشده انجام 

خواهد شد.

با اعالم اجرای آزمایشی سرشماری در چند شهر عنوان شد

تغییر شیوه »سرشماری« جدید سال 1۴05
 مراجعه حضوری به درب منازل نداریم
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