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گروه خبر // مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: واحدهای مسکونی که از سال ۹۴ به 
قبل ساخته شده اند می توانند سند مالکیت دریافت کنند . 

  عباس کمالی در تشــریح این خبر با اشــاره به اینکه برای احیای بافت فرســوده و مقاوم سازی 
واحدهای مســکونی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان تســهیالت پرداخت می شود، تصریح کرد: از این 
تسهیالت ۱۵۰ میلیون تومان بدون کارمزد و بقیه با اقساط ۱۵ ساله است.مدیر کل راه و شهرسازی 

 اســتان هرمزگان با بیــان اینکه ۳۳ محله در شــهر بندرعباس هم در بافت فرســوده قرار دارد، 
تصریح کرد: هم اکنون کار بازگشایی معابر محله اسالم آباد آغاز شده و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.  به گزارش ایســنا ؛  کمالی در پایان با اشاره به اینکه هرمزگان ۴۷ درصد بافت فرسوده دارد، 
اضافه کرد: امیدواریم در این طرح شــاهد مشارکت و استقبال قابل توجه ساکنین محالت مشخص 

شده باشیم .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان :
واحدهای غیر مجاز ساماندهی شوند
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 گروه خبر // نشســت هم اندیشی مدیرکل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
هرمزگان با تشکل های مردم نهاد و گردشگری 

استان برگزار شد .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، با حضور محمد 
محســنی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هرمزگان نشست هم اندیشی 
با نمایندگان و اعضای تشــکل های مردم نهاد 
و  گردشــگری  میراث فرهنگی،  حوزه هــای 
صنایع دســتی اســتان برگزار شــد.مدیرکل 
گردشگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگی، 
هرمزگان در این نشســت با اشاره به نقش و 
اهمیت ســمن ها و تشکل های مردم نهاد گفت: 
سمن ها و تشکل ها توان و ظرفیت بزرگی برای 

دستاوردها و اهداف میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هستند و تقویت آن ها پیشبرد 
اهداف اداره کل را میسر می کند.    او در خصوص 
مشکل صادرات صنایع دستی در گمرک گفت: 
شناسنامه دار کردن صنایع دستی باید حل شود و 
در شورای اداری استان و مراجع اثرگذار با تمام 
توان از صنایع دستی استان دفاع خواهیم کرد.  
محسنی در ادامه افزود: فروشگاه صنایع دستی 
معبد هندوها ساماندهی می شود و تشکل ها و 
سمن ها می توانند طرح پیشنهادی خود را برای 

ایجاد ســایت فروشگاهی معبد هندوها به این 
اداره کل ارائــه دهند.  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان در ادامه 
با اشاره به ســاماندهی و بازدید از واحدهای 
غیرمجاز گردشگری افزود: واحدهای غیرمجاز 
برای مجوز خود اقدام کنند در غیر این صورت 
با آن ها برخورد می شود چون فعالیت غیرمجاز، 
به جایگاه واحدهای مجاز خدشه وارد می کند. 

 مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی هرمزگان در خصوص اصالح 

وضعیت هتل ها گفت: هتل ها تقویت و به سازی 
شود و آن دسته از هتل هایی که نیاز به تسهیالت 
داشته باشند به آن ها تسهیالت پرداخت می شود 
تا بتوانند خدمات باکیفیت و مناســبی را ارائه 
دهند و مــا  در این مســیر از آن ها حمایت 
می کنیم. او در خصوص درخواست اختصاص 
دفتر به تشکل ها و سمن های گردشگری گفت: 
از راه و شهرسازی استان پیگیر یک زمین برای 
ســاخت دفتر انجمن خواهم بود.  محسنی در 
بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تقویم 
رویدادهای گردشــگری و صنایع دستی استان 
باید آماده شــود، ادامه داد: این اقدام می تواند 
تأثیر مثبت و مؤثری در حوزه گردشگری داشته 

باشد .

صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی ساخته شده قبل از سال ۹۴ 

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان تشریح کرد 

جزئیات پرداخت
 تسهیالت نوسازی بافت فرسوده 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان :

واحدهای غیر مجاز ساماندهی شوند

گروه خبر // مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
از خرید و اهدای 80 دســتگاه یخچال ساخت داخل به 

ساکنان مناطق محروم شرق هرمزگان خبر داد .
  به گزارش خبرنگار دریا ، علیرضا جعفرپور گفت: شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس همواره هم راستا با وظیفه اصلی 
خود که تأمین امنیت ســبد سوخت کشــور است، ایفای 
مســئولیت های اجتماعی و حمایت از جوامع محلی را در 
راستای نیل به توســعه ی پایدار مد نظر داشته است.  وی 
ادامه داد: در این راســتا شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
خرید و اهدای 8۰ دستگاه یخچال ساخت داخل به ساکنان 
 مناطق محروم شــرق هرمزگان را با همکاری کمیته امداد 

امام خمینی )ره( اجرایی کرد. جعفرپور ابراز کرد: چشم انداز 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در کنار تولید پایدار، تأمین 
مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی، صادرات مستمر، اشتغال زایی 
برای جوانان و سودآوری، توجه ویژه به حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و خدمات رسانی به مردم مناطق محروم است.وی 

در پایان گفت: شــرکت نفت ستاره خلیج فارس سعی دارد 
در راستای ارتقای سطح زندگی جوامع محلی گام بردارد و 
امیدواریم این اقدامات به افزایش رضایت عمومی، باال رفتن 
سرمایه اجتماعي و سرعت بخشي و کیفی سازی خدمات 

ارائه  شده به مردم دریادل هرمزگان بیانجامد .

حمایت شرکت نفت ستاره خلیج فارس از ساکنان مناطق کم برخوردار هرمزگان

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با بیان 
رودخانه های  از  کیلومتر  هزار  پنج  اینکه 
این استان نزدیک مراکز جمعیتی است، 
رودخانه  کیلومتر  هزار  از ۲0  بیش  گفت: 
در هرمــزگان وجــود دارد که عملیات 

ساماندهی آن ها در حال اجرا است . 
  مهدی دوســتی افزود: تاکنون ۱۷ میلیارد 
تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل مطالعات 
ســاماندهی وضعیت رودخانه های هرمزگان 
اختصــاص یافته اســت.وی تصریح کرد: با 

توجه به تجربه بارندگی های ســال های اخیر 
خصوصا بارش های ســنگین سال گذشته که 
موجب بروز خسارت در بخش های مختلف 
حوزه کشــاورزی شــد، موضوع ساماندهی 
رودخانه های فصلی استان با جدیت در حال 

پیگیری است.
  اســتاندار هرمــزگان بیان کرد: براســاس 
اولویت بندی هایــی که انجام شــده، از آبان 
ماه امســال ۱۳ طرح در بخش ساماندهی و 
الیروبی رودخانه های هرمزگان در حال اجرا 
 اســت.وی با تاکید بر بهره گیری از امکانات

  معطل دولتی در راســتای خدمت رسانی به 
 عمــوم مــردم، تصریــح کــرد: بــا تعمیر

 ماشین آالت سنگین راهداری از سال گذشته 
الیروبی رودخانه های فصلی و مسیل ها در 
نقاط پرخطر استان آغاز شده است.استاندار 
هرمزگان ضمن تاکید بر لزوم تخصیص منابع 
برای تکمیل طرح های سد سازی خصوصا سد 
بستک، گفت: مقرر شده ۴۵ میلیارد تومان از 
محل اولویت های تنش آبی آبفای کشور برای 

پیشرفت این طرح تامین شود.
  وی ادامه داد: برای تکمیل این سد که نقش 
مهمی در تامین آب حوزه شهرســتان بستک 
خواهد داشت اعتباری از محل اعتبارات نفت 
و اعتبارات در اختیار استاندار تخصیص یافته 
اما همچنان نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه  
ملی بود تا با ســرعت بیشتری تکمیل شود.
دوستی آبرسانی به مناطق دارای تنش آبی را 
یکی از اولویت های اساسِی هرمزگان عنوان 
کرد و گفت: با عزم راسخی که دولت سیزدهم 
بــرای رفع دغدغه های مــردم دارد بنا داریم 
اقدامات موثری در حــوزه آب و آبفای این 
اســتان برداریم تا پس از سال ها، بخش قابل 
توجهی از مشکالت آبی هرمزگان مرتفع شود.
بــه گزارش ایســنا ؛ وی با اشــاره به روند 
پیشرفت طرح های حوزه آبرسانی هرمزگان 
بیان کرد: طرح های متعدد آبرسانی به مرحله 
اجرایی درآمده است که تکمیل آن ها نیازمند 
تخصیص منابع و بودجه ملی است که به طور 

جدی پیگیر جذب اعتبارات مناسب هستیم .

استاندار هرمزگان عنوان کرد 

پنج هزار کیلومتر از رودخانه های هرمزگان نزدیک مراکز جمعیتی
 

اانهلل و اان الیه راجعون

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای خمیس جابری
 ریاست محترم میز عمان اتاق بازرگانی هرمزگان

با نهایت تاثر و تالم  مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترمتان تســلیت 
 عرض نموده و از درگاه خداوند ســبحان برای آن عزیز ســفر کرده علو درجات

 و رحمت واسعه و برای بازماندگان آن بیت شریف صبر جمیل مسألت دارد .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن 
گروه خبر // رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه و کشاورزی هرمزگان

از واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در محور گچین به بندرعباس خبر 
داد . 

   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر حســین قاســمی در باره حادثه 
واژگونی اتوبوس، گفت: ساعت ۰8:۴۳ دقیقه صبح دیروز، پیرو  تماس 
شهروندان با اورژانس ۱۱۵، مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در 
جاده اسکله شهید رجایی، حوالی کشتی سازی، بالفاصله چهار دستگاه 
 آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ و ۵ دستگاه آمبوالنس از هالل احمر، اسکله 
شهید رجایی، پاالیشگاه نفت، کشتی سازی و منطقه ویژه به محل حادثه 

اعزام شد. با توجه به تعداد باال مصدومین، بالگرد اورژانس ۱۱۵ نیز به 
محل فوریت اعزام گردید.

   قاســمی در ادامه افزود: ظاهرا این اتوبوس از شیراز عازم بندرعباس 
بوده که نرسیده به کشتی سازی واژگون می شود. این حادثه ۱۱ مجروح 
 و ۲ فوتی داشته اســت. ۲ نفر از مصدومین با بالگرد اورژانس ۱۱۵ و 
۹ مصدوم دیگر با آمبوالنس های اعزام شده به محل، به بیمارستان شهید 

محمدی و صاحب الزمان منتقل شدند.
   دو فوتی این حادثه، خانم بوده که دقیقا در زمان وقوع تصادف و قبل 

از رسیدن آمبوالنس فوت شده اند.

واژگونی اتوبوس
۱۱ مصدوم و دو فوتی 
بر جا گذاشت
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 ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
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 :

  گروه خبر // مشــاور امور پزشکی استاندار هرمزگان 
از اســتقرار ۴۵ دندانپزشک با ۴۰ یونیت مجهز در جزیره 
بوموســی برای ارائه خدمات درمانی رایگان به ســاکنین 
جزایر ســه گانه خبر داد.  به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر 
محمد رضا مهری مشاور امور پزشکی استاندار هرمزگان، 
ضمن تسلیت ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل 
علیها، بااشــاره به اجرایی شدن رویکرد دولت سیزدهم در 
مســیر ایجاد فرصت های برابر برای تمــام مردم در نقاط 
مختلف گفت: با تدبیر نماینــده عالی دولت در هرمزگان، 
قرارگاه مردم جهت تسهیل خدمات رسانی در حوزه های 
مختلف، به مردم مناطق مختلف استان راه اندازی شد. وی 
افزود: یکی از کارهای ویژه  قرارگاه مردم خدمت در حوزه 
ســالمت و تالش در جهت افزایش سطح خدمات درمانی 
و بهداشــتی رایگان به ویــژه در محالت و مناطق محروم 
است. دکتر مهری عنوان کرد: با راهبری استاندارهرمزگان و 
پای کار آوردن امکانات درمانگاه ستاد بحران استانداری 
همچنین حضورجهادی پزشــکان مجرب از سراسر کشور 
و همکاری مسئوالن توانســتیم شبکه  ی منسجم درمانی 
در حوزه های تخصصی پزشــکی ایجادکنیم. مشاور امور 
پزشکی اســتاندار هرمزگان، تعداد اردوی جهادی پیشین 
قــرارگاه را ۱۴ مورد عنوان کرد و اظهارداشــت: از بهمن 
ســال قبل و شــروع اردوهای قرارگاه، بیش از ۴۷هزار 
خدمت درمانی به مردم شــریف اســتان در بندرعباس، 
هرمز، حاجی آباد، قشم، رودان، میناب، بندرلنگه، ابوموسی، 
سیریک، بشاگرد و ... ارائه شده است.دکترمهری پانزدهمین 
اردوی درمانی قرارگاه ابوموسی را ویژه خدمات تخصصی 
دندانپزشــکی دانســت و توضیح داد: همزمان با سالروز 
 شهادت حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها، یک گروه 
۴۵ نفره از متخصصین دندانپزشکی همراه با ۴۰ یونیت مجهز 
با پرواز اختصاصی از تهران به مقصد جزیره بوموسی آمدند. 
مشاورپزشکی استاندار مدت این اردوی جهادی را تا روز 
جمعه اعالم و خاطرنشان کرد: در این اردوی جهادی تالش 
 می شود مشکالت ســالمت دهان و دهان ساکنین جزایر 

سه گانه به صفر برسد . 

 گــروه خبــر // فرمانــده کل انتظامی کشــور دســتور 
ویژه ای درخصوص رســیدگی و پیگیری پرونده فوت یکی از 
سرنشین های خودرو که در جریان تیراندازی و تعقیب و گریز 
پلیس در شهر بستک استان هرمزگان مورد اصابت قرار گرفته 

بود ، صادر کرد . 
 به گزارش خبرنگار دریا ، ســردار حسین اشتری، فرمانده کل 

انتظامی کشور دستور ویژه ای را درخصوص رسیدگی و پیگیری 
پرونده فوت یکی از سرنشین های خودرو که در جریان تیراندازی 
و تعقیب و گریز پلیس در شــهر بستک اســتان هرمزگان مورد 
اصابت قرار گرفته بود صادر کرد.پلیس فرمانده کل انتظامی کشور 
ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم مرحومه دستور ویژه ای 
را درخصوص رســیدگی و پیگیری فوری فوت دختر خانم اهل 

بستک که در جریان تیراندازی و تعقیب و گریز خودرو مشکوک 
در شهرســتان بستک اســتان هرمزگان رخ داد، صادر و طی آن 
بازرسی کل فراجا را مامور رسیدگی به این پرونده کرده است.در 
این دستور تاکید شده است در صورت احراز قصور یا تخلف در 
این حادثه با مسببین آن، بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قانونی 

خواهد شد .

دستور ویژه فرمانده کل انتظامی کشور برای رسیدگی به فوت دختر هرمزگانی 

گروه خبر // مدیرکل راه و شهرسازی استان 
هرمزگان گفت: دولت ها و شــهرداری ها به 
تنهایی قادر به نوســازی این حجم از بافت 
ناکارآمد شهرها نیســتند و باید با مشارکت 
بخش خصوصی، شــرکت های دانش بنیان و 

مردم این کار انجام شود . 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛  عباس کمالی 
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در همایش 

آموزه های زلزله بم گفت: هرمزگان به واســطه 
قرار گیــری در مرز جغرافیای قســمت های 
مختلف زمین ساختی از جمله مکران، زاگرس 
و ایران مرکــزی باعث تغییر و تنــوع زیادی 
 در لــرزه خیزی اســت.وی افــزود: عالوه بر 
گسل های متعدد این استان پیوسته در معرض 
زلزله های بزرگ و کوچــک بوده که بعضا در 
مواردی باعث خسارات مالی و جانی بسیاری 
شده است لذا در حال حاضر پیشگیری، نوسازی 
و مقاوم ســازی واحد های مسکونی فرسوده 
بهترین راهکار اســت.مدیرکل راه و شهرسازی 
تصریح کرد: بافت ناکارآمد در شهر بندرعباس 
بالغ بر ۴۰ درصد را شــامل می شــود از اینرو 
به جهــت جلوگیری از بافت های فرســوده و 
ســکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها، 
یک همت ویژه از سوی ساکنین و سازندگان و 
سایر دســتگاه ها را طلب می کند.کمالی اضافه 

کرد: یکی از اهداف این رویداد ملی، در خصوص 
بسته تشویقی شهرسازانه است که حدود دو ماه 
پیش از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری 
وزارت راه و شهرســازی ابالغ شده و به اطالع 
شهرداران نیز رسیده است، این بسته برای چهار 
گروه که اقدام به نوسازی در بافت های فرسوده 
می کنند، دیده شده و برای هر گروه مشوق های 
مختلفی از جمله اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی 
در نظر گرفته است.وی با بیان اینکه نوسازی و 
مقاوم سازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر 
رسمی هزینه بر و زمان بر است، گفت: با اتخاذ 
ساز و کارهای مناسب و کم هزینه مانند استفاده 
از فناوری های نوین ســاختمانی و با همکاری 
 شــرکت های دانش بنیان در بخش ســاخت 
و ساز می توان این امر را تسریع کرد.مدیرکل راه 
و شهرسازی هرمزگان با اشاره به اینکه احیای 
بافت فرسوده تنها با مشارکت شرکت های دانش 

بیان و بخش خصوصی امکان پذیراست، اظهار 
داشت: موضوع نوســازی در حوزه باز آفرینی 
شــهری یک کار اولویت دار و فوری به شمار 
می آید و تجارب گذشته نشان داده دولت ها و 
شهرداری ها به تنهایی قادر به نوسازی این حجم 
از بافت ناکارآمد شهرها نیستند و باید با مشارکت 
بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان و مردم 
این کار انجام شود.وی با اشاره به طراحی ساز 
و کار مناسب برای پاسخ به نیاز تامین مالی در 
جهت احیای بافت های ناکارآمد،گفت: تسهیالت 
بانکی در نظر گرفته شده ذیل طرح نهضت ملی 
مسکن اســت و بانک ها مکلفند بدون لحاظ 
شرایط چهارگانه طرح نهضت ملی مسکن مثل 
فرم »ج« و سکونت ۵ ســاله، وام را پرداخت 
کنند،همچنین تخفیفات حداقل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ 
درصد جهت عوارض پروانه و تراکم ساخت نیز 

در نظر گرفته شده است .

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد

احیای بافت  فرسوده با مشارکت بخش خصوصی ، شرکت های دانش بنیان و مردم

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان بر لزوم 
اســتفاده هرچه بیشتر از ســامانه های الکترونیک در 

فرآیندهای مرتبط با کارشناسی تأکید کرد .
   به گزارش خبرنگار دریــا ؛ همایش مهارت افزایی کارآموزان 
و کارشناســان رسمی دادگســتری اســتان هرمزگان با حضور 
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگســتری اســتان و حسن عبدلیان 
 پور رئیس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و مشاوران خانواده

 قوه قضاییه در بندرعباس برگزار شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان 
 در این همایش با اشــاره به جایگاه و اهمیت امر کارشناسی در 
روشن شدن حقیقت، بیان داشت: گاهی مسئولیت یک کارشناس 

در پرونده های قضایی از شــخص قاضی نیز بیشــتر است چرا 
 که قضات با توجه به نظر کارشــناس نسبت به صدور رأی اقدام 
مــی کنند.قهرمانی در ادامــه افزود: ضرورت دارد ســند تحول 
کارشناسی نیز به موازات سند تحول قوه قضاییه تدوین شود، چرا 
که الزمه تحول، تغییر است و چنانچه ما تغییر نداشته باشیم تحولی 
شکل نخواهد گرفت.وی تصریح کرد: در حوزه کارشناسی اولین 
جایی که باید شاهد تغییر باشیم موضوع ارجاع امر به کارشناس 
 و ایجاد شفافیت هرچه بیشــتر از طریق انتشار آمار کارشناسی 

می باشد. 
  رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: استفاده 

از سامانه های الکترونیک در حوزه کارشناسی ضرورتی اجتناب 
ناپذیر است و چنانچه بخواهیم در جهت اثربخشی هر چی بیشتر 
و افزایش بهره وری گام برداریم باید هوشمندســازی و استفاده از 
ســامانه های الکترونیک را در دســتور کار خود قرار دهیم.وی 
یادآور شــد: باید سامانه جامعی در این خصوص طراحی شود و 
کارشناســان نظرات خود را در این سامانه ثبت کنند تا در پایان 
هر دوره بتوانیم بر اســاس داده های موجود نسبت به امتیاز دهی 
به نظرات کارشناســی اقدام کنیم و در نتیجه نســبت به شناسایی 
کارشناسان شاخص و درجه بندی آنها به منظور بهبود کیفیت کار 

اقدام کنیم .

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد 

 لزوم استفاده از سامانه های الکترونیک در فرآیندهای مرتبط با کارشناسی 

   
سرمقاله

  در حالــی روزبــه روز هزینــه های درمــان درحال افزایش اســت که 
خانواده های زیادی و بخصوص محرومان توان پرداخت این هزینه ها را حتی 
اگر بیمه همگانی هم باشــند، ندارند. هزینه ویزیت، آزمایش ها، سونوگرافی و 
رادیولوژی، دارو و... که بیشترشــان آزاد محاســبه می شود، وضعیت وشرایط 
را ســخت تر کرده است. هزینه های دندانپزشکی و عینک هم که معموال آزاد 
اســت و گاهی خانواده ای اگر بخواهد بــرای درمان دندان یا گرفتن عینک با 
درجه شماره چشــم باال برای اعضای خانواده ، اقدام کند که بایستی چند ماه 
از درآمدشــان را پس انداز کنند و خرج نکنند تا بتوانند برای درمان دندان ویا 
گرفتن عینک و عمل چشم و... اقدام کنند که برای خیلی ها امکان پذیر نیست. 
از طرفی معموال درمان دندان بایســتی در چندین مرحله انجام شود که هزینه 
ها چندبرابر می شــود. در این شــرایط و برای استانی مانند هرمزگان که مقام 
نخست را در فقر وفالکت، بیکاری و گرانی دارد، بیشتر خانواده ها بخصوص در 
 روستاها و محالت حاشیه ای در فقر مطلق بسر می برند که بسیاری از آنها حتی 
سه وعده غذایی را در سفره ندارند و برخی ها هم مجبورند فرزندان شان را بدون 
صبحانه و... به مدرسه بفرستند، درمان بیماری شان راحت نیست.در این شرایط 
 سخت که منجر به افزایش سوءتغذیه و بروز انواع بیماری ها در این خانواده ها 
می شــود، ضرورت دارد برای درمان رایگان خانواده های محروم تدابیر الزم 
اتخاذ گردد و خیرین و بنگاه های اقتصادی نیز یاریگر بیماران محروم باشند و 
مراکز درمانی خیریه در استان راه اندازی شوند تا بیماران به غیراز رنج بیماری، 
رنج دیگری نداشته باشند وفرمایش رهبرمعظم انقالب در این حوزه محقق شود. 
گرچه گهگاهی گروه های پزشکی جهادی و بسیجی در برخی مناطق محروم 
استان خدمات درمانی برای بعضی از بیماران ارائه می دهند، اما نیاز است که این 
خدمات درمانی دائمی شود و در محالت و مناطق مختلف، مراکز درمانی خیریه 
رایگان داشته باشیم و از طرفی گروه های پزشکی جهادی بطور مرتب در مناطق 
مختلف حضور داشته باشند تا بیماران رایگان درمان شوند. در حال حاضر بیشتر 
مددجویــان نهادهای حمایتی نیز توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند و 
ضرورت دارد نهادهای حمایتی با کمک خیرین و صنایع و... مراکز درمانی را برای 
ارائه خدمات درمانی رایگان به مددجویان شان و محرومان غیرمددجو داشته 
باشــند تا دغدغه درمانی شان کمتر شود. محالت حاشیه ای و سکونتگاه های 
غیررسمی که نیمی از جمعیت شهری مانند بندرعباس را در خود جای داده است، 
ساکنانش برای درمان با مشکل مواجهند و بیشتر روستاییان نیز توان پرداخت 
هزینه های سنگین درمانی را ندارند و برخی هم بدلیل عدم تکمیل درمان شان 
بدلیل هزینه های سرسام آور درمان، جان شان را ازدست می دهند ویا عضوی 
از بدن شان قطع شده و زندگی پررنجی دارند که ضرورت دارد استاندار هرمزگان 
به عنوان نماینده عالی دولت در استان در این حوزه تدبیری بیندیشند تا مشکالت 
درمانی محرومان کمتر شود. از طرفی دیگر استان با کمبود تخت بیمارستانی، 
تجهیزات درمانی و برخی از پزشکان متخصص و فوق تخصص و پرستار مواجه 
است که برخی از بیماران مجبورند برای درمان به سایر مناطق کشور سفرکنند و 
نیاز است کمبودهای درمانی استان مرتفع شود. از پاالیشگاه نفت ستاره هم انتظار 
می رود هرچه سریعتر بیمارستانش را در بندرعباس تکمیل کند و بقیه صنایع از 
جمله فوالد کاوه کیش که وابسته به بنیاد مستضعفان است، حداقل یک بیمارستان 
خیریه را برای مستضعفان و محرومان احداث نماید تا مستضعفان وبیماران محروم 

هرمزگان از مواهب این نهادانقالبی بهره مند شوند .
  علی زارعی

درد درمان بیماران مستضعف ومحروم 

پشت پرده سیاست 

  
برگزاری رزمایش در این سه حوزه می تواند بار دیگر به دشمنان ایران که در پی اتفاقات 
داخلی دچار اشتباه محاسباتی شده اند، بفهماند که ایران با وجود اختالف نظرات در داخل 
و حرکت به سمت حل این اختالفات داخلی ، در برابر تجاوز یا تهدید خارجی، یکپارچه 
و محکم بوده و هرگونه طمع در دشمن بابت دست اندازی به این خاک مقدس را با قدرت 
پاسخ خواهد داد ، این قدرت می تواند در یک رزمایش جدید نظامی متبلور شود و این 
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح و ارکان نظامی کشور است که در این مسیر اقدام الزم را 

صورت دهند .
»شهروند – خبرنگاری« در مسیر پایانی؟ 

مجلس قرار است طرحی را بررسی کند که طبق ماده ای از آن تصویربرداری از اتفاقات در 
حال وقوع و انتشار و بازنشر آن، جرم انگاری می شود.به گزارش سایت دیده بان ایران، طرح 
»تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع 
ملی« آذرماه دو سال پیش در مجلس اعالم وصول شده بود. این هفته کلیات این طرح در 
صحن بررسی خواهد شد. هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده ای را هدف قرار داده که این 
روزها به طورمکرر دیده می شود؛ پدیده »شهروند خبرنگاری« که در سال های اخیر رواج 
یافته و در جریان اعتراضات اخیر، موارد زیادی از آن چه را که در خیابان ها و جامعه رخ 
می داد، پیش چشم جامعه قرار داده است.این ماده از طرح مذکور، تاکید دارد که »هرگونه 
فیلم برداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به ســلب حیات، حبس ابد یا جرایم 
موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث 
منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله 
ماده ۱۳۱ قانون آیین  دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری 
درجه پنج محکوم می شود.« ماده ۷ طرح »تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات 
کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی« انتشار و بازنشر این تصاویر را هم جرم انگاری 
کرده اســت.این سایت به نقل از اعتماد  می افزاید : این بخش از طرح ،  مجازاتی در حد 
همان فیلم برداری یا تصویربرداری در نظر گرفته است: »انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر 
ضبط  شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین های 
مداربســته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات 
مذکور خواهد بود.« در ادامه طرح تاکید شده که »در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به 
شبکه های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.« همان طور 
که در باال اشاره کردیم، حداکثر حبس تعزیری درجه پنج، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات 
اسالمی، ۵ سال پیش بینی شده است. تبصره این ماده اشاره دارد که »انتشار فیلم یا تصاویر 
موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی 
که به دالیلی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت 
یابد، به درخواست دادستان کل کشو ر و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.« 
و این یعنی، انتشار ویدئو درباره اتفاقات فقط با صالحدید رئیس قوه قضاییه امکان پذیر 
است؛ آن هم در صورتی که دادستان کل کشور از او درخواست کند. به  عبارت دیگر، 

انتشار یک ویدئو درباره یک حادثه باید یک فرایند بوروکراتیک را طی کند .

رزمایشی جدید برای پاسخ به خیالبافی های جدید 
 پس از فروکش کردن مذاکرات هســته ای در شــهریور امسال و حتی باال گرفتن 
اختالفات بر سر احیای برجام از یک سو و شروع اعتراضات و اغتشاشات داخلی 
از سوی دیگر که نا آرامی های سه ماهه را درکشور در پی داشت ، شاهد این بودیم 
که طرف های مقابل ما در مذاکرات در کنار رقبای منطقه ای و دشمنان فرامنطقه ای 
بار دیگر و پس از چند سال ، باز هم از روی میز بودن گزینه های دیگر در صورت 
شکست دیپلماسی سخن به میان آوردند ، اشاره ای به تهدیدات یا حماقت های نظامی 
علیه کشورمان که به نوعی بتوانند ایران را در خواسته های خود و خطوط قرمزش 
دچار لغزش کنند تا در پای میز مذاکرات از این تهدید امتیازی بگیرند. حتی با انتخاب 
دوباره نتانیاهو در راس دولت رژیم صهیونیستی هم بار دیگر چنین رجزخوانی هایی 
را شــاهد بودیم تا آخرین این اظهارات که به تهدیدات برخی مقامات اوکراینی در 
خصوص هدف قرار دادن مراکز ساخت پهپاد ایران مربوط می شد .به نظر می رسد 
 با در نظر گرفتن همه جهات فوق و با توجه به این که نیروهای مسلح کشورمان در 
ماه های اخیر خویشتن داری های متناسب با وضعیت را در حوزه های عملیاتی به 
ویژه در دریای عمان و خلیج فارس داشــته اند ،  االن دیگر زمان آن شده باشد که 
نیروهای مسلح چه ارتش و چه سپاه با برگزاری رزمایش های نظامی بار دیگر قدرت 
دفاعی کشور را به رخ دشمنان طمع کرده و دوستان نگران شده بکشانند. اگرچه نیمه 
دوم سال همواره زمان خوبی برای رزمایش های دفاعی نیروهای مسلح ایران بوده 
 و به لحاظ آب و هوایی مقطع مناسبی برای آزمایش تجهیزات و مرور تاکتیک ها و 
آموزش های رزمی به شــمار می رود، اما وضعیت سیاسی و ژئوپلیتیک اخیر نیز 
می تواند به این روند سرعت ببخشد و نیروهای نظامی و فرماندهان را پای کار یک 
رزمایش جدید و گسترده بیاورد .ایران بارها تاکید کرده به رغم داشتن توان تسلیحاتی 
باال و بومی در کشور و با وجود نداشتن هیچ منعی برای صادرات و فروش تسلیحات، 
جنگ افزارهای پیشرفته خود از جمله پهپادها و موشک ها را به کشورهای درحال 
جنگ نفروخته و نخواهد فروخت و آن چه امروز مدعی هســتند روسیه از آن در 
جنگ با اوکراین استفاده می کند در صورت صحت ادعای استفاده روسیه ، مربوط 
به فروش این تجهیزات در زمانی قبل از آغاز جنگ و نه برای استفاده در جنگ بوده 
 است . جمهوری اسالمی ایران همان گونه که دکترین دفاعی و نه تهاجمی داشته و 
آمادگــی های خود را صرفا با هدف دفــاع از مرزها ، امنیت و منافع ملی ایران و 
ایرانیان تعریف کرده ، در حوزه صادرات تجهیزات نظامی نیز به چنین اصلی پایبند 
است. ادعاهای طرف های غربی در این خصوص اگرچه در چارچوب امنیتی سازی 
ایران در کنار روسیه قابل ارزیابی است ،اما اظهارات اخیر  گِری زون مشاور رئیس 
جمهوری اوکراین  که خواستار بمباران تاسیسات زیربنایی و مراکز تولید و ساخت 
موشک و پهپاد در داخل خاک ایران شده حتما باید با پاسخ محکم ایران همراه شود و 
بخشی از این پاسخ در کنار پاسخ های دیپلماتیک و سیاسی ، می تواند نمایش اقتدار 
نظامی ایران در حوزه زمین ، دریا و هوا از طریق اجرای یک رزمایش گسترده باشد . 

» عرفان حلقه »همین بود!
برنامه پرگاِر بی بی سی  چند روز پیش محمد علی طاهری  معروف به  بنیان 
گذار عرفان حلقه  را مهمان کرده بود که پاســخ های سطحی ،عجیب و تهی 
از معنای وی  از همان لحظه پخش این برنامه  واکنش های منفی بسیاری را 
برانگیخت .در واقع طاهری)عرفان حلقه( در پاسخگویی به غالب پرسش ها 
مستاصل و آشفته نشان داد و همین هم سوژه فضای مجازی شد که  در زیر 
برخی واکنش ها را  به نقل از کاربران توئیتر و همچنین ســایت صدای میانه 

آورده ایم :
* قبال اســم آقای طاهری و عرفان حلقه رو در جریان حکم ایشان شنیده 
بودم،  هرچند پرداختن به آن در برنامه پرگار کمی برام عجیب بود. با توجه به 
صحبت های طاهری به نظرم در خوش بینانه ترین حالت ، ایشان متوهم هستند 

و یک نوع cult به راه انداختند .
* مدت ها نخندیده بودم تــا این که مصاحبه محمدعلی طاهری بنیان گذار 
عرفان حلقه رو با  پرگار بی بی سی دیدم :جماعت رمال همیشه بامزه  هستن! 

فقط باید بذاری حرف بزنن .
*مصاحبه محمد علی طاهری رو دیدم، این بشر آخه چه جوری تونسته اون 
همه آدم رو جذب خودش کنه؟ نه یک کلمه حرف زدن بلده، نه حرفی جز ....
می گه، نه صدایی نه قیافه ای نه کاریزمایی، هیچی هیچی.زندگی ها به فنا رفت 

ها، جوون ها پرپر شدن، طالق ها گرفته شد. اوضاعی بود .
*گفت وگو با محمدعلی طاهری  )عرفان حلقه( رو دیدم. نگران افرادی هستم 
که از سر استیصال و تحقیر به ایشون متوسل شدن. نهایت بی سوادی اش حتی 
 در حد دایره واژگانی واقعا آزار دهنده اســت.  شهرت این دست افراد، هنر

 اون ها نیست، بلکه نشون دهنده خون ریزی روانی جامعه است .
*مصاحبه با محمدعلی طاهرِی عرفان حلقه رو توی برنامه پرگار بی بی سی 

گوش دادم و حقیقتا گوشم خون اومد .
 * اگر به اصول رســانه و گردش آزاد اطالعات معتقد بودیم ، باید به جای  
بی بی ســی  ، رسانه مثال ملی ابتدا یک مناظره با این فرد تدارک می دید تا 

دستش برای همه رو می شد! خالص !
* حیرت آور بود این مصاحبه. طرف کامال تهی.هیچ محتوا و حرفی برای گفتن 
نداشت.آیا واقعا تنها »راه« زندان کردِن او بوده؟این مصاحبه فقط محمد علی 
طاهرِی واقعی را نشان داد.این همه وقت حرف از عرفان حلقه بود و بعد همین؟!

تازه های مطبوعات
وطن امروز - پیام نهایی دیپلماتیک در تهران و همایش سومین گفت وگوهای 
منطقه ای صادر شد؛ جایی که در آن اعالم شد ایران توانایی تولید بمب اتم را 
دارد ولی فعال قصدی برای این کار ندارد. طرفین مذاکرات حاال با زورآزمایی  

که در این ۳ ماه انجام داده اند احتماال با دست پر به مذاکرات بازمی گردند .

 ابتکار- متاسفانه به نقطه ای نزدیک شده ایم که ممکن است بخشی از کسب وکارها 
توانمندی ادامه حرکت را نداشته باشــند. در صورت وقوع این رویداد احتمالی و 
رسیدن به نقطه مذکور )فروپاشی اقتصادی( برای نخستین بار این اتفاق رخ خواهد 

داد .
 رســالت- فصل سربازگیری از زنان به پایان رســیده است. به زودی کسانی که 
در پادگان های ســعودی اینترنشنال ، BBc و رسانه های دشمن مشق بی حجابی 
می دادند، خواهند دید زن ایرانی در آغوش گرم خانواده و جامعه با منطق زهرایی به 

زیست عفیفانه خود ادامه خواهد داد .   
 شــرق- اگر حکومت بتواند اوضاع کشور را درست کند، رفاه ایجاد کند و شرایط 
زندگی خوب را فراهم کند، قاعدتا انتقادی رخ نمی دهد که قرار باشد اعتراضی در 
پی آن صورت گیرد و در نهایت منجر به صدور احکام زندان شود، اما اگر اوضاع بر 
همین منوال پیش برود، با زندان و صدور احکام سنگین نمی شود بازدارندگی ایجاد 

کرد؛ چون در هر حال مشکالت وجود دارد .
همشهری- تالش برای جبران کســری بودجه، یکی از عوامل افزایش تسهیالت 
تکلیفی بانک هاســت. کسری بودجه نیز ناشــی از بزرگ  بودن بدنه دولت است؛ 
دومینویی که در نهایت به خلق تورم منجر می شود. برای خاموش کردن این موتور 
تورم ساز راهی جز اصالح مسیر تکالیف تحمیلی به بانک ها و کوچک سازی  دولت 

نیست .
انعکاس

فردا نیوز مدعی شد : بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر به عنوان نهاد دانشگاهی 
نزدیک به جریان اصولگرا به سخنان رئیس جمهور در وزارت صمت واکنش نشان 
داد و  نوشت: »دیگر زمان تعیین بایدها و نبایدها نیست. گریختن میان واژه ها حل 
المسائل معضالت امروز کشور نیست«. به نظر می رسد افزایش قیمت ارز موجب 
انتقاد کم سابقه افراد و برخی نهادهای نزدیک به  جریان اصولگرا از دولت شده است .

 فرارو خبرداد :  ایالن ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس در توئیتر نوشت، حدود 
۱۰۰ عدد از دستگاه های استارلینک موجود در ایران فعال شده است. پیش از این 
روزنامه وال استریت ژورنال در یک گزارش اعالم کرد ،حدود ۲۰۰ دستگاه اینترنت 
ماهواره ای استارلینک برای کمک به دور زدن محدودیت های اینترنت در ایران، طی 

چند محموله به داخل این کشور قاچاق شده است .
 شــفقنا نوشت :  رئیس ستاد ارتش صهیونیستی خواستار این شد که اسرائیل یک 
نیروی نظامی مستقل برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران داشته باشد و اعالم کرد 
که ارتش اسرائیل در سال های اخیر فعالیت و آمادگی خود را برای عملیات علیه 
برنامه هسته ای ایران از جمله تمرین ها و مانورهای فشرده از جمله »مانور اجرایی 
با تمام قدرت« تشدید کرده است. وی در پایان گفت: آمادگی ارتش اسرائیل برای 
یک گزینه نظامی واقعی علیه ایران به میزان قابل توجهی بهبود یافته و ارتش آماده 

انجام این اقدام در ساعت صفر است .

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی 
به مردم جزیره بوموسی 
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مفقودی نوبت دوم

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: تعرفه مصرف 
برق مشترکان استان بوشهر از اول دیماه با نرخ زمستانی 
محاسبه می شــود.  به گزارش خبرنگار دریا ، غالمرضا 
حشــمتی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشــهر، در نشســت با خبرنگاران اظهار داشت: همانند 
سالیان گذشــته تعرفه برق در سه ماهه پایانی سال برای 
مشترکان با تعرفه سردسیری محاسبه می شود و ضرورت 
دارد مشــترکان گرامی نسبت به کنترل و مدیریت مصرف 
 خود اهتمام بیشتری داشته باشــند. وی افزود: براساس 
تعرفه بندی صورت گرفته برای بازه زمانی ۶۰ روزه )مدت 
زمان محاسبه قبوض برق( مشترکان تا سقف ۱۰۰ ، ۲۰۰ 
، ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلووات ســاعت به ترتیب ۹۹ هزار ریال، 
۱۴۲ هزار ریال، ۱۹۲ هزار ریال و ۲۴۲ هزار ریال تعیین 
شده است. حشــمتی افزود: مشترکان در صورت مصرف 
برق تا ســقف هــای ۵۰۰ ، ۶۰۰ ، ۷۰۰، 8۰۰ ، ۹۰۰ و 
یک هزار کیلووات به ترتیب قبض برق آنها ۶۶۷ هزار ریال، 
۹۹۷ هزار ریال، یک میلیون و ۵۴۵ هزار ریال، ۲ میلیون 
و ۹۴ هزار ریال، ۲ میلیون و 8۶۴ هزار ریال و ۳ میلیون 
و ۶۴۱ هزار ریال محاســبه خواهد شد.این مقام مسئول 
ادامه داد: از مشــترکان انتظار می رود جهت جلوگیری از 
افزایش هزینه برق مصرفی خود راهکارهای مصرف بهینه 
را در دستور کار جدی خود قرار دهند. وی اعالم داشت: 
اســتفاده از ظرفیت نور طبیعی خورشید برای روشنایی 
منزل، بکارگیری پنچره های دوجداره برای جلوگیری از 
هدر رفت گرمای اتاق ها، استفاده از المپ های کم مصرف، 
استفاده از دستگاه های برقی دارای رده انرژی استاندارد، 
عدم استفاده از آب گرمکن های برقی و هیتر برقی از جمله 
راهکارهای موثر در کاهش تعرفه برق در فصل زمستان 

به شمار می رود .

  

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد گفت: گردشگری یکی از ستون های محکم و 

اساسی توسعه استان است و مسائل مربوط به آن 
با جدیت پیگیری می شود . 

   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مهــران فاطمی در 
نشست شورای توسعه گردشگری استان، برگزاری 
جلسات حوزه گردشــگری به صورت هفتگی را 
مؤید نگاه ویژه استان به این حوزه دانست و گفت: 

گردشگری یکی از ســتون های محکم و اساسی 
توسعه استان است و مســائل  مربوط به آن نه با 
نگاه تشریفاتی بلکه به صورت اعتقادی و با جدیت 

پیگیری می شود.  
  وی بــا بیان این که پیش از ایــن، محفلی برای 
گفت و شــنود فعاالن گردشگری با بخش دولتی 

 و با حضور مدیریت ارشــد استان به صورت منظم 
برگزار نمی شــد، اظهار کرد: در جریان سلســله 
نشست های توسعه گردشــگری استان مصوبات 
خوبی به تصویب رســید که بخشــی از آن اجرا، 
بخشــی در حال اجرا و برخی هنــوز به مرحله 

عملیاتی نرسیده است.

اســتاندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به برخی از فعالیت های شرکت توسعه گردشگری 
ایران، بیان کرد: باید همراهی و حمایت های الزم با 

این مجموعه صورت گیرد.
   فاطمی همچنین به اهمیــت فعالیت کارگزاران 
مجرب در حوزه سرمایه گذاری گردشگری و ایفای 
نقش در زمینه تسهیل گری در امور این حوزه اشاره 
و خاطرنشان کرد: در استان یزد به توسعه و تقویت 
کارگزاران واقعی در حوزه سرمایه گذاری نیازمندیم 
و یکی از انتظارات ما تحقق این مهم به معنی واقعی 

آن است .

استاندار یزد :

گردشگری از ستون های اساسی توسعه یزد است

مدیرکل بهزیستی کرمان اعالم کرد

ظرفیت افزایی مراکز مشاوره بهزیستی برای کاهش آسیب خودکشی
آرزو توکلی سرویس استان ها // 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
مشکالت  اضطراب،  افسردگی، 
خانوادگی و مسائل اجتماعی را از 
جمله عوامل مهم در سوق دادن 
افراد به سوی اقدام به خودکشی 
عنوان کرد و گفت: بهزیستی با 
گسترش ظرفیت مراکز مشاوره 
و ورود تخصصی به این موضوع 
اقدامات وســیع و تاثیرگذاری 
و کاهش  به منظور کنتــرل   را 
داده  انجام  آسیب خودکشــی 

است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا 
تخصصی  ســمینار  در   وحیــدزاده 
"تــاب آوری همه جانبــه نگر" در 
مدیریــت بحران در بم اظهار کرد: در 
هر جامعه ای یکسری ناهنجاری های 
اجتماعی و فردی وجود دارد که البته 
مربــوط به تفاوت در نحــوه نگاه و 
مواجهه شدن با آن است زیرا بسیاری 
از جوامع ابزار خلق کرده و خانواده را 
مدیریت می کنند تا به مرحله طالق 
نرسد اما متاسفانه ما این ابزارها را به 
صورت کامل نداریم.وی بیان کرد: به 
طور مثال در شهرستان بم ابزار خلق 
کرده اند تا بتوان تاب آوری مردم در 
نسل های مختلف را باال ببرند و بتوانند 
این حس را در انسان ها ایجاد کنند که 
زندگی زیباتر از آن  چیزی است که 
فکر می کنیم و راه های متفاوتی برای 
زندگی کــردن وجود دارد و همچنین 
 فرصت هایی در زندگــی به وجود 

می آید که ما باید آنها را بشناسیم و به 
دیگران نیز معرفی کنیم.

  وی بیان کرد: نسلی که امروز اقدام 
به خودکشی در آن مشاهده می شود 
نســلی تعریف شده است که شاید به 
دلیل کوتاهی هایی که از طرف ما رخ 
داده و فرصتهایی را برای این نســل 
خلق نکرده یا به آن ها این فرصت ها 
را معرفی  نکرده ایم.مدیرکل بهزیستی 
استان کرمان ادامه داد: در نتیجه این 
کوتاهی ها باعث شــده نسل بعد از 
 ما دچار سردرگمی شــده و نتوانند 
هدف های موثــری را برای خودش 

پیدا یا مشخص کند .
  وحیدزاده با اشاره به این امر که همه 
آسیب های اجتماعی دارای علت و 
معلولی است از این رو باید روی همه 
آنها تمرکز و کار کرد، افزود: با توجه 
به اینکه خودکشی دارای بازتاب های 
بسیار منفی در ســطح جامعه است 
بنابراین باید با دقت و وقت بیشتری 

در مورد آن کار کرد.
  مدیرکل بهزیستی کرمان افسردگی، 
اضطــراب، مشــکالت خانوادگی و 
مســائل اجتماعی را از جمله عوامل 
مهم در ســوق دادن افراد به ســوی 
اقدام به خودکشی عنوان و بیان کرد: 
بهزیستی با گســترش ظرفیت مراکز 
مشــاوره و ورود تخصصــی به این 
موضوع اقدامات وسیع و تاثیرگذاری 
را به منظور کنترل و کاهش آســیب 
خودکشی انجام داده است.وحیدزاده به 
راهکارهای افزایش و گسترش هرچه 

پرداخت  مشــکل  این  کنترل  بیشتر 
و گفــت: افزایــش ظرفیت خدمات 
تخصصــی مراکز، تقویــت علمی و 
تاثیرگذاری مراکز و قاطعیت و جدیت 
مســئوالن و برنامه ریزان اجتماعی 
در تدوین و اجرای طرح های علمی 
و عملی اجتماع محــور از مهمترین 
و تاثیرگذارتریــن روش های کنترل 
و کاهش آســیب خودکشی در سطح 
جامعــه خواهد بود.وی بیــان کرد: 
بهزیســتی با تمام توان در راه کنترل 
و کاهش آســیب های اجتماعی گام 
برداشــته و کارشناسان و متخصصان 
مجرب بهزیستی تمام تالش خود را 
در این راه به کار بســته اند .به گفته 
وی اگر بخواهیم بــه نتیجه مطلوب 
برسیم باید همه دستگاه های اجرایی 
پای کار بیایند.مدیرکل بهزیستی استان 
کرمان عنوان کرد: بحران های طبیعی 
پیامدهای تلخ و شیرین زیادی از خود 
برجای گذاشته، پیامدهایی که به همه 
دنیا درس و آگاهی و شــناخت داده 

است .
  وی افزود: برگزاری این گونه مراسم 
پیوند دادن بین مســیر تلقی میشود و 
نسل های گذشته به نسل آینده وصل 
می شود زیرا کسی نبوده تا روایتگری 
انجام دهد.وحیدزاده واسطه گری بین 
نسلی و همچنین زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره کسانی که اکنون نیستند اما در 
این شهر زندگی میکردند و این شهر به 
واسطه حضور آن ها سرپا مانده است 

را مورد تاکید قرار داد .

اعالم تعرفه مصرف برق زمستان در بوشهر 

 ســید ابوالحســن جعفری ســرویس 
استان ها //  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان بوشهر گفت: دهیاران برای 
مسکونی  واحدهای  معرفی  و  شناسایی 
غیرمقاوم و فاقد ســند مالکیت با بنیاد 

مسکن همکاری کنند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا مقدم با 
حضور در میز خدمت روستای ُکُلل از توابع 
شهرستان دشتی و بازدید از این روستا، با 
اشــاره به برنامه های بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اســتان بوشهر جهت مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و صدور اســناد 
مالکیت، اظهار داشــت: دهیاران همواره 
بعنوان مشاور امین بنیاد مسکن در پروژها 
ایفای نقش کرده اند، از این رو انتظار می رود 
نســبت به تســریع در معرفی واحدهای 

 مســکونی غیرمقاوم و فاقد سند مالکیت
 به بنیاد مســکن اقدامات مهمی صورت 

دهند.
   وی افزود: هدف بنیاد مســکن استان از 
برگزاری میز خدمت در سطح روستاها و 
حضور درب منازل، تســهیل و تسریع در 
ارائه خدمات به مردم اســت تا از برخی 
شــود.وی  جلوگیری  اضافی  فرآیندهای 
در ادامه به تســهیالت ارزان قیمت ۲۰۰ 
میلیون تومانی بنیاد مسکن جهت ساخت 
واحدهای  مسکونی در روستاها اشاره کرد 
و گفت: دولت برای این دسته از تسهیالت 
تکلیفی تأمین اعتبار کــرده و بانک های 
عامل نیز نمی توانند در این باره ســلیقه ای 

عمل کنند.
   وی ضمن قدردانی از همکاری بانک ها 
مسکن،  ســاخت  تسهیالت  پرداخت  در 

تأکید کرد: جهت تسریع در تأمین مسکن 
مورد نیاز جامعه انتظار می رود بانک ها در 
گرفتن تضامین بانکی براساس دستورالعمل 
بانک مرکزی با متقاضیان همکاری کنند.
وی همچنین از دهیاران خواست نسبت به 
شناسایی و معرفی اراضی ملی در محدوده 
روســتاها به بنیاد مسکن جهت رایزنی با 
اداره کل منابع طبیعی و الحاق به محدوده 
روستا جهت تأمین زمین مورد نیاز ساخت 

مسکن اقدام کنند.
  مقدم در خصوص بازنگری طرح هادی 
در روســتاها نیز گفت: طرح های هادی 
تهیه شــده در روســتاها که قابلیت های 
کالبدی روستا در آن رعایت نشده، نیازمند 
بازنگری اســت و در این باره بنیاد مسکن 
برنامه های مهمــی دارد تا از طریق تأمین 
اعتبار الزم نسبت به اجرای آنها اقدام کند .

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر خبر داد 

شناسایی خانه های روستایی غیرمقاوم در بوشهر

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن نگارین مهر درگهان رأس ساعت 16:00 
روز دوشنبه مورخ 1۴01/10/1۹در محل شهر درگهان ، مسکن نگارین مهر درگهان تشکیل میگردد .

لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به 
هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفي نمایید .• ضمناًبه اطالع می رساند که اعضای متقاضی اعطاي نمایندگی ، 
مي بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در در شهر درگهان ، مسکن 

نگارین مهر درگهان حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
* دستور جلسه :

 1- گزارش هیئت مدیره    2- گزارش بازرس
5- طرح و تصویب صورتهای مالی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱

شرکت تعاونی مسکن نگارین مهر درگهان

آگهی آنیی انهم اجرایی الحاق هب اقنون ساماندهی امالک شهرستان پارسیان

در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی الحاق مواردی به قانون ساماندهی 
امالک که در محدوده بافت مسکونی شهر پارسیان و دشتی بخش 
21 پارسیان واقع گردیده است و برابر گزارش بنیاد مسکن پارسیان 
و کارشناسان اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان فاقد سابقه تشخیص 
داده شده وبرابر نظر هیات موضوع بند الف ماده 7 آیین نامه مذکور 
رای به تنظیم اظهارنامه بنام متصرف صادر گردیده که اسامی متصرف 

به شرح ذیل آگهی میگردد .
1- پــالک 62 فرعی از 1944 اصلی آقایان محمود قاســمی فرزند 
احمد ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 158.47 متر مربع واقع 

در پارسیان
2- پــالک 8 فرعی از 1945 اصلی آقایان محمد و مجید حســینی 
فرزندان حسین هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب ساختمان به مساحت 225.11 متر مربع واقع در پارسیان
3- پالک 10 فرعی از 1945 اصلی آقای علی حسینی فرزند احمد 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.46 مترمربع واقع در پارسیان

4- پالک 182 فرعــی از 1946 اصلی  آقای مهدی رحمانی فرزند 
علی و خانم زهره دوان فرزند حســن هرکدام به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196.44 متر مربع واقع 

در پارسیان
5- پــالک 194 فرعی از 1946 اصلــی خانم عطیه نصوری فرزند 
حسن ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 61 /433 متر مربع 

واقع در پارسیان 
6- پالک 392 فرعی از 6098 اصلی  آقای حمزه رســتم زاده فرزند 
علی ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 240 متر مربع واقع در 

پارسیان
7- پالک 483 فرعــی از 6098 اصلی  آقای محمد طاهری فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 258.32 متر مربع واقع 

در پارسیان
8- پــالک 10 فرعی از 4130 اصلی  آقای احمد جاســمی فرزند 
عبداهلل ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 161.20 متر مربع 

واقع در کوشکنار
9- پالک 13 فرعی از 4130 اصلی  آقایان احمد و محمد جاسمی 
فرزند عبداهلل ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 161.20 متر 

مربع واقع در کوشکنار
10- پالک 7 فرعی از 4136 اصلی  آقای یاسین زارعی فرزند علی 
ششــدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 344 متر مربع واقع در 

کوشکنار
11- پــالک 7 فرعــی از 4186 اصلی  خانم فاطمه علی پور فرزند 
محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 161.20 

متر مربع واقع در کوشکنار

12- پالک 6438 اصلی آقای محمد محمدی فرزند حسن ششدانگ 
یک باب چهاردیواری به مساحت 492.22 متر مربع واقع در کوشکنار
13- پــالک 1 فرعی از 7153 اصلی  یوســف بارانی فرزند احمد 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 458.83 متر مربع واقع در دشتی
14- پــالک 1 فرعی از 11055 اصلی یوســف برزگر فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 327.36 متر مربع واقع در پارسیان

15- پــالک 14218 اصلی آقــای محمدامین حاتمی فرزند عبداله 
ششدانگ یک خانه به مساحت 372.04 متر مربع واقع در کوشکنار

16- پالک 14223 اصلی آقای ولید رســتم نژاد فرزند عبدالحمید 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 300.23 متر مربع واقع 

در کوشکنار
17- پالک 14310 اصلی خانم عایشــه قاســمی فرزند ســلطان 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 321.37 متر مربع واقع 

در کوشکنار
18- پالک 1 فرعی از 14310 اصلی خانم عایشــه قاســمی فرزند 
سلطان ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 439.91 متر 

مربع واقع در کوشکنار
19- پــالک 14940 اصلی آقــای نعیم عبداله پــور فرزند عبداله 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 529.95 متر مربع واقع 

در کوشکنار
20- پالک 14791 اصلی آقای عیسی خلفانی فرزند محمد ششدانگ 
یک باب چهاردیواری به مساحت 385.21 متر مربع واقع در کوشکنار
21- پالک 14879 اصلی آقای ابراهیم صدیقی فرزند ســه شــنبه 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 122.95 متر مربع واقع 

در کوشکنار
22- پــالک 14938 اصلی آقای حســن محمــودی فرزند محمد 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 306.08 متر مربع واقع 

در کوشکنار
23- پالک 14987 اصلی آقای زکریا جاسمی فرزند محمد ششدانگ 
یک باب چهاردیواری به مساحت 354.87 متر مربع واقع در کوشکنار
24- پالک 15340 اصلی  آقای داود احمدی فرزند محمد ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 464.28 متر مربع واقع در کوشکنار
25- پالک 15340 اصلی  آقای داود احمدی فرزند محمد ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 464.28 متر مربع واقع در کوشکنار
26- پالک 1 فرعــی از 15340 اصلی  آقای عبداله احمدی فرزند 
محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 494.22 متر مربع 

واقع در کوشکنار
27- پالک 15445 اصلی اقای اصغر وثوقی فرزند عباس ششدانگ 
یک باب چهار دیواری به مساحت 42 /612متر مربع واقع در کوشکنار 
28- پالک 16188 اصلی آقای زکریا جاسمی فرزند محمد ششدانگ 

یک بــاب چهاردیواری به مســاحت 
354.93 متر مربع واقع در کوشکنار

29- پالک 16190 اصلی آقای شعیب 
بشتر فرزند عبداهلل ششدانگ یک باب 
چهاردیواری به مساحت 355.66 متر 

مربع واقع در پارسیان
30- پالک 1 فرعی 16191 اصلی  آقای 

عبدالهادی بشتر فرزند عبداهلل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
401.67 متر مربع واقع در پارسیان

31- پــالک 16266 اصلی آقــای عبدالرحیم خالقی فرزند محمد 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 570.5 متر مربع واقع 

در کوشکنار
32- پالک 16268 اصلی آقای بانو دردمند فرزند محمد ششدانگ 
قسمتی از یکباب ساختمان به مســاحت 33.97 متر مربع واقع در 

کوشکنار
33- پالک 16270 اصلی آقای فاطمه کده فرزند یوسف ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 258.21 متر مربع واقع در کوشکنار
34- پالک 16274 اصلی  اقای ناصر مالح فرزند محمد  ششدانگ 
یــک باب چهار دیواری به مســاحت 79 /341 متــر مربع واقع در 

کوشکنار 
35- پــالک 16277 اصلی آقای فاطمه احمدی فرزند عبدالرحمن 
ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 309.23 متر مربع واقع 

در کوشکنار
36- پالک 16281 اصلی آقای عثمان نجاتی فرزند احمد ششدانگ 
یک باب چهاردیواری به مساحت 376.36 متر مربع واقع در کوشکنار
مطابق ماده 10 آیین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید وعرصه مسکن مصوب 1388 لذا چنانچه اشخاص نسبت به 
اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق با انتشار آگهی و اشخاصی 
که نسبت  به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ظرف 20 روز از تاریخ الصاق 
یا انتشار اگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت 
محل تسلیم نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایند در 
صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد .  305 /1708 م/الف
عبدالحسین  فروتن 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تاریخ انتشارآگهی  : 1401/10/08 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن نگارین مهر درگهان

   

 علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // بنا بر اعالم 
 اســتانداری یــزد فعالیت حضــوری کارکنــان ادارات، 
شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی این استان از تاریخ 
هشــتم دی ماه تا اول اسفندماه منحصرا در روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه صورت گرفته و فعالیــت کاری در روزهای 

پنجشنبه به صورت دورکاری خواهد بود . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ با استناد به بسته تفصیلی مدیریت 
بحران تامین پایدار انرژی و مصوبه صورتجلسه کمیته انرژی 
اســتان، فعالیت حضوری کارکنان ادارات، شرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی اســتان یزد از تاریخ هشتم دی ماه تا اول 
اسفندماه منحصرا در روزهای شنبه تا چهارشنبه صورت گرفته 

و فعالیت کاری در روزهای »پنجشنبه به صورت دورکاری« 
انجام خواهد شد.بر همین اســاس اعالم شده است؛ گزارش 
دورکاری کارکنان به صورت ماهیانه توسط ادارات جمع بندی 

شده و به استانداری ارسال می شود.
  شــایان ذکر است که »دســتگاه های خدمات رسان و شعب 
منتخب بانک ها« در سراسر استان از این شمول مستثنا بوده و 
»آموزش در سطح مدارس غیر حضوری« خواهد بود.در پایان 
مجددا بر ضرورت رعایت شــیوه نامه های ناظر بر چگونگی 
تنظیم دمای محیط کاری، صرفه جویی در مصرف گاز و برق 
و بهره گیری حداکثری از روشنایی طبیعی در محیط کار تاکید 

شده است .

فعالیت پنجشنبه ادارات یزد دورکاری شد



امام رضا )ع( : سکوت و کم حرفی یکی از راههای دریافت علم و دانش است
) روضه بحار ج 2 ص 335(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : 
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

پنجشنبه 8 دی 1401
5 جمادی الثانی  1444

سال بیست و دوم شماره 4065 

روزنامه منطقه جنوب کشور

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.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر      مهران سلطانی نژاد           09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 45 و رتبه ششم

 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.official : اینستاگرام

گروه خبر // وزیر صمــت از برنامه ریزی برای 
عرضه ۲00 هزار خــودروی خارجی طی ۶ ماه 
خبر داد و گفت: طی شش ماه آینده ۷00 هزار 
خودروی داخلی و ۲00 هزار خودروی وارداتی 
عرضه خواهد شد که در قالب طرح های فروش 

فوری یا پیش فروش چندماهه خواهد بود  . 
   ســیدرضا فاطمی امیــن در برنامه تلویزیونی 
پایش بــا بیان اینکه تا پایان ســال جاری اکثر 
واحدهای تولیدی به سامانه پایش وزارت صمت 
متصل می شوند و تمام آمار مواد اولیه، هزینه ها 
و تولیدات آنها به طور برخط در دســترس قرار 
می گیرد، گفت: تاکنــون ۲۰ هزار واحد تولیدی 
از ۷۰ هــزار واحد و بیــش از ۱۱ هزار واحد 
فروشــگاهی از ۴۰۰ هزار واحد خرده فروشی 
به این سامانه متصل شــده اند. البته تقریبا تمام 
واحدهای معدنی و صادراتی به این سیستم متصل 
شده اند. با اطالعاتی که به دست آمده به راحتی 
می توانیم برنامه ریزی کنیم یا از بحران های پیش 
رو جلوگیری کنیم.  وی افزود: این سامانه قدرت 
پیش بینی، اشراف بر اطالعات و کنترل را افزایش 
می دهد. مثال در خردادماه امسال شایعه قطع برق 

کارخانجات سیمان پخش شد که موجب افزایش 
قیمت سیمان در بازار شد، اما سریعا قیمت پایین 
آمد. دلیل پایین آمدن آن، هم این بود که با توجه 
به این اطالعات، به گونه ای برنامه ریزی کردیم که 
بین مصرف مواد اولیه سیمان و فروش محصول 
نهایی آن، توازن ایجاد شــود و از کمبود سیمان 
در بازار جلوگیری شد. همچنین یکی از وظایف 
وزارت صمت جلوگیــری از تعطیلی واحدهای 
تولیدی است که سامانه پایش آن را محقق می کند. 
همچنین این ســامانه از تخلفات و مفسده ها و 
انحرافات مالی هم جلوگیری می کند.وزیر صمت 
با اشاره به اینکه وزارت صمت بیش از ۲۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده دارد، گفت: 
وزارت صمت متولی ۲۷ صنعت و بخش اقتصادی 
کشور اســت که خودرو فقط یکی از آنها است، 
اما خودرو آنقدر مورد توجه قرار گرفته که سایر 
بخش های صنعت و معدن را تحت الشــعاع قرار 

داده است. 
 *  جریــان کاال بــه جریــان مالی متصل 

می شود
  فاطمی امین همچنین با بیان اینکه برنامه دولت، 
متصــل کردن جریان کاال در کشــور به جریان 
مالی اســت، گفت: با این اتصال، جلوی بسیاری 
از سوءاستفاده ها و اقدامات پنهانی گرفته می شود 
و از انحراف جریان کاال در کشــور جلوگیری 

می شود که به نفع تولید تمام خواهد شد. بنابراین 
وزارت صمــت به یک وزارت دانش بنیان تبدیل 
خواهد شــد به گونه ای که با در اختیار داشــتن 
داده های گســترده، اقدام بــه تحلیل آنها کرده و 
سپس بر مبنای تحلیل ها برنامه ریزی درست کند.
*   کاهش مصرف روغن با حذف ارز ۴۲۰۰

  فاطمی امین در ادامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را ضروری توصیف کرد و گفت:  امســال روغن 
خوراکی ۲۶ درصد کاهش تولید داشت، اما وفور 
این کاال در بازار، نشــان می دهد مازاد بر آن، به 

کشورهای همسایه قاچاق می شد.
*  با انباشتگی تورم در کشور مواجهیم

  وی همچنین با استناد به اطالعات بانک مرکزی 
و مرکز آمار ، رشــد صنعت در نیمه اول امسال 
را رشــد باالیی توصیف کرد و درباره تاثیر آنها 
بر سفره مردم گفت: روند حرکتی صنعت، مثبت 
اســت، اما با انباشتگی تورم در کشور مواجهیم. 
سال های متمادی تورم باال در کشور حاکم بوده 
که سبب شــده بین درآمد و هزینه مردم، فاصله 
ایجاد شــود. مردم ۴ سال تورم باالی ۳۰ درصد 
را تحمل کرده اند. دولت ســیزدهم تالش کرده با 
یارانه، بخشــی از این فاصله را جبران کند، اما 
بهترین راهکار، ایجاد تولید و اشــتغال است که 
در حال پیگیری است. آمارهای اقتصادی بیانگر 
حرکت مثبت کالن اقتصاد است، اما همچنان به 

علت انباشتگی تورم، طعم این رشد مثبت به مردم 
نمی رسد، اما به زودی محقق خواهد شد.

*  وعده بهتر شــدن اوضاع اقتصادی در 
آینده نزدیک 

  وزیر صمت با بیان اینکه در تابستان امسال در 
بخش صنعت مصرف برق ۲۰ درصد بیشتر شد 
که نشان دهنده رشد تولید صنعتی است، گفت: به 
مردم حق می دهم که نگران معیشت باشند، اما این 
نوید را می دهم که تمام تالشمان را می کنیم و با 
تسهیل کسب وکارها و رفع موانع، وضعیت تولید را 
بهتر کنیم و برآورد ما این است که در آینده نزدیک 

اوضاع اقتصاد بهتر خواهد شد.
*  ثبت سفارش ۲۷ هزار دستگاه خودرو

  فاطمــی امیــن دربــاره برنامه هــای صنعت 
خودروسازی هم گفت: در ۹ ماهه امسال تقریبا 
به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته، خودرو تولید شده 
است. به طور کلی در این صنعت اول باید انحصار 
در صنعت خودرو شکســته شــود. برای همین 
هدف، خودروسازان کوچک را تقویت می کنیم و 
امسال سهم آنها از تولیدات خودرو تاکنون ۲ برابر 
شده است. از سوی دیگر واگذاری خودروسازان 
را پیگیری می کنیم و طرح سوم هم واردات است 
که عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی طی ۶ ماه 
را برنامه ریزی کرده ایم. از این پس محموله های 
متعدد خودروهای وارداتی وارد خواهد شد.این 

مقام مسئول با بیان اینکه ۲۷ هزار دستگاه خودرو 
ثبت سفارش شــده که بخش زیادی از آنها ۱۰ 
هزار دالر یا کمتر هستند و خودروهای اقتصادی 
محسوب می شوند، گفت: با عرضه خودروهای 
وارداتی و ایجاد رقابت در بازار، به تدریج قیمت 
خودروهای تولید داخل و خودروهای کارکرده 
پایین خواهد آمد و کل بازار تنظیم خواهد شد.وی 
مشکل صنعت خودرو را عدم توازن بین عرضه و 
 تقاضا دانست و گفت: چنین مشکلی در صنعت 
لوازم خانگی وجود نــدارد زیرا آنقدر عرضه و 
تولید لوازم خانگی باال رفته که دیگر هیچ کمبودی 
در بازار وجود ندارد و امســال با وجود افزایش 
نرخ ارز، دیگر کســی به دنبال خرید سرمایه ای 
لوازم خانگی نمی رود. اما در مورد خودرو چون 
عرضه کمتر از تقاضا است، فضای سرمایه ای در 
بازار آزاد ایجاد شده است. این در حالی است که 
قیمت خودرو در بازار به علت رواج سوداگری 
باال رفته اســت. راهکار رفع این معضل افزایش 
عرضه و کنترل تقاضا با تصویب مالیات بر عایدی 
سرمایه اســت که امیدواریم نمایندگان مجلس 
هرچه سریع تر این طرح را تصویب کند.وی با بیان 
اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ضد داللی 
است و دالالن باید نگران اجرای این نوع مالیات 
باشــند، نه مردم، درباره وضعیت عرضه خودرو 
گفت: طی شــش ماه آینده ۷۰۰ هزار خودروی 
داخلی و ۲۰۰ هزار خــودروی وارداتی عرضه 

خواهد شد که در قالب طرح های فروش فوری 
یا پیش فروش چندماهه خواهد بود. این حجم از 
عرضه، بســیاری از تقاضا را پاسخ خواهد داد و 

آشفتگی موجود را رفع خواهد کرد.
*  عوامل ثبات قیمت لوازم خانگی

  وزیر صمــت در ادامه درباره نقش بورس کاال 
در ایجاد شفافیت در بازار مواد اولیه گفت: برای 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت، راهکار اصلی 
مهار قیمت مواد اولیه است. در وزارت صمت، با 
عرضه محصوالتی مثل فوالد و سیمان در بورس 
کاال توانســتیم تورم تولیدکننده در این صنایع را 
پایین بیاوریم. همچنین با اقداماتی همچون حذف 
ســهمیه بندی ها و کنترل سودهای مازاد،  در یک 
ســال اخیر در قیمت محصوالت فوالدی ثبات 
ایجاد شده است. این در حالی است که در اوایل 
سال جاری در جهان قیمت محصوالت فوالدی 
به شــدت افزایش پیدا کرد، به طوری که قیمت 
میلگرد در ایــران نصف قیمت میلگرد در ترکیه 
شده بود. بنابراین علت ثبات قیمت محصوالت 
پایین دستی همچون لوازم خانگی، کنترل قیمت 
مــواد اولیه آنها در بخــش محصوالت فوالدی 
بوده اســت.فاطمی امین یکی از اهداف وزارت 
صمــت را افزایش قدرت خرید مردم عنوان کرد 
و گفت: ثبات قیمت لوازم خانگی در همین راستا 
بوده است.به گزارش ایسنا، وی در پایان درباره 
هوشمندســازی معادن نیز گفت: بــا این اقدام، 
اطالعات بهره برداری از معادن با پهپاد به دست 
می آید و برنامه های استخراج معادن به یک سامانه 
متصل می شــود تا تمام فرآیند کارهای معدنی، 

شفاف و قابل رصد شود .

وزیر صمت تشریح کرد 

جزئیات عرضه خودروهای داخلی و خارجی در شش ماه آینده

گروه خبــر // معــاون هماهنگی امور 
استانداری  منطقه ای  توسعه  و  اقتصادی 
هرمزگان ، از اختصاص ۲00 میلیارد ریال 
هرمز  توسعه صنایع دستی جزیره  ویژه 

خبرداد .
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر عادل 
شــهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منطقه ای اســتانداری هرمزگان 
با اشــاره به ظرفیت های استان در حوزه 
صنایع دستی، اظهارداشت: یکی از راه هایی 

که می توان با اتکا به آن در راستای توسعه 
اشتغال پایدار گام برداشت، توجه به حوزه 
صنایع دستی اســت که بویژه بانوان استان 
اســتعدادهای نابی در این بخش دارند بر 
همین اســاس حمایــت از فعاالن عرصه 
صنایع دستی در دستور کار قرار دارد. وی 
بخش عمده ای از اشــتغال جزیره هرمز را 
منحصر به صنایع دستی دانست و افزود: به 
منظور تقویت، توسعه، معرفی و بازاریابی 
صنایع دستی جزیره هرمز همچنین حمایت 

از صندوق های خرد زنان و تشــکل های 
فعال مورد توجه بوده است. دکتر شهرزاد 
تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده مبلغ 
۲۰۰ میلیــارد ریال تســهیالت بانکی از  
ردیف تبصــره ۱۶، قانون بودجه ۱۴۰۱ به 
فعاالن صنایع دستی جزیره هرمز اختصاص 
یافته که با استفاده از آن می توانند به توسعه 

فعالیت های خود بپردازند. 
  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای استانداری هرمزگان تصریح کرد: 

این تســهیالت به منظور آموزش، تامین 
مــواد اولیه، ســاخت، بازاریابی و فروش 
محصوالت صنایع دســتی کــه در قالب 
صندوق و تشــکلها فعالیت کنند پرداخت 
خواهد شد. وی خاطرنشــان کرد: جزیره 
هرمز یکی از قطب های صنایع دستی استان 
هرمزگان به شمار می رود و تاکنون نیز با 
اقدامات حمایتی انجام شــده مرکز صنایع 
دســتی هرمز راه اندازی و مشغول فعالیت 

می باشد . 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان خبرداد

اختصاص 200 میلیارد ریال ویژه توسعه صنایع دستی جزیره هرمز 

 گروه خبر // دادســتان نظامی اســتان 
برای  از تشکیل پرونده قضایی  هرمزگان 
فوت یک دختر در تعقیب و گریز پلیس در 

شهرستان بستک خبر داد .
   محمدرضــا حیدری افشــار اظهار کرد: 
چند شب گذشته از طرف ماموران انتظامی 
شهرستان بســتک در محور الر به میستان 
تعقیب و گریزی انجام شده است.وی افزود: 

طبق گفته ماموران حاضر در صحنه، ماموران 
در شب حادثه به یک دستگاه خودروی پژو 
پارس سفید رنگ که شیشه های آن کاماًل 
دودی بوده مشکوک می شوند و با تابلوی 
ایست و چراغ گردان اقدام به متوقف کردن 
خودرو می کنند که راننده خودرو پژو پارس 
توجهی به اخطار ایست نمی کند و به مسیر 
خود ادامه می دهد.دادســتان نظامی استان 
هرمزگان افزود: به گفته ماموران، آنها برای 
متوقف کردن خودرو اقدام به تعقیب و گریز 
و شلیک به الستیک خودرو می کنند و در 
نهایت چند تیر به الستیک و بدنه خودروی 
پژو پارس اصابــت می کند اما همچنان به 

مسیر خود ادامه می دهد.
   دادســتان نظامی هرمزگان بیان کرد: در 
نهایت با پنجر شدن الستیک ها، خودروی 
پژو پــارس متوقف می شــود و قادر به 
ادامه مسیر نبوده است.حیدری عنوان کرد: 
طبق اظهــارات ماموران حاضر در صحنه، 

 خودرو پژو پارس ۴ سرنشــین داشته که با 
متوقف شدن خودرو متوجه می شوند یکی 
از سرنشــینان که دختری ۱۲ ساله بوده از 
ناحیه کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و 
خونریزی داشته که بالفاصله توسط ماموران 
با مرکــز اورژانس ۱۱۵ تمــاس گرفته و 
تقاضای امداد می شــود.وی ادامه داد: فرد 
مجروح به سرعت به بیمارستان شهرستان 
بســتک اعزام شــود که علی رغم انجام 
اقدامات درمانی در طول مســیر، مجروح 

حادثه فوت می کند.
  دادســتان نظامی هرمزگان اظهارداشت: 
همچنین پدر متوفی با حضور در دادســرا 
اعالم کرده اســت که ساعت ۴ و نیم عصر 
همراه خانواده عازم شهرستان کوهیج بودند 
 که از طــرف یک خــودروی ۴۰۵ مورد 
تیراندازی قرار می گیرند و چند تیر به بدنه 
و الستیک خودروی آنها برخورد می کند.

وی افزود: پدر متوفی در مورد قتل فرزندش 

شــکایتی ثبت کرده است.دادستان نظامی 
هرمزگان تاکید کرد: بــه محض اطالع از 
حادثه مقام قضایی به همراه اکیپ بررســی 
صحنه جرم شامل پزشکی قانونی، کارشناس 
اســلحه و بازپرس جنایی در محل حادثه 
حضور پیدا می کنند و اقدامات قضایی الزم 
را انجام می دهند.حیدری گفت: فردی که 
اقدام به تیراندازی کرده بود شناسایی شده 
و در حال حاضر پرونده در دادسرای نظامی 
هرمزگان در حال رســیدگی و تحقیقات با 

جدیت ادامه دارد.
  دادســتان نظامی هرمــزگان تاکید کرد: 
دادسرای نظامی بدون توجه به حواشی و با 
دقت کامل و بر اساس مقررات و قوانین به 
موضوع رسیدگی و عدالت را اجرا خواهد 
کرد.به گزارش  مهر، حیدری تصریح کرد: 
این حادثه هیچ ارتباطی به اغتشاشات اخیر 
نداشــته و در این خصوص پدر متوفی هم 

بیانیه ای صادر کرده است .

دادستان نظامی هرمزگان خبرداد

تشکیل پرونده قضایی فوت یک دختر در تعقیب و گریز پلیس در بستک

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب 
 و فاضالب هرمزگان گفــت: با اجرای 
طرح های توســعه ای در حوزه آب و 
بهبود کیفیت آب و  فاضالب شــاهد 
همچنین عدم ســرازیر شدن پساب 

فاضالب به دریا خواهیم بود .
   به گزارش خبرنگار دریا ، عبدالحمید 
حمزه پور در نشست مشترک با مدیرکل  
دفتر بهداشــت آب و فاضالب شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور و مرکز 
بهداشــت اســتان هرمزگان که با هدف 
اســتان  کیفیت آب  بررســی وضعیت 
هرمزگان برگزار شد با اشاره به اینکه آبفا 
نســبت به کیفیت آب تولیدی و توزیعی 

مردم استان حساسیت ویژه ای دارد، گفت: 
طرح های توسعه ای در حال اجرای آبفا 
با هــدف ارتقای کیفیت آب اســت که 
هر چه زمان به جلوتر می رود شــاهد 
توزیع آب با کیفیت تر از لحاظ بهداشتی 
 هستیم.وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت 
آب شــیرین کن ها باعث شــده تا در 
فرایند شــیرین ســازی آب دریا، مردم 
از آب بــا کیفیت و بهداشــتی بهره مند 
شوند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان گفــت: در بخش فاضالب نیز 
همان طور که متولیان بهداشــت  اذعان 
دارند، کیفیت پساب خروجی بهبود یافته 
که ان شاهلل با اتمام عملیات انتقال پساب 

فاضالب به صنایع غرب بندرعباس شاهد 
ساحل زیباتری در مرکز استان خواهیم 
بود.وی با اشــاره بــه تهدیدات موجود 
اشــاره کرد و گفت: ورود آالیندگی ها 
به حریم محل تامین آب شرب به عنوان 
یک تهدید و هشــدار همواره به دست 
اندرکاران متذکر شده ایم و ضروری است 
در طرح های توسعه ای نسبت به احتمال 
آلودگی ها دقت شود.به گفته حمزه پور، 
واگذاری زمین برای احداث مسکن در 
حریم چاه ها یک تهدید بالقوه است که 
می طلبد از واگــذاری زمین در حریم 
چاه ها خودداری شــود.وی همچنین با 
اشــاره به آلودگی اخیر نفتی دریا افزود: 

این آلودگی باعث شــد تــا ۵۰ درصد 
ظرفیــت آب بندرعبــاس را برای چند 
روز از دســت دهیم و خاموشــی چند 
روزه آب شیرین کن بندرعباس علیرغم 
مشــکالتی که در تامین آب بندرعباس 
بوجود آورد به دلیل اهمیت کیفیت آب 
مورد نیاز مردم، آب شــیرین کن را از 
ادامه  آبفا  کردیم.مدیرعامل  خارج  مدار 
داد: در ایــن مقطع تمام توان خود را نیز 
به کار گرفتیــم و نیاز آبی بندرعباس را 
از سد میناب تامین کردیم.احمد منتظری 
مدیرکل  دفتر بهداشــت آب و فاضالب 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
نیز در این نشســت با تاکید بر نظارت 

منظم بر کیفیــت آب تولیدی و توزیعی 
ادامه داد: در این زمینه باید حساســیت 
ویژه ای به خــرج داد و با پایش منظم 
از کیفیت آب مطمئن بود.وی با قدردانی 
از مشارکت آبفا و مرکز بهداشت استان 
در پایش کیفیت آب توزیعی در شهرها 
و روســتاهای اســتان افزود: ضروری 
اســت زمینه های همــکاری و ارتقای 
 کیفیت آب از سوی مرکز بهداشت و آبفا 
جمع بندی و نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

در این نشســت همچنین دکتر ماشااهلل 
مریدی معــاون اجرایــی و مدیر دفتر 
ســالمت و محیط کار مرکز بهداشــت 
استان هرمزگان با بیان اینکه نظارت مرکز 

بهداشت اســتان با هدف تحویل آب با 
کبفیت و عاری از هرگونه به مردم است، 
افزود: مبحث ایمنی آب در استان به طور 
جدی از ســوی مرکز بهداشت استان در 
حال پیگیری است که با همکاری آبفای 
اســتان ایمنــی آب در بعضی از مناطق 
روســتایی مورد هدف ارتقــا یافت که 
امیدواریم روســتاهای بیشتری مشمول 
این مبحث شــوند.به گفته وی، استفاده 

از آب های راکــد و آب انبارها، کمبود 
بارندگی و... از جمله تهدیداتی هستند که 
کیفیت آب را مورد تهدید قرار داده است 
که توسعه شبکه آبرسانی باعث می شود 
استفاده از این آب ها کاهش یابد.مریدی 
در عین حال اضافه کرد: مرکز بهداشت 
در ایــن زمینه با کلرزنــی منظم تالش 
کرده تا تهدیدات میکروبی این آب ها را 

کاهش دهد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در نشست با مدیرکل دفتر بهداشت آبفای کشور:

طرح های توسعه ای آبفا باعث بهبود کیفیت آب استان می شود

  قسمت  بیست ودوم
  قیام  شــیخ  محمــد خیابانی : دلیل  
اصلی قیــام  آن  بودکــه  وثوق الدوله  
برای  تصویب   قرارداد  نیاز به  مجلسی  
یکدست  داشــت  ولی خیابانی  موفق 
 شــده  بود علــی  رغم  اعمــال  نفوذ  
وثوق الدوله  شش نفر  ازاعضا ی حزب 
دموکــرات آذربایجــان را به  مجلس  
بفرســتد . وثوق  الدوله  تصمیم  گرفت  
ابتکار  عمل را  بدست  بگیرد  وحزب  

دمکرات  راغیرقانونی  اعالم  کند  همین  
امر  موجب  آغاز قیام  شد  وی  دردو روز  
اول  قیام  که  از۱۷  فروردین ماه  ۱۲۹۹  
شمسی  آغاز  شد  نهادهای  دولتی  تبریز  
را به تصرف  خود  درآورد  و شــهر  را 
از  دست  دولتیان  خارج  ساخت  قیام  
بیش  از پنج  ماه  ادامه  داشــت. او در 
ایالت  آذربایجان  به تغییر  نام  بخشــی  
از قفقاز  حول  باکو  به  آذربایجان  نام  
ایالــت  آذربایجان  را  به  آزادیســتان  
تغییر داد.  مخبر  السلطنه  فرستاده  ویژه  
مشیروالدوله  صد راعظم  وقت  قزاق  ها ، 
قیام گران  را منکوب  کردند . خیابانی  که  
انتظار  درگیری  بامخبر السلطنه  را  که از  
مخالفان  قرارداد  بود،  نداشت ، غافلگیر  
شد  وحکومت  وی  برآذربایجان  تنها  
ظرف ســه  ســاعت  در دوشنبه  ۲۴ 
شــهریور  ۱۲۹۹ برابــر  با۲۹  ذیحجه  

۱۲۳8ق  پــس  از درگیــر و دخالت  
قزاق ها  به شکســت  انجامید.  محمد 
خیابانی  نیز  درخانه  یکی  از دوستانش 
 بطرز مظلومانه ایی  به شــهادت رسید. 
خالصه ایی از آخریــن نطق  خیابانی  
درخصوص  تبریز  چنین  آمده  است.

تبریزمی  خواهد  حاکمیت  به  دســت  
ملت  باشد.  تمام  ایران  فعال  بازبان  حال  
خود   این  تقاضا  را  می  نماید.  هرگاه  
تهران  از  قبول  این  نظریه  ســرپیچی   
کند.  ما  بااصول  رادیکالیســم   ایران  
راتجدید  بنا  خواهیم  نمود. ما  می  گوییم  
حاکمیت  دمو کراســی  باید  درسراسر  
ایران  جاری  باشــد  اهالی  ایاالت  و 
والیات  باید  رآی  خود را  آزادانه  اظهار 
دارنــد  برای  مدافعه  این  حق  آخرین  
مرحله  مردن  اســت  ومردن دراین  راه  
 را ما  بر زندگی  بی  شــرمانه  ترجیح  

می دهیم. ماهیت قیام درباره  ماهیت  قیام  
خیابانی  نظرات  مختلفی  وجود  دارد. 
گروهی  اورا  وطن  پرستی  می دانند  که  
برای  جلوگیری  ازانعقاد  قرارداد  اقدام  
به  قیام  نمود و قصد گسترش  قیام  خود  
خود  را  به  مرکز داشــت  و در آرزوی  
آزادی  همه  ایران  بود  در مقابل  گروهی  
دیگــر اورا  تجزیه طلبی  می  دانند  که  
حتی  نام  آذربایجان  را  به آزادیستان،، 
تغییر داد و قصد  داشت  رشته  اطاعت  
ازمرکز  را  بگسلد.   ازجمله  اسنادی  که  
برای  تمایالت  خود مختاری  خواهانه  
خیابانی  دست  کم  درآن  مقطع  زمانی  
مطرح  می  شود  تلگرافهای  او  به  هیئت  
وزیران  درتهران  اســت  که  درآنها  به  
صراحت  اعالم  می کرد  حاضر نیست  
هیــچ  کس  را  به  عنوان  والی  ازتهران  
بپذیــرد.  اما  درعین  حــال  خواهان  

بودجه  ازتهران  است . 
ادامه دارد...

یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

 گروه خبر // رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 
مجلس گفت: رفع بروکراسی زائد، تسهیل و ایجاد تنوع 
در اســتفاده از ابزارهای تامین مالی می تواند به توسعه و 
پیشرفت مناطق آزاد کمک کند و نمایندگان مجلس از این 

موضوع استقبال می کنند .   
    سید شمس الدین حسینی در نشست اعضای این کمیسیون 
با مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: این 
کمیسیون با هدف تسهیل شرایط برای کسب و کار، رونق 
تولید کشــور و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و 
اقتصادی مردم فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم 
تصمیمات خوبی در این حوزه اتخــاذ کنیم.وی ادامه داد: 
متاسفانه آمارها نشان می دهد که در سال های گذشته رشد 

اقتصادی کشــور به طور متوسط کمتر از ۰.8 درصد بوده 
که با توجه به رشد ۱.۴ درصدی جمعیت، موجب کاهش 
درآمد ساالنه کشــور و کوچک شدن سفرهای مردم شده 

است.
  به گفته حسینی؛ کمبود منابع مالی از ابتدای تاسیس مناطق 
آزاد موجب ناترازی ســوری در مناطق آزاد کشــور شده 
است و نمایندگان مجلس نیز از تسهیل و ایجاد تنوع برای 
استفاده از ابزارهای تامین مالی در این مناطق برای رسیدن 
به توسعه و پیشرفت حمایت می کنند.این نماینده مجلس 
تصریح کرد: تامین مالی در اقتصاد ایران به شــیوه سنتی و 
همراه با بروکراســی زائد صورت می گیرد و در کمیسیون 
جهش تولید به دنبال قوانینی هستیم که ضعف های موجود 

در حوزه تامین مالی کشــور با برنامه ریزی و همراه رفع 
قوانین مانع پیشــرفت برطرف شود.رییس کمیسیون ویژه 
جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی 
مجلس افزود: نمایندگان مجلس و این کمیســیون به طور 
ویژه این آمادگی را دارند تا طرح های پیشــنهادی تامین 
مالی را به شرط اینکه برای دولت بار مالی اضافی به همراه 
نداشــته باشد، مورد بررســی قرار دهند.به گزارش ایرنا ؛ 
حسینی خاطرنشان کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار و رفع موانع تولید مهمترین عملکرد این کمیسیون بود 
که امیدوار هســتیم با ایجاد شرایطی جهت تسهیل و تنوع 
ابزارهای تامین مالی، موجب سرعت گرفتن توسعه و بهبود 

وضعیت اقتصادی در کشور شویم .

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس عنوان کرد 

حمایت نمایندگان مجلس از تسهیل در تامین منابع مالی برای مناطق آزاد  

 

طرح :  معصومه زارعی


