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گروه خبر // مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی، در سومین سالگرد شهادت سردار رشید و پر افتخار 
اسالم حاج قاسم سلیمانی که در مهدیه این شرکت برگزار شد ، گفت: این مجموعه تولیدی دارای نیروهای 

مخلص و وفادار به انقالب و نظام است .
    به گزارش خبرنگار روزنامه دریا، حجت االسالم و المسلمین موسی پوالدی مسئول نمایندگی ولی فقیه در 

ســپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان در سومین سالگرد شهادت سردار رشید و پر افتخار اسالم حاج قاسم 
سلیمانی که در مهدیه شرکت آلومینیوم المهدی برگزار شد، اظهار کرد: از زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی به 
دست ستمگران عالم  ۱۱۰۰ روز می گذرد و ما باید به ریشه های نهضت و دالیل اینکه چرا شهید سلیمانی این 

کارها و جان گذشتگی ها را انجام داد بپردازیم .

استاندار هرمزگان در همایش شهر شیشه : 
الگوی توسعه صنعتی هرمزگان بر جلوگیری 

از خروج مواد خام متمرکز شده است 

گروه خبــر // نماینده مــردم هرمزگان 
 گفت: به دولت اخطار مــی دهم و توصیه 
می کنم بساط رانت ،سیاسی بازی فامیلی و 
مدیریتی را جمع کند و به جای آن شایسته 

ساالری را جایگزین کند . 
   احمد مرادی نماینــده مردم حوزه مرکزی 
هرمزگان در نطق میان دستور در مجلس اظهار 
کرد: سومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی 
است شهیدی که محور مقاومت و وحدت بین 
تمام آزادی خواهان جهان بود؛ تمام عمر خود 
را صرف خدمت صادقانه به مردم کرد و برای 
خدمت کردن مرزهای جغرافیایی را به حساب 
نمی آورد.وی افزود:حاج قاسم در کشور تمام 
جریانات سیاســی دلســوز نظام و کشور را 
دوست داشت، به جوانان این مرز و بوم باور 

و اعتقاد داشت.
   نوع ســالیق، پوشش، گفتار و یا هیجانات 
جوانی نتوانســت فاصله ای در اعتماد ایشان 
به جوانان ایجاد کنــد. جوانان و مردم هم با 
قدرشناســی از این مرد بزرگ،خاکسپاری و 
بدرقه از این شهید را  به گونه ای نشان دادند 

که این حضور در دنیا بی نظیر بود. مرادی ادامه 
داد: امروز اگر در کشور شاهد بروز اعتراضاتی 
هستیم؛ دلیل عمده آن ناکارآمدی های است که 
از ســوی دولت ها شاهد بوده ایم. مگر مردم 
چه می خواهند؟ مردم در سیاســت خارجی 
با حفظ استقالل و اقتدار، تنش زدایی و بهبود 
رابطه با جهان و در داخل اشــتغال، مسکن، 
معیشت و مبارزه با رانت و فساد های اداری و 

مالی مطالبه می کنند.
  این نماینده مجلس با بیان اینکه گفت و گو 
و درک موارد مشــترک در جامعه بین مردم 
و حاکمیت، اســاس توسعه و پیشرفت است، 
ادامه داد: همه مسئولین بایستی در برابر مردم 
پاسخگوی عملکرد خود باشند.مرادی با تاکید 
بر این که خشونت از طرف هر فرد یا جریانی 
مردود است، خاطرنشان کرد: اعتراض مردم 
در برابر ناکارآمدی های مدیران حقی اســت 
که قانون اساســی اجازه داده است؛ چرا و به 
چه دلیلــی تاکنون دولت ها محلی برای بیان 
اعتراضات تعیین نکردنــد؟ چرا دولت ها به 
تاکیــدات مقام معظم رهبــری درباره بهبود 
وضعیت اقتصادی کشــور توجهی نکردند؟ 
مردم ایران شایســته برخورداری از امنیت و 

آرامش هستند.
    مــرادی با بیان اینکه هر معترضی را معاند 
ندانیم، خاطرنشــان کرد: ایران کشور بزرگی 
است، ایران کشور ریشه دار و توانمندی است، 
درخت نظام مقدس جمهوری اسالمی و انقالب 
اسالمی به برکت خون شهدا تنومند است.وی 
با بیان اینکه تالش دشمنان باهر ِعده و ُعده 
نمی تواند در جایگاه نظام مقدس جمهوری 

اســالمی ایجاد کند، مطرح کرد: مشروط به 
اینکه در داخل کشــور دســت آقازاده ها، 
وابستگان برخی مسئولین، انتصابات سیاسی 
و فامیلی و مفسدین اقتصادی از اقتصاد کشور 
قطع شــود. مدیران ناکارآمد کنار زده شوند، 
رانت های سیاســی و اقتصادی جمع شود ،به  
 نخبگان علمی و دانشگاهی کشور در سیستم 
برنامه ریزی و اجرایی کشور بها داده شود و 
جذب حداکثری و دفع حداقلی را شعار عملی 

خود قرار دهیم.
مرادی با بیان اینکه بی عدالتی و تبعیض ناروا  
ضربه مهلکی به اعتماد مردم می زند،ادامه داد: 
افزایش روزانه قیمت کاالهای اساسی و نرخ 
ارز زیبنده این مردم دلسوز در کشور نیست و 
ادامه آن افزایش جو بدبینی و نارضایتی را در 

کشور فراهم کرده است.
   به گزارش  فارس ، نماینده مردم بندرعباس، 
قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس 
با تاکید بر اینکه بی عدالتی و تبعیض و عدم 
اجرای آمایش ســرزمین در کشور باید رفع 
شــود،تاکید کرد: اســتان هرمزگان پایتخت 
اقتصادی کشــور است و لکن مردم در فقر به 
سر می برند. جوانان این اســتان در آرزوی 
جذب جایگاه هــای مدیریتی در بنگاه های 
اقتصادی وابســته به دولت ،جوانی خود را 

صرف پیری کرده اند. 
  اشتغال در این بنگاه ها برای جوانان هرمزگانی 
 دســت نیافتنی شده اســت. به دولت اخطار 
می دهم و توصیه می کنم بساط رانت، سیاسی 
بازی فامیلی و مدیریتی را جمع کند و به جای 

آن شایسته ساالری را جایگزین کند .

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس  :

دولت بساط رانت سیاسی و فامیل بازی را جمع کند 
 

امیدواریم ازمکتب این شهید سراسر افتخار  در عرصه کار و تالش 
و جنگ اقتصادی هم  پیروی و الگو بگیریم تا در برابر مشکالت و توطئه های دشمنان قسم خورده پیروز شویم

مدیرعامل آلومینیوم المهدی در سومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی  : 

  باید از مکتب شهید حاج قاسم 
در جنگ  اقتصادی الگو بگیریم

ادامه در همین صفحه

ادامه از تیتر یک //
  وی در ادامــه افزود: زمانی که امام خمینی 
)ره( در آن موقع بنای این نهضت ماندگار و 
ارزشمند را گذاشت عالم شاهد این بود که دو 
تا مکتب در دنیا مدعی بودند که آن ها بشر 
را به مدینه فاضله و سعادت خواهد رساند 
یکی کمونیسم دیگری لیبرال دموکراسی و 
به تعبیر سیاسیون شرق و غرب بود.مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد )ع( 
استان هرمزگان در همین رابطه اضافه کرد: 
در دنیا همه کشورها زیر سلطه وسایه این 
دو نظام قرار داشتند و اگر حکومتی اختالفی 
برای اینکه زیر ســلطه شرق یا غرب باشد 
به دو قســمت مانند کره شمالی و جنوبی و 
ویتنام شمالی و جنوبی تقسیم می شدند و 

همیشه این ها در تقابل با هم بودند.
* حرکت و هدف امام فقط محمد رضا شاه 

پهلوی نبود
   حجت االسالم والمسلمین پوالدی با بیان 
اینکه وقتی که امام خمینی )ره( سنگ بنای 
نهضت جمهوری اسالمی ایران را گذاشت، 
خاطر نشان کرد: بر خالف جهت معمول آن 
عصر بود زیــرا آن دو قدرت هیچ وقت به 
وحدت نمی رسیدند و همیشه مقابل همدیگر 
قرار داشــتند اما موقعی که خود را در برابر 
این نهضــت دیدند برای اولین بار در مقابل 
ما و نهضت امام به یک وحدت نانوشــته 
رسیدند زیرا امام داشت یک مکتب جدید 
معرفی می کرد.وی ابراز داشــت: حرکت و 
هدف امام فقط محمد رضا شاه پهلوی نبود 
و امام علمی را برپا کرد تا مکتب را معرفی 
کند در این بین غرب و شرق خوب فهمیدند 
که مکتب امام امامت و والیت دارد .مسئول 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد )ع( 
اســتان هرمزگان، گفت: بشر از دو حالت 
خارج نیســت یا تن می دهــد به حاکمیت 
خدا یا پشت می کند به حاکمیت خدا زیرا 
رمز ماندگاری و سعادت بشر قرآن است و 
بدبختی و فالکت بشر پشت کردن به قرآن 
است در طول تاریخ هم  این نمونه ها نمایان 

است.
* امام  خمینی حکومت را با سه اصل امامت، 

امت و مکتب بنا کرد
  حجت االســالم والمســلمین پوالدی با 
 بیان اینکه در آن زمان بشر داشت به قهقرا 
می رفت و ما کشــوری شیعه و سنی بودیم 
اما در راس آن حکومت ستمشاهی و کابینه 
آن بهایی بود کــه ازدواج با مادر و خواهر 
خود را هم قبول داشتند، افزود: امام خمینی 
حکومت را بر اصل امامت، امت و مکتب بنا 
کرد و راز و موفقیت این انقالب نگه داشتن 
این سه اصل است.وی ادامه داد: شهید حاج 
قاسم سلیمانی خودش را در بستر و مسیر 
حضرت امام قرار داد و در مســیر  اراده و 
حاکمیت خداوند قرار گرفت زیرا رمز و راز 
سعادت بشــر تن دادن به حاکمیت خداوند 
متعال است. مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
ســپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان، بیان 
کرد: شهید حاج قاسم مخالف هرگونه تفرقه 
بود و همیشه بر وحدت تاکید می کرد و ما به 
این شهید واال مقام به عنوان یک مکتب نگاه 
خواهیم کرد مکتب حاج قاسم یعنی مکتب 

امام زمان )عج( و امام حسین )ع( است.
* نصرت الهی در پایندی به والیت فقیه و 

مکتب حاج قاسم 
  حجت االسالم و المسلمین پوالدی خاطر 

نشان کرد: هرجا که حرف ولی فقیه، مکتب 
حاج قاســم و  اصول و مبانی حاکم بود در 
آنجا نصرت الهی مشاهده کردیم و باید این 
در اقتصاد و جنگ اقتصادی هم حاکم باشد.
وی در پایان به ناآرامی های اخیر در کشور 
پرداخت و گفــت: در برلین آلمان که محل 
حضور حزب ســبز اســت  که صهیونیسم 
عالم پشــت این حزب اســت عده ای به 
ظاهر ایرانی تحت عنوان اپوزیسیون ایرانی 
۱۶ پرچم به نام ایران  دســت گرفتند حتی 
پرچم همجنس بازها و حرفشان فقط یک 
کلمه بود باید اســم اهلل از پرچم پاک شود 
و مشکل آنها رئیس جمهور و رهبری نبود 
مشکل آنها خداست زیرا نمی خواهند بشر 
تحت حاکمیت خدا باشد.محمدرضا قاسمی 
در حاشیه این مراســم نیز در گفت وگو با 
خبرنگار روزنامه دریا، اظهار کرد: شرکت 
آلومینیوم المهدی به عنوان یکی از فرزندان 
و مولودهای انقالب است که دارای نیروهای 
مخلــص و وفادار به انقالب و نظام دارد که 
از شــخصیت های بزرگی مانند شهید حاج 
قاسم ســلیمانی الگو گرفته اند.وی در ادامه 
افزود: شهادت مرد الگوی اخالص و عمل 
توسط استکبار جهانی و به دست پلیدترین 
افراد زمانه نشان دهنده ی ضعف و شکست 
آنان است که با شهادت رساندن شهید حاج 
قاسم ســلیمانی فکر می کنند راه این شهید 
واال مقــام متوقف می شــود و در این باره 
سخت در اشتباه هستند و نمی دانند که شهید 
ســلیمانی خطرناک تر از سردار سلیمانی 
المهدی،  آلومینیوم  است.مدیرعامل شرکت 
خاطرنشــان کرد: در این مجموعه تمامی 
کارگران و کارکنان از صمیم قلب دوستدار 

و رهرو راه حاج قاسم و نیروهای مخلص به 
انقالب هستند و با تالش و کار جهادی در 

این مسیر ثابت قدم هستند.
* در جنگ اقتصادی هم باید از مکتب شهید 

حاج قاسم الگو بگیریم
   قاســمی بیان داشــت: شخصیت های که 
برای  رضــای خدا و انقالب اســالمی کار 
 کرده اند و از جان و مالشان در این راه مایه 
گذاشــته اند همواره مورد عنایات و لطف 
خاص حضرت حق قرار دارند.وی در پایان 
افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری باید 
طرز نگاه ما به ســردار سرافراز شهید حاج 
قاسم ســلیمانی با چشــم یک مکتب، راه 
و مدرسه ی درس آموز باشــد و امیدواریم 
ازمکتب این شهید سراسر افتخار  در عرصه 
کار و تالش و جنگ اقتصادی هم  پیروی و 
الگو بگیریم تا در برابر مشکالت و توطئه های 
دشمنان قسم خورده پیروز شویم.الزم به ذکر 
است: مراسم سومین سالگرد سردار رشید و 
سرافراز اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی با 
حضور حجت االســالم و المسلمین موسی 
پوالدی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
امام سجاد )ع( استان، سرهنگ  پاسدار امیر 
ارسالن شــهبازی مسئول ســازمان بسیج 
کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان و محمد رضا قاسمی مدیرعامل و 
کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی در مهدیه 

این واحد تولیدی برگزار شد .

مدیرعامل آلومینیوم المهدی در سومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی  : 

 باید از مکتب شهید حاج قاسم در جنگ  اقتصادی الگو بگیریم

گــروه خبر // مدیر کل امور مالیاتی اســتان 
ارائه اظهارنامه  هرمزگان گفت: آخرین مهلت 
مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز 1401 امروز 

15 دی ماه سال جاری است . 
   به گزارش خبرنگار دریا  ، مدیر کل امور مالیاتی 
این اســتان گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز ۱4۰۱ امروز 
۱5 دی ماه ســال جاری است.رضا آخوندزاده 
افزود: شرط برخورداری از هر گونه معافیت  نرخ 

صفر و مشوق مالیاتی و عدم تعلق جرایم قانونی 
غیر قابل بخشــش، منوط به ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اســت.
وی تاکید کــرد: مؤدیان محترم مالیات بر ارزش 
افزوده بایستی با مراجعه به درگاه ملی خدمات 
الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس 
my.tax.gov.ir در این مهلت اعالم شــده، 
نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود به صورت 

کاماًل الکترونیک اقدام کنند .

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

15 دی ماه ؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه
 مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز 1401 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور:

کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند  
صفحه 4 را بخوانیدنباید آنها را متهم کرد
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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 // همزمان با ســومین سالگرد شهادت سردار دلها 
حاج قاسم سلیمانی، پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس پس 
از تشییع پرشــور مردم بندرعباس در شهرک پیامبر اعظم )ص( 
این شهرستان خاکسپاری شد . سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه 
امام ســجاد)ع( هرمزگان در این مراسم اظهار کرد: شهدای ما در 
هشت سال دفاع مقدس همه دنیای خود را فدای انقالب اسالمی 
و مردم کردند، به ویژه شــهدای گمنام که همه وجود خود را در 
راه دین اســالم دادند و امروز همانند این شهید حتی نامشان هم 
گمنام است.وی افزود: شهدا حاضر شدند جانشان فدا کنند اما دین 
پابرجا بماند، کسانی که می خواهند سفره ای را در مقابل دین مردم 
قرار دهند ولی شــهدا که خیلی از آنها شاید فقیر یا صاحب چند 
فرزند بودند اما آنها را رها کردند که برای حفظ دین اسالم از جان 
خود گذشتند.سردار ساالری با بیان اینکه شهدا با رفتن خود نشان 
دادند که برای حفظ دین، گاهی باید از جان و فرزند هم گذشت، 
بیان کرد: شــهدای هشت سال دفاع مقدس در کنار خداباوری و 
دیــن داری، در وصیت نامه های خود بر پیشــتیبانی از والیت و 
حفظ حجاب تاکید فراوان کرده اند.از چهارم دی ماه امسال مردم 
والیتمدار استان هرمزگان میزبان پنج شهید گمنام هستند. طی این 
مدت مردِم شهرها و روستاهای هرمزگان با حضور پرشور خود 
از این پنج شهید خوشنام دوران هشت سال دفاع مقدس به گرمی 
استقبال کردند و پیکر یک شهید ۲۲ ساله عملیات بدر در شهرک 
پیامبراعظم بندرعباس با استقبال شورآفرین مردم تشییع و تدفین 
شــد.تاکنون سه شهید در استان هرمزگان خاکسپاری شده است، 
یکی دیگر از شهدای تازه تفحص شده در منطقه عملیاتی شلمچه، 
۲۲ ساله بود که در پارک شهید گمنام شهر بندری درگهان جزیره 
قشم به خاک سپرده شــد.روز هشتم دی ماه نیز شهید ۱۹ و ۲۰ 
 ساله در تک دشمن ســال ۶۷ و شرق دجله، خاکسپاری شدند.

شــهید ۱۸ ســاله متعلق به عملیات بدر در شــرق دجله نیز در 
شهرستان میناب به خاک سپرده شد . این پنج شهید گمنام هشت 
ســاله دفاع مقدس که در عملیات های بدر و تک دشمن در سال 
۶۷ به شهادت رسیده اند از مناطق عملیاتی شرق دجله و شلمچه 
تفحص شده اند.به گزارش ایرنا، در حال حاضر ۱۹۶ شهید گمنام 
دفاع مقدس در ۷4 نقطه یادمانی استان هرمزگان تدفین شده اند که 
با حضور پیکرهای این پنج شهید تازه تفحص شده مجموع شهدای 
گمنام تدفین شده در این استان به ۲۰۱ شهید گمنام در ۷۹ نقطه 

یادمانی در استان هرمزگان می رسد .

گروه خبر //  استاندار هرمزگان در نشست با 
مدیران فرهنگی استان، با اشاره به ضرورت 
توجه ویژه به برنامه های فرهنگی در استان، 
انقالب  بیانات رهبر معظم  تاکید کرد: طبق 
اســالمی، فرهنگ به منزله اکسیژن برای 
جامعه است و اگر این مقوله دچار مسمومیت 
شود اثرات ناشــی از آن می تواند غیرقابل 
جبران باشد و دشمن نیز در برنامه ریزی های 

خود دست روی این نقطه گذاشته است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: متاســفانه 
 یکی از ضعف هــای ما به خصــوص در طرح  و 
برنامه های فرهنگی این اســت که کیفیت را فدای 
حجم بــاالی کار می کنیم در برنامه جامع فرهنگی 
حجم باالیــی کار، کیفیت و نتیجه مطلوب را از ما 
می گیرد.مهندس دوســتی، عنوان کــرد: در حوزه 
فرهنگ این ضرورت وجود دارد که کارهای معطل 

مانده سریعا ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.نماینده 
عالی دولت در استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: کار 
و حکمرانی در حوزه فرهنگ باید با ایده محوری 
انجام شــود و برای برنامه ریزی و فعالیت بنیادین 
در این عرصه بایــد یک ایده ی محوری را در نظر 
بگیریم و ســایر فعالیت ها را حول آن انجام دهیم. 
استاندار هرمزگان، فرهنگ را جزء ۱۲ مسئله مهم 
استان برشــمرد و ادامه داد: در برنامه  ریزی های 

فرهنگی باید نقشه مهندسی فرهنگی استان مدنظر 
باشد و حول این محور باید ظرفیت غنی هنرمندان و 
داشته های اصیل فرهنگی هنری  را به میدان بیاوریم .

استاندار هرمزگان در نشست با مدیران فرهنگی استان : 

کارهای معطل مانده حوزه فرهنگ تعیین تکلیف شود

  گروه خبر // شهردار بندرعباس گفت: شهرداری برای تامین 
رفاه حال شهروندان و خدمت رسانی در زمان بارندگی جهت 

رضایت حداکثری مردم تمهیداتی اندیشیده است . 
  مهدی نوبانی در جمع خبرنگاران، در خصوص آمادگی مدیریت 
شــهری در راستای بارندگی پیش رو، مهار سیالب ها و الیروبی 
خورها برگزار شد، بیان کرد: در راستای افزایش ایمنی و تسهیل در 
عبور و مرورشهروندان و پیشگیری از آبگرفتگی در معابر شهری، 
شــهرداری بندرعباس ،الیروبی و پاکسازی کانال ها و خورها را 
در دســتور کار خود قرارداده است.شهردار بندرعباس با اشاره به 
اقدامات شهرداری برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمان 

 بارندگی بیان کرد: از حدود 5 ماه گذشته الیروبی خورها کامل و 
کانال های سنگ کن شرقی، سهند، شیالت، گورسوزان و... بصورت 
انجام شده است تا در زمان نزول رحمت الهی، بحرانی رخ ندهد.

نوبانی با اشــاره به اینکه احداث کانال ها، بویژه کانال بلوار معلم 
شروع شده است، تصریح کرد: امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته 
در زمان بارندگی مشــکالت شهروندان به حداقل برسد.نوبانی با 
اشاره به اصالح متمم بودجه ســال ۱4۰۱ شهرداری بندرعباس 
بیان کرد: بودجه شــهرداری بندرعباس از ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان به ۳ هــزار و ۲5۶ میلیارد تومان در حــوزه های درآمد 
شهرداری و ردیف خدمات و کاال، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

این مقام مســئول ادامه داد: این افزایش شامل هزینه های جاری، 
حقوق پرســنل به علت تبدیل وضعیت،افزایش تعهدات سخت و 
زیان آورپرسنلی، تغییرات هزینه تملک دارایی سرمایه ای، افزایش 
هزینه پروژه ناوگان تاکسیرانی، توسعه و تجهیز ناوگان شهری شامل 
اتوبوس و ون، تقاطع پیامبر اعظم و مهرگان و زیرسازی آسفالت 
معابر و خیابانهای سطح شهر است.نوبانی با بیان اینکه هزینه های 
جاری ۲۸ درصد افزایش داشــته است، تصریح کرد: هزینه های 
جاری طبق برنامه قبلی هزارو ۲44 میلیارد تومان بوده که اکنون 
به هزار و 5۹۶ میلیارد تومان رسیده است.شهرداربندرعباس اظهار 
کرد: هزینه تملک سرمایه ای از ۸۶۲ میلیارد تومان به هزارو ۱۶۲ 
میلیارد تومان افزایش داشته اســت.به گزارش ایسنا ؛ نوبانی در 
پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی اعضای شورای شهر و 
همکاری دیگر دستگاه های اجرایی شاهد توسعه و پیشرفت شهر 

بندرعباس و ارائه خدمات بهینه به شهروندان باشیم .

شهردار بندرعباس :

در زمان بارندگی مشکالت شهروندان بندرعباسی به حداقل می رسد

   
سرمقاله

  هرمزگان ، اســتانی که قطب تجارت و اقتصاد کشور 
اســت، اما از آن طرف قطب و شاگرد اول بیکاری کشور 
اســت که این تناقض نشانه ضعف عملکردی دولت ها در 
ادوار مختلف اســت؛ وگرنه این اســتان بایستی مقام اول 
اشتغالزایی کشور از بومیان را به خود اختصاص می داد که 
درحال حاضر مقام اول اشتغالزایی برای غیربومیانی دارد که 
از گذشته اتوبوسی از سایر مناطق کشور به هرمزگان آمده 
و در صنایع و بنگاه های اقتصادی مشغول بکار شده اند و 
هرمزگانی ها سهم چندانی را از اشتغالزایی صنایع نداشته 
 و ندارند و هیچ کســی هم خود را در این بخش پاسخگو 
نمی داند. از طرفی دیگر در این ســال ها هر زمانی که از 
صنایع انتقاد و گالیه می شد که چرا جوانان هرمزگانی را 
مشــغول به کار نمی کنند ونیروهای مورد نیازشــان را از 
سایر اســتان های کشور بصورت اتوبوسی وارد می کنند؛ 
فــوری می گفتند چون نیروهای ماهــر آموزش دیده در 
اســتان وجود ندارد و آنها مجبورند از سایر استان ها وارد 
کنند.از طرفی دیگر جوانان دانشــگاهی و غیردانشگاهی 
زیادی در اســتان داشــته و داریم که شغل مناسبی ندارند 
و گاهی مجبورند برای امرار معاش به ســمت مشــاغل 
 کاذب و برخی که لقب قاچاق دارند، بروند ودر این مسیر 
 جان شان را هم ازدست می دهند وخانواده هایی هم داغدار 
 می شوند و فرزندان یتیم و زنان بیوه افزایش یافته و بر میزان 
آسیب های اجتماعی در جامعه افزوده می شود. متاسفانه 
 دســتگاه های متولی در این حوزه اقدام مناســبی در این 
سال ها انجام نداده اند وبه همین دلیل تغییرات محسوسی را 
شاهد نیستیم. انتظار این بود دانشگاه ها، اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای و حتی مدارس وهنرستان ها و.... در این 
حوزه برنامه ریزی بهتری داشته تا نیروهای ماهر و آموزش 
دیده تربیت شــوند که متاســفانه در این حوزه و تربیت 
نیروهای مورد نیاز صنایع وبنــگاه های اقتصادی، بنادر، 
گمرکات و.... در این ســال ها قصور شد و به همین دلیل 
همچنان روزانه شاهد مرگ و سوختن جوانان و پدران در 
آتش بی توجهی ، قاچاق سوخت و مشاغل کاذب هستیم 
و متاســفانه مســئوالن فقط نهی کردند و بر خالف آیات 
قرآن که امربه معروف و نهی از منکر را با هم گفته اســت، 
مسئوالن فقط نهی کردند و گفتند مردم هرمزگان نباید این 
کارها و مشاغل را داشته باشند و نگفتند چه نوع شغلی برای 
 جایگزینی آماده کرده اند؛ زیرا زمینه شغلی برای شان فراهم 
نکرده اند. جوانان در محالت در آسیب های اجتماعی پرپر 
می شــوند و اینقدر گفتیم و نوشتیم که از گفتن و نوشتن 
 خســته شدیم و مسئوالن از نشــنیدن خسته نشدند و در 
بازی های سیاسی و زدوبندهای جناحی و.... غرق بودند. به 
مردم استان مجوز صید وصیادی نمی دهند که البته می توانند 
مجوز صیدی دهند که به ذخایر هم لطمه نزند واز آن طرف 
 صیدهای ترال و کشتی های موسوم به چینی ذخایر را بر باد 
می دهند. جای خالی آموزش های فنی و حرفه ای برای 
جوانان ومردان همواره در محالت حاشیه نشین خالی بوده 
و متولیان مربوطه نتوانسته و یا نخواستند در این سال ها در 
این حوزه آموزش هایی داشته باشند تا جوانان مشغول بکار 
شوند. اگر جوانی و خانواده ای هم خواست در محله ای، 
بخشــی از خانه خود را به تجاری تبدیل کند و کارآفرینی 
داشته باشد تا نان حالل بر سفره بگذارد، اما آنقدر ادارات 
و سازمان ها وشهرداری و... برایش مشکل ایجاد کردندتا 
 مجبور شد دلسرد شــده و بروند بدنبال قاچاق و فروش 
مواد ومشــروب و.... و بعد هم برچسب هایی بخورند. به 
خاطر دارم چند ســال قبل که معاون اسبق سیاسی امنیتی 
اســتاندار هرمزگان، فرماندار و فرمانــده نیروی انتظامی 
شهرســتان بندرعباس و.... از یکی از محالت بندرعباس 
بازدیــد کردند وبا اهالی صحبت می کردند و گزارش تهیه 
می کردم، جوانی که به تازگی از زندان آزاد شــده بود، به 
این مســئوالن گفت که زن و چند بچه دارد و نمی خواهد 
دوباره خالف کند و زندان برود، اما هر کاری که می خواهد 
 انجام دهد، مجوز نمی دهند و بروکراســی و کارشکنی و 
ســنگ اندازی و.... را شاهد اســت. می گفت شما به من 
بگویید چه کار کنم تــا هم بتوانم خرج زن و بچه هایم را 
بدهم و هم خالف نباشــد. گفت مجوز صیادی نداده اند. 
 مغــازه هم داخل محلــه اجازه ندادنــد راه اندازی کنم و

بهانه های مختلف آورده اند و االن درمانده شــده ام. این 
شرایط نشــان می دهد نیاز است دســتگاه های دولتی، 
دانشگاه ها، فنی و حرفه ای و... برای تربیت نیروهای ماهر 
برنامه ریزی واقدام کنند تا از میزان بیکاری، مشاغل کاذب 
و آسیب های اجتماعی، تشکیل پرونده های قضایی کاسته 
شود. بیکاری ارتباط مستقیمی با آسیب های اجتماعی و 
مشکالت خانوادگی و جرم و جنایت و... ندارد و متولیان 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرم در استان بایستی 
برای اشتغالزایی در استان تدابیر الزم را بیندیشند و موانع 
را برطرف نمایند. اما متاسفانه عزم چندانی تاکنون در این 
حوزه دیده نشده اســت وبه همین دلیل هرمزگان همواره 
بیکار ترین استان کشور است که این موضوع مایه افتخار 
برای مسئوالن استان نیســت ودرواقع مایه شرمساری و 
خجالت است که مردم بدلیل نداشتن شغل مناسب شرمنده 
خانواده شــان شوند وبرخی به سمت مشاغل کاذب بروند 
و از آن طرف مســئوالن بجای رفع موانع اشتغال شان در 

صنایع، معادن و...، فقط به آنها برچسب می زنند .
  علی زارعی

همت ندارید ، فقط برچسب نزنید 

پیکر مطهر شهید گمنام در شهرک پیامبراعظم )ص( 
بندرعباس خاکسپاری شد 

گروه خبر // مدیــرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: 
دانش آموزان هرمزگان با شرکت در طرح 
گام ) آموزش فراگیر محصالن( با مباحث 
گردشگری آشنا می شوند و طی یک سال 
همه مدارس تحت پوشش این طرح قرار 

می گیرند . 
   محمد محســنی قلعه قاضی در اولین نشست 
خبری پس از انتصاب خودافزود:یکی از دالیل 
موفقیت کشــورها در جذب گردشگر، آموزش 
مبانی این حوزه به عموم شــهروندان و شــروع 

این آموزش ها از جامعه دانش آموزی است.وی 
همچنین از برنامه ریــزی برای آموزش کارکنان 
دستگاه های اجرایی اســتان و به ویژه نهادهای 
مرتبط با حوزه گردشــگری به عنوان یکی دیگر 
از اولویت های کاری خود نام برد .محسنی اظهار 
امیدواری کرد: با چنین طرح هایی، موج جدیدی 
در استقبال از مباحث صنایع دستی ،گردشگری 
 و میــراث فرهنگی ایجاد شــود.تغییر رویکرد 
خدمات رسانی از شیوه های سنتی به نرم افزاری 
یکی دیگر از محورها و اولویت های فعالیت اعالم 
شده از سوی محسنی بود.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری توضیح داد: در این 
رویکــرد، جامعه هدف اطالعات مورد نیاز خود 
را به شیوه های سنتی مانند چاپ بروشور کاغذی 
 بــرای معرفی جاذبه های گردشــگری دریافت 

نمی کند بلکه مجموعه ای از اطالعات به صورت 
نرم افزار )اپلیکیشــن( در اختیار همه افرادی که 
به صورت هوایی ، دریایی ، زمینی و ریلی وارد 
هرمزگان می شوند قرار می گیرد.وی اضافه کرد: 
اســتان هرمزگان به یک اطلس جامع در زمینه 
گردشگری نیاز دارد که در این حوزه نیز کارهای 
مقدماتی آغاز شده است.به گفته محسنی حوزه 
مأموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با برش جغرافیای هرمزگان در این 
اطلس مشخص می شود و می توان آن را آمایش 
سرزمینی هرمزگان در سه حوزه یاد شده دانست. 
وی اضافــه کرد: افق اطلس جامع گردشــگری 
هرمزگان حداقل ۱۰ ســاله خواهد بود تا بتواند 
تا پاســخگوی مراجعه کنندگان و فعاالن در سه 
حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

طی یک دهه آینده باشد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان تصریح 
کرد: اطلس جامع گردشــگری استان هرمزگان 
دارای اطالعات کاملی شــامل پیشینه تاریخی، 
ویژگی هــای قومی و مذهبی، آداب  و رســوم، 
موســیقی، بازی های محلی و معرفی جاذبه های 
گردشــگری، موقعیت جغرافیایــی و اجتماعی 
شهرها، مسیرها و روستاهای هدف گردشگری و 
فرصت های سرمایه گذاری در تمام مناطق استان 
خواهد بود.واگذاری اماکن تاریخی ثبت شــده 
به بخش خصوصی با هدف بهینه ســازی فرآیند 
نگهداری و احیای بهره وری آنها بدون اســتفاده 
از اعتبارات دولتی و استفاده از ظرفیت خیرین از 
دیگر راهبردهای اعالم شده از سوی این مسئول 

بود .

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی :

دانش آموزان هرمزگان آموزش گردشگری می بینند
 

از سوی مدیریت آفرینش های ادبی و هنری ؛

دو عضو از کانون هرمزگان برگزیده جشنواره داستان آفرینش کانون شدند
گروه خبر // پارسا بان برتینا و مریم 
ضیایی از اعضای کانون هرمزگان در 
سومین جشنواره سراسری داستان 
»داستان های  موضوع  با  آفرینش 
دیار« با رویکــرد ادبیات بومی و 
اقلیمی و شعار »تو را ای کهن بوم 
و بر دوست دارم« از سوی مدیریت 
به  هنری؛  و  ادبــی  آفرینش های 

عنوان برگزیده انتخاب شدند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، با پایان یافتن 
مهلت ارســال آثار به سومین جشنواره 
داستان آفرینش، تعداد ۳۱۹ اثر داستانی 
از سراسر کشور به دبیرخانه این رویداد 
ادبی ارســال شــد. مرحله اول بررسی 
و انتخــاب آثار از ســوی چهار نفر از 
کارشناسان داستان نویس و صاحب قلم 
کانون عزت صدیقی لویه، فاطمه ظهیری، 
مریم بیات تبار و سهیل مقیمی انجام شد 
کــه طی آن ۱۳۶ اثر بــه مرحله دوم و 
پایانی راه یافتند.در مرحله پایانی داوری 
و بررسی آثار، افسون امینی، مینا حدادیان 
و هادی خورشاهیان پس از مطالعه آثار 
و بحث و تبادل نظر در خصوص رعایت 

عناصر داستانی، ایده پردازی و نگاه تازه، 
پرداختن به ویژگی های ادبیات داستانی 
اقلیمی و... ســرانجام 4۶ اثر را به عنوان 
برگزیدگان سومین جشــنواره داستان 
آفرینش کانون پرورش فکری انتخاب 
کردند.اعضای کانون در سه گروه سنی 
نونگاه ۱۲+ ســال، نوجوان ۱5+ سال 
و ارشد ۱۸+ ســال طی دو ماه فرصت 
داشتند تا زیر نظر مربیان و کارشناسان 
ادبی کانون، آثارشان را خلق کنند و در 
کارگاه ها و انجمن های ادبی مورد نقد و 

بررسی قرار دهند.
  همچنیــن در این بــازه زمانی برای 
اعضای داســتان نویس و عالقه مند به 
شرکت در این جشــنواره یک کارگاه 
دو ساعته درباره شاخص ها، ویژگی ها 
و معیارهای ادبیات داســتانی اقلیمی با 
تدریس نویســنده کتاب های کودک و 
نوجوان؛ حسین قربان زاده به شکل وبینار 
برگزار شد.بر اساس این خبر، فراخوان 
ســومین جشنواره سراســری داستان 
آفرینش از سوی مدیریت آفرینش های 
ادبــی و هنری کانون پــرورش فکری 

کودکان و نوجوانان روز ۱۶ شــهریور 
۱4۰۱ همزمان با سالروز تولد هوشنگ 
ایران  نامدار  نویســنده  مرادی کرمانی؛ 
منتشر شد و اعضای کارگاه های داستان 
و انجمن های نویسندگان نوجوان کانون 
را به خلق جهان داســتانی با ویژگی ها 
و شــاخص های ادبیات بومی و اقلیمی 
دعوت کرد.پارسا بان بر تینا با داستان 
)پ مثــل پوتین( و فاطمــه ضیایی با 
داستان )تا نوروز ( از کانون هرمزگان جز 
برگزیدگان سومین جشنواره سراسری 
داســتان آفرینش از ســوی مدیریت 
آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان انتخاب شدند.
مراسم پایانی سومین جشنواره داستان 
آفرینش کانون و قدردانی از برگزیدگان 
به زودی اعالم خواهد شد.اسامی کامل 
برگزیدگان سومین جشنواره سراسری 
داستان آفرینش با موضوع »داستان های 
دیار« در تارنمای خبری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به نشــانی 
منتشر   www.kanoonnews.ir

شده است .

 گروه خبر // معاون فنی و نگهــداری اداره کل بنادر 
و دریانــوردی هرمزگان گفت: برای نخســتین بار در 
کشــور یک فروند بویه غوطه ور ساخته شده به دست 
متخصصان داخلی با موفقیت  در بندر شهید رجایی به 

آب  اندازی شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ، » محمدرضا پوررجبی « افزود: 
برای نخستین بار در کشور یک فروند بویه غوطه ور ساخت

داخل در بندر شــهید رجایی به آب اندازی شــد تا تحت 
آزمایــش عملی و واقعــی قرار گیــرد. وی ادامه داد این 
نوع بویه ویــژه بوده و تمامی عملیات طراحی ســاخت 
ماکت مدل ســازی رایانه ای انجام محاسبات تعادل اجرای 
شبیه ســازی رایانه ای وساخت در مقیاس واقعی در داخل 

کشور و توسط مهندسان ایرانی انجام شد. به گفته پوررجبی؛ 
بعــد از مثبت بودن نتایج آزمایش هــا در حوضچه، مدل 
ســاخت قطعات واقعی آغاز و پــس از مونتاژ در محل 
حوضچه خدمات بندر شهید رجایی به آب اندازی شد تا 
به طور عملی نتایج حفظ تعادل در جزر و مد و شرایط آب 
و هوایی بررسی شود. وی مناسبت بودن برای نشانه گذاری 
دریایی در کانال های کم عــرض، دارای کارایی فوق العاده 
نصب در مناطق با ارتفاع موج ســه متر و شــرایط جوی 
نامساعد، قابلیت نصب در رودخانه های با سرعت جریان 
آب زیاد، عدم نیاز به استفاده از زنجیر لنگر و به تبع آن نبود 
حرکت بویه و قابلیت استفاده در ارتفاع های مختلف را از 

ویژگی های بویه غوطه دار عنوان کرد .

بویه غوطه ور ساخت داخل در بندر شهید رجایی با موفقیت به آب اندازی شد
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    شیالت رهمزگان 

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان :
مشکلی در تامین نهاده های دامی در کشور وجود ندارد

  حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرکل پشتیبانی امور دام 
خوزستان از پهلوگیری یک کشتی اقیانوس پیمای 4۲ هزار تنی حامل 
نهاده های دامی در بندر امام خمینی )ره( خبر داد. به گزارش خبرنگار 
 دریا ؛ حمید بدوی ، در خصــوص واردات نهاده های دامی از بندر 
امام خمینی )ره( به کشور اظهار کرد: امروز یک کشتی اقیانوس پیما 
حامــل 4۲ هزار تن نهاده دامی در بندر امام خمینی )ره( پهلوگیری 
کرد و روند تخلیه این کشــتی در حال انجام است.وی با بیان اینکه 
در روزهای آینده نیز یک فروند کشــتی 4۳ هزار تنی پهلودهی و 
تخلیه خواهد شد، افزود: در هفته گذشته نیز دو کشتی حامل بیش 
از ۱۰۸ هزار تن نهاده دامی در این بندر پهلودهی و تخلیه شــدند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان ادامه داد: روند واردات نهاده های 
دامی از طریق ورود کشــتی های اقیانوس پیمــا به بندرامام )ره( به 
صورت پیوســته در حال انجام است و هیچ مشکلی در خصوص 
تخلیه و بارگیری کاالی آن ها وجود ندارد.بدوی در خصوص واردات 
نهاده های دامی از بندر امام )ره( گفت: خوشبختانه با توجه به روند 
واردات نهاده های دامی توســط دولت و همچنین بخش خصوصی 

مشکلی در تامین این نهاده ها در کشور وجود ندارد .
مشاور وزیر صمت :

دغدغه وزیر صمت ، پیگیری و رفع مشکالت صنایع است
  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // مشاور وزیر صمت با 
اشــاره به اینکه دغدغه وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیگیری و رفع 
مشکالت صنایع است از آغاز رویکرد تحولی در این وزارتخانه خبر 
داد. به گزارش خبرنگار دریا "شهاب جنابی" در مراسم معارفه مدیر کل 
جدید صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: ظرفیتی که در واحدهای 
صنعتی وجود دارد این فرصت را ایجاد می کند که در حوزه های مختلف 
مرتبط با توسعه و پیشرفت اســتان و کشور اقدامات موثری را انجام 
 دهیم.وی تصریح کرد: رویکرد وزیر صمت بر این اســت که نسبت به 
دغدغه های فعالین صنعت، معدن و تولید کنندگان و کارآفرینان حساس 
باشیم و نسبت به رفع این دغدغه ها در سریعترین زمان ممکن اقدام کنیم 
تا روند تولید و صنعت کشور با مشکل مواجه نشود.جنابی افزود: این 
دغدغه صرفا مربوط به حیطه اختیارات وزارت صمت نیست و حتی اگر 
واحدی در حوزه مرتبط با وزارت دیگر مشکل و دغدغه ای دارد، تاکید 
وزیر بر این است که پیگیری بین دستگاهی برای رفع آن انجام شود.مشاور 
 وزیر و رئیس حوزه وزارت صمت گفت: این اقدام در صورتی که به معنای 
واقعی محقق شــود در کنار نگاه تحولی وزارت صمت، قطعا منتج به 
پیشرفت های بسیار خوب و همچنین جلب رضایت تولیدکنندگان 
 و صنعتگران و به دنبال آن عموم مردم خواهد شــد.در این مراسم 
محمد کاظم صادقیان بعنوان مدیرکل جدید صمت استان یزد معرفی 

شد .

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
استاندار بوشهر با اشــاره به راه اندازی مرکز 
قرنطینه دام از ســوی سرمایه گذار قطری در 
بوشهر گفت: در این راستا صادرات دام از استان 

پیگیری و به صورت رسمی عملیاتی شود . 

   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد محمدی زاده 
در نشســت بررســی وضعیت مرکــز قرنطینه دام 
سرمایه گذار قطری در بوشــهر با بیان اینکه روابط 
مردم استان بوشهر با قطری ها دیرینه است اظهار کرد: 
ساحل نشینان استان بوشــهر از دیرباز با کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس از جمله قطر ارتباط گوناگون 
فرهنگی، تجاری و اقتصادی داشــته اند.وی با اشاره 
به سرمایه گذاری در راه اندازی مرکز قرنطینه دام برای 
صادرات در بوشهر گفت: این مرکز از سوی یکی از 

تجار قطری برای نگهداری و صادرات دام در مرکز 
استان بوشهر راه اندازی شده و مورد حمایت ویژه قرار 
دارد.اســتاندار بوشهر با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و 
5۰۰ راس دام از این قرنطینه به قطر صادر شده است 
تصریح کرد: نگاه سرمایه گذار قطری تنها صادرات 
نیســت بلکه، تأمین گوشت قرمز مورد نیاز کشور و 
استان بوشهر مورد توجه است.محمدی زاده با تأکید 
بر توجه به تسریع در صادرات دام از بوشهر به قطر 
بیان کرد: اکنون با پیگیری اقداماتی برای صادرات ۱۶ 

هزار راس دام از قرنطینه دام این سرمایه گذار قطری 
در حال اجرا اســت ولی ارائه مجوز صادرات دام از 
بوشهر به قطر برای این سرمایه گذار بر اساس توافقات 
انجام شده باید پیگیری و عملیاتی شود.وی حمایت 
و کمک سازمان دامپزشکی و اتحادیه دامداران برای 
تسریع در حل مشکالت سرمایه گذار یاد شده را مورد 
ستایش قرار داد و خاطر نشان کرد: حمایت و کمک 
به ســرمایه گذار مرکز نگهداری، قرنطینه و صادرات 
دام در بوشهر ضروری است.استاندار بوشهر با اشاره 

به ایجاد مرکز پرورش و پرواربندی دام در بوشهر با 
مشارکت سرمایه گذار یاد شده خاطر نشان کرد: در 
ایجاد مرکز پرورش دام، ایجاد کشتارگاه صنعتی در 
بوشهر توسط سرمایه گذار قطری ضمن آمادگی الزم 
مورد حمایت قرار دارد.محمدی زاده با اشاره به تعیین 
زمین برای اجرا طرح پرواربندی دام و کشــتارگاه 
صنعتی تصریح کرد: ظرفیت مهمی برای تولید علوفه 
دامی با استفاده از پساب فاضالب در بوشهر وجود 
و این مهم در دســتور کار قرار دارد.وی کمک برای 
صدور مجوز صــادرات، تولید علوفه، پرواربندی و 
پرورش و ایجاد کشتارگاه صنعتی دام را در اولویت 
برنامه ها دانست و تأکید کرد: استان بوشهر ظرفیت های 
مهمی برای سرمایه گذاری دارد که از فعاالن اقتصادی 

و سرمایه گذار حمایت ویژه می شود .

استاندار بوشهر:

صادرات دام از بوشهر به صورت رسمی عملیاتی شود 

ســید ابوالحسن جعفری سرویس 
شرکت  مدیرعامل   // ها   اســتان 
 آب منطقــه ای بوشــهر گفت: با 
خالی شــدن آب در منافذ آبخوان 
تراکم در ســطح زمین به صورت 
فرونشســت یا فروچالــه نمایان 
می شود. بر این اساس، راه برای نفوذ 
آب به منابع زیرزمینی به طور کلی 
بسته می شود و پدیده شوم مرگ 
آبخوان رقم می خورد. در این شرایط 
بارندگی مداوم نیز آبخوان مرده را 

احیا نخواهد کرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی محمدی 
اظهار کرد: میزان برداشــت از منابع آب 
زیرزمینی باید متناســب با میزان تغذیه 
این منابع از طریق بارندگی و رواناب های 
ناشی از آن باشــد، اما متأسفانه همواره 
کفه ی ترازو به سمت برداشت ها سنگینی 
می کند.وی با اشــاره به عوامل انســانی 
مؤثر بر افت ســطح منابع آب زیرزمینی 
گفت: ســوق دادن بار اشــتغال به سوی 
بخش کشــاورزی باعث افزایش شمار 
بهره برداران این حوزه شــده اســت. از 
سوی دیگر راندمان پایین تولیدات حوزه 
کشــاورزی نیز، باعث برداشت بیش از 
حــد نرمال از منابع آب گردیده اســت.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم و کاهش میزان 
بارندگی ها باعث تغذیه نشــدن مناسب 
آبخوان ها می شــود و افت سطح ایستابی 
را تسریع می کنند.محمدی اظهار کرد: در 

۱۲ ســال از دوره آماری ۱5 سال اخیر، 
شاهد بارندگی کمتر از میانگین نرمال در 
استان بوشهر بوده ایم. نکته حائز اهمیت، 
رژیم و پراکندگی نامناســب بارندگی ها 
است. یعنی همان میزان بارندگی کمتر از 
میانگین نیز در چند سامانه بارشی محدود 
و با شدت زیاد رقم خورده و امکان جذب 
در آبرفت را نداشته است.وی تصریح کرد: 
افزایش برداشــت ها از یک سو و کاهش 
تغذیه آبخوان ها از ســوی دیگر، ما را به 
منابع آب زیرزمینی بدهکار کرده است؛ به 
طوری که ساالنه سطح آب های زیرزمینی 
در اســتان بوشهر به طور میانگین ۱ متر 
افت دارد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
بوشــهر بیان کرد: با خالی شدن آب در 
منافذ آبخوان، الیه های آبرفت متراکم شده 
و دچار کاهش حجم می شود و این تراکم 
در سطح زمین به صورت فرونشست یا 
افزود:  می شود.محمدی  نمایان  فروچاله 
بر این اساس، راه برای نفوذ آب به منابع 
زیرزمینی به طور کلی بســته می شود و 
پدیده شوم مرگ آبخوان رقم می خورد. 
در این شرایط بارندگی مداوم نیز آبخوان 
مــرده را احیا نخواهــد کرد.مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای بوشــهر عنوان 
کرد: پدیده فرونشســت باعث خسارات 
جبران ناپذیری از جمله خشکســالی و 
از بین رفتن زمین های کشاورزی، تغییر 
مورفولوژی رودخانه ها، آسیب جدی به 
نیروگاه ها، خطوط انتقــال آب و برق و 
گاز و زیرساخت هایی مانند فرودگاه ها، 

جاده هــا و پل ها خواهد شــد.محمدی 
اضافه کرد: در صورت وقوع فرونشست 
در مناطــق شــهری به دلیــل حضور 
 جمعیت متراکم، خسارات مالی و جانی 
جبــران ناپذیــری را به دنبــال خواهد 
داشت.وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر 
فرونشســت در استان بوشــهر گفت: به 
طور طبیعی، مناطقی در شرایط بحرانی تر 
از نظر منابع آب زیرزمینــی قرار دارند، 
وقوع فرونشست قابل پیش بینی تر است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
افــزود: از جمله این مناطق در اســتان 
بوشهر دشــت طلحه – فاریاب، کلمه و 
شــاهیجان در شهرستان دشتستان است 
که پدیده فرونشست در این مناطق رؤیت 
شده اســت.وی اضافه کرد: این شرکت 
به منظــور جلوگیری از وقــوع یا تداوم 
فرونشست زمین و تبعات نامطلوب آن، 
از سال های گذشته اقدامات مهمی را در 
قالب طرح احیا و تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی شامل نصب کنتورهای هوشمند 
و تقلیل منصوبــات چاه های بهره برداری 
جهت جلوگیری از برداشــت بی رویه و 
غیرمجاز از آب های زیرزمینی، انســداد 
چاه های غیرمجاز، تمدید ممنوعیت توسعه 
بهره برداری از آب های زیرزمینی، تغذیه 
مصنوعی آب هــای زیرزمینی و ... آغاز 
کرده و با جدیــت ادامه می دهد.محمدی 
عنوان کرد: در این راستا همکاری بیش از 
پیش ارگان های ذی ربط از جمله سازمان 
جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و شرکت آب فاضالب و همچنین 
مشارکت بهره برداران در خصوص مصرف 
بهینه منابع آب، رهیافت های بهتری برای 

استان رقم خواهد زد .

  آرزو توکلی سرویس استان ها // تولیت 
آستان قدس رضوی با بیان اینکه مکتب 
حاج قاسم دلسوزی و جوشش برای مردم 
بود گفت: )به تاســی از شهید سلیمانی( 
در وقایع اخیر افرادی که فریب دشمن را 
خورده اند و در مقایسه با کل ملت هم کم 
هستند باید آنان را دریابیم و آغوشمان را 

برایشان باز کنیم . 
    به گــزارش خبرنگار دریا ، حجت االســالم 
و المســلمین احمد مروی همزمان با ســالروز 
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گردهمایی 
"رهروان خدمــت و مقاومت" با حضور کاروان 
خادمان آســتان قــدس رضــوی و خادمیاران 
اســتان کرمان در محل مصالی امــام علی )ع( 
از شهید ســلیمانی به عنوان  مجاهد انقالبی یاد 
 کــرد و گفت:باید با افرادی که فریب دشــمن را 
خورده اند حرف بزنیم، حرفشان را بشنویم، پاسخ 
بدهیم و معطرشان کنیم؛ چقدر این نگاه حاج قاسم 
 زیباست و اینهاســت که او را ماندگار و سردار 
دل ها کرده اســت.وی یادآور شد: حاج قاسم به 
کســانی که فریب خوردند اهانت نمی کرد بلکه 
دلش می سوخت و با الفاظ خاصی آنان را رنگ 
نمی زد و رد نمی کرد، بلکه می گفت اینها دختران 
و پسران ما هستند و این سیره پیامبر )ص( است؛ 
حاج قاسم در مکتب این بزرگان پرورش یافت 
 و به حد توان و وســع خود به وظیفه عمل کرد.

حجت االسالم مروی تصریح کرد: سردار دل ها 
 خــود را برای مردم و هدایت آنان به آب و آتش 
می زد؛ اگر همه ما این روحیه را داشــتیم دشمن 
نمی توانست آشوب های اخیر را به پا کند و عده ای 
جوان مســلمان را چنان تحت تاثیر قرار دهد که 

حاضر شوند جوان بســیجی را با چاقو بکشند.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: ادب و انسانیت 
اقتضا می کند نسبت به کسانی که حقی بر گردن 
ما دارند)شهید سلیمانی(، ادای دین کنیم گرچه با 
حضور ما در این محافل ادای دین به معنی واقعی 
کلمه محقق نمی شود اما حداقلی از ادب و تواضع 
در برابر زحمات و تالش ها و مجاهدت های یک 
انسان بزرگ و شریف است.وی یادآور شد: حاج 
قاسم از درون وجود خویش برای مردم، انقالب و 
رهبری می جوشید و برای جلب نظر نبود بلکه 
عین حقیقــت بود و می بینید با اینکه خیلی آرام 
و معمولی صحبت می کرد اما صحبت های او به 
دل می نشست.تولیت آستان قدس رضوی ادامه 
 داد: سردار ســلیمانی از موضع نصح با دشمنان 
می جنگید و آنان را به درک واصل می کرد تا شر 
اشرار را از روی زمین برکند اما برای همان ها هم 
دلش می سوخت که گمراه شده اند، همانگونه که 
پیامبر هم برای کفار دل می سوزاند.حجت االسالم 
مروی گفت: می خواستند چند اسرائیل بسازند؛ 
این بار نه از یهود که از مسلمین و قطعا اسراییل 
از جنس مسلمانان، خطرناک تر از اسرائیل یهود 
برای انسانیت است زیرا در اینجا خود مسلمین به 
جان هم می افتند و یکدیگر را می کشــند.وی با 
بیان اینکه دشمن نقشه خاورمیانه جدید را از 5۰ 
سال قبل در دانشکده های خود کشیده و در مراکز 
خود شیاطین را جمع کرده بودند، افزود: داعش 
خونخوار را به جان مردم انداختند و منطقه را به 
آشوب کشــیدند اما با ژرف بینی رهبری معظم 
انقالب و دقت نظر و عمق نگری ایشان این نقشه 
رو شد و فرمودند این خطر متوجه همه مسلمانان 
اســت و نباید صورت بگیرد؛ اینجا حاج قاسم 

 پرچم را بلند کرد و به مقاومت حیات داد.تولیت 
آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: نقشه بسیار 
پلید و شــیطانی که قارون های نفهم منطقه با آن 
همراهی می کردند اولین قربانی خودشان بودند 
و آنقدر درگیر دنیا بودند کــه خداوند آنان را از 
درک حقایق محروم کرد اما رهبری معظم انقالب 
اسالمی این خطر را درک و احساس کرد و حاج 
قاســم نیز در این وادی مرد میدان شد و َعَلم را 
بلند کرد.وی افزود: سردار سلیمانی به فرمان رهبر 
انقالب لبیک گفت و خدا هم کمک و تایید کرد و 
توانست با اخالص، شجاعت، رشادت و تحلیل 
درســت از وقایع منطقه با ذهن طراح خود کار 
را پیش ببرد.تولیت آستان قدس رضوی با تاکید 
بر اینکه خصوصیات شهید سلیمانی را باید تبلیغ 
و ترویج کرد گفت: حاج قاســم اهل خط کشی 
و جناح بندی نبود؛ خط او خط اســالم، انقالب 
و رهبری بود و او مدیون هیچ دســته و گروه و 
جناحی نبود که اگر بود حاج قاســم نمی شد؛ او 
آزاد و بنده خدا بود و وامدار هیچکس نبود.به گفته 
وی حاج قاسم از بیان حقایق هیچ هراسی به دل 
راه نمی داد لذا وقتی عــده ای در داخل از باب 
درک و تحلیل نادرست مسائل درباره حضور در 
ســوریه به او نیش زبان می زدند و می نوشتند، 
این تحلیل های غلط ذره ای در اراده حاج قاسم 
اثر نگذاشت زیرا در مکتب پیامبر رشد کرده بود.

تولیت آستان قدس رضوی به نقل از نماینده ولی 
فقیه در استان کرمان گفت: در زمان انتصاب ایشان 
به عنوان امام جمعه کرمان، حاج قاسم به ایشان 
توصیه کرده بودکه سیاه را خاکستری و خاکستری 
را سفید، با همه مردم رفت و آمد کن و نگو این از 

دسته و گروه یا جناح است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر:

آبخوانی که ُمرد ، ُمرد
تولیت آستان قدس رضوی :

 آغوشمان را به روی فریب  خوردگان وقایع اخیر باز کنیم

آگهی مزایده عمومی
شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان ) آبگرم گنو(

 مجتمع تفریحی توریســتی و آبدرمانی ســرعین ایرانیــان )گنو  بندرعبــاس( در نظر دارد به
 بهره برداران واجد شــرایط موارد ذیل را بصورت اجاره واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی دارای صالحیت دعوت می شود پس از بازدید از محل و خرید اسناد مزایده پیشنهادات 
خود را طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱5 لغایت پایان وقت اداری مورخ 
 ۱۴۰۱/۱۰/2۱ در صندوق مخصوص مزایده در ساختمان اداری شرکت بیاندازید. شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شــماره ۰228۱6283۱۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه 
خیابان امام )ره( بنام شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان واریز و پس از ارائه 

رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت نمایند .

الزم به ذکر است شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نشانی : بندر عباس -کیلومتر 3۰ جاده بندر عباس سیرجان - شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی
ایرانیان ) آبگرم گنو(

تلفن تماس:  ۰۹۱۷۱635823 - ۰۷63256۰۰2۰-۰۹۱۷353۱3۹۷

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12

13

شرح مزایده و مناقصه
غرفه و بوفه )32 باب(

هتل
رستوران

شهربازی روباز
شهربازی سرپوشیده

سفره خانه سنتی
سالن ماساژ بخش آقایان
سالن ماساژ بخش بانوان

بازارچه )شامل 18 باب مغازه تجاری(
بوفه استخر آقایان
بوفه استخر بانوان
سفره خانه باغ راه

پیست دوچرخه سواری

محل مزایده و مناقصه
 محوطه مجتمع
محوطه مجتمع
محوطه مجتمع
محوطه مجتمع
محوطه مجتمع
محوطه مجتمع
استخر آقایان
استخر بانوان

محوطه مجتمع
داخل استخر آقایان
داخل استخر بانوان

محوطه باغ راه مجتمع

محوطه مجتمع

آیا مي دانید گوشت  ماهي و میگو 
حاوي 13 نوع ویتامین ضروري بدن است

  

  

کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی هیات موضوع اقنون تعیین ت
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140160323164000063 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پارسیان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم عبداله غانم فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 224 صادره از پارسیان در یک باب ساختمان ) خانه دو طبقه ( به مساحت 369.45 متر مربع 

پالک 48 فرعی از 1933 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 0 فرعی از 1933 اصلی واقع در پارسیان خریداری از مالک رسمی آقای احمد قاسمی محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  1401/310 م/الف - تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/01 
عبدالحسین فروتن _ رئیس ثبت اسناد و امالک

اكهی مزايده )نوبت دوم (
اجراي احکام مدني دادگســتري بندرعباس شــعبه 3 بندرعباس و در خصوص پرونده به شــماره کالسه 9709987700100378 و شــماره بایگاني 971442 حسب اجراییه صادره از شعبه 11 
دادگاه حقوقي شهرســتان بندرعباس به طرفیت محکوم له : لیال پیل افکن محکوم علیه علي اصغر رئیســي موضوع الزم االجرا: مهریه که به موجب درخواســت اجرای حکم به شماره دادنامه 
9709977700101005 و اجرائیه 9710427700100169 مورخ 1397/09/22 صادره از شعبه یازدهم حقوقي بندرعباس و دادنامه شماره 140040390002940635 حکم به پرداخت تعداد 514 

عدد سکه تمام بهار آزادي و پرداخت نیم عشر دولتي صادر گردیده است
که در این راستا امتیاز یک و نیم دانگ از ششدانگ پالک 2952 به آدرس بندرعباس - چهارراه جهانبار - مقابل پارک کپشن - نبش کوچه افاق 2 به مساحت کل حدود 1800 متر مربع از طریق 

مزایده به فروش  میرسد
خالصه گزارش ، بررسي و مالحظات :

 1- مورخ 1337/10/27 آقاي سید محمد رضا هاشمي وکیل آقاي موسي یوسف زاده به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس نامه زده و درخواست به ثبت رسانیدن پالک 2952 مي نماید
2- مورخ 1340/08/15 سند مالکیت به شماره پالک 2952 با نمره ثبت 4043 در دفتر 16 به صفحه 342 بنام آقاي موسي یوسف زاده فرزند حسن بصورت ششدانگ یک قطعه نخلستان واقع در محله سورو بخش یک 

بندرعباس بدون ذکر ابعاد صادر مي شود
3 - در مورخ 1372/09/22 از پالک 2952 به میزان یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان به شماره ثبت 22387 در دفتر 114 به صفحه 424 از آقاي علي وفاوي فرزند محمد به آقاي علي اصغر رئیسي گودوئي فرزند 

حسین منتقل میگردد
4 - در مورخ 1372/09/22 از پالک 2952 به میزان نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه نخلستان به شماره ثبت 22386 در دفتر 114 به صفحه 421 از آقاي علي وفائي فرزند محمد به آقاي علي اصغر  رئیسي گودوئي فرزند 

حسین منتقل میگردد.5- در کل جمعا یک و نیم دانگ از ششدانگ متعلق به آقاي علي اصغر گودوئي مي باشد
6- در سندهای مالکیت یک قطعه نخلستان بشرح سند مالکیت صادره در سال 1340 یعني 60 سال آمده است ولي در حال حاضر ملک طبق طرح تفضیلي داراي کاریري مسکوني مي باشد و در حال حاضر نیز قسمتي از ملک 

کارگاه نجاري و MDF است و سند مالکیت یک و نیم دانگ آقاي علي اصغر رئیسي گودوئي به صورت مشاعي مي باشد و تفکیک نگردیده است
7- پس از رعایت طرح تفضیلی به مساحت 1644 متر مربع داراي کاربري مسکوني با تراکم کم است

کارشناسي و ارزیابي :
ارزیابی کل پالک از قرار هر متر مربع 120/000/000 ریال جمعا 197/280/000/000 ریال و سهم آقاي علي اصغر رئیسي گودوئي به میزان 1/5 دانگ از ششدانگ به مساحت 411 متر مربع و به ارزش49/320/000/000 ریال 

) چهل و نه میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال ( با توجه به موقعیت و مساحت ومشاع بودن برآورد و اعالم می دارد .
شرایط مزایده :

ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود . 1 - فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه میباشد . 2 - کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت 
به عهده خریدار .است .3 - پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب دادگستري نزد بانک مرکزي حساب نسیم 
بانک مرکزي به شماره شبا IR220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/24 
در محل دفتر شعبه 3 اجراي احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها 
مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان 

شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احکام حقوقي شعبه 3 دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند . 
الهام حمیدی - اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومی وحقوقی شهرستان بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان رهمزگان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



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 15 دی 1401
12 جمادی الثانی  1444
سال بیست و دوم شماره 4071 

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

آگهی فراخوان داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره و بازرسان

اتحادیه  صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه بندرعباس
براســاس ماده 6 آیین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوســیله از 
عالقمندان واجد شرایط زیر که تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسان صنف 
مذکور را دارند دعوت می گردد به ســایت ایرانیان اصناف جهت ثبت نام مراجعه 
وســپس شخصاً با دردست داشتن مدارک مشروحه ذیل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/2۰ 
لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ بمدت ۱5روز به دفتر هیات اجرایی بر انتخابات مستقر در 
ســازمان صنعت ، معدن و تجارت اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی مراجعه و 

تکمیل پرونده نمایند .
شرایط داوطلبین )هیات مدیره و بازرسان( :

 ۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
۴-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد
 ۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات 

مدیره اتحادیه
 8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

۹- داشتن پروانه کسب معتبر
تبصره : پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده 
باشد . صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را بغیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد . واحد صنفی فعال باشد ومكان واحد تغییر نیافته باشد .
۱۰- وثاقت و امانت

۱۱- رعایت تبصره 2ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری)داوطلب شــدن 
کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران وکلیه دستگاههای اجرایی در 
انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود 

پیش از ثبت نام در انتخابات (
مدارک الزم جهت ثبت نام :

۱-ثبت نام اینترنتی در سایت ایرانیان اصناف )سامانه الکترونیکی انتخابات –ساران (    
2-کپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت   2 برگ

3-کپی کارت ملی2برگ )3 قطعه عکس پرسنلی جدید (
۴-کپی از تمام صفحات شناسنامه  2 سری 

5- کپی کارت پایان خدمت 2 برگ 
6-کپی اعتبار نامه )در صورت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه در دوره های قبلی( 

2 برگ 
۷-کپی مدارک تحصیلی ) حداقل دیپلم (   

* الزم بذکر است به همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد .

هیات اجرایی نظارت 
بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بندرعباس

    گــروه خبــر // رهبر معظم انقالب اســالمی 
صبح دیروز در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته 
و فعال در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی، 
با تبیین نگاه مترقی و عادالنه اسالم به »زن« در 
عرصه های »جنسیتی و انسانی – حقوقی و تکالیف 
– مسئولیت پذیری فردی و خانوادگی- و نقش و 
تکالیف اجتماعی« ضربات غرب متجدد به زن را 
اساسی و خائنانه خواندند و تأکید کردند: زن در 
نقش همســر، مظهر عشق و آرامش بخشی و در 
نقش مادر، مانند حق حیات است البته باید توجه 
کرد که خانه داری به معنای خانه نشینی نیست 
بلکه به معنای اصالت دادن به خانه، در عین فعالیت 

در عرصه های مختلف جامعه است .
   به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری ؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی 
فراوان از مفاهیم عالی و برجسته در سخنان شماری 
از میهمانان، افزودند: پیشنهاد استفاده از زنان فرهیخته، 
 دانشــمند، فرزانه و مجــّرب در رده های گوناگون 
تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، موضوع مهمی 
اســت که ذهن من را نیز مدتها است مشغول کرده و 
ان شاءاهلل برای آن راه حلی خواهیم یافت.رهبر انقالب 
اسالمی قبل از تبیین نگاه اسالم به زن در عرصه های 
مختلف تأکید کردند: موضع جمهوری اسالمی در قبال 
مدعیان ریاکار غربــی در مقوله زن، مطالبه گری و 
هجوم است زیرا غرب متجدد و فرهنگ منحط غربی 
در این زمینه واقعاً مقصر اســت و در حق حیثیت و 
کرامــت زن، جنایت کرده اســت کــه امیدواریم 
دیدگاههای اسالم با تبیین و تکرار مناسب از زبان و 
قلم نخبگان و فرهنگیان زن، حتی در افکار عمومی 
غرب اثر بگذارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به 
آیات قرآن مجید، تساوی زن و مرد در نگاه انسانی و 
جنسیتی را جزو مسلمات اسالم برشمردند و گفتند: 
در ارزش گذاری اسالمی و انسانی،  هیچ تفاوتی میان 
جنس زن و مرد نیست.ایشان حقوق و تکالیف زن و 
مرد در اسالم را متفاوت اما متعادل خواندند و افزودند: 
تفاوت هایی در طبیعت زنانه و مردانه وجود دارد که 
در مسئولیت پذیری فردی در خانه و اجتماع اثرگذار 
است و طبعاً زن یا مرد نباید برخالف این طبیعت رفتار 
کند.رهبر انقالب تکالیف زن و مرد در جامعه و مسائل 
 اجتماعی را »وظایفی یکســان امــا در نقش ها و 
شکل های متفاوت« برشمردند و افزودند: به عنوان 
مثــال در دفاع مقدس، زنان و مردان هر دو، البته در 
نقش های متفاوت مکلف به دفاع بودند که زنان اگر 
نه بهتر از مردان، حداقل مثل آنان به این وظیفه دشوار 

عمل کردند.رهبر انقالب در نوعی جمع بندی گفتند: 
برخالف نظام عمیقاً مردساالر سرمایه داری غربی، در 
اســالم هم زن و هم مرد در مســائلی، برجسته و 
برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی 
هستند اما غربی ها به دروغ، مردساالری ذاتی خود را 
به اسالم نسبت می دهند.ایشــان با اشاره به مبنای 
اصلی نظام سرمایه داری یعنی برتری سرمایه بر انسان 
 گفتنــد: در این دیدگاه هر کســی بتواند بیشــتر 
 ثــروت اندوزی کند، ارزش ماهوی بیشــتری دارد 
 و طبعــاً با توجــه بــه خصوصیات مــردان در 
ســرمایه اندوزی، نظــام ســرمایه داری، نظامی 
مردســاالرانه می شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
»عرصــه کار« و »نگاه لذت جویانه بــه زن« را دو 
سوءاستفاده اساســی غرب از زن دانستند و گفتند: 
هدف اصلی مطرح شدن مسئله آزادی زنان در غرب، 
کشاندن آنها از خانه به کارخانه بود تا از زنان به عنوان 
نیروی کار ارزان استفاده شود.ایشان جنجال آزادی 
بردگان سیاهپوســت در جنگ های خونین داخلی 
امریکا در قــرن ۱۹ را نمونه دیگــری از تقلب و 
سوءاستفاده نظام ســرمایه ای از مضامین ارزشمند 
دانســتند و افزودند: در آن ماجرا نیز سرمایه داران 
شمال امریکا، سیاهپوستان مزارع جنوب را به اسم 
آزادی به شمال کشیدند و با دستمزدهای کم آنان را به 
کار گرفتند.رهبر انقــالب نگاه لذت جویانه را دیگر 
ضربه اساسی غرب به زن خواندند و گفتند: در این 
ماجرای واقعاً غم انگیز، نظام سرمایه داری با استفاده از 
انواع روش ها، زن را قانع می کند که منفعت و ارزش 
او در رفتاری اســت که جذابیت های جنسی اش را 
برای مردان کوچه و خیابان، برجسته تر و بیشتر کند و 
این، بزرگترین ضربه به حیثیت و جایگاه زن است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش زنان غربی برای الگو 
قرار دادن و اصالت دادن به خواســته های مردان را، 
نتیجه نگاه مردساالرانه نظام سرمایه داری دانستند و 
تأکید کردند: برخالف این نگاه منحط، پروردگار در 
قرآن کریم زن را الگوی مردان می نامد و می فرماید 
زن نوح و زن لوط الگوی مردان و زنان کافرند و زن 
فرعون و حضرت مریم الگــوی همه زنان و مردان 
مؤمن.ایشان با اشاره به آمار و واقعیاتی که حتی مراکز 
رسمی کشورهای غربی اعالم می کنند، ادعای غرب 
درباره دفاع از حقوق زنان را، نهایت وقاحت نامیدند 
و گفتنــد: آزادی ادعایی نظام ســرمایه داری عین 
»اسارت و اهانت« به زن است و انسان شرم می کند 
از برخی ماجراهــا در غرب حتی نام ببرد.حضرت 

آیت اهلل خامنه ای با اشتباه خواندن نگاهی که آزادی 
ارتباط زن و مرد در غرب را موجب سیر شدن چشم 
و دل مردان و کاهش مشکالت زنان می داند، افزودند: 
همین ارتباطات آزاد، باعث صد برابر شدن حرص و 
هوس مردان غربی شده است به گونه ای که خودشان 
هم می گویند تعرض به زنــان و دختران عالوه بر 
خیابان و محیط کار و محیط درس، به تشکیالت منظم 
و آهنین ارتش هم کشــیده و روز افزون شده است.
رهبر انقالب گفتند: تجارت و برده داری جنســی، 
شکسته شدن همه حد و مرز های اخالقی و عرفی و 
قانونی کردن مسائلی مانند همجنس بازی که در همه 
ادیان الهی حرام است و افتضاحات دیگر، نتایج نگاه 
و فرهنگ غرب به زن است بنابراین اجتناب شدید از 
نگاه غربی در مقوله زن، از واجبات عملی است.رهبر 
انقالب با ابراز خرســندی از حضــور متکثر زنان 
دانشمند، فرزانه و مؤمن در کشور، تبیین و افشای نگاه 
فاجعه آمیز غرب به مســئله جنسیت و زن را کاری 
ضروری خواندند و گفتند: با اســتفاده از ارتباطات 
مجازی، نگاه اســالم به مسئله زن و مرد را در قالب 
گزاره هــای کوتــاه و گویــا و ابتکارهایی مانند 
هشتگ ســازی ، تنظیم و به تشــنگان این حقایق 
بخصوص در کشورهای اسالمی عرضه کنید.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان، 
مسئله خانواده و نقش زن در آن را مورد توجه قرار 
دادند و گفتند: تشکیل خانواده بر اساس یک قانون 
عام در آفرینش یعنی قانون زوجیت است، این نگاه در 
نقطه مقابل تضاد هگلی و مارکسیســتی اســت که 
می گوید حرکت ناشی از تضاد است چرا که در منطق 
اسالم، حرکت از جمله ادامه نسل برخاسته از زوجیت 
و همراهی اســت که این نظریه نیاز به کار جدی و 
اساسی دارد.ایشان علت تعیین ضابطه و قانون برای 
زوجیت و تشکیل خانواده در اسالم و سایر ادیان الهی 
را جلوگیری از اغتشــاش و بی قاعدگی دانستند و 
افزودند: رعایت این ضوابط موجب سالمت خانواده و 
جامعه می شود چرا که خانواده سلول تشکیل جامعه 
است.رهبر انقالب در تبیین نقش زن در خانواده، زن 
را به گلی و عطر خوشــبو و هوای تنفس در فضای 
خانه تشــبیه کردند و گفتند: چنانچــه زن در خانه 
داوطلبانه مایل به انجام کار باشد، اشکالی ندارد اما به 
تصریح روایــات، زن در خانه همچون یک کارگر 
نیست که دیگران بتوانند او را به انجام کار وادار کنند.
ایشان دو نقش اصلی زن در خانه را نقش مادری و 
نقش همسری برشــمردند و افزودند: زن در نقش 

همسری مظهر عشــق و آرامش برای مرد است که 
نمونه هایی از درخشش این نقش در کتابهای شرح 
حال همسران شهدا برجسته است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در برشمردن خصوصیات نقش مادرِی زن، 
گفتند: در نقش مادری، زن صاحب حق حیات است 
چرا که فرزندان خود را متولد می کند و با عشــقی 
بی بدیل آنها را پرورش می دهد، ضمن اینکه مادران 
بیش از همه عامل انتقال عناصر هویت ملی و افشاننده 
بذرهای ایمان و اخالق در فرزندان هســتند.رهبر 
انقالب، مهمترین و اصلی ترین وظیفه زن را دو نقش 
مادری و همسری، یعنی نقش خانه داری خواندند اما 
تأکید کردند: البته خانه داری به معنی خانه نشینی و 
پرهیز از تدریس، مجاهدت و فعالیتهای سیاســی و 
اجتماعی نیست بلکه یعنی زن هر کار دیگری که ذیل 
اصالت خانه داری امکان و به آن عالقه داشت، بتواند 
انجام دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
خانواده بدون حضور و احساس تکلیف زن قابل اداره 
شدن نیست و برخی گره ها جز با سرانگشت ظریف 
زن باز نمی شود، افزودند: همچنانکه هیچ زنی در تقدم 
حفظ جان فرزندش با فالن کار اداری، تردید ندارد در 
اهمیت تربیت اخالقــی و ایمانی فرزند نیز تردیدی 
نیســت و چنانچه زن ناگزیر از انتخاب یکی از دو 
عرصه باشد، خانواده مهمتر است.ایشان البته برخی 
کارهای اجتماعی را فریضه هایــی برتر از هر کار 
دیگری دانستند و گفتند: گاهی اهمیت یک فریضه 
حتی از حفظ جان فرزند، همســر و پدر و مادر هم 
باالتر است.رهبر انقالب وضعیت خانواده در غرب را 
متالشی خواندند و افزودند: این خطر، صدای اعتراض 
متفکران خیرخواه و مصلح غربی را نیز بلند کرده است 
اما سرازیری فروپاشی تدریجی خانواده در غرب به 
قدری تند است که امکان توقف یا اصالح آن وجود 
ندارد.رهبرانقالب در بخش دیگری از سخنانشان به 
مسئله حجاب پرداختند و گفتند: حجاب بی تردید 
یک ضرورت شــرعی و خدشه ناپذیر است اما این 
ضرورت خدشه ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به 
صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند به بی دینی یا 
ضدانقالبی متهم شــوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: چند سال قبل در یکی از سفرهای استانی و 
در جمع علمای آن منطقه گفتم که چرا خانمی را که 
قدری موهایش بیرون و به تعبیر رایج بدحجاب و در 
واقع، ضعیف الحجاب است، متهم می کنید در حالی که 
در استقبال مردمی شماری از خانم ها چنین حجابی 
داشتند. اینها زنان و دختران خودمان هستند که در 

مراســم دینی و انقالبی هم شرکت می کنند.ایشان با 
یادآوری تجلیل های سابق خود از حضور زنانی با 
ظواهر مختلف در مراسم های مناجات و راز و نیاز با 
پروردگار در شبهای قدر، خاطرنشان کردند: من به آن 
اشــکها حســرت می خوردم و می گویم ای کاش 
می توانستم مانند آن دختر و زن جوان اشک بریزم.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: ضعف حجاب، کار 
درستی نیست اما موجب نمی شود آن فرد را از دایره 
دین و انقالب خــارج بدانیم همه ما هم نقص هایی 
داریــم که باید تا حد امکان آنهــا را برطرف کنیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خدمات جمهوری اسالمی 
به زنان را مقوله ای مهم و فراموش نشدنی دانستند و 
خاطرنشــان کردند: پیش از انقــالب، زنان فرزانه، 
دانشمند و اهل تحقیق انگشت شمار بودند اما انقالب 
موجب رویش انبوه زنان فرهیخته شد به نحوی که 
دانشجویان دختر از پسر در برخی سالها پیشی گرفته 
و تعداد بسیار زیادی از زنان در شاخه های مختلف 
علم و فناوری مشغول کار هستند.ایشان درخشش 
دختران ایران در میادیــن جهانی ورزش را عرصه 
دیگری از پیشرفت های پس از انقالب زنان برشمردند 
و افزودند: بهترین تبلیغ برای حجاب این اســت که 
دختر ورزشکار ما قهرمان می شود و پرچم کشورش 
را در مقابل دوربین های بین المللی باال می برد آن هم 
در حالــی که با حجاب بر روی ســکوی قهرمانی 
ایستاده اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
تالش های فــراوان در قضایای اخیر علیه حجاب، 
خاطرنشان کردند: چه کسی در مقابل این تالشها و 
فراخوانها ایستادگی کرد؟ خود زنها بودند که ایستادند، 
آن هــم در حالی که بدخواهان امیدشــان به همین 
زن های اصطالحاً بدحجاب بود تا کشف حجاب کنند 
امــا زنان این کار را نکردند و در دهان تبلیغ کننده ها 
وفرستندگان فراخوان زدند.ایشان در بیان آخرین نکته 
با ابراز تأسف از ظلم به زنان در بعضی از خانواده ها 
گفتند: گاهی مردان با تکیه به توان جسمی خود به 
زنان ظلم می کنند که در این موارد برای حفظ خانواده 
قوانین مربوط به خانواده باید آنچنان محکم و قوی و 
حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به ظلم کردن به 
زن نباشــد، البته مواردی نیز وجود دارد که زن ظلم 

می کند که اندک و محدود است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، ۷ تن از زنان 

حاضر در این دیدار، خانم ها:
- عاطفه خادمی؛ پژوهشگر و عضو شورای فرهنگی 

و اجتماعی کشور
- پریچهر جنتی؛ نویسنده و خانه دار

- مریم نقاشــان؛ حقوقدان فعال در محاکم قضایی 
آلمان

- مهدیه سادات محور؛ برنده جوایز ملی و بین المللی 
سینمای مستند

- شهرزاد زاده مدرس؛ اســتاد تمام دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

- نگین فراهانی؛ کنشگر حوزه دختران نوجوان
- سارا طالبی دکتری علوم ارتباطات و طلبه سطح 

چهار حوزه علمیه
به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

لزوم توسعه زیســت بوم های تخصصی زنان، حفظ 
و ترویج الگوهای مناســب شــهری برای توسعه 
فرهنگ صحیح، توســعه تعاونی های زنانه، اصالح 
نگاه به فرهنگ خانه داری در دستگاههای مختلف 
بویژه نظام آموزشی کشــور، ارائه تصویر روشن از 
زن ایرانی به غــرب، لزوم بکارگیری مطلوب زنان 
موفق در سطوح مدیریتی کشور، ضرورت حضور 
زنــان فرهیخته در شــوراهای عالــی و نهادهای 
مرجع تصمیم ساز، ضرورت تبیین مزیت نسبی زن 
تراز جمهوری اســالمی، اصالح بازنمایی زنان در 
تولیدات رســانه ای، ضرورت اصالح مشوق های 
سیاست افزایش جمعیت متناسب با نیازهای واقعی 
مادران، توسعه امکانات مورد نیاز مادران از جمله 
اتاق های کودک در دانشگاه ها و مراکز عمومی، لزوم 
تأسیس قرارگاه رسانه ای زنان، لزوم احیا و تجهیز 
بیمارســتان های تخصصی زنان و حمایت از کادر 
درمان مختص بانوان، ضرورت ســاخت و ترویج 
الگوهای تراز دخترانه برای نســل نوجوان، زمینه 
سازی حاکمیتی برای فعالیت مجتهدان زن حوزه های 
علمیه و ضرورت توســعه امر تبلیغ در حوزه های 
علمیه بانوان، از جمله نکات مطرح شده در سخنان 

میهمانان این دیدار بود .

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور:

کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند ؛ نباید آنها را متهم کرد

»حلیم نذری« از جمله سنت های دیرین در 
روستای چاهستان می باشد .

   این آیین به گفته بزرگان این منطقه به بیش 
از ۱۰۰ سال بر می گردد . شغل رایج مردم این 
منطقه کشاورزی بوده ، که بعد از پایان برداشت 
 محصــوالت خود کــه عمدتًا گندم کشــت 
می کردند؛ به شکرانه برداشت محصوالت خود، 
دعای باران و محصول بیشــتر؛ اول زمستان 
حلیم پخت می کنند و در بین اقشار مختلف 
مردم توزیع می شود.روســتای چاهستان در 
۶۰ کیلومتــری بندرعباس قــرار دارد و جز 

بخش مرکزی اســت دارای آیین های کهنی 
است.پخت حلیم نذری که به شکرانه برداشت 
محصوالت است، هرســاله در کنار زیارت 
قدمگاه شــاه غیب، حرم امامزاده سید احمد 
پخته می شود.حلیم نذری در دو نوبت پخت 
می شود؛یک بار بعد از برداشت محصول که 
کشــاورزان مقداری از محصول خود را وقف 
این نذر می کنند و حجم پخت آن کمتر بوده 
است و معروف اســت نذر برای باران .چند 
 هفته بعد حلیم دوم پخت می شــود که بسیار 
مفصل تر است.افراد بیشتری شریک می شوند، 
افراد بیشــتری برای کمک می آیند و در بین 
افراد بیشتری توزیع می شود.  هدف از پخت 
حلیم نذری بعد از برداشت محصوالت و در 
فصل زمستان برای شکرگزاری و دعای باران 

است. همچنین رفع قضا و بال وآمدن باران گفته 
شده است.این سنت دیرینه هنوز پا برجاست 
و هر ســاله به همت اهالی برگزار می شود. 
یکی از مواردی که پخت این حلیم را متفاوت 
کرده است همکاری و مشارکت بی نظیر مردم 
چاهستان اســت. زن و مرد پیر و جوان همه 
 گرد هم مــی آیند هر کــدام کاری را انجام 
 می دهند.حدود 5۰ دیگ حلیم بار گذاشــته 
می شــود. همه اهالی آن شب از خانه های 
خود بیرون آمده و تا صبح در محوطه امامزاده 
سید احمد حضور دارند حتی افراد زیادی از 
شهرو روستاهای اطراف برای  شرکت در این 
آیین حضور پیدا می کنند. حال که کشاورزی 
کمتر شده اســت از حدود سه ماه قبل اهالی 
هزینه پخت حلیــم را جمع آوری می کنند ، 

 مــواد الزم را خریداری کــرده و همه افراد 
بدون دعوت بــرای کمک حضور پیدا کرده ؛ 
پخت حلیم معموالً قبل از اذان صبح به پایان 
می رسد و در بین همه اهالی توزیع می شود.
امسال هم مانند ســال های قبل این آیین به 
 همت اهالی روســتای چاهســتان  برگزار 
می شود . پخت حلیم اول ۱5  دی ماه و حلیم 

دوم ۲۹ دی ماه انجام می شود و ازهمه مردم 
استان دعوت می شود تا در آیین پخت حلیم 
حضور پیدا کنند و از نزدیک با فرهنگ سنن 
این منطقه آشنا شــوند.همچنین از مسئولین 
میراث فرهنگی هرمزگان  تقاضا می شود تا 
برای ثبت و ضبط این اثر معنوی و منحصر به 

فرد اقداماتی انجام دهند .

یادداشت

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با 
معرفی پروژه های پیشــران استان، 
استان  صنعتی  توسعه  الگوی  گفت: 
متمرکز بــر جلوگیری از خروج مواد 

خام تعریف شده است .
   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ، 
همایش  در  دوســتی  مهدی  مهندس 
ســرمایه گذاری شــهر صنعتی شیشه 
 هرمزگان، اظهار داشــت: کشــور در

هفت دهه گذشــته تاریخ خود بیشتر 
بروی نظام هــای برنامه ریزی کارکرده 

و بعد از جنگ جهانی دوم، ایران جزو 
برنامه ریزی  نظام  دارای  کشــورهای 
مدرن و پیشرفته بوده است.وی با بیان 
اینکه نظام برنامه ریزی در کشور از یک 
مقطعی به بعــد درگیر واژه  ی »جامع« 
شد، افزود: برنامه ریزان کشور همواره به 
دنبال تدوین برنامه های جامع پنج ساله 
هستند که میزان موفقیت آن نیز تقریبا 
مشخص اســت و زیر ۳۰ درصد بوده 
با اشاره به  است.اســتاندار هرمزگان 
الگوی برنامه ریزی استان گفت: توسعه 

شــهرهای صنعتی ما در هرمزگان، بر 
جلوگیری از مواد خام خروجی متمرکز 
شده و به دنبال این هستیم با توجه به 
مزیت های موجود، زنجیره های ارزش 
را کامل کنیم و به موازات آن نیز توسعه 
زیرســاخت های مورد نیاز را سرعت 

بخشیدیم . 
 مهدی دوستی طرح شهرهای صنعتی 
اســتان مبتنی بر ظرفیت ها دانســت 
و عنوان کرد: مــردم باید اثر پروژه ها 
را در  کوتاه مــدت حس کنند و طی 
دوسال آینده شهرصنعتی شیشه، پارک 
شوینده ها،شهر فوالد و لجستیک تحول 
بزرگی در حوزه پیشــرفت و اشتغال 
ایجاد خواهند کــرد.  وی با گالیه از 
اینکه بخش عمده ای از اعتبارات کشور 

در نظام برنامه ریزی به جای تخصیص 
به پروژه های مولد به پروژه های عمرانی 
اختصاص می یابد، تصریح کرد: اقتصاد 
مانند شــیمی اســت و ما اگر شرایط 
را فراهم کنیم شــاهد رشد اقتصادی 
خواهیــم بــود بر همین اســاس ۲۰ 
 درصد از اعتبارات عمرانی را به عنوان 
کمک های فنــی اعتباری برای بهبود 
محیط پروژه های پیشران و کاهش سود 

تسهیالت به کار گرفته ایم.
   نماینــده عالــی دولت در اســتان 
اعتبارات  در  بیان کــرد:  هرمــزگان، 
طرح های  پیشبرد  بودجه های  امسال، 
 پیشــران دیــده  شــده و در حــوزه 
 شــهرک های صنعتی شــاهد رشد 
۱۳ برابری اعتبارات هستیم در بخش  

زیرســاخت ها، اولویت ما تســهیل 
دسترسی صنایع اســت.وی ادامه داد: 
در توســعه معدنی کشــور تا پیش از 
این تمرکز برروی کانی های فلزی بوده 
است و کانی های غیرفلزی خیلی مورد 
توجه واقع نشده است بر همین اساس 
مطالعات یک شــهرک کانی های غیر 
فلزی را در غرب استان آغاز کرده ایم 
و هم اکنون در مرحله تخصیص زمین 
هســتیم و برای فعالین این عرصه نیز 

حمایت ویژه ای خواهیم داشت.
   استاندار هرمزگان، تامین برق را در 
توسعه صنعتی شاخصی مهم دانست و 
گفت: تمام تالش خود را گذاشته ایم که 
بتوانیم با تامیــن برق پایدار و احداث 
نیروگاه هــای جدیــد نگرانی صنایع 

استان را برطرف کنیم و در بسته های 
سرمایه گذاری نیز پتانسیل های دیگری 
ایجاد کردیم.مهندس دوستی با انتقاد از 
بروز نشدن صنعتی کشور به دلیل نبود 
اعتبارات کافی، اظهارداشت: برای ورود 
فناوری نیاز است شرکت شهرک های 
صنعتی کشور، تسهیالت و حمایت های 
ویــژه ای را در این حوزه تعریف کنند 
ما نیز در جلســه ای که روز یکشنبه 
با ریاســت محترم جمهور داشــتیم، 
دســتوری دادند که ضمــن حمایت 
از تولیــد ماشــین آالت و تجهیزات 
داخلی، هر جا که ضعفی وجود داشت 
واردات  درخواست  بتوانند  استانداران 
تجهیــزات را انجام دهند و توســعه 

صنعتی کشور معطل نشود . 

استاندار هرمزگان در همایش شهر شیشه : 

الگوی توسعه صنعتی هرمزگان 
    بر جلوگیری از خروج مواد خام متمر

آیین های کهن در هرمزگان ؛

پخت حلیم نذری با قدمتی طوالنی در روستای چاهستان

کز شده است 
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