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رهاورد صنایع برای هرمزگانی ها چیست؟ 

با حضور مسئوالن صندوق کارآفرینی امید کشور 
»روستای نوَفن« به هرمزگان رسید

مسئول بسیج کارگران وکارخانجات کشور عنوان کرد 
جهاد تبیین ، خدمت رسانی و امید آفرینی ؛ محور برنامه های 

رزمایش » جهادگران فاطمی حیدریون تولید «
مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد

یازده سال افتخارآفرینی 
 برای اعتالی نام ایران

رئیس پلیس راه کشور :
۱۰ هزار نفر امسال در تصادفات 

جاده ای جان باخته اند
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خبر اختصاصی// مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان گفت: ساکنان سکونتگاه های 
غیررسمی برای اخذ سند مالکیت به ادارات راه وشهرسازی در شهرستان ها و دفاتر 

پیشخوان دولت در بندرعباس مراجعه کنند .
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس کمالی افزود: ساکنان این مناطق فقط تا پایان سال جاری 
فرصت دارند جهت اخذ سند مالکیت اقدام نموده و پرونده تشکیل دهند.کمالی اظهارداشت : تا 
200متر زمین این امالک براساس نرخ منطقه ای وبیش از آن براساس نرخ کارشناسی محاسبه 
می شود.وی افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز تاکنون 15هزار نفر واجد شرایط در استان 

تشخیص داده شده اند که بیشتر آنها در بندرعباس هستند.مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان در 
خصوص گالیه برخی متقاضیان که ثبت نام کرده اند و پیامک دریافت نکرده اند و یا برای فرم 
جیم شان تعیین تکلیف نشده اند و مشکلی دارند؛ اظهار داشت : پیامک به مرور به متقاضیان 
ارسال می شود و درخصوص فرم جیم نیز اگر مشکلی وجود دارد، می توانند مراجعه نموده 
و مشکل شان را بررسی می کنیم.وی درخصوص الحاق 200هکتار اراضی پنجه علی جهت 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس نیز گفت: مطالعات و اصالحات الزم صورت 

گرفته و منتظر تصویب در شورای برنامه ریزی استان هستیم .

در حوزه نهضت ملی مسکن نیز تاکنون 15هزار نفر واجد شرایط در استان تشخیص داده شده اند

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان :

ساکنان سکونتگاه های غیررسمی 
برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند 
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صفحه 4 را بخوانید

گروه خبر // همزمان با ســومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی، مراسم یادواره سردار 
دل ها با حضور مســئوالن اســتانی در پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس برگزار شد .
  به گزارش خبرنگار دریا ، همزمان با سومین سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، مراسم یادواره 

سردار دل ها با حضور مسئوالن استانی در پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس برگزار شد. در این یادواره که 
 با حضور جعفرپور مدیرعامل شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس برگزار شــد، سردار ساالری، فرمانده 
ســپاه امام سجاد )ع( اســتان هرمزگان، شهبازی، 
فرمانده سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه 
امام ســجاد )ع( استان هرمزگان، ساالری فر، مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 
و علیرضا نبی، کارآفرین و خیر نامی کشور به عنوان 

مهمان ویژه حضور داشتند.
   سخنرانان در این مراسم به بیان ابعاد شخصیتی، راه 
حاج قاسم و ضرورت پیروی از این راه پرداختند.
همچنین در این یادواره صابر خراســاني و مجتبي 
عابدیني به ســخنراني و مداحي پرداختند و فضای 
معنوی مراسم را جال بخشیدند.در پایان این مراسم 
نیز یادمان سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 

سلیمانی به امضای حاضران رسید .

برگزاری یادواره سردار دل ها در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
دعوت به همکاری

فروشگاه مادر 
جهت تکمیل نیروی خدماتی 
خود به چند خانم/ آقا نیازمند 
است . متقاضیان جهت کسب 

اطالعات بیشتر  به آدرس 
 بندرعباس محله سیم باال- 

بلوار والیت  برج مادر- فروشگاه 
مادر مراجعه کنند . 

تکرارفراخوان  مناقصه عمومی) ارزیابی کیفی (
 توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد. مناقصه عمومی یک مرحـله ای 

شماره  م م/01/0212مربوط به تامين نيروي انساني مورد نياز بخش هاي عمليات دکلهاي تعميراتي شماره 102،106 و 107 مربوط به مدیریت تعمير تكميل و خدمات فني چاهها 
الف- شرح مختصر خدمات :  تامين نيروی انسانی مورد نياز بخش های عمليات دکلهای تعميراتی شماره 106 ،107و102مدیریت تعمير، تكميل و خدمات فنی چاه ها

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار:  محل اجرای خدمات در حوزه عملياتی شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد .
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات / بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل   -/385,693,186,163ریال  مي باشد

د- شرایط مناقصه گران متقاضی   - داشتن ظرفيت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
داشتن تعيين صالحيت کاری رشته خدمات عمومي )کد4( داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه صورت های مالی  حسابرسی شده سال 1399 و یا 1400که 

توسط حسابرسان عضو سامانه پردیس تهيه شده است الزامی می باشد .
- در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد .توانایي ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/13,713,863,723ریال  همچنين توانایي 10% مبلغ 

پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات
 - ارائه یک نســخه تأیيد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی 
صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق سایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابليت مشاهده در سامانه پردیس می باشد(مناقصه گر جهت 
تحویل تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع 

در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمایند .
   هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد:  از کليه متقاضـيان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني

 www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابيهاي الزم وفق آیين نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کيفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید .
  1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونيكی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/10/18 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/10/22

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کيفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق 

را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد .
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها :   متقاضيان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  سه شنبه مورخ  1401/11/25به صورت الكترونيكي 
و از طریق سامانه ستاد تسليم نمایند. ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/11/26 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي 
معتبر بالمانع است.  همچنين مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونيكی تصویر تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ1401/11/25اصل تضمين 
مذکور را به صورت فيزیكی به کميسيون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و 

ساختمان تسليم نمایند.  همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسيس، آخرین تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد .  

شرکت ملی 
مناطق نفتخیز

شناسه آگهی: 1434825

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخيز
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نوبت دوم

همایش سرمایه گذاری شهر صنعتی شیشه در بندرعباس برگزار شد 

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان :

مهم ترین خواسته مردم راه ، آب و مسکن است 
گروه خبر // مســئول قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: مهم 
ترین خواسته و مطالبه مردم در بحث ایجاد 
راه آسفالته، مشکالت آب آشامیدنی و پمپاژ 
های کشاورزی و مسئله تامین مسکن است . 
  اصغــر صادقی مســئول قرارگاه پیشــرفت 
و آبادانی ســپاه امام ســجاد )ع( هرمزگان با 
 نماینده بنیاد مســتضعفان در هرمزگان دیدار 
 و گفتگــو کــرد. ســرهنگ اصغــر صادقی 
مســئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه 
امام ســجاد)علیه الّســالم( هرمزگان در این 
 دیدار با اشــاره به فعالیت های قــرارگاه در 
حوزه های زیرســاخت و عمــران، فرهنگی، 
بهداشــت وســالمت، تعلیم و تربیت، اشتغال 
و جهــاد آبرســانی در دهســتانهای هدف را 
از مهم ترین ایــن موارد برشــمرد. وی بیان 
کرد: شــش دهســتان هدف قرارگاه پیشرفت 
از محروم ترین نقاط اســتان و کشور است و 
با توجه به رســالت خطیر محرومیت زدایی 
بنیاد مستضعفان کشــور درخواست داریم این 
 مناطق محروم نیز از خدمات ارزشــمند بنیاد 

بهره مند شود.صادقی بیان کرد: در پی بازدیدی 
که به تازگی از این منطقه محروم داشــته ایم 
مهم ترین خواســته و مطالبــه مردم در بحث 
 ایجاد راه آســفالته، مشکالت آب آشامیدنی و 
پمپاژ های کشــاورزی و مسئله تامین مسکن 
است که در این خصوص نیازمند اهتمام جدی 
بنیاد مستضعفان هستیم.ایزد پناه نماینده بنیاد 
مستضعفان هرمزگان گفت: نگاه بنیاد مستضعفان 
نگاهی بر گرفته از منویات رهبر معظم انقالب 
در راســتای خدمت بی منت به مردم بویژه به 
 مناطق کم برخوردار است . به گزارش فارس ، 
ایزد پناه با برشمردن اقدامات خداپسندانه و اثر 
بخش بنیاد مستضعفان در کمک به محرومان  
 افــزود: بــا در اختیــار گذاشــتن و احداث 
زمین های ورزشــی در دهســتانهای محروم 
 اســتان توزیع بســته های معیشــتی و قطعه 
زمین هایی بالغ بر ۴50قطعه زمین مســکونی 
بــا   روســتایی در شهرســتان رودان کــه 
مســاحت هایی از 800 متر تا دو هزار متری 
وجــود دارد که انشــاهلل ســند دار و بزودی 

دراختیار مردم قرار خواهند گرفت .
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گروه خبر // فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه پاســداران گفت: با توجه به 
عهدی که با شــهدا بستیم، تا آخرین 
و  نفس ســرباز والیــت می مانیم 
در مقابل دشــمن محکم و مستحکم 
می ایســتیم و اجــازه هیــچ گونه 
تعرضی به دشمنان خبیث نخواهیم 

داد .
   سردار تنگسیری در مراسم گرامیداشت 
سومین سالروز شهادت شهیدان واالمقام 
حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس 
و همراهانشان در ستاد فرماندهی نیروی 
دریایی سپاه در بندرعباس گفت: شهید 
ســلیمانی که امروز از سردار سلیمانی 
زنده تــر و پیش برنده تر شــده اســت 
دارای ویژگی های شایســته زیادی از 
والیتمداری،  ناپذیری،  خستگی  جمله 
شــجاعت، نترس بــودن، باتدبیر عمل 
کردن، انقالبی بودن، به شــدت رعایت 
حدود شرعی نمودن، مردمی بودن، اهل 
معنویت، توسل به إئمه اطهار)ع( و دفاع 
از مظلومان عالم است.وی تصریح کرد: 
دو ویژگی بســیار مهم از سبک زندگی 
حاج قاسم عزیز، عبارت از »اخالص« 

و »صدق« اســت که خیلی برجســته 
 و او را ممتاز کرده اســت، همانگونه که 
 امــام خامنــه ای عزیــز فرمودند این

ویژگی ها دست یافتنی است یعنی این 
امکان برای همــه وجود دارد که به این 
جایگاه برسند و جوانان غیور ایرانی که 
 آینده این مملکت متعلق به آنها اســت 
می توانند با تأسی از مکتب حاج قاسم، 
مثل او عمل کنند و ایران اســالمی را به 
پیش ببرند.فرمانده نیروی دریایی سپاه 
 با اشــاره به نقش بــی بدیل حضرت 
امام خامنه ای )حفظه اهلل( در سکانداری 
کشتی انقالب اسالمی در اقیانوس مواج 
و متالطم عالــم و هدایت حکیمانه و 
عالمانه ایشــان اظهار کرد: ملت رشید 
و بصیــر ما دور والیــت می گردند، ما 
سرداران و سربازان حول محور والیت 
می گردیــم و جانمان فــدای والیت 
ثمره  افزود:  تنگسیری  می کنیم.دریادار 
مقاومت و ایستادگی و تبعیت از رهبری 
امام خامنه ای عزیز امروز شده؛ اقتدار و 
 پیشرفت جمهوری اسالمی ایران در این 
صحنه های فشار حداکثری جبهه استکبار 
که همین موضوع آنها را به شدت متعجب 

و سرافکنده کرده اســت.وی ادامه داد: 
دشمنان از ایران قوی و مستقل هراسان 
هســتند و به همین خاطر طرح »ایران 
هراسی« راه انداختند که دنیا را بر علیه 
ما بسیج کنند ولی نتوانستند! ما را شدیدا 
تحریم کردند ولی موفق نشدند! در همین 
دوره تحریم با هدایت رهبر معظم انقالب 
اســالمی و تکیه بر دانش بومی و جهاد 
دانشــمندان متعهد ایرانی دارو، واکسن، 
پهپاد، شــناور، ناو، موشک، پاالیشگاه، 
نیروگاه، نانوتکنولوژی و هزاران وسیله 
دیگر ســاختیم و تولیــد کردیم ، حاال 
به ما می گویند پهپاد را به فالن کشــور 
نفروشید! مگر ما تحریم نبودیم ؟! بله ، 
ما تحریم را به فضل الهی خنثی کردیم 
و این یک موفقیت و افتخار ملی است، 
در هر بخشــی که مطابــق نظر امامین 
بزرگوار انقالب اسالمی عمل کردیم به 
موفقیت های با ارزشی رسیدیم.فرمانده 
 نیروی دریایی ســپاه بیــان کرد: امروز
» دالوران از جان گذشــته جمهوری 
اسالمی« به عنوان ســربازان والیت و 
نمایندگان ملت قهرمان ایران، مستحکم 
و با صالبت در حفظ و صیانت از منابع 

نظام جمهوری اســالمی و منافع مردم 
شــجاع ایرانی در خلیج فارس، تنگه 
هرمز و آب های فرا ســرزمینی، مقاوم 
و شــجاعانه ایســتاده اند و در مقابل 
دشمن لحظه ای غافل نخواهند شد و در 
صورت هر گونه تعدی دشمن ، اگر یکی 
بزند 10 تا می خورد.دریادار پاســدار 
تنگســیری افزود: حاج قاسم عزیز هر 
کاری که شــروع می کرد قبل از انجام 
آن با نظر حضرت آقا مقام معظم رهبری 
تطبیق می داد، با توکل بر خداوند متعال، 
توســل به أئمه معصومین)ع( با روحیه 
انقالبی، جهادی و خســتگی ناپذیری 
آن کار را به اتمام می رساند.به گزارش 
ایرنا ، وی افزود: مطمئن هستم چون او 
راه اربعین را بــاز کرد و از حریم حرم 
حضرت زینب)س( دفاع کرد، به صورت 
ویژه مورد عنایت و دعای خاص آقا امام 
حسین)ع( قرار گرفته که مردم بیشماری 
مشتاقانه از سراســر کشور و جهان به 
مناسبت سومین ســالروز شهادتش به 
سوی کرمان آمدند تا ضمن ادای احترام 
به مقام واالی ایشان، در جوار مزارش او 

را زیارت کنند .

سردار تنگسیری :

 عهد بستیم تا آخرین نفس ، سرباز والیت بمانیم
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 اعتماد- اکنون این پرسش مطرح است که این دولت چرا و با چه منطقی کار دولت قبل را 
در ارز ۴200 محکوم می کرد؟ با چه منطقی آن کار شکست خورده را ادامه می دهد؟اقتصاد 
سرکوب بردار نیست، جز این که هزینه های فراوانی را بر جامعه بار می کنید و افراد بسیاری از 
این رانت بهره مند می شوند و اتالف منابع نیز در حداکثر خودش خواهد بود، سپس دو سال 
یا سه سال بعد با یک شوک بزرگ اقتصادی دوباره مجبورید یک تورم شدید و یک اعصاب 

خردکنی سنگین را به جامعه تحمیل کنید .
 شرق -رفتار های اخیر تلویزیون باعث به وجود آمدن کدورت های جدیدی شده است.این 
بخش از کدورت ها مربوط به اظهارنظرهای مجریان یا کارشناسانی است که در برنامه های 
مختلف حاضر می شوند و با چهره های محبوب مردمی شوخی های نابه جایی می کنند که 
هــواداراِن آن ها را آزار می دهد.در تازه ترین اتفاق رخ داده، آن هم در فاصله زمانی بســیار 
اندک، یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس و علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، هدف قرار 

گرفته اند .
 انعکاس

رویداد24 نوشــت: یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش خبر داد که از سال 1۴0۳ چند 
زبان از جمله زبان چینی و آلمانی به عنوان درس اختیاری به برنامه های آموزشی مدارس 

کشورمان اضافه می شوند .
 دیده بان ایران مدعی شــد: برنا،نهاد رسانه ای وابسته به وزارت ورزش و جوانان مدعی 
شد پس از پایان دوره هشت ساله فرماندهی سردار حسین اشتری در فراجا، احتماالً سردار 
احمدرضا رادان به عنوان فرمانده جدید انتظامی کشور منصوب می شود.سردار رادان هم اکنون 
رئیس مرکز مطالعات راهبردی فرماندهی انتظامی کشور است.وی در اواخر دهه 80 و اوایل 

دهه ۹0 جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور بود .
 چندثانیه  مدعی شد :علی دایی در توئیتر خود نوشت :جایگاهی را که بین مردم دارم ،با 
هیچ چیزی در زندگی ام عوض نمی کنم.در کنار مردم بودن یک حس و حال دیگری به آدم 
می دهد. کار کوچکی که در جامعه انجام می دهم، شادی اش تا ماه ها با من می ماند.ممنوع 
الکار هم باشم افتخار می کنم به خاطر حرف حقی که زدم ممنوع الکار هستم. من آویزان این 

فوتبال نیستم و هیچ موقع هم نبودم .
 اعتمادآنالین نوشت :مخبر ، معاون اول رئیسی مقابل دوربین زیر قول رئیس جمهور زد و 
گفت: مگر دولت اصاًل مسکن می سازد؟ او در مصاحبه خود با صداوسیما گفت: مسکن را باید 
مردم بسازند نه دولت. رئیسی وعده داده بود سالی یک میلیون مسکن برای مردم می سازیم .

حسینی  : ریاض برای ازسرگیری مذاکرات اعالم آمادگی کرد
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهورکه برای مراسم تحلیف رئیس جمهور برزیل به 
آن کشور سفر کرده بود، در حاشیه آن مراسم، دیداری با وزیر امور خارجه عربستان داشت 
که در باره ازسرگیری مذاکرات بین دو کشور بحث و تبادل نظر شده است . حسینی در حاشیه 
جلسه هیئت دولت گفت:در حاشیه این مراسم با بن فرحان وزیر خارجه عربستان به صورت 
مفصل صحبت شد و تنها به یکی دو مورد و احوال پرسی بسنده نشد، ایشان نیز با حوصله 
صحبت ها را شنیدند و نظرات خودشان را بیان کردند.موضوع اصلی این بود که گفت وگوهای 
بین ایران و عربستان که با وساطت عراق آغاز شده است، چه سرانجامی پیدا خواهد کرد که 
آن ها آمادگی خود را برای ازسرگیری مذاکرات اعالم کردند.وی افزود: وزیر خارجه عربستان 
استقبال کرد تا جلسات متعددی برای بررسی موارد اختالفی و نگرانی ها برگزار شود و در 
نهایت به یک جمع بندی برسیم. معاون رئیسی تأکید کرد: وزارت امور خارجه موضوع را دنبال 

می کند و اقداماتی را انجام داده است . / تسنیم

چرا سرمایه سوزی می کنیم؟! 
 اگر مســتند عابدان کهنز را دیده بودند می دانستند او خودش ورزشکار است؛ اهل 
زورخانه و تشک کشتی است.اگر این بریده فیلم منتشر شده از مهمان برنامه جهان 
آرا و حرف اشــتباهی کــه در باره علی دایی زد، به جای مدیوم شــات، در النگ 
شــات بود حتما مواجهه ها فرق می کرد چنان که اگر می دانستند او فرمانده جانباز 
مدافع حرم اســت، مواجهه ها فرق می کرد.حتما رضا کیانیان آن یادداشت را نمی 
نوشــت یا حتما با مالطفت بهتری می نوشت.این ها البته توجیه کننده اشتباه بیانی 
 آن رزمنده مجاهد نیســت که همه ما مدیون او هستیم ؛ او نباید در این باره حرف 
می زد و نباید این گونه حرف می زد اما به نظرم پیش از اشتباهی که او مرتکب شده 
اســت، مدیریت رسانه خطا کرده؛ مدیریتی که او را در میزانسنی اشتباه قرار داده و 
سوال نادرست یا مسیر بحث غلطی را طراحی کرده و این چاله را جلوی پای او قرار 
داده است! شک ندارم همین پهلوانی که امروز نمی تواند روی پا بایستد، روزگاری 
بــه خاطر گل های علی دایی به کره جنوبی و پاس گلــش به خداداد در آن بازی 
تاریخی که پرچم ایران را برافراشته کرده، به هوا پریده است اما حاال اتفاقی در جامعه 
افتاده، خطاهایی صورت گرفته در این وانفسا وعلی دایی هم مستثنا نبوده و شاید او 
هم خطایی کرده که در این بین وظیفه مدیریت رسانه باید ترمیم کننده شکاف های 
آن باشد نه تعمیق دهنده، همان طور که جانفدای ملت ایران این گونه بود و در این 
مدت مدام از او و مشی و مرامش سخن رفته است.نگاه سیاست زده پشت برنامه این 
 جانباز را در مسیر غلطی سوق می دهد که شکاف ها را عمیق تر کند؛ غافل از این که 
نمی دانند دارند چه بالیی بر سر سرمایه اجتماعی جمهوری اسالمی می آورند. هنر 
حاج قاسم این بود که برای حفظ تمامیت ایران، تمام تالشش بر حفظ وحدت ملت 
ایران بود و تا آن جا که می شد جلوی شکاف و دو قطبی های غلط را می گرفت؛ از 
خطاها چشم پوشی می کرد تا کلیت حفظ شود و این گونه او برای نام »مدافع حرم« 
یک مفهوم با ارزش ساخت، این گونه او با دفاع از حرم سرمایه اجتماعی جمهوری 
اســالمی را تقویت کرد و حاال تفکر سیاست زده یکی از همان سرمایه ها را ابزار 

شکاف می کند؛ ابزاری که اصل سرمایه او را هم می سوزاند ./خراسان
تأکید رئیس قوه قضاییه بر توسعه هوشمندسازی رویه ها و فرایندهای قضایی

رئیس دســتگاه قضا با اشاره به اهمیت خدمت به مردم در هر ِسمت و مسئولیتی 
اظهار کرد: هر فرد و مســئولی در هر جایگاه و ِســمتی کــه دارد، باید به ارزش 
کار خود واقف باشــد و همین واقف بودن است که سبب می شود انگیزه و قدرت 
ابتکار و خالقیت آن فرد یا مســئول مضاعف شود.رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
پیشرفت هایی که در حوزه به کارگیری فناوری های نوین در دستگاه قضایی طی 
سال های اخیر صورت گرفته است گفت: مسئوالن و مدیران مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی فرایند ها و رویه های قضایی باید 
به طور مســتمر در حال حرکت روبه جلو باشــند و از هرگونه متوقف شدن در 

دستاورد های فعلی اجتناب کنند ./ میزان
تازه های مطبوعات

ایران -  برخی از گروه های اپوزیسیون  تالش داشته اند نایاک را به عنوان البی ایران 
معرفی کنند...ارتباطات باال با صهیونیست ها، سکوت نایاک در برابر ترور دانشمندان 
ایرانی، انعکاس و حمایت از ســناریوی ضدایرانی حقوق بشری و ضریب دهی به 
چهره های ضدایرانی مانند شیرین عبادی و احمد شهید و حتی حساسیت نهادهای 
 نظارتی به نایاک و دســتگیری جاسوســان و مرتبطان با ایــن البی ضدایرانی 

نشان دهنده میزان فاصله ایران و این البی بدسابقه است .

رئیس پلیس راه کشور :
۱۰ هزار نفر امسال

 در تصادفات جاده ای جان باخته اند
  گروه خبر // رئیس پلیس راه کشــور از افزایش 15 
درصدی تلفات به سبب تصادف خودروها در جاده ها در 
8 ماه امســال خبر داد و گفت: در 8 ماه امسال 10 هزار 
و 2۴5 نفر به ســبب تصادف در جاده ها کشته شده اند. 
سردار حســن مؤمنی در جلسه شورای راهبری کاهش 
تصادفات استان بوشهر با اســتناد به بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی مبنی بر توجه به کاهش تصادفات و نقش 
دســتگاه ها از نظر کمی و کیفی اظهار داشت: ۳۳ دستگاه 
اجرایی در تصادفات ارتباط مهمی دارند که 8 دســتگاه 
دارای نقش مستقیم هستند.وی با بیان اینکه در عید نوروز 
گذشته تصادفات جاده ای و تلفات نسبت به سال ماقبل 
آن کاهش یافت گفت: با مهار تــردد در جاده ها در ایام 
تعطیالت نوروز امسال تصادفات کاهش، ولی پس از آن 
افزایش یافت.رئیس پلیس راه کشور از افزایش 15 درصد 
تلفات تصادفات جاده ای در کشور در 8 ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و بیان کرد: در 8 ماه 
امسال 10 هزار و 2۴5 نفر به سبب تصادفات در جاده ها 
جان خود را از دســت داده اند که نسبت به سال قبل 15 
درصد افزایش یافته است.سردار مؤمنی تعداد فوتی ها به 
سبب تصادفات در 8 ماه سال قبل را 8 هزار و 8۹۹ نفر 
اعالم کرد و گفت: تعداد فوتی ها در تصادفات جاده ای در 
8 ماه امســال نسبت به مدت مشابه سال قبل یک هزار و 
۳۴۶ نفر افزایش یافته است.وی تعداد فوتی های تصادفات 
در جاده ها در کشــور ســاالنه را 1۷ هزار نفر دانست و 
تصریح کرد: در کنار کشته شــدن 1۷ هزار نفر به سبب 
تصادفات خودرویــی در جاده ها بیش از ۳00 هزار نفر 
مصدوم می شــوند.رئیس پلیس راه کشور فرهنگسازی 
در کاهش تصادفات را مهم دانســت و بیــان کرد: باید 
آموزش های الزم در کاهــش تصادفات در عرصه های 
گوناگون ارائه شود.سردار مؤمنی بیان کرد: آمارها نشان 
می دهد از ســال 1۳۹5 تا سال 1۴00 بیش از 2 میلیون 
نفر در کشور به سبب تصادف خودرو آسیب دیده اند.وی 
با بیان اینکه ۳۹ درصد فوتی تصادفات جاده ای روستاییان 
هستند خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد ۷ درصد 
تولید ناخالص ملی صرف خسارت تصادفات خودروها 
می شود.وی تعداد فوتی های ساالنه در سال های 8۴ و 85 
را بیش از 28 هزار نفر دانست و تصریح کرد: اکنون تعداد 
فوتی های تصادف جاده ای بیش از 10 هزار کاهش یافته 
و به 1۷ هزار نفر رســیده است.به گزارش قدس آنالین ، 
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه جان باختگان به 
سبب تصادفات در جاده های استان بوشهر در 8 ماه امسال 
20 درصد نســبت به سال قبل افزایش یافته است خاطر 
نشــان کرد: باید راهکارهای الزم در کاهش تصادفات و 

فوتی ها ارائه شود تا شاهد این حوادث ناگوار نباشیم .

گروه خبر // معاون قضایی دادستان کل کشور 
گفت: در پارکینگ های هرمزگان خودروی توقیفی 
مربوط به پرونده های قبل از سال ۱۳۹۹ نداریم .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ معاون قضایی دادستان 
کل کشــور به همراه دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان هرمزگان از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی 
 ستاد مبارزه با مواد مخدر در بندرعباس بازدید کرد. 
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در حاشیه 
این بازدید اظهار داشت: امروز از پارکینگ وسایل نقلیه 
توقیفی ستاد مبارزه با مواد مخدر بازدید کردیم و از 
 نزدیک و با مشاهدات میدانی که داشتیم خوشبختانه 
پرونــده ای قبل از ســال 1۳۹۹ نداشــتیم و همه 
خودروهای مربوط به پیش از این تاریخ تعیین تکلیف 
شده اند. وی تصریح کرد: در راستای اجرای ماده 215 
قانون مجازات اسالمی مقرر شد، پرونده هایی که در 
این خصوص وجود دارد، به سرعت در مراجع قضایی 
پیگیری شوند و در کوتاهترین فاصله زمانی ممکن 
تعیین تکلیف گردند. جمادی اضافه کرد: در خصوص 
سایر موارد مربوط به این موضوع و در مواردی که از 
سه ماه تا شش ماه از توقیف آنها گذشته است نیز به 

خاطر جلوگیری از تضییع و خراب شــدن این قبیل 
وســایل نقلیه و در اجرای مواد قانونی مقرر شــد با 
برگزاری مزایده نسبت به فروش آنها اقدام شود و وجه 
حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در حساب مشخصی 
نگهداری گردد. معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید 
کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در استان هرمزگان 
به ویژه با پیگیری های جدی رئیس کل دادگســتری 
و دادســتان مرکز استان در این حوزه صورت گرفته 
 و شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان 

تالش های خوبی را انجام داده است. این مقام قضایی 
در ادامه افزود: در آینده با مزایده ای که صورت خواهد 
گرفت ما مشــکلی در این جهت در استان نخواهیم 
داشــت و انشــاهلل در مزایده مذکور، سایر موارد هم 
 تعیین تکلیف خواهند شد تا بتوانیم در آینده این  موارد 
 را به روز داشــته باشــیم. وی همچنین تأکید کرد: 
داســتان های عمومی و انقالب سراسر کشور هم در 
این راستا در تالش هستند که نسبت به ضربه زدن 
به بنیان های مالی قاچاقچیان اقدام شود که در همین 

رابطه اقدامات  بســیار خوبی در استان هرمزگان 
 صورت گرفته اســت. وی بیان داشت: در بازدیدی 
که در شهرســتان میناب داشــتیم مشاهده نمودیم 
که پرونده های مواد مخــدر به صورت ویژه مورد 
رسیدگی قرار می گیرد و بازپرسانی که در این راستا 
رسیدگی می کند خوشبختانه از تجربه و تخصص الزم 
برخوردار هستند. معاون قضایی دادستان کل کشور 
اذعان کرد: در حال حاضر  510 دستگاه خودروی 
توقیفی در پارکینگ های استان هرمزگان نگهداری 
می شود و هر لحظه ممکن است به این تعداد افزوده 
شــود که بر این اساس مقرر شد: این خودروها نیز 
به لحاظ جلوگیری از تضییــع اموال در آینده و در 
کوتاهترین فاصله زمانی از طریق مزایده به فروش  
برســند. علی جمادی گفت: در همین راستا، حدود 
 18۴ دســتگاه خودروی مصادره ای تعیین تکلیف 
 شده اند.وی در پایان از اعضای شورای هماهنگی

 مبارزه با مواد مخدر استان و همچنین دبیرخانه شورا 
به خاطر نظم موجود در پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی 
و مصادره و نظارت مستمر و منظم در این خصوص 

تشکر کرد .

معاون قضایی دادستان کل کشور : 

در پارکینگ های هرمزگان خودروی توقیفی مربوط به قبل از سال 99 نداریم

   
سرمقاله

   بدلیل فعالیت بنگاه های اقتصادی در هرمزگان، این اســتان به قطب 
تجارت واقتصاد ایران شــهرت دارد واز آن طرف همین استان بر اساس 
آمارهای رســمی از جمله مرکز پژوهش های مجلس، صدر نشین فقر 
وفالکت، بیکاری و... در کشــور است که نشان می دهد فعالیت صنایع 
و بنگاه های اقتصادی اثرمثبتی بر رفع محرومیت در اســتان نداشــته 
 اســت. از یک طرف بیشتر صنایع از گذشــته تاکنون تالش داشته اند
  مالیات مســتقیم و مالیات بــر ارزش افزوده شــان را برخالف قانون 
مالیات های مســتقیم در هرمزگان پرداخت نکنند و از طرفی دیگر در 
 انجام مسئولیت های اجتماعی شان کوتاهی کرده اند واز طرفی دیگر این 
 بنگاه های اقتصادی حتی نیروهای مورد نیازشان را از خارج از استان تامین 
کرده اند مواد غذایی و... مورد نیازشان را از سایر استان ها تامین می کنند 
که اگر به این موضوعات بخوبی در استان توجه واجرا شده بود، درحال 
حاضر از فقر وفالکت و محرومیت در اســتان خبری نبود ودر جایگاه 
نخست کشوری قرار نداشتیم و جوانان استان در این صنایع شاغل بودند 
و بخشــی از جمعیت بیکار استان مجبور نبودند به سمت مشاغل کاذب 
و قاچاق و... بروند و بخشــی دیگر در فقر درآمدی زندگی ســختی را 
داشته باشــند. موضوع دیگر این است که فعالیت نیروهای غیربومی در 
این صنایع باعث شــده است که مسکن خود را از طریق ملکی یا رهن 
واجاره از داخل شــهر بندرعباس تامین کنند و برخی از صنایع امالک 
زیادی را به عنوان مهمانسرا خریداری یا اجاره کرده اند که این وضعیت 
باعث افزایش تقاضای ملک شده است و عدم اجرای هیچ طرح مسکنی 
در کشــور در هشت ساله دولت قبل موجب شده است که افزایش چند 
برابری قیمت ملک و رهن واجاره را به همراه داشته باشد و در بندرعباس 
بدلیل مهاجرپذیری و خرید و اجاره ملک توســط صنایع وشاغالن در 
این بنگاه های اقتصادی منجر به افزایش حباب قیمتی مســکن واجاره 
 شده و شــرایط را بر بومیان بسیار سخت کرده اســت و مردم استان با 
مشکل شــدید کمبود مســکن مواجهند وحتی در محالت حاشیه ای 
و ســکونتگاه های غیررسمی شهر که بیشــتر امالک قدیمی و فرسوده 
 هستند، هم قیمت ها بسیار افزایش یافته است و بسیاری از اقشار نه تنها 
نمی توانند خانه بخرند، حتی برای رهن واجاره با مشکل مواجهند و این 
وضعیت باعث افزایش اختالفات خانوادگی و تاخیر در ازدواج و... شده 
اســت. در این حوزه از یک طرف بهتر بود صنایع تا حدامکان نیروهای 
بومی جذب می کردند وبرای نیروهای غیربومی و شــاغالن در صنایع، 
مسکن می ساختند که شهرک علوی بهترین مکان برای ساخت مسکن 
برای شاغالن و کارگران صنایع بود تا فشاری بر مسکن شهر بندرعباس 
 وارد نمی شــد و مردم با مشــکل برای خرید خانــه و رهن واجاره و 
قیمت های نجومی مسکن مواجه نمی شدند. از طرفی دیگر هم متولیان 
مســکن استان بایستی برای رفع مشکل مسکن در بندرعباس به اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس شــتاب دهند تا این مشکالت 
مسکن بندرعباسی ها برطرف شود. در یک کالم بایستی تدابیری اتخاذ 
شود تا اینکه وجود صنایع و بنگاه های اقتصادی در استان و بخصوص 
شهر بندرعباس برای مردم استان مشکل گشا باشد و مشکالت شان را 
بیشتر نکند و ارمغان صنایع فقط دود و آلودگی و گرانی مسکن و ترافیک 

و... نباشد و اشتغالزایی برای بومیان نیز به ارمغان بیاورد .
  علی زارعی

رهاورد صنایع برای هرمزگانی ها چیست؟ 

 گروه خبر // سرپرست اداره کل شیالت هرمزگان با رئیس سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در جهت ارتقای 
تعامالت ، خدمات رســانی به بهره برداران و رفع موانع و مشکالت 

تولید و توسعه شیالتی استان دیدارکردند .
    به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر ساسان صادقی در این دیدار با بیان اینکه 
خوشبختانه با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و فعالیت های انجام شده 
امید داریم بتوانیم گام های خوبی را در زمینه شیالتی برداریم و شیالت استان 
را به جایگاه حقیقی و واقعی خود برسانیم. وی با اشاره به اهمیت تسهیل در 

سرمایه گذاری گفت: هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاه های اجرایی بدون 
شک گامی اساسی و موثر در تسهیل سرمایه گذاری خواهد بود. صادقی با 
بیان اینکه تمامی جوامع برای بهره مندی از تخصص و دانش کارشناسان علوم 
و فنون مختلف نیاز به سازماندهی و رویکردی نظام مند دارند گفت :تقویت 
ارتباط بین اداره کل شیالت هرمزگان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی هرمزگان،بهره برداران و سرمایه گذاران می تواند گامی مهم در 
سهولت بهره برداری باشد. حمید رضا نصیری ،رییس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی هرمزگان همچون دیگر نظام های موجود در کشــور نهادی 
صنفی- تخصصی است که رسالت سازماندهی دانش آموختگان کشاورزی و 
منابع طبیعی را به منظور استفاده حداکثری و صحیح از علوم و فنون مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی در فعالیتهای کشاورزی بر عهده دارد.حمید رضا 
نصیری در ادامه با بیان اینکه تعامل خوب و سازنده ای بین شیالت هرمزگان 
و نظام مهندســی استان بر قرار است تصریح کرد: خوشبختانه شاهد رشد 
چشمگیر فعالیت ها و دست آوردهای شیالتی بوده ایم که نقش مهمی در 

ارتقای جایگاه کشاورزی،شیالتی و منابع طبیعی استان خواهد داشت . 

 گــروه خبــر //  با حضور ســیدفخرالدین 
هاشمی مدیرکل نوســازی مدارس استان، 
احمد مــرادی نماینده مــردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی، سیدعبداهلل هاشمی 
رئیس مجمع خیرین مدرســه ساز استان، 
بازیارنسب مدیر آموزش و پرورش ناحیه 
یــک بندرعبــاس وجمعی از مســئولین و 
خیرین مدرســه ۹ کالسه شهید علی عبدلی 
زاده در منطقه سرخون واقع در شهرستان 

بندرعباس افتتاح شد . 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشــمی در این 
مراســم اظهار کرد: مدرسه ۹ کالسه شهید علی 
عبدلی زاده در مقطع ابتدایی با مشــارکت اداره 
کل نوسازی مدارس هرمزگان و شرکت نفت با 

اعتباری بالغ بر150میلیارد ریال احداث شــده 
است. وی با اشاره به اینکه این مدرسه ۹ کالسه با 
زیربنایی بالغ بر ۷۶0متر مربع احداث شده است، 
خاطرنشان ساخت: با بهره برداری از این مدرسه 
تعداد 225 دانش آموز از فضای آموزشی ایمن و 

استاندارد در منطقه سرخون بندرعباس برخوردار 
شدند. احمد مرادی نیز اظهار کرد: امروز با بهره 
برداری از این مدرســه یکی از آرزوهای دیرین 
فرزندان این  منطقه به تحقق پیوسته است که جای 
بسی قدردانی از نوسازی مدارس  و مجمع خیرین 
مدرسه ساز اســتان دارد . وی ادامه  داد: امروز 
بعد از ۴۳ ســال از انقالب نیاز مردم به دریافت 
خدمات بیش از گذشــته می باشد و مسئولین 

بایستی مشکالت مردم را مرتفع نمایند .

سرپرست شیالت هرمزگان عنوان کرد 

هماهنگی بین دستگاه های اجرایی گامی موثر در تسهیل سرمایه گذاری
 

طرح :  بیتا  هوشنگی

با حضور مسئولین انجام شد

بهره برداری از مدرسه ۹ کالسه شهید عبدلی زاده 



فرهنگ و هنر

       *  
 گــروه فرهنگــی // کارگــردان 
»بادیگارد« با یــادآوری دیدارهایی 
که با شهید سلیمانی داشته، از ادای 
ارادت خود به حاج قاسم در این فیلم 

سخن گفت .
   به گزارش ایســنا، ابراهیم حاتمی کیا 
در برنامه »ملک ســلیمان« با اشاره به 
اولین دیدارش با حاج قاســم سلیمانی 
برای نمایش فیلم »بادیگارد« بیان کرد: 
»در این فیلم می خواســتم ارادتم را به 
نوعی به ایشان نشان دهم. یعنی آشکارا 
عکس ایشان را برای خودمان گذاشتیم و 
گریمور ما کامال بر اساس آن روی چهره 
بازیگر اصلی )پرویز پرستویی( کار کرد. 
البته این طور نبود که این شخصیت فیلم 
همان حاج قاسم باشد و فقط می خواستم 
کمی به او نزدیک شــود. در دیداری هم 
که داشتیم )در دفتر شهید سیلمانی( فیلم 
را دید و پســندید و خیلی محبت کرد. 
بعد من هم ســوژه فیلم »به وقت شام« 
را مطرح کردم و می خواستم اجازه داده 

شود که تحقیق کنم. شکایت کردم که من 
می خواهم منطقــه را ببینم و در جریان 
فضا باشــم، اما راه نمی دادند و ســخت 
می گرفتند. هرچند علت آن را از جهت 
مســائل امنیتی و این که اسم و رسمی 

داشتیم و مشکالتی ممکن بود پیش آید، 
می فهمیدم، ولی دیگر التماس کردم و در 
آن اولین جلسه که ایشان را دیدم خیلی 
صریح اعتراض کردم.« او افزود: »ایشان 
با تحمــل گوش داد و گفتم به جای این 

که مرا تشویق کنید، من باید التماس کنم 
و به هر دری بزنم که چرا راه جلوی من 

باز نیست؟
   در نهایت اجــازه داد و حتی یکی از 
بزرگ ترین افرادی که داشتند و در منطقه 

هم خیلی موثر بود، کنار من گذاشت و او 
از مبنای شکل گیری اتفاقات در سوریه  
با تمام جزئیات برایم گفت. اتفاقی که در 
آن جا افتــاد و من بابتش تکان خوردم 
ایــن بود که ناگهان دیــدم بچه هایی که 
می شــناختم و جز در فیلم های روایت 
فتح دیگر ندیدم، آن جا هســتند. انگار 
زمان پس و پیش شــده بود و این برایم 
خیلی جالب بود که متوجه شــدم این ها 
تمام نشــده اند و راه هنوز ادامه دارد.« 
حاتمی کیا ادامــه داد: »من فیلم نامه )به 
وقت شــام( را برای حاج قاسم فرستادم 
و مشتاق بودم که بخواند و جواب دهد. 
مطمئن بودم که دلش شور می زند که این 
پســر می خواهد چه کار کند. وقتی هم 
فیلم آماده شــد، خیلی نگرانی داشتم که 
حاج قاسم باید این را ببیند، چون اگرچه 
فیلم درباره خودش نبود، اما به هرحال 
دربــاره نیروهــای او و مقاومت بود و 
این جا هم سینماســت که یک نوعی از 
تبلیغ است و باید به شکل خاص بگویم. 

البته خــودم را مجاز به گفتن هر چیزی 
نمی دانم، ولــی الحمدهلل وقتی فیلم تمام 
شد، چشم های اشک آلودشان را که دیدم 
و در راهرو دست مرا تا مسیری گرفتند، 

دیگر نفسم باز شد.« 
  این فیلم ساز توضیح داد: »حاج قاسم 
بیــش از انــدازه محبت داشــت. البته 
نمی گویم که »به وقت شــام« فیلم بدی 
است، ولی در مقابل آن چه این  عزیزان 
انجام می دادند، خیلی کوچک است. این 
هم اصاًل حمل بر شکسته نفسی نیست، 
چون تــا اندازه ای می توان یک ســری 
حرف ها را گفت و مطمئنم حاج قاســم 
از این مسائل خیلی داشت و با خودش 
برد. این ها همه در حالی است که سینما 
هم نمی خواســت وارد این بحث شود و 
دوســتان خیلی خوبی داشتم که توصیه 
می کردند اصال وارد این موضوع ها نشوم. 
االن هم دیگر می بینیم و بر همه آشکار 
اســت که داعش چه می کند و در شیراز 

چه کرد . «

 گروه فرهنگی // در روزهای اخیر، دو ویدئو از 
برنامه های زنده تلویزیون به شکل گسترده در 
شبکه های اجتماعی منتشر و پربازدید شده که 

واکنش های زیادی را برانگیخته است .
   اول ویدئویی از برنامه »جهان آرا« در شبکه افق که 
در آن، مهمان برنامه ذیل مفهوم »قهرمان ملی« درباره 
علی دایی فوتبالیست پیش کسوت ایرانی اظهارنظری 
را مطرح کرد و دوم ویدئویی از برنامه چهارشنبه صبح 
 »صبح بخیر ایران« در شبکه یک که در آن، مهمان برنامه 
در بحث درباره برگزاری کنکور سراســری، از قطع 
کامل اینترنت همزمان با برگزاری این آزمون خبر داد.

*  برداشت رضایت از سکوت
   فــارغ از موضوع سیاســی و اجتماعی بحث، آن 
چه در این دو اتفاق از نظر رســانه ای متفاوت بود، 
واکنش میزبانان دو برنامه بود. امیرحسین ثابتی مجری 
شــبکه افق که پیش از این نیز در فضای مجازی با 
اظهارنظرهایی، بعضی حواشــی سیاسی را به وجود 
آورده، پــس از صحبت مهمان »جهــان آرا« )که در 
ویدئوی وایرال شده وجود ندارد( هیچ واکنشی نداشت 
تا کسانی که دوشــنبه  شب گذشته پای تلویزیون یا 
بعدها در شبکه های اجتماعی، این بخش را می بینند، 
تصور کنند مجری صداوسیما با مهمان خود در این 

فقره موافق است.
*  صراحت درست یک مجری

   در مقابــل حمید خواجه نژاد مجری بخشــی از 

»صبح بخیر ایران« شبکه یک که گفت وگو با معاون 
سازمان سنجش آموزش کشــور را اجرا می کرد، به 
عنوان نماینده رسانه ملی که در نگاهی کالن تر نماینده 
افکار عمومی در گفت وگو با این مســئول دولتی به 
شمار می آید، چندین بار به صراحت، تصمیم به قطع 
کلی اینترنت در کشور همزمان با برگزاری کنکور را 
»غیرمنطقی« خواند. روشن است که در این موضوع، 

مخاطبی که این بار پای تلویزیون نشسته بود یا بعدها 
در تلفن همراه خود بریده ویدئوی آن را می دید، خود 
را در قاب رسانه ملی دارای نماینده می دید؛ نماینده ای 
که اگرچه ممکن اســت نتواند مستقیم روی تصمیم 
مسئوالن سازمان سنجش تأثیر بگذارد، اما دست کم 
این حس را به مخاطب می دهد که رسانه »ملی« در 
این موضوع واقعا ملی عمل کرده و انتقاد مردم را به 

یک تصمیم دولتی، به گوش مسئول مربوط رسانده 
است. از آن جا که وزارت ارتباطات به شکل رسمی، 
احتمال قطع کامل اینترنت را در ســاعات برگزاری 
کنکور رد کرد، حتی شاید بتوان بخشی از اعتبار این 
تصمیم را به ورود به موقع مجری »صبح بخیر ایران« 
و مخالفت او مربوط دانست؛ اگرچه این اعتبار چندان 

قابل راستی آزمایی نیست.

*  راهکار چیست؟
  در ســال های اخیر، به کرات شــاهد وایرال شدن 
بخش های حاشیه ساز صحبت های مهمانان تلویزیون 
در برنامه های مختلف آن بوده ایم که بخش بزرگی از 
آن ها را صحبت های سیاسی در برنامه های سیاسی 
تشکیل می دهد. ماجرایی که یک بار در دوره معاونت 
ســیمای مرتضی میرباقری، باعث شد تا شماری از 
برنامه های گفت وگومحور تلویزیون از حالت زنده، 
خارج و به شکل تولیدی، پخش شوند. به نظر می رسد 
راه حل در رعایت اصول رسانه ای میزبانی و اجرای 
برنامه هاست؛ جایی که مخاطب از مجری تلویزیون 
انتظار دارد نماینده او باشد و راجع به سخنان مهمان، 
موضعی انتقادی داشته باشد. چه یک سلبریتی، چه 
یک مسئول دولتی و چه حتی یک فعال اجتماعی، به 
طورمنطقی نباید مصون از انتقاد نماینده افکار عمومی 
باشد و نباید امکان آن را داشته باشد که هر سخنی را 
با کم دقتی بر زبان براند. مجریان تلویزیون همان طور 
کــه به انحای مختلف -مثل قطع ســخنان مهمان یا 
پرسیدن سؤال- از سخنانی که ممکن است به تعطیلی 
برنامه شان بینجامد، جلوگیری می کنند، طبعًا وظیفه 
دارند در برابر سخنانی حاشیه ساز نیز که ممکن است 
مخاطب تلویزیون را عصبانی کند، واکنش مناســب 
نشــان دهند تا در نهایت، رســانه و مخاطب، برنده 
دیدگاه های مختلف مطرح شده در تلویزیون باشند، نه 

فقط مهمان برنامه./ خراسان

  
ن سند مالکیت آگهی فقدا

نظر به اینکه اورهان رئیسی به استناد دو فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک 11854 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 641240 سری ج /99 به نامش صادرگردیده است و برابر سند رهنی 31188 
مورخ 1400/07/10 دفترخانه 63 بندرعباس و سند رهنی19368 مورخ 1399/05/27 دفترخانه 970 تهران در رهن بانک مسکن قرار دارد و نامبرده تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود 
اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید 
بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام 

خواهد شد . 1401/360 م/الف - تاریخ انتشار : 1401/10/17
محمد اسالمی موحد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو بندرعباس

 برگ سبز ، وکالت نامه و  سند وکارت تراکتور 
فرگوسن دو دیفرانسیل مدل 1396 به شماره 
موتور MTHA2W1132E و شماره شاسی 
N3HKTAD2CHE00050 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبارساقط می باشد    

   سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو کامیون کشنده 
تیپ اسکانیا  پالک 47379 شخصی قشم 

مالکیت : احمد دریانورد درگهانی شماره شاسی 04365223 
شماره موتور 4113618 مدل 1996 رنگ سفید مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودیمفقودی نوبت اول

» آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي - شماره مناقصه 2001091616000009 «

شهرداري قشم در نظر دارد اجرای پروژه احداث سالن ورزشی محله چاه تنگو شهر قشم به شرح مشخصات فنی 
پيوست اسناد مناقصه و از محل اعتبارات داخلی شهرداری را به پيمانكار واجد الشرایط واگذار نماید . لذا بدینوسيله از 
پيمانكاراني که حداقل داراي رتبه 5 ابنيه و دارای صالحيت مي باشند دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
از روز شنبه مورخ 401/10/17 لغایت شنبه مورخ 1401/10/24 از طریق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد 

ایران( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند . )دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(
موضوع مناقصه : احداث سالن ورزشی محله چاه تنگو شهر قشم طبق نقشه ، مشخصات فنی و شرح عمليات پيوست اسناد مناقصه 

سایر شرایط مناقصه :
 - برآورد اوليه پروژه موضوع مناقصه مبلغ 50/287/295/798 ریال براساس فهرست بهای پایه سال 1401 ابنيه می باشد . - مبلغ 
سپرده شرکت در مناقصه 2/520/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانكی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا بصورت واریز نقدی 

به حساب سپرده شهرداری به شماره 722011115250301 نزد بانک مهر ایران مي باشد . 
- آخرین مهلت ارائه پيشنهاد )بارگذاری در سامانه ستاد( ساعت 19 روز  سه شنبه مورخ 1401/11/04 مي باشد . )اصل پاکت الف تحویل 

بصورت فيزیكی( - جلسه کميسيون افتتاح پاکات مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 در شهرداری قشم برگزار خواهد شد . 
- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتيب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پيشنهادات مختار است .
  - به پيشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص و پيشنهاداتی که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر 

داده نخواهد شد . - هزینه نشر آگهی مناقصه و تجدید مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد . 
- سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

شهـــرداري قشـــم 

  

گروه فرهنگی // 3 اثر از تولیدات تصویری حوزه هنری استان 
هرمزگان در جمع نامزدهای سیزدهمین دوره جشنواره مردمی 

فیلم عمار قرار گرفت . 
  به گزارش خبرنگار دریا ، دبیرخانه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار نامزدهای بخشهای مختلف این جشنواره را اعالم کرد که در بخش 
مسابقه مستند، فیلم مستند »گلزار « به کارگردانی غفور شهبازی و در 
بخش ویژه آرمان روح اهلل ، مستند »برای بیرق « به کارگردانی محمود 
شهبازی ، از تولیدات حوزه هنری استان هرمزگان در جمع نامزدهای 
این دوره از جشنواره قرار گرفتند.همچنین انیمیشن »هرمزگان نگهبان 

بیدار ایران« به کارگردانی محمد علی غالمی نیز به بخش مســابقه این 
جشنواره راه یافت .

   افتتاحیه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، 1۴ دی ماه در شیراز، 
حرم مطهر حضرت احمد بن موســی)ع( شــاهچراغ برگزار  شد. آثار 
جشــنواره نیز از 15 تا 21 دی ماه در سینمافلسطین تهران به نمایش 
 درمی آینــد. همچینین همانند دوره پیشــین، عالقمنــدان می توانند با 
 مراجعه به ســایت عماریار AmmArYAr.ir به صورت مجازی 
 به تماشای آثار این دوره جشنواره بنشینند. آیین اختتامیه جشنواره عمار نیز
 22 دی ماه با تقدیر از برگزیدگان بخش های مسابقه برگزار می شود .

3 اثر از هرمزگان در جمع نامزدهای جشنواره مردمی فیلم عمار

ناگفته های حاتمی کیا
 از نقش حاج  قاسم 

در » بادیگارد « 
و » به وقت شام «
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اطالعیه سازمان حج و زیارت
 درباره دالیل 2 نرخی بودن هزینه حج ۱4۰2 

  گروه فرهنگی // ســازمان حج و زیارت به منظور اطالع رسانی دقیق و 
آگاهی بخشی مردم، در اطالعیه ای علت 2 نرخی شدن هزینه حج تمتع سال 
1۴02 را بیــان کرد. با توجه به برخی ابهامات پس از اعالم 2 نرخی شــدن 
هزینه حج تمتع آینده، ســازمان حج و زیارت در اطالعیه اقدام به روشنگری 
در این باره کرد که متن اطالعیه به شــرح ذیل اســت:از آنجا که بخش اعظم 
هزینه های اعزام حجاج عزیز به صورت ارزی است، هزینه تمام شده حج در 
ســال 1۳۹۹ بر اساس نرخ ارز همان سال محاسبه شده و ارز مورد نیاز اعزام 
این عزیزان بر مبنای نرخ هر دالر برابر حدود ۹0هزار ریال از بانک مرکزی بر 
اساس مصوبه هیئت محترم دولت در سال 1۳۹8تامین اعتبار شد. با توجه به 
شیوع بیماری کرونا و تصمیم کشور عربستان مبنی بر عدم امکان اعزام حجاج 
به آن کشور بالطبع اعزام حجاج کشورمان ممکن نشد. این در حالی بود که کلیه 
هزینه های مورد نیاز محاسبه و از حجاج اعزامی آن سال دریافت گردیده بود. 
پس از تصمیم دولت عربستان و عدم شرایط مناسب برای اعزام حجاج، جلسات 
کارشناسی متعددی در سطح سازمان حج و زیارت و همچنین با دستگاه های 
ذیربط برگزار و در نهایت تصمیم گرفته شد ارز تامین شده برای حجاج ثبت 
نامی سال 1۳۹۹ نزد بانک مرکزی به امانت باقی مانده و در زمان اعزام ایشان 
مبالغ هزینه ای ارزی ایشان از این منبع تأمین شود.حدود ۴0 درصد از حجاج 
ثبت نام شده در سال 1۳۹۹ در حج سال 1۴01 اعزام شدند و علت اینکه کلیه 
آنها نتوانستند اعزام شوند محدودیت اعمال شده از سوی دولت عربستان برای 
کلیه کشورها بود که سهمیه اختصاصی را کاهش داده بودند .حج سال 1۴02 نیز 
در پرتو الطاف الهی، طبق اعالم مقامات کشور عربستان به احتمال قوی سهمیه 
تخصیصی به کشورها به صورت کامل خواهد بود؛ لذا بخشی از حجاج اعزامی 
کشورمان، زائران ثبت نامی سال 1۳۹۹ خواهند بود که ارز مورد نیاز ایشان در 
همان سال خریداری شده و هزینه نیز از ایشان دریافت شده و برای بخش دیگر 
زائران می بایست هزینه های ارزی برابر نرخ ارز تصویب شده سال جاری که بر 
اساس مصوبه هیئت محترم دولت محاسبه و اعالم خواهد شد، تأمین کنند؛ این 
موضوع موجب متفاوت بودن هزینه های اعزام حجاج در سال 1۴02 خواهد 
شد.به گزارش فارس، در روزهای اخیر که موضوع هزینه حج تمتع و 2 نرخی 
بودن آن مطرح شد، برخی از رسانه ها و حتی مسؤوالن موضوعاتی خالف واقع 
بیان کردند. اما همان طوری که در اطالعیه سازمان حج و زیارت به آن اشاره 
شده است، دلیل اصلی 2 نرخی شدن هزینه حج، پرداخت هزینه این سفر معنوی 
در سال ۹۹ توسط برخی از زائران و همچنین تثبیت آن در بانک مرکزی است. 
در سال ۹۹ که ثبت نام حج تمتع انجام شد، به دلیل کرونا بسیاری از سپرده گذاران 
متقاضی اعزام نبودند و حتی بسیاری از ثبت نام انصراف دادند. بر همین اساس 
ثبت نام حج تمتع برای افرادی که فیش حج تا آبان سال 8۶ داشتند هم انجام 
شــد. با این وجود، باز هم ظرفیت کاروان ها تکمیل نشد. در هر صورت دلیل 
اصلی تفاوت هزینه حج، پرداخت هزینه سفر توسط متقاضیان حج در سال ۹۹ 
است که این سفر به دلیل شیوع کرونا از سوی عربستان لغو شد و در آن سال 
سعودی ها فقط 10 هزار زائر ساکن عربستان را برای حج تمتع پذیرش کردند .

خبر



گزارش

همایش سرمایه گذاری شهر صنعتی شیشه در بندرعباس برگزار شد 
طی دوسال آینده شهرصنعتی شیشه، پارک شوینده ها ،شهر فوالد و لجستیک تحول بزرگی در حوزه پیشرفت و اشتغال ایجاد خواهند کرد

گروه گزارش // با حضور مهدی دوســتی اســتاندار 
هرمزگان ، رسولیان معاون وزیر صمت، رئیس سازمان 
صمت هرمزگان ،معاونان این سازمان، سرمایه گذاران و 
خبرنگاران همایش سرمایه گذاری صنعتی شهر شیشه 

در بندرعباس برگزار شد . 

   رئیس سازمان صمت هرمزگان در این همایش با بیان 
اینکه شهر صنعتی شیشه هرمزگان در زمینی به مساحت 
تقریبی یک هزار هکتار در شرق بندر خمیر و شمال غرب 
شهر بندرعباس احداث خواهد شد، گفت : عمده مواد اولیه 
مورد نیاز تولید شیشه، سنگ های آهک، نمک و همچنین 
پساب آب شیرین کن ها است.خلیل قاسمی با اشاره به اینکه 
ذخایر سنگ نمک استان، هم اکنون بالغ بر ۴۴ میلیون تُن 
 است، خاطر نشان کرد : پساب آب شیرین کن ها به عنوان 
منابع ارزشمند، می تواند در زمینه تامین مواد اولیه مورد 
نیاز پروژه ها اثرگذار باشــد که البتــه نیازمند مطالعات 
تکمیلی است.قاسمی ، از دالیل احداث شهر صنعتی شیشه 
 در هرمــزگان به وجود ذخایر مــواد اولیه )آهک، نمک 
 و ...( در هرمــزگان و نواحــی مجــاور، مجــاورت با 
خلیج فارس و دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به بنادر 
برای صادرات محصوالت، فراهم بودن خطوط حمل و نقل 
جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی در استان ، نزدیکی به دریا 
 به منظور تامین آب، نزدیکی به واحد های آب شیرین کن 
برای تامین آب و اســتفاده از پســاب آن ها، نزدیکی به 
پاالیشــگاه های نفت، گاز و خطوط لوله گاز و همچنین 
 نزدیکــی بــه نیروگاه های برق اشــاره کــرد . وی ، از 
 طرح های قابل اجرا در شهر صنعتی شیشه تولید شیشه فلوت، 
آینه های شیشه ای، شیشه خودرو، شیشه رفلکس، شیشه 
ضد گلوله، شیشه ســکوریت )نشکن(، شیشه دوجداره، 
شیشه تزیینی و دکوراتیو، بلورجات و ظروف شیشه، کربنات 
سدیم و صابون و شوینده ها از جمله طرح های قابل اجرا 
در شهر صنعتی شیشــه هرمزگان نام برد.رئیس سازمان 
صمت هرمزگان ، اضافه کرد : شیشــه های گرم شونده 
الکترونیکی، شیشــه های ضد امواج، الکترومغناطیسی، 
شیشه های هوشمند ، سلول های خورشیدی، فیبرهای 
 نوری، الیاف شیشــه )فایبرگالس( و ترانزیســتورها و 
ریز پردازنده ها از جمله صنایع پیشــرفته هایتک قابل 
اجرا در شــهر صنعتی شیشه است.این مسئول در ادامه از 
پرداخت تسهیالت از ردیف اعتباری رونق تولید، پرداخت 
تسهیالت از ردیف بند الف، تبصره 18 قانون بودجه سال 

1۴01 و مشوق های مفاد بند الف ماده ۳۹ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص عدم دریافت 
مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب 1۳8۷ برای ورود ماشین آالت و تجهیزات خط 
تولید توســط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، 
به عنوان به مشوق های سرمایه گذاری در استان هرمزگان 
یاد کرد. قاسمی، همچنین به مشوق های سرمایه گذاری در 
شهرک ها و نواحی صنعتی هرمزگان ؛ کاهش بخش نقدی 

و افزایش تعداد اقســاط و یا تخفیف حق بهره برداری از 
تاسیسات و امکانات زیربنایی برای ایثارگران، شرکت های 
دانش بنیان و شتاب دهنده فناوری، شرکت های تعاونی 
نخبگان، مخترعان و ســرمایه گذاران خارجی، پرداخت 
حق بهره برداری از تاسیســات و امکانات زیر بنایی به 
صورت نقد و اقساط ، امکان بخشودگی بخشی از اقساط 
سررسید نشــده حق بهره برداری واحد هایی که زودتر 
 از موعد به بهره برداری می رســند و عدم نیاز به دریافت 
مجوز های جداگانــه از ادارات مختلف را از جمله این 
مشوق ها برشمرد.رئیس ســازمان صمت هرمزگان در 
ادامه به صدور رایگان و در اسرع وقت مجوزهای احداث 
ساختمان و پایان کار توسط شرکت شهرک های صنعتی، 
مستثنی بودن همه شــهرک ها و نواحی صنعتی از قانون 
شهرداری ها، واگذاری اداری شهرک ها و نواحی صنعتی 
به صاحبان صنایع مســتقر در آن ها، امکان بهره برداری 
از خدمات جانبی و ضروری از قبیل مرکز آتش نشانی، 
 شعب بانک، دفاتر بیمه، رستوران، مسجد و غیره ، کاهش 
هزینه های ســرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات 
مشترک و سازماندهی شده در شهرک ها و نواحی صنعتی 
مانند شبکه های آب و تلفن، گاز، معابر آسفالت، فضای سبز 
گسترده، تصفیه خانه فاضالب و غیره و همچنین معافیت 
مالیاتی در مناطق برخوردار به مدت ۷ ســال و در دیگر 
مناطق به مدت 1۳ سال و به میزان 100 درصد را از دیگر 
مشوق های سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان 
هرمزگان اشــاره کرد.وی عنوان کرد:صدور ضمانت نامه 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تا سقف 
50 میلیارد ریال، امکان خرید اجــاره واحد کارگاهی، 
حمایت حداکثری به منظــور آموزش واحدهای صنعتی 
در حوزه های مختلف مدیریتــی، مهارتی، کارآفرینی و 
کارشناســی، برگزاری تورهای صنعتی بــرای بازدید و 
تعامل صنایع کشور با حمایت شرکت شهرک های صنعتی 
استان، حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکترا، حمایت و مشارکت در برگزاری 
فستیوال ها و رویدادهای استارتاپی، شناسایی و احساس 

نیازهای فناورانه رشته صنعت و خوشه های صنعتی برای 
کمک در راســتای رفع آن ها با تخصیص حمایت های 
مالی، شناسایی واحدهای مستعد دانش بنیان به حمایت 
در راســتای دانش بنیان شدن آن ها، حمایت های مادی 
و معنوی برای خدمات کلینیکی مورد نیاز صنایع کوچک 
و متوسط از جمله خدمات عارضه یابی پروژه های بهبود 
مشاوره های مالی و ســرمایه گذاری بازاریابی و فروش 
ایمنی و بهداشــت کار فناوری اطالعــات به کارگیری 
مشاوران متخصص با سابقه و حمایت مالی از صنایع برای 
بازدید و اخذ غرفه در نمایشگاه ملی و بین المللی از جمله 
مشوق های یادشده است.گفتنی است، پروژه شهر شیشه 
در محدوده شهرستان بندرخمیر هرمزگان می تواند برای 

سه هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند. 
  ۱۸ هزار هکتار زمین صنعتی آماده واگذاری داریم

  معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت اظهار کرد: در 
حــال حاضر بیــش از 18 هزار هکتــار زمین صنعتی 
آماده واگذاری داریم، واگذاری ها به صورت شــفاف و با 
رعایت عدالت انجام می شود. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت اظهار کرد: امروز نیاز اصلی کشــور افزایش 
اشتغال و رفع مشکالت معیشتی مردم است و این جز با 
ارتقای شاخص های تولید و همکاری بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی میسر نمی شود.رسولیان، افزود: در استان 
هرمزگان واحدهای بزرگ صنعتی خوبی شکل گرفته است، 

منابع و ظرفیت های خوبی نیــز وجود دارد و برای اینکه 
زنجیره خوبی ایجاد شود باید از ظرفیت های مناسب موجود 
هم استفاده بهینه شود.وی اضافه کرد: ترانزیت و حمل و نقل 
کاال در اســتان هرمزگان به راحتی انجام می شود و هزینه 
حمل و نقل در هرمزگان به حداقل می رسد که نکته بسیار 
بااهمیتی در حوزه صادرات است.وی تصریح کرد: موضوع 
تامین زیرساخت ها برای استقرار سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور هزینه زیادی 
را به خود اختصاص داده است که به طور متوسط هزینه ای 
نیز برایش در نظر گرفته شده است. همچنین در حال حاضر 
بیش از 18 هزار هکتار زمین صنعتی آماده واگذاری داریم، 
واگذاری ها به صورت شــفاف و با رعایت عدالت انجام 
می شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان 
کرد: شهرک های صنعتی الگوی جدید و موفقی است که 
دارد به سمت پیشرفت حرکت می کند، 85 شهرک تخصصی 
در کشور وجود دارد و شهرک شیشه ای استان هرمزگان 
 نیز جزو الگوهای خوب است. برای شهر شیشه ای حتما 
برنامــه ای در قالب طرحی اقتصادی خواهیم داشــت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران، اضافه کرد: امروز اگر بخواهیم 
آب مورد نیاز صنعت را تامین کنیم در کشور با مشکالت 
جدی با توجه به خشکســالی مواجهیم، اما در اســتان 
 هرمزگان این مشکل وجود ندارد و همچنین با اقساط بلند 
مدت تری نرخ ارائه خدمات را برای شرکت های توانمند 
فناور، نــوآور و دانش بنیان در نظــر خواهیم گرفت و 
مشوق های بیشتری برای فعالیت های اقتصادی آنها فراهم 
خواهیم کرد.رسولیان، در پایان تصریح کرد: سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران 85 محور حمایتی در 
حوزه هایی از جمله آموزش، شرکت در نمایشگاه ها، اعزام 
و پذیرش هیأت های تجاری و اقتصادی، تحقیق و توسعه، 
برندینگ، تبلیغات، ایجاد دفاتر تجاری در دیگر کشورها، 
تحقیق و توســعه، انتقال فناوری، حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و دانشی شدن واحدهای صنعتی، حمایت های 
مناســبی را به عمل می آورد و تقریبا ۴۳درصد اشــتغال 

صنعتی مربوط به صنایع کوچک و متوسط است.
  الگوی توســعه صنعتی هرمزگان بر جلوگیری از 

خروج مواد خام متمرکز شده است 
  اســتاندار هرمزگان با معرفی پروژه های پیشران استان، 

گفت: الگوی توسعه صنعتی استان متمرکز بر جلوگیری از 
خروج مواد خام تعریف شده است.مهندس مهدی دوستی 
در همایش سرمایه گذاری شهر صنعتی شیشه هرمزگان، 
اظهارداشــت: برنامه ریزان کشور همواره به دنبال تدوین 
برنامه های جامع پنج ساله هستند که میزان موفقیت آن نیز 
تقریبا مشخص است و زیر ۳0 درصد بوده است. استاندار 
هرمزگان با اشاره به الگوی برنامه ریزی استان گفت: توسعه 

شهرهای صنعتی ما در هرمزگان، بر جلوگیری از مواد خام 
خروجی متمرکز شــده و به دنبال این هستیم با توجه به 
مزیت های موجود، زنجیره های ارزش را کامل کنیم و به 
موازات آن نیز توسعه زیرساخت های مورد نیاز را سرعت 
بخشیدیم . مهدی دوســتی طرح شهرهای صنعتی استان 
مبتنی بر ظرفیت ها دانست و عنوان کرد: طی دوسال آینده 
شهرصنعتی شیشه، پارک شوینده ها ،شهر فوالد و لجستیک 
تحول بزرگی در حوزه پیشرفت و اشتغال ایجاد خواهند 
کرد. 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 شیمی اســت و ما اگر شرایط را فراهم کنیم شاهد 
رشد اقتصادی خواهیم بود بر همین اساس 20 درصد از 
اعتبارات عمرانی را به عنوان کمک های فنی اعتباری برای 
بهبود محیط پروژه های پیشران و کاهش سود تسهیالت 

به کار گرفته ایم. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، 
بیان کرد: در اعتبارات امسال، بودجه های پیشبرد طرح های 
پیشران دیده  شده و در حوزه شهرک های صنعتی شاهد 
رشد 1۳ برابری اعتبارات هستیم در بخش زیرساخت ها، 

اولویت ما تسهیل دسترسی صنایع است. وی ادامه داد: در 
توسعه معدنی کشور تا پیش از این تمرکز برروی کانی های 
فلزی بوده است و کانی های غیرفلزی خیلی مورد توجه 
واقع نشده اســت بر همین اساس مطالعات یک شهرک 
کانی های غیر فلزی را در غرب استان آغاز کرده ایم و هم 
اکنون در مرحله تخصیص زمین قرار دارد و برای فعالین 
این عرصه نیز حمایت ویژه ای خواهیم داشــت. استاندار 
هرمزگان، تامین برق را در توسعه صنعتی شاخصی مهم 
دانست و گفت: تمام تالش خود را گذاشته ایم که بتوانیم 
با تامین برق پایدار و احداث نیروگاه های جدید 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 ویژه ای 
را در این حوزه تعریف کنند ما نیز در جلســه ای که روز 
یکشنبه با ریاست محترم جمهور داشتیم، دستوری دادند 
که ضمن حمایت از تولید ماشین آالت و تجهیزات داخلی، 
هر جا که ضعفی وجود داشت استانداران بتوانند درخواست 
واردات تجهیزات را انجام دهند و توســعه صنعتی کشور 

معطل نشود. 
   همزمــان با آغاز عملیــات اجرایی ناحیه صنعتی 
جرون  کارخانه شیشــه فلوت هرمز با ظرفیت ایجاد 

۱۰۰۰ نفر شغل، کلنگ زنی شد
  مهدی دوســتی استاندار هرمزگان در حاشیه کلنگ زنی 
پروژه ناحیه صنعتی جرون و کلنگ زنی کارخانه شیشه 
فلوت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بنا داریم در استان 
به ســمت تولید گسترده شیشه حرکت کنیم، رویکرد این 
طرح تنها بازار داخلی نیست و به دنبال ایجاد بازارهای 
صادراتی جدید هســتیم. وی افزود: این طرح به همت 
بخش خصوصی، پیشرفت مناسبی دارد و عالوه بر تجهیز 
 کارگاه مناسب، بخشــی از ماشین آالت مورد نیاز نیز
 سفارش گذاری شــده است. استاندار هرمزگان گفت: 
حدود 100 میلیون دالر ارزش این طرح و پروژه است 

و بالغ بر 1000 نفر نیز می تواند ایجاد اشتغال کند. مهندس 
دوستی تصریح کرد: قرار است این پروژه در مدت زمان 
18 ماه به بهره برســد، و روزانه ۷00 تا هزار تن شیشه 

فلوت، مشجر و رفلکس در آن تولید خواهد شد .

   آغاز عملیات اجرایی فاز دوم شهرک صنعتی میناب
  عملیات اجرایی فاز 2 شهرک صنعتی میناب با حضور 
رســولیان معاون وزیر صمت، رئیس ســازمان صمت 
 هرمــزگان و فرماندار میناب آغاز شــد . مدیر عامل 
شهرک های صنعتی هرمزگان در آیین افتتاح عملیات 
اجرایی فاز 2 شــهرک صنعتی میناب، مســاحت این 
شــهرک را 58 هکتار اعالم کرد.ســید امیر امیرزاده ، 
با بیان اینکه شــهرک های صنعتی نقاط جغرافیایی در 
اقتصاد کشور هستند که محل تمرکز صنایع مختلف اند، 
افزود : فاز اول شــهرک صنعتی میناب مورد استقبال 
ســرمایه گذاران و صنعتگران قرار گرفت و تکمیل شد 
و فاز دوم با توجه به درخواســت های سرمایه گذاران، 
طراحی و ظرف مدت دو سال زیرساخت های آن تامین 
شــد.امیرزاده ، با اشاره به اینکه شهرک های صنعتی به 
عنوان خوشــه های صنعتی و اقتصادی هر منطقه ای 
شناخته شــده و نقش مهمی در توســعه اقتصادی و 
اجتماعی دارند، توضیح داد : فاز اول شــهرک صنعتی 
میناب کارخانجات و صنایع مهمــی که برخی از آنها 
 اهمیت ملی دارند را در خود جای داده اســت و انتظار 
می رود در فاز دوم شهرک نیز صنایع مهمی مستقر شوند. 
وی ادامه داد: تکمیل زنجیره تولید به عنوان یک رویکرد 
در احداث و توســعه شهرک های صنعتی مورد توجه 
 است که فاز اول شهرک صنعتی میناب با استقرار زنجیره 
صنایع تبدیلی کشاورزی و همچنین حلقه های تکمیلی 
تولید میگو و الرو، نمونه موفقی از اجرایی شــدن این 
راهبرد است.وی، اعتبار راه اندازی فاز 2 شهرک صنعتی 
میناب را ۳۳0 میلیــارد ریال اعالم و اضافه کرد : پس 
از بهره برداری از این شــهرک و استقرار صنایع در 58 
هکتار اراضی شهرک صنعتی میناب، زمینه اشتغال یک 
هزار و 500 نفر فراهم خواهد شد.گفتنی است ، همزمان 
با آغاز عملیات اجرایی فاز دوم شهرک صنعتی میناب، 
 پروژه خط انتقال برق دو مداره شــهرک صنعتی نیز به
 بهره برداری رسید.برای این خط انتقال به طول بیش از 

۶ کیلومتر، حدود 51 میلیارد ریال هزینه شده است .

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

 معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت : 
امروز نیاز اصلی کشــور افزایش 
اشــتغال و رفع مشکالت معیشتی 
مــردم اســت و این جز بــا ارتقای 
شاخص های تولید و همکاری بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی میسر 

نمی  شود
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روابط عمومی 
با مصرف دو وعده ماهي و میگو در هفته ، تقویت هوش و ذکاوت خانواده خود کوشا باشید شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
شهادت نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی در یورش نظامیان 

صهیونیست
  منابع فلسطینی از شــهادت یک نوجوان 1۶ ساله فلسطینی براثر تیراندازی نظامیان 
صهیونیست در جریان یورش به اردوگاه بالطه در شرق نابلس خبر دادند. منابع فلسطینی از 
شهادت یک نوجوان فلسطینی در پی یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه بالطه در شرق 
نابلس واقع در کرانه باختری خبر دادند. بر اســاس این گزارش، »عامر ابو زیتون« نوجوان 
1۶ فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست حین یورش به اردوگاه بالطه در نابلس 
به شهادت رسید. این نوجوان فلسطینی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله نظامیان صهیونیست 
قرار گرفته بود. منابع محلی گفتند که نظامیان صهیونیست با نفوذ به مرکز اردوگاه بالطه، این 
اردوگاه را از چندین محور تحت محاصره قرار دادند که به وقوع درگیری ها با فلسطینی ها 
منجر گردید. در پی این درگیری ها عامر ابو زیتون نوجوان 1۶ ساله فلسطینی هدف گلوله 
نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید. همچنین دو جوان فلسطینی دیگر نیز 
زخمی شدند. منابع محلی گفتند که نظامیان صهیونیست مانع از رسیدن گروه های امدادی 
و پزشکی به مجروحان شدند. درگیری های مسلحانه ای بین مبارزان فلسطینی و نظامیان 
صهیونیســت در جریان یورش به اردوگاه بالطه به وقوع پیوست. شاهدان عینی گفتند که 
مبارزان فلسطینی با تیراندازی به نظامیان اشغالگر به سمت آنها بمب های دست ساز پرتاب 
کردند و یکی از خودروهای نظامیان اشغالگر در جریان درگیری ها از کار افتاد. منابع محلی 
گفتند که نظامیان صهیونیست پس از دستگیری حسن عرایشی جوان فلسطینی که منزل وی 
را به مدت یک ســاعت محاصره کرده بودند، به صورت تدریجی از اردوگاه بالطه خارج 
شدند. نظامیان صهیونیســت خانواده عرایشی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اسباب و 

اثاثیه خانه وی را به هم ریختند.
سقوط پهپاد رژیم صهیونیستی در نابلس

 منابع عبری از سقوط یک فروند پهپاد بدون سرنشین رژیم صهیونیستی در نابلس خبر 
دادند. یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی از سقوط یک فروند پهپاد بدون سرنشین این رژیم 
در نابلس خبر داد. بر اساس این گزارش، این مقام نظامی صهیونیست گفت که یک فروند 
پهپاد بدون سرنشین این رژیم طی »فعالیت معمول« در نابلس سقوط کرد. وی در عین حال 
مدعی شد که هیچ گونه نگرانی درباره نشت اطالعات این پهپاد وجود ندارد. رادیو ارتش 
رژیم صهیونیستی گفت که تحقیقی پیرامون حادثه سقوط این پهپاد گشوده شده است. رژیم 
صهیونیستی اخیراً نیز از سقوط یک فروند پهپاد متعلق به این رژیم در مجاورت نوار غزه خبر 
داده بود. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این مورد هم مدعی شده بود که در خصوص 
درز اطالعات این پهپاد نگرانی وجود ندارد. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی 
به زخمی شدن یکی از نظامیان خود در جریان یورش به شهر جنین در شمال کرانه باختری 
اذعان کرد. در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی در این باره آمده است: یک نظامی در درگیری 
با افراد مســلح فلسطینی در جریان عملیات بازداشت در شهرک قباطیه در جنوب جنین 
زخمی شده است. جزئیات بیشتری درباره این رخداد از سوی رسانه های عبری منتشر نشده 
است. در همین رابطه، گروه مقاومتی قباطیه وابسته به گردان های قدس )شاخه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی فلســطین( با صدور بیانیه ای اعالم کرد: مبارزان مقاومت پس از شناسایی 
عملیات یورش نظامیان صهیونیست به شهرک قباطیه در ورودی این شهرک، آنها را هدف 
تیراندازی شــدید و پیاپی قرار دادند. بنابر اعالم گردان های قدس این عملیات تیراندازی 

مقاومت موجب وارد آمدن آسیب های مستقیم به نظامیان صهیونیست شده است.
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حوادث

در امتداد روشنایی  

آن قدر عاشــق تیپ و قیافه پسر همسایه شده 
بودم که حتی سرنوشــت و تجربــه تلخ مادرم 
 در زندگی را هم نادیــده گرفتم و با وجود همه 
مخالفت ها پای ســفره عقد نشستم اما طولی 
نکشــید که ابر ســیاه اعتیاد، آسمان عاشقانه 
زندگــی ام را در تاریکی مطلــق فرو برد و من 
درحالی که غرورم اجازه نمی داد مشــکلم را با 
کســی در میان بگذارم با پیشنهاد بی شرمانه 

شوهرم مجبور شدم که ...
زن 2۳ ساله که نوزاد شیر خواره ای را در آغوش 
می فشــرد و با عذاب وجدان عجیبی دســت به 
گریبان بود، قطرات اشــک را از چهره اش زدود و 
درباره این ماجرای شرم آور به کارشناس اجتماعی 
کالنتری گفت: پنج سال بیشتر نداشتم که به خاطر 
طالق پدر و مادرم »بی کسی« را تجربه کردم. مادرم 
که معتقد بود خیانت های پدرم را نمی تواند تحمل 
کند، مهر و عاطفه مادری را زیر پا گذاشت و با رها 
کردن من، به دنبال سرنوشت خودش رفت. در این 
شرایط من که بی کس و تنها مانده بودم به آغوش 
مادر بزرگ پدری ام پناه بردم و نزد او بزرگ شدم 
ولی گویی چــرخ روزگار به کام من نمی چرخید 
چرا که فقط چهار ســال بعد و در حالی که کالس 
سوم ابتدایی بودم مادر بزرگم را هم از دست دادم 
و در سوگ او ســیاه پوش شدم. در همین روزها 
مادرم که متوجه مرگ مادربزرگم شده بود در عصر 
یک روز پاییزی به ســراغم آمد و مرا نزد خودش 
 برد. با آن که هنوز کودکی خردسال بودم ولی رنج 
سختی های مادرم را با همه وجود حس می کردم. 
او بعد از طالق با مرد معتادی ازدواج کرده بود که 
هیچ مسئولیتی را در زندگی به عهده نمی گرفت و 
 مادرم با کارگری و زحمت کشی در خانه های مردم،
  هزینه های زندگی خود و فرزند شیرخواره اش را تامین 
می کــرد اما برای حفظ آبرویش، با این شــرایط 
وحشــتناک کنار می آمد و گالیه هایش را شــب 
هنگام با اشــک هایــش درهم مــی آمیخت. با 
 همه این مشــکالت، مادرم مخــارج تحصیل مرا 
مــی پرداخت تا درس بخوانم و به سرنوشــت او 
دچار نشوم. پنج ســال بعد از این ماجرا، هنگامی 
که 1۴ ســال بیشتر نداشــتم و در مقطع راهنمایی 
تحصیل می کردم روزی نگاهم با نگاه خیره پســر 
همسایه گره خورد و در یک لحظه »عاشق«شدم! 
»فیروز« تیپ و قیافه جذابی داشــت و من هم به 
همیــن دلیل به او دل باختم و تنها با یک »لبخند« 
روابط تلفنی ما آغاز شــد. حــدود یک هفته بعد 
»فیروز« که جوانی بیکار بود به خواســتگاری ام 
آمد اما مادرم وقتی در جریان روابط ما قرار گرفت 

و از ســوی دیگر به خاطر شــناخت نسبی که از 
فیروز داشت به شــدت با ازدواج ما مخالفت کرد 
 اما من از گوش »کر« و از چشم »کور« شده بودم.

 نصیحت های دلسوزانه مادرم نیز فایده ای نداشت 
او اشــک ریزان فریاد می زد »دخترم سرنوشت و 

روزگار سیاه مرا ببین و عبرت بگیر!«
 ولــی من مدعی بــودم که هرگونه مشــکالت و
ســختی ها را برای رسیدن به یک زندگی عاشقانه 
به جان می خرم! خالصه با اصرارهای کودکانه من، 
مادرم تســلیم شد و با چشمانی اشک بار مرا پای 
سفره عقد نشــاند. اما هنوز یک هفته از برگزاری 
مراســم عقدکنان نگذشــته بود که فهمیدم نامزدم 
اعتیــاد دارد! او همه اوقات خــودش را به رفیق 
بازی می پرداخت و با  دوســتانش به شب نشینی 
و خوشگذرانی می رفت و روزها را نیز در خواب 
بود! با وجود این غرورم اجازه نمی داد این موضوع 
را با کســی درمیان بگذارم چرا که خودم اصرار به 
ازدواج با »فیروز« داشــتم. همه آن افکار عاشقانه 
 در طول یک ماه رنگ باخت ولی باز هم با خودم 
می اندیشــیدم اگــر زندگی مشــترکمان را آغاز 
 کنیم او هم ســر به راه می شــود و بــرای رفاه 
خانــواده اش دنبــال شــغل و درآمد مــی رود. 
باالخره زندگی زیر یک ســقف هم موجب نشــد 
تا همسرم دســت از اعتیاد و رفتارهای ناشایست 
 خودش بــردارد. به گونه ای که بــا تولد دخترم، 
ســختی های مالی و  عاطفی در زندگی ما شدت 
گرفت تا جایی که حتی اجاره منزل را هم پرداخت 
نمی کرد. در یکی از همین روزها »فیروز« موضوع 
 شــرم آوری را مطرح کرد و از من خواست تا از 
طنازی های زنانه ام بــرای درآمدزایی در فضای 
مجازی استفاده کننم! او که گویی غیرت مردانه اش 
 را هــم به اعتیاد باخته بود از من خواســت تا در 
شــبکه های اجتماعی از مردان هوسران »گوش 
بــری« کنــم! من هم کــه دیگر چــاره ای برای 
تامین مخارج نوزادم نمــی دیدم، با بغضی غریب 
پیشنهادش را پذیرفتم و با برخی افراد هوسران در 
فضای مجازی ارتبــاط برقرار کردم. بعد از آن که 
آن ها مبلغی را به حســاب بانکی واریز می کردند 
که شــوهرم در اختیارم گذاشــته بود، برای مدتی 
گوشی تلفن را خاموش می کردم و آن ها هم برای 
جلوگیری از رســوایی و آبروریزی، پیگیر ماجرا 
نمی شــدند اما مدتی بعد عذاب وجدان به شدت 
آزارم می داد و دوست نداشتم دختر شیرخواره ام 
را با این پول ها بزرگ کنم. این بود که به کالنتری 

آمدم تا از این وضعیت دردناک رهایی یابم و ...

گوش بری در فضای مجازی! 
گروه حوادث// فرمانده انتظامي استان از 
مصالحه 75 درصدی پرونده هاي ارجاعی 
به دوایر مشاوره کالنتری های استان در 9 

ماهه امسال خبرداد. 
به گزارش خبرنگار دریا؛  سردار » غالمرضا 
جعفری « نقش مشاوره و مددکاری پلیس را 
در کاهش آسیب های اجتماعی موثر دانسته 
و گفت: پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
نظیر طالق، خیانت های زناشــویی، اعتیاد 
و توانمندسازی اقشــار مختلف اجتماع و 
بحران های روانــی از اهداف مشــاوره و 
مددکاری پلیس است.  وی پیچیدگی شرایط 
زندگی و تحوالت پرشتاب در عرصه های 
فرهنگی و اجتماعــی در جوامع امروزی و 
به طبع آن پیچیدگــی کنترل این تاثیرات و 
رابطه آن با امنیت، پلیس را بر آن داشــت 
تا ضمن تغییر نگرش بر ای پیشــگیری از 
بروز جرایــم و ناهنجاری های اجتماعی و 
مهــار بحران های فردی و اجتماعی در این 
زمینه به صورت تخصصی برنامه ریزی کند.  
این مقام انتظامی اســتان افــزود : فراجا با 

رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و تقویت نقش حمایتــی پلیس در جامعه 
و کاهــش حجم پرونده هــای ارجاعی به 
مراجع قضایی، رسیدگی به امور اساسی تر 
و پیشگیری از وقوع جرم با راه اندازی مرکز 
مشاوره آرامش و راه اندازی دوایر مشاوره 
و مــددکاری در کالنتری هــا به صورت 
کارشناسی در سالیان اخیر در این مسیر به 
شــکلی تأثیرگذار وارد شده است.  فرمانده 
انتظامی استان هرمزگان در ادامه فعالیت های 
مرکز و دوایر مشــاوره کالنتری های سطح 
اســتان را در ۹ ماهه ســال جاری تشریح 
کرده و اظهار داشــت: در ۹ ماهه امســال 
1۳ هــزار و ۷۳2 نفر به مرکز مشــاوره و 
 دوایر مشــاوره کالنتری های استان مراجعه 
کرده اند که از این تعداد، 2 هزار و ۳۷0 نفر 
مراجعان به مرکز مشاوره و 11 هزارو ۳۶2 
نفر مراجعان به دوایر مشاوره کالنتری ها را 
تشــکیل می دهند.  سردار جعفری در ادامه 
با بیان اینکه تنوع مراجعه کنندگان به مرکز 
مشاوره مشکالت خانوادگی و با ۴5 درصد، 

مشــکالت تربیتی با 11 درصد ، مشکالت 
روانی با 11 درصد، مشــاوره فردی با 2۶ 
درصد ، مشاوره ازدواج با ۶ درصد، بوده اند، 
بیان داشت: همچنین تنوع مراجعان به دوایر 
به ترتیب مشکالت  نیز  مشاوره کالنتری ها 
خانوادگــی با 28 درصد، نزاع و درگیری با 
۳۳ درصد، مشکالت حقوقی با 2۷ درصد، 
مشکالت اجتماعی با10درصد و مابقی نیز 
سایر مشــکالت می باشند.  این مقام ارشد 
انتظامی اســتان در پایان با بیان اینکه مرکز 
و دوایر مشاوره کالنتری های سطح استان 
همه روزه آماده ارائه خدمات مشــاوره ای 
رایگان در بسیاری از زمینه های خانوادگی، 
روانشناختی، تربیتی، روان سنجی، ازدواج، 
حقوقی می باشند، از عموم شهروندان فهیم 
اســتان خواســت، جهت دریافت خدمات 
مشــاوره ای به آدرس: بندرعباس چهار راه 
مطهری ضلع شــمالی مصلی جدید ، مرکز 
مشاوره آرامش مراجعه و یا با شماره های 
۳۳۳۴0۶2۴ تماس حاصل کرده و در سطح 
شهرستان ها نیز به کالنتری ها مراجعه کنند.

مصالحه 75 درصدي پرونده هاي ارجاعی به دوایر مشاوره در هرمزگان 

گروه حوادث//  جانشین انتظامی ویژه کیش گفت: نیروهای کالنتری 
۱۱ انقالب این جزیره در جریان اجرای طرح سراسری اقتدار موفق به 

دستگیری ۱3 سارق شدند. 
بــه گزارش خبرنگار دریا؛ ســرهنگ فرج نظری اظهــار کرد: طرح 
سراســری اقتدار طی دهه اول دی ماه سال جاری در محدوده شهرک 
صدف و هســته مرکزی شهر توسط ماموران کالنتری 11 انقالب این 
جزیره اجرا شده اســت. وی اضافه کرد: در این طرح ماموران موفق 
به دستگیری ۶ سارق موتورشارژی، سه سارق موتورقایق، دستگیری 
سه سارق پمپ آب و یک سارق کابل برق شدند. نظری با بیان اینکه 
تا کنون از اموال مکشــوفه موتورسیکلت های شارژی به مالباختگان 

تحویل و شناسایی صاحبان دیگر اموال نیز در حال انجام است افزود: 
همچنین در این طرح ۶ معتاد المکان و 15 خرده فروش و معتاد در 
محدود اســکله تفریحی نیز دستگیر شدند. وی یادآور شد: با نصب 
دوربین های پایش تصویری در سطح شهر و دوربین های چهره خوان 
در مبادی ورودی می توان از ورود این افراد جلوگیری و آنان را تحت 
کنترل بیشــتری قرارداد که این مساله مستلزم حمایت سازمان منطقه 
آزاد کیش اســت. جانشین انتظامی ویژه کیش همچنین از کارفرمایان 
 جزیره خواست، در جذب نیروی کار دقت داشته و از آنان گواهی عدم 
سو پیشنه درخواست و ازجذب افراد سارق خودداری کنند. به گزارش 
ایرنا، وی گفــت: با حمایت و همراهی دســتگاه قضایی با مجرمین 
برخوردی جدی، پس عودت اموال به مالباختگان تعدادی از آنان روانه 

زندان شدند.

آگهی مزایده  
به موجب اجرائیه کالسه 9509987610300364 مطروحه در شعبه اجرای احکام مدنی جاسک له آقای علی اصغر رستمی حصوری فرزند فتح اهلل 
علیه شرکت نیرو رسانی بستانو مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له و نیابت قضائی اعطائی توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است )) مشخصات اموال منقول (( 1_ یک دستگاه منزل مسکونی واقع در جاسک پشت 
بنیاد مسکن رو بروی پارک درب چهارم دارای پالک ثبتی 356 فرعی از 1141 اصلی بخش 5 به مساحت 201/42 متر مربع مقرر می گردد اموال 
موصوف در روز پنجشنبه مورخه 1401/11/13 از ساعت 10 صبح الی 12 از طریق مزایده در محل نگهداری اموال واقع در دادگستری جاسک دفتر 
اجرای احکام مدنی به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باال ترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمنا 
ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 

نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند 7 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال منقول فوق مورد مزایده داده شود .

علی مدرس  _ قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جاسک

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

13 سارق در کیش دستگیر شدند

گروه حوادث// با هوشیاری و تالش ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
استان یک انبار احتکار مواد غذایی و شوینده کشف شد. 

به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان در تشریح این 
خبر بیان داشت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در ادامه طرح 
مقابله کنترلی و نظارتی صنوف و مقابله با احتکار کاال بویژه کاالهای اساسی با 
انجام کار اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی یک انبار احتکار کاالی 
اساسی را در یکی از محالت بندرعباس شناسایی و موضوع را در دستور کار 
قرار دادند. وی افزود: ماموران با همکاری و حضور نماینده سازمان صمت 
استان ضمن هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد 
نظر مقادیری انواع مواد شــوینده و غذایی احتکار شده کشف کردند. سردار 
»غالمرضا جعفری«ارزش این محموله احتکاری کشف شده را برابر اعالم 

نظر کارشناسان اقتصادی 1۷ میلیارد ریال عنوان کرد. این مقام انتظامی استان 
اظهار داشت : در این رابطه در این رابطه پرونده قضایي تشکیل و اخطاریه 

پلمب صادر گردید.

کشف انبار احتکار مواد غذایي و شوینده در هرمزگان

آگهي دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

الف :دستورات جلسه مجمع عادي بطور فوق العاده راس ساعت 9 صبح : 1( قرائت گزارش هيئت  مدیره شرکت درخصوص عملكرد  شرکت  
2(  بررسي و تصویب اصالحيه بودجه سال مالي منتهي به پایان آذر ماه سال 1401 _ 3 ( بررسي وتصویب بودجه پيشنهادي هيئت مدیره شرکت 

براي سال مالي منتهي به پایان آذر ماه سال 1402

 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بندرعباس )سهامي خاص(
ثبت شده به شماره 19710  شناسه ملی  14008822980

هیئت مدیره شرکت

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بندرعباس  )سهامی خاص( مي رساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب راس ساعت  9 و 10 صبح روز دوشنبه مورخ.1401/10/26 درمحل بندرعباس 
حد فاصل خيابان طلوع و ميدان صادقيه - بلوار کشاورز – نبش کشاورز 5 سالن صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان  هرمزگان 
برگزارمي گردد. بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با دردست داشتن معرفی نامه از تشكل 

خود و افراد حقيقی با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

ضمناً گزارش بودجه پيشنهادي سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده ميباشد.

ب ( دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 10 صبح : 1 ( قرائت گزارش هيئت مدیره و بازرسين قانونی شرکت در خصوص لزوم 
افزایش سرمایه   _ 2 ( بررسی و تصویب افزایش سرمایه _ 3( بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای عبدالحمید جعفری نعیمی به استناد دو فقره استشهادیه محلی در خصوص پالکهای 820 فرعی از 1 _ اصلی و 821 فرعی از 1_ اصلی واقع 
در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت 4 دانگ مشاع از ششدانگ پالکهای فوق که بترتیب در صفحات 31 و 37 هر دو دفتر 34 
ذیل ثبت های 6432 و 6434 که به نام وی ثبت و اسناد مالکیت به شماره های 678659 و 678657 هر دو سری الف / 91 بنامش صادر گردیده 
است مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور اسناد مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله 
اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم 

وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسب به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد .
 م الف : 1401/357 _ تاریخ انتشار : 1401/10/17

محمد اسالمی موحد _ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو بندرعباس 
از طرف صادق شریفی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

طرح ضربتی جمع آوری معتادین  متجاهر در حاجی آباد 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  حوادث//  گروه 
حاجی آباد از اجرای طرح جمع آوری معتادین 
و دستگیری ۱3 معتاد متجاهر و پر خطر در 

این شهرستان خبرداد .
به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »روح اله 
عبداللهی« در تشــریح این خبر گفت : طرح 
جمــع آوری معتادین پرخطر بــا جدیدت به 
مدت ۷2 ســاعت در سطح شهرســتان اجرا 

شــد. وی افزود: در اجرای این طرح تعداد 1۳ 
معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث ســلب 
آسایش عموم و گاها مرتکب سرقت می شدند 
جمع آوري شده و با هماهنگی دستگاه قضایی 
جهت بهبود وضعیت و همچنین ترک اعتیاد به 
مرکز بازپروری منتقل شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان حاجی آباد با اشاره به اینکه اجرای 
این طرح مورد اســتقبال و رضایت شهروندان 

قــرار گرفته و مراتب تقدیر آنان از پلیس را به 
همراه داشت از عموم شهروندان خواست: جهت 
برخورد با این گونه افراد و اشخاصی که اقدام 
به تهیه و توزیع مواد مخدرمی کنند در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک از طریق تماس 
با مرکز فوریتهــای 110 به پلیس اطالع دهند 
تا در کمترین زمان نسبت به پاکسازی محل و 

دستگیری مجرمان و متخلفین اقدام گردد.

انهدام یک گروه تروریستی در زاهدان گروه حوادث// فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از 
دستگیری اعضای باند مسلح در این استان خبر داد و گفت: در 
یک عملیات از پیش طراحی شده همزمان تعداد 9 نفر از اعضای 

این باند در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.
سردار »محمد قنبری« در تشریح این خبر اظهار داشت: یک گروه 
مسلح شبانه سه واحد گشتی در سه مرحله متفاوت را مورد حمله 
قرار داد که تعدادی از همکاران ما در اثر این تیراندازی ناجوانمردانه 
مجروح شدند که 2  نفر از آنها در بیمارستان در حال درمان هستند. 
وی با اشاره به اینکه اقدام این گروه مسلح باعث احساس ناامنی مردم 
شده بود، افزود: با بررسی هایی که انجام شد بالفاصله فیلم تیراندازی 
هدف قرار گرفتن واحدهای گشتی لحظاتی بعد که از شبکه های معاند 
منتشر شد، ارتباط این گروه با شبکه های معاند نیز برای ما محرز 

شد. سردار قنبری گفت: اقدامات بسیار خوب اطالعاتی و عملیاتی 
پیچیده ای را همکاران ما در پلیس آگاهی استان برای شناسایی 
آنها آغاز کردند که خوشبختانه با اشراف اطالعاتی در مدت ۳ شبانه 
روز فعالیت اطالعاتی مستمر، پلیس موفق به شناسایی اعضای باند 
شد. وی با اشاره به اینکه ارتباطات این گروه معاند را با شبکه های 
ضدانقالب و خارج از مرز به دست آوردیم، عنوان کرد: خوشبختانه 
در یک عملیات از پیش طراحی شــده، دقیق و مقتدرانه همزمان 
تعداد ۹ نفر از اعضای این باند در ســطح استان در کمتر از یک 
ساعت دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با 

بیان اینکه از این باند تعداد ۶ دستگاه خودرو و ۳ قبضه انواع سالح 
 کشف شد، گفت: این گروه تروریستی به اقدامات خود در زمینه

سرقت های مسلحانه متعدد، راهبندان برای مردم، اقدام علیه امنیت 
ملی، آموزش ها و ارتباطاتی که با شبکه های ضد انقالب تجزیه 
طلب داشتند، صراحتا اقرار کردند. وی در پایان هشدار داد: افرادی 
که بخواهند امنیت مردم شریف این استان را به مخاطره بیندازند، 
بدانند که قدرت باال و توان اقتداری پلیس در حدی اســت که در 
کمترین زمان ممکن بتواند آنها را دســتگیر و به سزای اعمالشان 

برساند.
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خبری

شهرستان

برگزاری دوره طراحی مد و لباس در جاسک 
   عبدالمجید مرادی گروه شهرستان// رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جاسک از برگزاری دوره آموزشی طراحی 
مــد و لباس در قالب آموزش هنــر در مناطق محروم در 
این شهرســتان خبر داد.  به گزارش خبرنگار دریا؛ فاضل 
رستمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جاسک گفت: 
در راســتای طرح آموزش هنر برای همه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در خصوص آموزش هنر در مناطق 
 محروم دوره طراحی مد و لباس با حضور بیش ۹0 نفر از 
عالقه مندان در شهرستان جاسک برگزار شد. وی افزود: 
این دوره ۴0 ســاعته به مدت یک هفته با تدریس زینب 
حمدانی پــور نایب رئیس انجمن مد و لباس هرمزگان در 
فرهنگسرای شــهید باهنر جاسک برگزار گردید.  رستمی 
تصریح کــرد: پس از پایان دوره گواهی معتبر از ســوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برای شرکت کنندگان 

صادر خواهد شد. 
طی 9 ماهه امسال رقم خورد؛ 

 ترابری 4۸5 هزار مسافر در مسیرهای داخلی 
و بین المللی از بنادر غرب هرمزگان

 ســعیده دبیری نژاد  گروه شهرســتان// مدیر بنادر و 
دریانوردی غــرب هرمزگان از افزایــش 5۹ درصدی و 
ترابری ایمن بیش از ۴85 هزار مسافر در مسیرهای داخلی 
و بین المللی طی ۹ ماهه ســال جاری خبرداد. به گزارش 
خبرنگار دریا، »مرتضی ســاالری« در تشــریح کارنامه 
ســفرهای دریایی بنادر غرب استان افزود: از ابتدای سال 
جاری تا پایان آذرماه امسال نزدیک به 500 هزار مسافر 
و گردشگر در مسیرهای داخلی جابه جا شده اند که در این 
بخش 5۹ درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش را به دنبال داشته اســت. وی ادامه داد: در حوزه 
ســفرهای داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد 
کیش، ابوموســی و ســایر جزایر خلیج فارس و بالعکس 
طی این مــدت ۴۶۹ هزار و ۴81 نفر مســافر رفت و آمد 
کردند. به گفته مدیر بنــادر و دریانوردی غرب هرمزگان؛ 
در بخش مســافرت های دریایی بین المللی به مقصد بنادر 
کشور امارات متحده عربی بنادر غرب استان نیز 1۶ هزار 
و ۹82 نفر مسافر به ثبت رسیده که ۳10 درصد افزایش را 
به دنبال داشته و در این زمینه نیز حائز جایگاه نخست در 

بین بنادر کشور شد.

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب 
و یا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

زهرا غفوری عباسی گروه شهرستان// 
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز گفت: خوشبختانه پدیده 
قاچاق معضل اصلی منطقه آزاد قشــم 
نیست و باید بتوانیم دنبال ساز و کاری 
باشیم که با فرهنگسازی و رفع مشکالت 
پیش روی تولیدکنندگان و بازرگانان به 

رونق اقتصاد جزیره کمک کنیم. 
به گزارش خبرنگار دریــا،  امیرمحمد 

پرهــام فر در نشســت بــا جمعی از 
قشم،  بازرگانان جزیره  و  تولیدکنندگان 
اظهار داشــت: راه حل اصلــی مبارزه 
با قاچاق کاال این اســت که بازارهای 
داخلــی از کاالی باکیفیت تولید داخل 
اشباع شود و سایر کاالهای مورد نیاز که 
امکان تولید داخل برای آنها فراهم نیست 
قانونی تامین شــود.  از طریق واردات 

وی ادامه داد: در جزیره قشــم با توجه 
به وسعت سواحل گزارش هایی درباره 
قاچاق وجود دارد، اما خوشبختانه این 
پدیده معضل اصلی این منطقه نیســت و 
امیدواریم با فرهنگســازی شاهد حذف 
کامــل قاچاق باشــیم. مدیــرکل دفتر 
پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز تصریح کرد: تعــارض میان قوانین 
مناطــق آزاد و قوانین ســرزمین اصلی 
یکــی از موانع پیش روی تولیدکنندگان 
و بازرگانــان در مناطق آزاد اســت که 
با جدیت مورد بررســی قــرار گرفته و 
 بــرای اصالح آن اقدام می کنیم. به گفته

پرهــام فر؛ اولویت اصلــی در موضوع 
مبارزه با قاچاق کاال، ایجاد شفافیت در 

اقتصاد ملی است، اینکه باید ورود تمامی 
کاالهای مصرفی و مواد اولیه در کشور 
قابل شناسایی و رصد باشد. وی تصریح 
کرد: تســهیل تجارت، ایجاد شــفافیت 
در رونــد واردات قانونــی کاال، رفع و 
 اصــالح قوانین مخل تولید و تجارت از

اولویت هایی است که برای رونق اقتصاد 
ملی باید مورد توجه باشــد و به همین 
دلیل پاالیــش و اصــالح قوانین مانع 
تولید بصورت جدی توسط ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با همکاری ســایر 
دســتگاه ها پیگیری می شود. این مقام 
با قاچاق  افزود: ســتاد مبارزه  مسئول 
کاال و ارز در حــوزه اصــالح قانــون 
 مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 

پیگیری هایی مستمری داشته و معتقدیم 
که نه تنها مالیات بــر ارزش افزوده که 
تمامی مالیات های مضاعف و آســیب 
زننده به تولید باید اصالح شوند. مدیرکل 
پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در پایان خاطرنشــان کرد: امیدوار 
هســتیم که راه حل های پیشــگیرانه و 
قاچاق  مقابله  در حوزه  فرهنگســازی 
نسبت به راهکارهای برخوردی و سلبی 
بیشتر مورد توجه نهادهای مختلف قرار 
گیرد و از این طریق به اقتصاد کشــور 
کمک کنیم.  بومی کردن ســامانه ها با 
هدف تســهیل تجارت در قشم براساس 
این گــزارش، مدیر توســعه صادرات، 
امور گمرکــی و ارزش افزوده دبیرخانه 

شــورایعالی مناطق آزاد کشــور نیز در این 
جلســه گفــت: واردات کاال در منطقه آزاد 
قشــم از نظر حجم، تعداد و ارزش شرایطی 
متفاوت با ســایر مناطق آزاد و تمام کشــور 
دارد. شهرام موســوی اظهار داشت: در حال 
 حاضر به دنبال بومی کردن ساز و کار برخی 
ســامانه های اقتصادی مورد استفاده با هدف 
تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان در قشم هستیم. 
وی با بیــان اینکه کاهش تعرفه های وارداتی 
برای مناطق آزاد در دستور کار قرار دارد، ادامه 
 داد: رفع موانع، اصالح برخی قوانین و حذف 
بروکراسی های زائد می تواند موجب تسهیل 
فرآینــد تجــارت و بهبود وضعیــت فعاالن 
اقتصادی در مناطق آزاد کشــور شود. مدیر 
توســعه صادرات، امور گمرکــی و ارزش 
افــزوده دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد 
کشــور در پایان، موضوع ســهمیه کاالی 
همراه مسافر در مناطق آزاد کشور نیازمند 
 بازنگری اســت و بــرای اصالح آن تالش 

می کنیم.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز : 

قاچاق، معضل اصلی قشم نیست 

  

  

  

  

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999570 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390002626132.  

 شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هشتم دی ماه یکهزاروچهارصدو یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 140140920000999570 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ،خیابان سید کامل ، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 5 به مساحت  69/40 متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390002143495 مورخه 
1401/08/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست 
نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/334948/ن مورخه 1401/10/1 درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . 
 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران

 ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999637 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390002626176.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هشتم دی ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 140140920000999637 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از 

درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 6 به مساحت 41/47 متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390002143596 مورخه 
1401/08/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست 
نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/334949/ن مورخه1401/10/1 درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . 
 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .
مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999479 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390002626109.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با 
نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار:بتاریخ هشتم دی ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 140140920000999479 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، خیابان سید کامل ، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 3 به مساحت38/59متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390002143158 مورخه 
1401/08/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست 
نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/334947/ن مورخه 1401/10/1درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . 
 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000999750 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390002626187.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان امام 
)ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هشتم دی ماه یکهزارو چهارصد و یک  در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 140140920000999750 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس ، خیابان سید کامل ، جنب باشگاه ورزشی سینگو قطعه 7 به مساحت42/78متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390002143675 مورخه 
1401/08/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست 
نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/334944/ن مورخه 1401/10/1درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد . 
 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 سعیده دبیری  نژاد گروه شهرستان//  با حضور 
سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس 
وفرماندار  اســتاندار  معاون  سلحشور  استان، 
 ویژه میناب، عماد الســاداتی خیرنیک اندیش، 
روح الدینی رئیس دفتر نماینده مردم شرق استان 
در مجلس شورای  اسالمی وجمعی از مسئولین 
مدرســه آیت اهلل امینی مغیری در شهرستان 

میناب افتتاح شد. 
 به گــزارش خبرنگار دریا ؛ هاشــمی در این 
مراســم اظهار کرد: مدرســه 10 کالسه آیت اهلل 
امینی مغیری در مقطع ابتدایی با مشــارکت اداره 
کل نوسازی مدارس هرمزگان و عماد الساداتی 
خیرنیک اندیش بــا اعتباری بالغ بر1۴0میلیارد 
ریال احداث شــده اســت.   وی با اشــاره به 
اینکه این مدرســه 10 کالسه با زیربنایی بالغ بر 
یک هزار و 18۹متر مربع احداث شــده است، 
خاطرنشان ساخت: با بهره برداری از این مدرسه 
تعداد 250دانش آموز از فضای آموزشی ایمن و 
اســتاندارد در شهرستان میناب برخوردار شدند.  
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با بیان اینکه 
در راه مدرسه سازی هیچ بن بستی وجود ندارد، 

خاطرنشان کرد: به واسطه حضور و یاری خیرین 
در پروژه ها شاهد بهره برداری به موقع پروژه ها 
هستیم.  هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه مدرسه 
 ســازان به پشــتوانه خیرین در بهره برداری از 
پروژه ها سربلند هستند، افزود:مدرسه سازان با 
کمک و پشــتوانه خیرین این جسارت را دارند 
که در حوزه مدرســه سازی با تمام توان حرکت 
نماینــد.   به گفته وی، نبایــد از تالش و همت 
خیرین و اعتبارات بســیار خوبــی که درحوزه 
مدرسه سازی به شهرستان میناب اختصاص داده 
شــد به راحتی عبور نماییم.   مدیرکل نوسازی 
مدارس هرمزگان همچنیــن در وصف خیر این 
پروژه ابراز داشت: مرحوم عمادالساداتی که این 
پروژه فاخر بنام ایشــان نامگذاری شده است از 
اساتید برجســته علمی کشــور بودند، مرحوم 
بســیار تاکید داشــته که از ارثیه اش مدرسه ای 
در منطقه محروم ساخته شود و بسیار خرسندیم 
که شهرســتان میناب جهت ساخت این مدرسه 
انتخاب شد.   گفتنی است؛ این مدرسه در قالب 
10کالس درس، دیــوار ، محوطه ، ســرویس 

بهداشتی و سرایداری می باشد.

 با حضور مسئولین در میناب انجام شد

بهره برداری از مدرسه آیت اهلل امینی مغیری 
گروه شهرســتان// بلیت ســفر 
دریایی به قشــم و هرمز افزایش 

یافت. 
 به گزارش فارس، نرخ بلیت شناور 
مسافربری در مســیر بندرعباس به 
قشــم و بندرعباس به هرمز افزایش 
یافت. بر این اســاس بلیت شــناور 
مســافربری بندرعبــاس به قشــم 
8۹ هــزار تومان برای مســافران و 
۴۹ هــزار تومان برای شــهروندان 
)یک ســفر در هفته( تعیین و اعمال 
شــده اســت. همچنین بلیت شناور 

مســافربری بندرعباس به هرمز نیز 
8۹ هزار تومان برای مسافران و 1۹ 
هزار تومان برای شهروندان )دو سفر 

در هفته( تعیین و اعمال شده است. 
ســاکنان جزایر تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیســتی و بیماران خاص 
در هر دو مســیر بندرعباس به قشم 
و بندرعبــاس به هرمــز و بالعکس 
می توانند بدون محدودیت و با قیمت 
شهروندی در این مسیر تردد کنند. به 
گزارش فارس، نیاز شهروندان قشمی 
و هرمزی به تردد در این مسیر برای 
انجام کارهای روزمره و کار و گرانی 

بلیت سبب گالیه هایی شده است.

افزایش نرخ بلیت سفر دریایی به قشم و هرمز 

آغاز کاشت ۱۰۰هزار اصله نهال حرا در سطح تاالب های میناب
گروه  نــژاد  دبیــری  ســعیده 
شهرستان// خسرو بهرامی نژاد از 
آغاز کشــت نهال در پروژه تولید، 
کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا 
در سطح تاالب های میناب خبر داد.

 بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ 
بهرامــی نژاد گفت: بــرای ارتقای 
محیطی  زیســت  های  شــاخص 
و توســعه فضای ســبز خورها و 

توسعه  میناب  سواحل شهرســتان 
جنگل کاري حرا در ســواحل در 
قالب پروژه تولید، کشت و حفاظت 
فیزیکی نهال حرا در منطقه کرگان 
با حضور اعضاء شــورای شهر و 
شــهردار کرگان آغاز شــد.  وی 
ضمن اشــاره به این که اکوسیستم 
حــرا از جاذبه های گردشــگری 

که  اســت  مهــم جنوب کشــور 
 نقش مهمی در حفاظت از ســایر
کاربردهای  و  گونه های زیســتی 
فراوانــی در جهت معیشــت مردم 
 بومــی منطقه دارد بیــان کرد : در 
بعلــت  اخیــر  هــای   دهــه 
آلودگــی ها و بهره بــرداری های 
غیر اصولی وســعت ایــن جوامع 

 گیاهی روز به روز در حال کاهش 
می باشد. وی افزود : پروژه تامین، 
 کشــت و حفاظت نهــال حرا در 
خــور ها و ســواحل شهرســتان 
میناب به میــزان100 هزار اصله و 
 از محل اعتبــارات مدیریت پایدار 
جنگل های ساحلی )مانگرو( آغاز 

شده است.
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
05:13:13 اذان صبح

06:35:46
11:51:39
17:06:28
17:23:31

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:49:08 اذان صبح
07:15:11
12:22:06
17:27:57

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:37:16 اذان صبح
07:01:11
12:13:22
17:24:30
17:41:53

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:57:53 اذان صبح
06:22:15
11:33:17
16:43:15
17:00:44

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:31:20 اذان صبح
06:55:51
12:06:32
17:16:09
17:33:41

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:14:08 اذان صبح
06:39:15
11:48:27
16:56:35
17:14:15

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:36:43 اذان صبح
07:02:13
12:10:27
17:17:38
17:35:24

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:27:04 اذان صبح
06:53:42
11:59:15
17:03:45
17:21:46

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب17:45:50 اذان مغرب اذان مغرب

 عقد قرارداد بازسازی سکوی حفاری
 میان ایزوایکو و شرکت حفاری شمال 

گروه اقتصادی  // ۱2دی ماه ســال ۱390 یکــی از مهم ترین 
طرح های صنعت فوالد کشور در اســتان هرمزگان به صورت 
رسمی به بهره برداری رسید. این طرح که با عنوان شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب راه اندازی شد دارای ظرفیت یک میلیون و 500 
هزار تن بود و با توجه به استفاده از ماشین ریخته گری مداوم از 
معتبرترین برندهای روز دنیا، به پیشرفته ترین کارخانه فوالدی 

در کشور تبدیل شد.
 این شــرکت توانست به سرعت به یکی از برندهای مطرح در صنعت 
فوالد کشــور و در ادامه با توجه به صــادرات محصوالت خود به 
اقصی نقاط دنیا، به یکی از مطمئن ترین برندهای صنعت فوالد ایران 
 در بازارهای بین المللی تبدیل شــود. آنچــه در ادامه خواهید خواند 
مصاحبه ای با عطا اهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 

است.
* در خصوص تاریخچه شــکل گیری شرکت فوالد هرمزگان 

توضیحاتی بفرمایید.
طرح احداث مجتمع عظیم فوالد هرمزگان از پیش از انقالب اسالمی 
آغاز شد، اما بنا به دالیلی، در آن زمان متوقف ماند. این طرح تا زمان 
شروع طرح های هشت گانه فوالدی شروع نشد تا اینکه احداث آن در 
سال 1۳۷8 در استان هرمزگان در دستور کار گرفت و مراحل اجرایی 
بزرگ ترین پروژه وزارت صنایع و معادن وقت، شامل خاک برداری، 
بتن ریزی، ساخت اسکله های عظیم فوالدی با استفاده از هزاران تن 
مصالح و تجهیزات موردنیاز دیگر، در ســال 1۳85 به عنوان یکی از 
طرح های هشــت گانه )که بعدها با بهره بــرداری از فوالد هرمزگان، 
به عنوان طرح های هفت گانه از آن یاد می شود( آغاز شد. در بدو امر 
به منظور اطمینان یافتن از تأمین مواد اولیه، واحد احیا مستقیم )کارخانه 
آهن سازی( با ظرفیت ساالنه یک میلیون و ۶50 هزار تن آهن اسفنجی 
با دو مدول طی ۳2 ماه احداث شد. این واحد در مهرماه 1۳8۷ وارد 
فاز راه اندازی سرد شد و در اسفندماه همان سال به صورت رسمی به 
تولید رســید. در ادامه، در سال 1۳8۹ واحد فوالدسازی این شرکت 
وارد فاز تست گرم شد و در مردادماه همان سال نخستین ذوب کوره 
قوس الکتریکی انجام گرفت و در 2۶ فروردین ماه سال 1۳۹0 اولین 

تختال آزمایشی شرکت فوالد هرمزگان به تولید رسید.
* فــوالد هرمزگان چــه محصوالتی را تولیــد می کند و چه 

توانایی هایی دارد؟
شرکت فوالد هرمزگان در حال حاضر، دارای ظرفیت اسمی یک میلیون 
و 500 هزار تن تختال )اســلب( به ضخامت 200 و 250 میلی متر، 
عــرض ۹00 تا 2 هزار میلی متر و طول ۶ تا 12 متر اســت. عالوه 
بر این، در کنار واحد فوالدسازی فوالد هرمزگان، تولید محصوالت 
میانی از قبیل یک میلیون و ۶50 هزار تن آهن اسفنجی در سال، ۹0 
هزار تن آهک در ســال، ۷ هزار و 500 نرمال مترمکعب اکسیژن بر 
ســاعت، 18 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن و 120 نرمال 
مترمکعب بر ساعت آرگون صورت می گیرد. تختال تولیدی در شرکت 
فوالد هرمزگان عمدتاکربنی و برای تولید ورق فوالدی به صورت نورد 
گرم و سرد است که در خطوط نورد گرم، برای کاربردهایی همچون 
پروفیل سازی، لوله های آب، نفت و مخازن تحت فشار و قطعات سنگین 
فوالدی مورد اســتفاده قرار می گیرد. ورق های نورد سرد ساخته شده 
از تختــال فوالد هرمزگان نیز برای ســاخت ورق بدنه خودرو، بدنه 

لوازم خانگی ازجمله یخچال، بخاری و همچنین کاربردهای ویژه مانند 
ورق های قلع اندود و گالوانیزه به کار می رود.

* این شرکت چه سالی به فوالد مبارکه پیوست؟ پیوستن این 
شرکت به فوالد مبارکه چه مزایای به همراه داشته است؟

فوالد هرمزگان در مردادماه ســال 1۳۹0 به شــرکت فوالد مبارکه 
پیوســت. در ادامه نیز با بهره برداری از این کارخانه فوالدی، به نوعی 
مســیر صنعت فوالد در کشــور با به کارگیری تکنولوژی پیشرفته 
فوالدســازی تغییر یافت. از مزایای بارز پیوستن فوالد هرمزگان به 
فوالد مبارکه این بود که اشــتغال پایدار برای کارکنان این شرکت و 
خانواده های آن ها ایجاد شد؛ ضمن اینکه با حمایت های فوالد مبارکه 
در سال های بعد، چه از طریق تأمین مواد اولیه و چه اجرای طرح های 
توسعه ای، فوالد هرمزگان به یکی از تولیدکنندگان سرآمد صنعت فوالد 

کشور تبدیل شد.
* اهم دستاوردهای فوالد هرمزگان در حوزه های مختلف مانند 
تولید، فروش، درآمد و سودآوری و… به ویژه در یکی دو سال 

گذشته چه بوده است؟
در یکی دو سال گذشــته فوالد هرمزگان هم در زمینه تولید، هم در 
زمینه فروش و هم سودآوری دستاوردهای قابل توجهی داشته است. 
در سال گذشته توانســتیم پنج رکورد تولید ماهیانه ثبت کنیم و این 
رکوردشــکنی ها با وجود محدودیت های انرژی برق و گاز به دست 
آمد. این رکوردشــکنی ها در سال جاری نیز ادامه یافت؛ به طوری که 
امسال برای نخستین بار میزان تولید ماهیانه شرکت از 150 هزار تن 
گذشت و فوالد هرمزگان عمال به باالترین رکورد ریخته گری تختال 
در کشور دست یافت. سال جاری نیز در اردیبهشت ماه رکوردشکنی 
کردیم و از شــهریور تا آذر یعنی طی چهار ماه پیاپی، رکوردهایی در 
میزان تولید ثبــت کردیم که باالترین رکورد در آذرماه به میزان 125 
هزار و ۶22 تن به دست آمد. در بحث فروش نیز سال گذشته موفق 
به فروش 822 هزار تن محصول در بازار داخلی و ۶10 هزار تن در 
بازار صادراتی شدیم. در سال جاری نیز علی رغم وضعیت نابسامان 
بازارهای بین المللی و کاهش شــدید قیمت ها در بازارهای داخلی و 
صادراتی توانســتیم ۴۹۶ هزار تن محصول در بازار داخلی و ۳۴8 
هزار تن در بازارهای صادراتی به فروش برسانیم. یکی از نقاط قوت 
فوالد هرمزگان در چند ســال اخیر میزان سودآوری این شرکت بوده 
اســت؛ به طوری که در سال 1۳۹۹ توانستیم 51 هزار میلیارد ریال و 
در ســال 1۴00 بیش از 80 هزار میلیارد ریال ســود خالص کسب 
کنیم. نکته قابل توجه در مورد ســودآوری سال گذشته این است که 
در این سال به اندازه کل سال های قبل سودآوری داشتیم و این مهم به 
همت همه همکاران در بخش تولید و فروش رقم خورده است. فوالد 
هرمزگان در یازده سال گذشته همواره افتخارآفرین بوده و توانسته در 
جشنواره های گوناگون تندیس ها و لوح تقدیرهای متعددی را از آن 
خود کند. کسب چندین جایزه تعالی سازمانی و لوح تقدیر جشنواره 
حاتم، قرار گرفتن در بین 100 شــرکت برتر ایران در چند سال اخیر 

و تولید محصوالت دارای ارزش افزوده و… ازجمله این موارد بوده 
است.

* در زمینه طرح های توسعه ای چه اقداماتی انجام داده اید؟
از دیگر دســتاوردهای فوالد هرمزگان در یکی دو سال اخیر، آغاز 
طرح های توســعه ای عظیم در این شرکت بوده است. همان طور که 
مستحضرید، توسعه ســنگ بنای اقتصاد محسوب می شود؛ ازاین رو 
برای پیشــرفت اقتصادی، خلق ثروت و ایجاد اشتغال مسیری به جز 
توسعه فعالیت ها وجود ندارد. صنعت فوالد کشور یکی از پیشران های 
توسعه کشور به شــمار می آید. هرچه صنعت فوالد به عنوان صنعت 
مادر بیشتر توسعه یابد، صنایع جنبی و پایین دستی نیز با اطمینان از 
تأمین به موقع مواد اولیه خود رونق بیشتری خواهند داشت و به این 
ترتیب، شاهد توسعه بیشتری در کشور خواهیم بود. با توجه به کم آبی 
گسترده در کشور، یکی از مناطقی که می تواند هدف توسعه قرار گیرد، 
سواحل جنوبی به ویژه استان هرمزگان خواهند بود. فوالد هرمزگان 
در سال 1۴00 و 10 سال پس از افتتاح، عملیات اجرایی چهار طرح 
بزرگ توســعه ای به ارزش تقریبی 10 هزار میلیارد تومان را آغاز 
کرد. این شرکت با توجه به پتانسیل های متعدد و موقعیت ویژه خود، 
کلنگ زنی این طرح ها را آغاز کرده اســت. عالوه بر این، پروژه های 
متعدد دیگری در دست اقدام داریم که برخی از آن ها درون سازمان 
و برخی دیگر با مشارکت دیگر شــرکت ها اجرا می شوند. ازجمله 
مهم ترین پروژه های درون سازمانی می توان به افزایش ظرفیت تولید 
 ،Lance SidewaLL کوره های قوس الکتریکی از طریــق نصب
احداث تصفیه خانه پساب های صنعتی، افزایش ظرفیت سیلوهای آهن 
اســفنجی، احداث واحد تولید گازهای صنعتی و احداث مدول سوم 
واحد آهن سازی اشاره کرد که خوشبختانه برخی از آن ها از پیشرفت 
قابل مالحظه ای برخوردارند و در آستانه افتتاح قرار دارند. پروژه های 
دیگر نیز مطابق با برنامه پیش می روند. در همین حال طرح نوسازی، 
ارتقای تصفیه خانه و انتقال پساب تصفیه شده شهر بندرعباس به صنایع 
غرب استان با شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس، احداث 
واحد تولید آهک کلسینه در شرکت سنگ و فوالد هرمزگان و احداث 
مگا مدول آهن سازی به ظرفیت یک میلیون و ۷20 هزار تن در شرکت 

ستاره سیمین هرمز به صورت مشارکتی در حال انجام است.
* در حــوزه مســئولیت های اجتماعی چه دســتاوردهایی 

داشته اید؟
در اســتان هرمزگان شــرکت فوالد هرمزگان را به عنوان یک بنگاه 
مســئولیت پذیر اجتماعی معرفی می کنند. از زمان تغییر مدیریت در 
ابتدای سال گذشته، توجه به مسئولیت های اجتماعی دوچندان شده 
و همین روند تا امروز ادامه داشته است، زیرا بخشی از مسئولیت های 
بنگاه های بزرگ اقتصادی در قبال جامعه و مردم تعریف می شــود 
و ازایــن رو، اقدامات متعددی در این زمینه صــورت داده ایم. فوالد 
هرمزگان عمل به مسئولیت های اجتماعی را حق مردم استان و یکی 
از وظایف ذاتی خود می داند؛ بنابراین در بسیاری از حوزه ها، ازجمله 

، حوزه هــای  شــی ز ر و

 ، هنگــی کمک هــای فر
 ، نه ســتا و ن د نسا پزشکی، محیط زیست ا

و… وارد شده است. به طور مثال، حضور ده ها تیم حرفه ای و کارگری 
فوالد هرمزگان در همه رده های سنی و کسب عناوین قهرمانی متعدد 
استانی، کشــوری و بین المللی توسط تیم های این شرکت، گواهی بر 
عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت به ویژه ایجاد نشاط اجتماعی 
از طریق ورزش و کشف استعدادهای درخشان استانی در این زمینه 
و حرکت در مســیر درست اســت. یکی از مهم ترین مسئولیت های 
اجتماعــی فوالد هرمزگان در دوران کرونا به منصه ظهور رســید و 
ارسال اکســیژن مایع به بیمارستان های شــهر بندرعباس و ارسال 
نیتروژن مایع به دانشگاه علوم پزشکی ازجمله مهم ترین اقدامات این 
دوره بود. عالوه بر این، تهیه بسته ها و اقالم بهداشتی در دوران کرونا 
همچون تهیه ماسک، دستکش و ونتیالتور و تهیه و اهدای 10 دستگاه 
دیالیز به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس جهت مداوای بیماران 
از دیگر اقداماتی بود که فوالد هرمــزگان در این دوره انجام داد. از 
دیگر اقدامات فوالد هرمزگان در حوزه مســئولیت های اجتماعی، 
حمایت از نیازمندان و اقشار مســتضعف بوده که در قالب کمک به 
اقشار نیازمند در شهرستان های استان و نیز برطرف کردن مشکالت 
مراکز خیریه انجام گرفته است. همچنین فوالد هرمزگان در طرح اکرام 
ایتام و محسنین مشارکت کرده و 10 هزار کودک یتیم و غیریتیم تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان را تحت پوشش 
قرار داده؛ ضمن اینکه در جشــن گلریزان برای آزادسازی زندانیان 

شهرستان های استان شرکت کرده است.
* چه استراتژی را برای آینده فوالد هرمزگان در نظر گرفته اید؟

تبدیل شدن به یکی از قطب های تولید و صادرات فوالد ایران، تولید 
محصوالت دارای ارزش افزوده باال و اجرای طرح های توسعه ای برای 
تکمیل زنجیره تولید ازجمله هدف گذاری های فوالد هرمزگان است. 
در این راســتا افزایش ظرفیت فوالدسازی از 1.5 میلیون تن به ۳.2 
میلیون تن را در دستور کار قرار داده ایم و در ادامه قصد داریم واحد 
نــورد گرم را نیز راه اندازی کنیم. تبدیل شــدن به یکی از قطب های 
اصلی تولید و صادرات فوالد در کشــور با تولید محصوالت دارای 
ارزش افزوده از دیگر اهداف کالن ماست. همچنین با توجه به صادرات 
محصول فوالد هرمزگان به بازارهای صادراتی، قصد داریم به یکی از 
معتبرترین برندهای صنعت فوالد ایران در بازارهای بین المللی تبدیل 

شویم.

   گروه اقتصادی // مدیــر منطقه خلیج فارس 
شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران گفت: برای 
نخستین بار پاالیشگاه بندرعباس خوراک خود را 

از خط لوله گوره به جاسک دریافت می کند.
حمیدرضا کیهان پور در حاشیه بازدید از مرکز انتقال 
نفت بندرعباس در نشستی خبری با بیان اینکه پاییز و 
زمستان امسال سرد بود، افزود: رسالت شرکت خطوط 
لوله و مخابرات انتقال پایدار ســوخت موردنیاز در 
سراسر کشــور است. وی با اشاره به اینکه با افزایش 
استفاده ســوخت در نیروگاه ها و حمل ونقل شرایط 
ویژه ای ایجاد کرده، ادامه داد: باتوجه به گستره ایران، 
این شرکت 12 منطقه دارد و بر اساس حجم وظایف 
تعریف شــده است. وی اضافه کرد: این شرکت حلقه 
اتصال بین مجموعه پاالیشگاه های کشور، شرکت ملی 
نفت ایران و شــرکت ملی پخش ایران است که تأمین 
خوراک پاالیشگاه های کشور و انتقال سوخت تولیدی 
پاالیشگاه های کشور به تمام مناطق کشور را برعهده 
دارد. همچنین تأمین ارتباطات پایدار و انتقال شبکه 
اطالعاتی خود شرکت خطوط لوله و مخابرات و سایر 
شرکت های نفتی است. وی با بیان اینکه حوزه فعالیت 
منطقه خلیج فارس در استان هرمزگان و جنوب کرمان 
است، گفت: ۳ ابر پاالیشگاه کشور در استان هرمزگان 

قرار گرفته است که شامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
پاالیشگاه بندرعباس و پاالیشگاه الوان است. کیهان 
پور اضافه کرد: تأمین خوراک پاالیشگاه ها از خشکی 
تــا کنون صورت نگرفته، به همین دلیل خوراک را از 
طریق کشتی می گیرند. وی ادامه داد: فرآورده های نفتی 
تولیدی در این ۳ پاالیشگاه از طریق یک خط لوله 2۶ 
اینچ که اواخر دهه ۶0 برنامه احداث آن آغاز شده و 
در ابتدای دهه ۷0 به بهره برداری می رسد، از بندرعباس 
به رفسنجان ظرفیت اسمی این خط 2۷0 هزار بشکه 
که معادل ۴۷ میلیون لیتر در روز است. کیهان پور تأکید 
کرد: 1۳.۶ میلیارد لیتر در ۹ ماه امسال فرآورده نفتی 
مختلف از این خط لوله حمل شده که ۷0 درصد این 
فرآورده بنزین بدون سرب و یورو، 2۶ درصد نفتگاز 
یورو و ۴ درصد مربوط به نفت ســفید است. وی با 
اشاره به اینکه بالغ بر ۴۹ میلیون لیتر به صورت میانگین 
در روز از این خط لوله حمل شده است، گفت: که نشان 
می دهد که با احتساب زمان تعمیرات، بیش از ظرفیت 

اسمی خط لوله از آن استفاده می شود. در مواقعی در 
روز بیش از 25 درصد از ظرفیت اسمی خط لوله 2۶ 
اینچ اســت. به گفته مدیر منطقه خلیج فارس شرکت 
خطوط لوله و مخابرات ایران در ۹ ماه امسال ۹ میلیارد 
و 505 میلیون لیتــر بنزین، ۳ میلیارد و 5۶0 میلیون 
لیتر نفت گاز یــورو و معمولی و ۴50 هزار لیتر نفت 
سفید حمل شده است. وی با اشاره به عبور خط لوله 
هزار کیلومتری گوره - جاسک از این منطقه، افزود: 
یک رشته خط لوله ۴2 اینچ از گوره برای انتقال نفت 
خام تا جاسک اجرا شــده که در مراحل پایانی قرار 
دارد و نشست های متعددی برگزار شده تا بهره برداری 
و راهبری از این خط لوله را به شــرکت خطوط لوله 
و مخابرات واگذار کنند البته هنوز نهایی نشده است. 
کیهــان پور با تاکید بر اینکه با واگذاری راهبری خط 
لوله گوره - جاسک در شمال بندرعباس یک رشته 
انشعاب به پاالیشگاه بندرعباس کشیده می شود، ادامه 
داد: برای نخستین بار این پاالیشگاه خوراک خود را 

که روزانه تا ۳50 هزار بشکه نفت خام است را از خط 
لوله دریافت می کند. وی به خط لوله ۳۶ اینچ دریافت 
خوراک پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس از عسلویه 
اشاره کرد و گفت: در برنامه های کاری است که برنامه 
بهره بــرداری از این خط لوله نیز به مجموعه خطوط 
لوله و مخابرات واگذار شود. مدیر منطقه خلیج فارس 
شــرکت خطوط لوله و مخابرات ایران افزود: منطقه 
خلیج فارس بیشترین حجم انتقال فرآورده های نفتی را 
دارد و ۳.۷ کیلومتر از خط لوله 2۶ اینچ بندرعباس به 
رفسنجان در منطقه خلیج فارس است. به جز این خط 
لوله، 12 رشته خط لوله دیگر هم این منطقه دارد که از 8 
اینچ تا 2۴ اینچ است و طول مجموع این خطوط ۴50 
کیلومتر است. وی با اشاره به احداث خط لوله 2۶ اینچ 
جدید همان مسیر خط لوله قبلی به جز چند منطقه پر 
خط را طی خواهد کرد، گفت: طول آن ۴۶0 کیلومتر 
خواهد بود و ظرفیت اســمی آن ۳00 هزار بشکه در 
 روز خواهد بود و بر اساس برنامه ریزی های پاالیشگاه 

ســتاره خلیج فارس است و ظرفیت انتقال فراورده 
در این منطقه 100 درصد افزایش خواهد داشــت. 
کیهان پور افــزود: ۳ مرکز انتقال نفت در مجاورت 
مراکز قبلی و تکنولوژی روز احداث خواهد شد. وی 
با تأکید بر اینکه 2 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
بندرعباس روزانه 8۳ میلیون لیتر ۳ فرآورده بنزین، 
نفت گاز و نفت ســفید تولید می کنند که به داخل 
کشور منتقل می شود، ادامه داد: برنامه این است که 
با 2 رشــته خط لوله فرآورده های نفتی را به مبادی 
مصرف منتقل کند. مدیر منطقه خلیج فارس شرکت 
خطوط لوله و مخابرات ایران گفت: ایجاد پست های 
برق خط لوله 2۶ اینچ جدید نهایی شــده و آماده 
تحویل اســت. خط لوله در گستره اول ۷5 درصد 
و در گستره دوم ۶0 درصد پیشرفت دارد و تا پایان 
امسال بخش هایی از آن به مدار بهره برداری می آید 
و این خط به طور کامل توســط پیمانکاران داخلی 
اجرا می شود. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه میزان 
مصرف سوخت در بخش حمل ونقل بسیار باال است، 
افزود: احداث این خط لوله عالوه بر افزایش ظرفیت 
انتقال فرآورده، نقش مخزن را نیز بر عهده دارد که در 
پایداری تأمین سوخت و انتقال را با احداث این خط 

لوله انجام می دهیم.

مدیر منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله اعالم کرد

دریافت خوراک پاالیشگاه بندرعباس از خط لوله گوره جاسک

فروردین :
مراقب باشید که امروز تحت فرمان مشخص دیگری 
قرار نگیرید. انگار یک نفر دارد کلمات را به شــما 
دیکته می کند تا آن طــور که خودش می خواهد 
رفتار کنید. حواس تان باشــد که به این دام نیفتید. سعی کنید که 
خودتان باشید و به تنهایی فکر کنید. متاسفانه، ذهن تان به شدت 
آسیب پذیر شده، اما باید چشم و گوش تان را باز کنید و نگذارید 

که دیگران کنترل تان را به دست بگیرند.
  اردیبهشت :

امروز ممکن است اطالعاتی دریافت کنید که حسابی 
شما را به هم بریزد. اما یادتان باشد هر دعوایی که 
شروع می شود دوطرفه است. شما هم به اندازه ی 
طرف مقابل تان در نارضایتی ها نقــش دارید. اگر می خواهید 
 که صلح و آرامش برقرار شــود، باید کاری کنید که زبان بدن و 
کلمات تان این را نشان دهد. اگر به دنبال برقراری آرامش نیستید، 

بهتر است به درون تان نگاه کنید تا دلیل اش را بفهمید.
  خرداد :

کلماتی که امروز استفاده می کنید دارای قدرت قابل 
توجهی هســتند، پس حواس تان باشد که چه طور 
آن ها را به کار می گیرید. مراقب باشید که به جای 
دیگران تصمیم نگیرید. به دیگران فرصــت دهید تا آزادانه و با 
قدرت برای خودشــان تصمیم بگیرند، اما می توانید کمک شان 
کنیــد و آن هم به این طریق که صادقانه اطالعاتی را که دارید در 

اختیارشان قرار دهید.
   تیر :

امروز شاید پاســخ های دقیقی دریافت نکنید. این 
پاسخ ها به درستی سازمان بندی نشده اند، پس فعال 
خودتان را درگیر نکنید و در عوض با دوستان تان وقت بگذرانید. 
 حتی ممکن اســت تصمیم بگیرید که بادبادک هوا کنید یا مثال به 
کوه پیمایی بروید. بدانید پاسخ هایی که به دنبال شان هستید در 
همین هوای اطراف تان چرخ می خورد. گاهی هم توقف کنید و 

به زیر پای تان نگاهی بیندازید تا اطالعات بیشتری کسب کنید.
    مرداد :

انگار ذهن و افکارتــان از وضوح کافی برخوردار 
است و اظهار نظرهایی که می کنید تحسین دیگران 
را برمی انگیزد. نترسید، اجازه دهید که احساسات تان بیرون بریزد 
تا آن هایی که باید حرف های تان را بشــنوند. حواس تان باشد 
فقط روی کسانی تمرکز کنید که بیشتر از بقیه دوست شان دارید. 
شما قلب بخشــنده ای دارید، پس احساسات تان را با دیگران 

شریک شوید.
 شهریور :

خودتان را درگیر جزییات نکنید. بهتر است بیشتر از 
حد معمول به دیگران اعتماد کنید. اگر با مسایل با 
رویکرد مثبت یا حتی خنثی مواجه شوید، خواهید 
دید که کارها بهتر پیش می رود، پس انگشــت اتهام را از روی 
مشکالت بردارید. به حرف های کسانی که برای تان مهم و دوست 
داشتنی هستند گوش کنید. شاید در حال حاضر اهمیت این قضیه 
را درک نکنید، اما بدانید که در طول مســیر به نفع تان اســت که 

رضایت آن ها را جلب کنید.
 مهر :

شــاید امروز تصمیم بگیرید که به یک سفر کوتاه 
برویــد. نیــاز دارید کــه از منزل بیــرون بزنید و 
 گشــت و گذار کنید. هر چه که هست، سعی کنید ذهن تان را با 
واقعیت های جدید آشنا کنید. اکنون زمان آن رسیده که به افکارتان 
وسعت دهید و سراغ ماجراجویی های جدید بروید. دل تان می 
خواهد به جاهایی بروید که تا به حال ندیده اید و چیزهای جدید 
تجربه کنید. شاید یک پناهگاه مذهبی یا حتی یک جای ساکت 
در میان انبوه درختان تمام آن چیزی باشــد که می تواند اشتیاق 

شما را برطرف کند.
  آبان :

گوش به زنگ باشید که قرار است اطالعات جدیدی 
کسب کنید. اگر احساس خستگی می کنید، بد نیست 
کمی بخوابید. باید سرحال باشید تا بتوانید با سرعت و حضور ذهن 
در مسیر حرکت کنید. یادتان باشد که برای نیرو گرفتن به نوشیدنی 
های انرژی زا تکیه نکنید. این چیزها بدن تان را فرسوده می کند 

و سلسله اعصاب شما تحت تاثیر قرار می دهد.
  آذر :

تعامالت تان با دیگران به نرمی و مالیمت پیش 
می رود، پس از این فرصت نهایت اســتفاده را 
ببرید. اکنون بسیار مهم است که با دیگران ارتباط 
برقرار کنید. با غرایزتان جلو بروید و آزادانه در بحث ها شرکت 
کنید. حرف ها و لحن شما به طرز شگفت انگیزی متقاعد کننده 
به نظر می رسد، انگار امروز می توانید به راحتی حرف تان را 

به کرسی بنشانید.
  دی :

اجازه ندهید که ترس از شکست یا حتی موفقیت 
مانع راه تان شود. شاید تصمیم بگیرید که خودتان 
را در آن پشــت ها مخفی کنید و آسان ترین راه را بروید، اما 
بدانیــد که با این کار همه ی اهداف تان را قربانی می کنید. به 
جای این که دنباله روی کس دیگری باشید، بهتر است خودتان 
راهنمای خودتان باشید. پس ترس های تان را کنار بگذارید و 

مسیر سرنوشت تان را تعیین کنید.
 بهمن :

افکار قدرتمندی در ذهــن تان می چرخد. این 
اطالعات می تواند بعضی چیزها را عوض کند. 
نکته این جاست که باید از دیگران یاد بگیرید و از نقطه نظرات 
مخالف هم استفاده کنید. این طور نباشد که به طور اتوماتیک 
نظرات مخالف را رد کنید، آن هم فقط به خاطر این که با نظر 
شما جور نیست. بدانید که کار گروهی امروز بیشتر به نفع تان 

است، پس تردید نکنید.
 اسفند : 

اطالعاتی که امروز به دســت تان می رسد شاید 
قابل استناد نباشــد. یادتان باشد که باید جواب 
بعضی پرسش ها را بگیرید. این جواب ها زمانی به دست تان 
می رســد که اصال انتظارش را ندارید. با فکر باز جلو بروید 
تا فرصت ها و مســیرهای جدید را ببینید و مشکالت بر شما 
هموار شود. خالصه این که افکار بد را از سرتان بیرون بریزید 

و حرکت کنید.

  گروه اقتصادی // رئیس 
بازنشســتگان  کانــون 
مازنــدران و نائب رئیس 
کانون بازنشستگان کشور 
درصد   70 امــروز  گفت: 
بگیر  ما حداقلی  کارگران 
مسئله  این  و  هســتند 

نگران کننده است. 
در  دریابیگــی  نصــراهلل 
آموزشی،  اردوی  یازدهمین 
و  ســیاحتی  و  تفریحــی 
کارگران  کانون های  زیارتی 
بازنشسته و مستمری بگیران 
اســتان  اجتماعی  تامیــن 
مازندران در مشــهد مقدس 
حقوق  استیفای  کرد:  اظهار 
بحق  مطالبه  بازنشســتگان 
اســت و امروز در بدترین 
شرایط اقتصادی قرار داریم 
و  کارگران  باید حقــوق  و 

بازنشستگان تأمین شود.
وی افزود: امروز ۷0 درصد 
بازنشســتگان  و  کارگران 
مــا حداقلی بگیر هســتند 
و این مســئله نگران کننده 
دریابیگی،  گفته  به  اســت. 
و  کارگران  مظلــوم  صدای 
نمی  شــنیده  بازنشستگان 
شــود و آنان حتــی برای 

خرید ســنگ قبــر و برنج 
بایــد وام بگیرنــد. رئیس 
کانون بازنشستگان مازندران 
و نائــب رئیــس کانــون 
بازنشســتگان کشور گفت: 
انقالب  اصلــی  صاحبــان 
کارگران هستند که امروز در 
شرایط سخت معیشتی قرار 
دارند و صــورت خود را با 

سیلی سرخ نگه داشته اند. 
مشــکالت  افــزود:  وی 
بازنشســتگان  و  کارگران 
امسال  ما  و  اســت  فراوان 
خواهیم  می  واقعی  دستمزد 
را  مــا حقــوق خــود  و 
خواهیم  می  قانون  براساس 
بــرای حقوق  تورم  باید  و 

بازنشســتگان  و  کارگران 
شــود.  گرفتــه  نظــر  در 
رئیس کانون بازنشســتگان 
مازنــدران و نائــب رئیس 
کانون بازنشســتگان کشور 
رکود  از عوامل  یکی  گفت: 
اقتصادی پایین بودن حقوق 
قریــب بــه ۶0 درصد از 
است.  انقالب  یاران  بهترین 
دریابیگــی افــزود: درمان 
رایــگان دغدغــه رهبری 
بود و امروز بازنشســته ای 
تامین  و  دارد  ســرطان  که 
اجتماعی و وزارت بهداشت 
این مســئله را برای درمان 
رایــگان وی اجرایی نکرده 
پناه  به کجــا  باید  اســت، 

بیان داشت: 200  ببرد. وی 
ماهواره ای  مختلف  شــبکه 
می کنند  کار  نظــام  علیــه 
و مــردم را بــه خیابان ها 
می آورنــد و بایــد مراقب 
باشــیم.  دریابیگــی گفت: 
قدرت عــزت و ماندگاری 
مســئوالن نظــام و باقیات 
نوکری  شــان،  و صالحات 
بازنشســتگان  و  کارگران 
اســت.  مظلومان  و  فقرا  و 
وحدت،  شــد:  یادآور  وی 
همفکری  همراهی،  انسجام، 
راه  مهمترین  همســویی  و 
برای رســیدن به سر منزل 
مقصد نهایی که همان عدالت 
عادالنه  تقسیم  و  اجتماعی 
آرمان های  اساس  بر  ثروت 
نظام و امام و رهبری است، 
از اهداف ما است. دریابیگی 
افزود: حواسمان جمع باشد 
و قدر همدیگر را بدانیم که 
ایران   در  کارگــری  جامعه 
مظلوم اســت. بــه گزارش 
ایلنــا، وی افــزود: باید با 
اتحاد به ســمت اســتیفای 
برویم  کارگری  جامعه  حقه 
و لســان و حرف ما باید در 
راستای رفع مشکالت باشد.

نائب رئیس کانون بازنشستگان کشور:

امسال تقاضای دستمزد قانونی و براساس تورم را داریم 

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد

یازده سال افتخارآفرینی، برای اعتالی نام ایران

گروه اقتصادی // دکل حفاری ســحر۱ با 
عقد قرارداد مابین مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( و شرکت 
حفاری شمال جهت انجام تعمیرات اساسی 
و بازسازی کامل راهی ایزوایکو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ این قرارداد بازسازی 
طی بازرسی ها، مذاکرات متعدد و مستمر فنی 
میان دو شــرکت مذکور تنظیــم و در جریان 
نشستی مشترک با حضور اعضای هیأت مدیره 

و مدیران عامل دو شــرکت حفاری شمال و 
ایزوایکو امضا گردیــد. دکتر مرتضی پاکروان 
رئیس هیأت مدیره شــرکت حفاری شمال در 
این نشست بر استفاده از توانمندیهای ایجاد شده 
در زمینه بازســازی سکوهای حفاری دریایی 
 توسط شرکتهای توانمند داخلی از جمله مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( 
و بهره مندی از توان و تجارب ملی و بومی که 
توسط متخصصان و کارشناسان در این حوزه 

کسب شده است، تاکید نمود. دکترسلمان ضربی 
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره ایزوایکو 
نیز ضمن تشکر از حسن اعتماد شرکت حفاری 
شمال به پیمانکاران و کارشناسان داخلی فعال 
در حوزه صنعت دریایی کشور از جمله مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، افزود: 
ایزوایکو این فرصت را جهــت اثبات توان و 
دانش مهندســان و متخصصان داخلی غنیمت 
شــمرده و تاکید نمود این مجموعــه با تمام 
تالش، جهت انجــام پروژه با بهترین کیفیت و 
درچهارچوب برنامه زمان بندی شده قرارداد، 
اقدام خواهد کرد. الزم به ذکر است ایزوایکو 
بازسازی و تعمیرات ریگهای حفاری؛ مدرس 
)1۳۹2(، مپنا1 )1۳۹2 و 1۳۹۶(، ســینا1 
 dci1 ،)1۳۹5( 100پاســارگاد ،)1۳۹۳(
و)1۳۹۶(، ســحر2 )1۳۹8( و اکومودیشن 
ریگ دنا1 )1۴00 و 1۴01(  را در کارنامه 
خود دارد، شــایان ذکر اســت که تعمیرات 
هر ریگ حفاری عالوه بر ایجاد ۴00 شــغل 
بطور میانگین، از خروج میلیون ها دالر ارز نیز 

جلوگیری میکند.
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گروه گزارش // مسئول بسیج کارگران 
وکارخانجات کشور گفت : جهاد تبیین، 
خدمت رســانی و امید آفرینی ؛ محور 
برنامه های رزمایش »جهادگران فاطمی 

حیدریون تولید » بود.
بداشــتی در مراســم  اله  حمید رضا 
رزمایش سراســری جهادگران فاطمی 
حیدریون تولید کــه به صورت ویدئو 
کنفراس از اســتان کرمــان که از مزار 
شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، 
اظهار کرد: بسیج همیشه و همواره کنار 

مــردم بوده و خواهد بــود و به عنوان 
فرشــته نجات و صاحب آرامش مردم 
است. وی در ادامه افزود: در رزمایش 
حیدریون  فاطمــی  جهادگران  بزرگ 
تولیــد با همت و هم افزایی گروه های 
جهادی تخصصی و مدیران ارزشــمند 
از  بر پشــتیبان حمایت  قادر  جهادی 
فعالیت های جهــادی، رزمایش را در 
نهم دی ماه لغایت شــانزدهم دی ماه 

آغاز کرده ایم.
   جهاد تبیین، خدمت رسانی و امید 

آفرینی محور برنامه هاست 
مسئول بســیج کارگران وکارخانجات 
محور  کــرد:  نشــان  کشــور،خاطر 

برنامه هــای ما جهــاد تبیین، خدمت 
رســانی و امیــد آفرینی اســت و در 
اجــرای این محــور برنامه هــا ما دو 
 عرصــه فعالیــت تعریــف کردیم که 
 عرصه های عمومی و تخصصی است که در

عرصه های عمومی تالش بر مردم یاری 
و محروم نوازی و کمرنگ کردن چهره 
فقــر از مناطق کم برخوردار بوده که با 
ظرفیت گروه های جهادی، پشتیبانی ها 
اســتان ها، دســتگاه هــا و همچنین 
حمایت هــای مــردم را در این رابطه 
داشــتیم. اله بداشتی، تعمیرو بازسازی 
منازل  محرومین، تعمیر وسایل خانگی 
گرمایشــی و سرمایشی، تهیه و توزیع 
بســته های معیشــتی در برنامه عظیم 
نهضت مؤمنانه، تهیه جهیزیه، آزادسازی 
زندانیان غیرعمد، نذر غذا و توزیع غذای 
گرم،  انجام پروژه های محرومیت زدایی 
 با حمایت و پشتیبانی بسیج سازندگی، 
پروژه هــای ایجاد اشــتغال پایدار و 
با کمک و همراهی دستگاه ها  خانگی 
 و به خصوص بسیج سازندگی و اجرای 
نمایشــگاه های عرضــه محصوالت 
تولید شده از جمله خدمات در عرصه  
عمومی بوده اســت.  وی با بیان اینکه 
در عرصــه های تخصصــی توانمان 
بر این اســت کــه از ظرفیت گروهای 
جهــادی تعالی بخش اســتفاده کنیم، 
افزود: تا بتوانیم مشــکالت موجود در 
سطح واحدهای تولیدی را ابتدا احصا 
وسپس نســبت به رفع موانع تولید از 
طریق تشــکیل کارگروه ها اقدام کنیم. 
کارخانجات  و  کارگران  بسیج  مسئول 
 کشــور ادامــه داد: در ایــن راســتا 
تشکل های ما از بازنشستگان گرفته تا 
همه ی تشکل ها همراهی بسیار خوبی 

را در  رفع موانع تولید با ما دارد. 
   برگزاری شیفت های ایثار کارهای 
از جنس مکتب حاج قاســم سلیمانی 

است  
اله بداشــتی، ابراز کرد: ما در تشکیل 

کمیســیون های کارگری نســبت به 
رفع مشــکالت کارگری و کارفرمایی 
اقدامات خوبی در استان ها انجام دادیم 
و تالش بر این اســت معیشت حوزه 
تا مشــکالت  کارگری را کمک کنند 
حوزه کارگری کمتر شــود و کارگران 
بتوانند در زنجیره تولید و کارزار اقتصاد 
مقاومتی به موفقیت برسند.  وی اضافه 
کرد: برگزاری شیفت های ایثار از جمله 
کارهای اســت کــه از جنس مکتب 
حاج قاسم ســلیمانی است و کارگران 
شریف ما در شــیفت های کار  حضور 
پیدا می کنند و حقوق خود را برای تهیه 
بسته های معیشتی برای محرومان در 
نظر می گیرند کارفرماهاهم بر این مبالغ 
می افزاید و از طریق گروه های جهادی با 
عزت نفس به دست محرومین می رسد. 
مسئول بســیج کارگران وکارخانجات 
پدافند  های  کارگاه  برگزاری  کشــور 
غیر عامل و خــود حفاظتی، برگزاری 
نشست های تخصصی تبیینی در جامعه 
بزرگ کارگری و کارفرمایی، برگزاری 
کارگاه هــای مهارت افزایی و ســبک 
زندگی به خصــوص در زمینه گفتمان 
اقتصاد مقاومتی و برگزاری نشست های 
اخوت کارگری و کارفرمایی از جمله 
خدمات  در عرصه های تخصصی بوده 

است.
   کارهای صورت گرفته در رزمایش 

جهادگران فاطمی حیدریون تولید 
اله بداشتی به کارهای صورت گرفته در 
این یک هفتــه پرداخت و عنوان کرد: 
2۳۳۹ گــروه جهادی خدمت کردند و 
تهیه 150 هزار بســته معیشتی که بعد 
از صدور فرمان توزیع می شــود، تهیه  
1۹15 جهیزیــه برای نو عروســان، 
 ۷1هــزار و ۴81 نفــر ســاعت در

 شــیفت های ایثار خدمــت کردند تا 
اختصــاص بخشــی از درآمد حاصل 
از ایــن کار صرف محرومین شــوند. 
در ادامه این مراســم نیز مسئول بسیج 

کارگــران و کارخانجات ســپاه امام 
امیر  ســجاد)ع( هرمزگان ســرهنگ 
ارسالن شهبازی، اظهار کرد: رزمایش 
بزرگ حیدریــون تولید همزمان با فرا 
رسیدن سومین سالگرد شهادت سردار 
پرافتخار حاج قاسم سلیمانی به همت 
گروه های جهادی عرصه کار و تالش 
در هرمــزگان به مــدت  10 روز  در 
هرمزگان برگزار شــد.  وی در ادامه 
افزود: اقدامات جهادی کارگران انقالبی 
در عرصه های مختلف تولید در قالب 

ایــن رزمایش پیام آور این اســت که 
با تیکه بر تــوان داخلی و تحصیل در 
مکتِب سلیمانی موانع پیش رو با تالش 
و همت یک به یک از میان برداشــته 

می شوند.
   اقدامات انجام شــده در رزمایش 
جهادگران فاطمی حیدریون تولید در 

هرمزگان 
مسوول بسیج کارگران و کارخانجات 
 ســپاه امــام ســجاد )ع( هرمــزگان 
غبار روبی گلزار مطهر شهدا با حضور 
گــروه های جهادی، تهیه بســته های 
معیشــتی جهت برگــزاری رزمایش 
مدیران  با حضور مســئولین،  مومنانه 
صنایع و صداوســیما، برگزاری شیفت 
ایثار با هماهنگی سازمان و واریز عواید 

آن به صندوق خیریه شهید سلیمانی یا 
برگزاری  خرید بسته های معیشــتی، 
یادواره شهدا وتشــییع شهدای گمنام 
وبرگزاری  وکارخانجــات   درصنایع 
مراســم سالگرد شهادت ســردار دلها 
حاج قاســم سلیماني درمجموعه های 
کار وتولید استان، نشست جهاد تبیین 
با حضور ســردار فرماندهی سپاه امام 
میز  برگزاری  و  هرمزگان  ســجاد)ع( 
خدمت از برنامه های این ســازمان در 
دهه مقاوت بود. شهبازی، اعزام گروه های 

جهادی کارامدان وسفیران تولید و گروه های 
 جهادی واکنش سریع جهت خدمت رسانی، 
حضور   های صنعتی  به همراه مســئولین 
جهــت پیگیــری مســائل ومشــکالت 
مراکــز تولیــدی واشــتغال زایــی، ارائه 
مشــاوره حقوقــی، برگزاری جلســات 
اخوت کارگــری و کارفرمایــی،  توزیع 
 جهیزیه، حضــور مقتدرانــه فرماندهان و 
گروه های جهــادی در محــل برگزاری 
 مراسم ملی، اعزام گروه های جهادی جهت

مشــکل  رفــع  و  رســانی   خدمــت 
برگــزاری  نیازمنــد،  هــای  خانــواده 
 مراســم جهاد تبیین، برگــزاری رزمایش 
کمک های مومنانه،  برنامه های این سازمان 
در رزمایش جهادگران فاطمی - حیدریون 

تولید در استان بود.

مسئول بسیج کارگران وکارخانجات کشور عنوان کرد

جهاد تبیین، خدمت رسانی و امید آفرینی ؛ محور برنامه های رزمایش »جهادگران فاطمی حیدریون تولید «

          امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

گروه گزارش // رویداد هم اندیشی انتقال فناوری به روستاها )روستای نوَفن( با حضور 
مسئوالن صندوق کارآفرینی امید کشور و مسئوالن استانی و شرکت های دانش بنیان 

استان هرمزگان برگزار شد. 
مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید در این مراسم گفت: بیش از ۳0 
سال است که صندوق کارآفرینی امید تاسیس شده است و بیشترین تمرکز آن بر کسب و کارها 
و اشتغال های خرد در کشــور بوده است.  حسنی افزود: در برهه ای از زمان ایجاد اشتغال 
مشاغل خانگی، پرداخت تسهیالت ازدواج مد نظر صندوق کارآفرینی امید بوده است و از 
سال ۹۶ توسعه روستاها مد نظر قرار گرفته است. حسنی اظهارداشت: برای نخستین بار از سال 
۹۶، در صندوق کارآفرینی امید هجده هزار میلیارد تومان برای توسعه روستایی و عشایری در 
کشور تخصیص یافت و در دو سال گذشته نگاه ها به سمت کشاورزی در کشور بوده است. 
وی بیان کرد: در صندوق کارآفرینی امید استان هرمزگان از سال ۹۶ تا سال 1۴00، بیش از 
۴5 درصد اعتبارات به صنایع کشاورزی اختصاص یافته است.  حسنی خاطرنشان کرد: از 
سال ۹۶ تا شهریور امسال صنایع کشاورزی، تولید دام سبک و سنگین، پوشاک، شیالت و 
آبزیان، صنایع دستی، کشت نهال و بذر، تجهیزات کشاورزی، بوم گردی و گردشگری بیشترین 
تسهیالت پرداختی در استان هرمزگان را به خود اختصاص داده اند. وی گفت: با توجه به اینکه 
استان هرمزگان یک استان ساحلی است، توجه زیادی به این بخش صورت نگرفته و تنها 
هفت درصد تسهیالت پرداختی استان به موضوعات دریامحور اختصاص دارد که این عدد 
کم است و باید تالش شود افزایش یابد. حسنی عنوان کرد: در بحث شیالت، فناوری های 
نانویی وجود دارد که می تواند تولید در هکتار را از چهار تن به دوازده تن افزایش دهد به همین 
دلیل باید از تجربه شرکت های دانش بنیان در این زمینه استفاده کرد تا بتوانیم این محصوالت 
و کســب و کارها را رونق دهیم.  وی اظهارداشت: در روستاها باید از محصوالت فناورانه 
شرکت های دانش بنیان استفاده شود و راندمان آنها باال رفته و تولید افزایش پیدا کند.  این 
مسئول خاطرنشان کرد: استان هرمزگان ششمین استان است که در زمینه روستا نوفَن صندوق 

کارآفرینی امید ورود کرده است.
   هرمزگان دارای ظرفیت های متنوع و بی نظیر 

در ادامه معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: امیدآفرینی یکی از 
موضوعات بسیار مهمی است که مسئوالن کشور بر آن تاکید دارند.  احسان کامرانی اظهار 
داشت: رهبر انقالب نیز در زمینه امیدآفرینی و جهاد در این بخش تاکید بسیار زیادی دارند 
و این امیدآفرینی باید واقعی باشد.  کامرانی عنوان کرد: صندوق کارآفرینی امید تاکنون نیز در 
این زمینه فعالیت های خوبی داشته است و فعالیت های امیدوارکننده ای در کشور انجام داده 
است.  وی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان دارای ظرفیت های متنوع و بی نظیری است که 
مهمترین ظرفیت آن، دریا و اقتصاد دریامحور می باشد.  وی بیان کرد: موضوعات مختلفی 
در روستاهای استان هرمزگان وجود دارد که می توان در زمینه اشتغال در آنها فعالیت کرد که 
از مهمترین آنها می توان به کشاورزی، گردشگری، گردشگری دریایی، حمل و نقل و انرژی 
اشاره کرد که می توان در آنها ایجاد اشتغال نمود.  کامرانی افزود: استان هرمزگان یک باساختار 

روستایی است و بیش از ۴0 درصد از استان در روستاها قرار دارد.  معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: باید تالش شود که مهاجرت معکوس به سمت 
روستاها انجام شود به همین دلیل انتقال سرمایه به روستاها باید صورت پذیرد.  کامرانی به 
موضوع دریا اشاره و بیان کرد: در موضوع دریا، کارهای زیادی می توان انجام داد که یکی از 
مهمترین آنها گردشگری دریایی است که با کمترین هزینه می توان اشتغال زیادی ایجاد نمود.  
وی با بیان اینکه بیشترین جزایر خلیج فارس در استان هرمزگان وجود دارد اظهارکرد: توجه 
به جزایر و ایجاد اشتغال در آنها می تواند موجب امیدآفرینی در این جزیره ها شود.  این مسئول 
گفت: برخی مشاغل نیازمند انتقال تکنولوژی به آنها می باشد که باید پشتیبانی های مورد نیاز 

انجام پذیرد و اشتغال آفرینی و امیدآفرینی در روستاها شکل بگیرد.
   پرداخت ۱2۳ میلیارد تومان تسهیالت 

در ادامه جلســه، مهدی خورگوئی مسئول صندوق کارآفرینی امید استان هرمزگان ضمن 
خوشامدگوئی به مهمانان جلسه، گزارشی از عملکرد صندوق استان هرمزگان در اجرای طرح 
»روستای بدون بیکار«، »صندوق های خرد محلی« و »هر روستا یک محصول« و معرفی 
اجمالی سه روستای بدون بیکار در سطح استان و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص 
همکاری صندوق با شرکت های دانش بنیان ارائه نمود. مهدی خورگویی ادامه داد: در بحث 
پرداخت تسهیالت روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی از سال ۹۷ تاکنون حدود 
1۶0میلیارد تومان تسهیالت در حوزه روستایی از منابع تلفیقی صندوق توسعه ملی پرداخت 
شــد که این حوزه ها بیشتر تولیدی و کشاورزی است و فعالیت های خدماتی در روستاها 
کمتر است. مســئول صندوق کارآفرینی امید در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از محل 
اعتبارات تبصره 18 در ماه های پایانی 1۴00و ابتدای سال 1۴01 بالغ بر 12۳ میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شده است. خورگویی گفت: حسب دستور مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید این همایش را در استانداری برگزار کردیم و از همه شرکت های دانش بنیان از مراکز رشد 
دانشگاه ها و پارک علم و فناوری هستند و ایده های نو دارند دعوت به عمل آمد که ایده ها را 

ارائه دهند که بتوانیم فعالیت های روستایی را به سمت دانش بنیان پیش ببریم.
   ایجاد اشتغال براساس ظرفیت روستا صورت پذیرد

در ادامه مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: بخش زیادی از نواحی 
استان هرمزگان را روستاها تشکیل می دهد که ظرفیت بالقوه ای در ایجاد اشتغال دارند.  نرگس 
غالم پور اظهار داشت: ایجاد اشتغال در روستاها باید براساس ظرفیت هر روستا صورت پذیرد 
تا نتایج بهتری به دست بیاید.غالم پور بیان کرد: شیالت، کشاورزی و بوم گردی از مهمترین 
ظرفیت های موجود در روستای استان هرمزگان می باشد. وی خاطرنشان کرد: دانش های 
 بومی خوبی در گذشــته به ویژه در حوزه شیالت وجود داشــته است که رو به فراموشی 
می رود که باید این موارد احصا و احیا شــود. غالم پور عنــوان کرد: یکی از چالش ها و 
 موضوعــات دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که جامعه محلی و بومی در

 اشتغال هایی که ایجاد می شود دخیل بوده و از آن منتفع شوند چرا که بسیاری از اشتغال هایی 
که ایجاد می شــود برای افراد ساکن در روستا سودی ندارد.  وی خاطرنشان کرد: اگر افراد 
بومی در اشتغال های ایجاد شده دخیل شوند اثرات بهتری در منطقه خواهد داشت.  غالم پور 
اظهارکرد: تسهیالت که پرداخت می شود به گونه ای باشد که مهاجرت به روستاها افزایش یابد 

و در روستاها اشتغال بیشتری ایجاد شود. 
   هرمزگان یک استان روستانشین است

در ادامه رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان یکی از استان هایی 
است که در حوزه های مختلف ظرفیت بسیار خوبی دارد اما از آن استفاده نشده است.  نصیری 
اظهارداشت: روستا یکی از موضوعات و رویکردهای مهم و ضروری برای استان هرمزگان 
است چرا که متوســط جمعیت روستایی هرمزگان از متوسط کشوری باالتر بوده و استان 
هرمزگان یک استان روستانشین است.  وی عنوان کرد: پرورش میگو و گلخانه از مهم ترین 
صنایع است که در روستاهای استان هرمزگان وجود دارد و باعث شده است که تعداد زیادی 
از مردم در روستاها سکونت داشته باشند و در برخی روستاهای استان، کشاورزی، باغداری، 

دامداری و شیالت رونق دارد. نصیری بیان کرد: در گذشته صنعت پرورش میگو در استان به 
این اندازه رواج نداشت اما جریانی که به وجود آمد که امروز پرورش میگو در اقتصاد استان 
تاثیرگذار شده است.  این مسئول خاطرنشان کرد: کشور ما با مشکالت و کمبود آب مواجه 
است اما در هرمزگان با وجود دریا، تولید جلبک می تواند اشتغالزایی خوبی صورت دهد.  وی 
در خصوص تولید جلبک اظهارداشت: باید در این زمینه جریان سازی انجام شود چرا که در 
حال حاضر شرکت هایی در این زمینه فعالیت می کنند و این ظرفیت در استان هرمزگان وجود 
دارد که این صنعت رونق بیشتری پیدا کند.  وی عنوان کرد: یکی از کارهایی که می توان برای 
این زمینه انجام داد این است که مدرسانی پرورش یابند و آنها از طریق فنی و حرفه ای این 
دانش را به روستاییان آموزش دهند و افرادی که این آموزش ها را دریافت می کنند وارد چرخه 

کار شوند.
   انتقال فناوری به روستاها و رونق اشتغال 

در ادامه رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان گفت: شرکت های 
دانش بنیان در کشور دغدغه های مالی و دریافت مجوز دارند که این دغدغه ها باید برطرف 
شود.  اسدی اظهارداشت: انتقال فناوری به روستاها یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند 
باعث ایجاد اشتغال در روستاها شود.  وی خاطرنشان کرد: تولید و پرورش جلبک یکی از 
فناوری های جدید است که می تواند کارهای بیشتری بر روی آن انجام شود.  اسدی بیان کرد: 
انتقال فناوری به روستاها می تواند امنیت غذایی را در کشور تامین نماید که باید در این زمینه 
کارهای مهمی صورت گیرد.  وی گفت: در موضوع گیاهان دارویی در استان هرمزگان، در 
حال حاضر خام فروشی انجام می شود که اگر عصاره گیری و فناوری های جدید در تولید آنها 
به کار رود، می تواند سودآوری بیشتری برای روستاییان داشته باشد.  اسدی عنوان کرد: اگر 
از دانش شرکت ها و واحدهای فناور استفاده شود قطعا می تواند باعث مهاجرت معکوس به 

روستا شود.
   صید و صیادی خرد مورد توجه باشد

در ادامه رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت: یکی از موضوعات 
مهمی که در دنیا به آن پرداخته می شود موضوع صید و صیادی خرد است.  مرتضوی اظهارکرد: 
وقتی یک واحد بزرگ در محلی ایجاد می شود، افراد ساکن در منطقه از آن بهره زیادی نمی برند 
به همین دلیل وجود مشــاغل خرد برای جوامع محلی موثرتر است.  وی بیان کرد: یکی از 
موضوعاتی که مورد توجه قرار داشته است، تولید صدف های مرواریدساز بوده است و اکنون 
ما به دنبال آن هســتیم که تولید صدف های خوراکی را افزایش دهیم.  مرتضوی عنوان کرد: 
اگر در ایجاد اشــتغال در روستاها اشتغال خرد مدنظر باشد می توان کارهای بهتر و ایجاد 
 اشتغال بیشتری صورت پذیرد.  وی خاطرنشان کرد: در پرورش آبزیان در استخرهای کوچک 
می توان با اســتفاده از فناوری های نوین به افزایش راندمان و تولید کمک بسیاری نماید به 
همین خاطر تولید در اسکله های کوچک می تواند به معیشت مردم محلی کمک نمود.  این 
مسئول اضافه کرد: دوازده هزار صیاد بدون مجوز در استان هرمزگان فعالیت می کند که معیشت 
بسیاری از آنها در خطر است اما با استفاده از فناوری های نوین میزان تولید آبزیان را افزایش 
داد. قابل ذکراست؛ همچنین در این جلسه مسئوالن و مدیران شرکت های دانش بنیان و فناورانه 
به معرفی شرکت ها و محصوالت خود پرداخته و نظرات خود را درباره موضوع این نشست 

و هم اندیشی بیان کردند.

با حضور مسئوالن صندوق کارآفرینی امید کشور 

»روستای نوَفن« به هرمزگان رسید

                                 یعقوب رستمی/دریا
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