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سرمایه گذاری برای تولید مشتقات نفتی 
از پسماند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 
مدیران نباید سازمان بازرسی 

را مزاحم خود بدانند

استاندار هرمزگان :
احداث زیرساخت ها متناسب 

با طرح مسکن تدریجی انجام شود 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 
 به سراغ مدیران کم کار می رویم

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد
ایجاد بندر بزرگ در سواحل مکران
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در این قضایا ، نقشه دشمن ، جامع اما محاسبه آن غلط بود

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت  علیهم  السالم :

نقشه جامع دشمن شکست خورد 
چون محاسبات آنها غلط و اراده 

جمهوری اسالمی قوی  تر بود
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گروه خبر //  مهدی دوستی استاندار هرمزگان، 
در نشست شورای مســکن استان هرمزگان، با 
اشــاره به احداث ۳۴۴ واحد مســکونی در شهر 
سردشت بشاگرد که به دلیل عدم تکمیل بنا خالی 
سکنه هستند، اظهارداشت: طی یک ضرب العجل 
۱۰ روزه، بنیاد مســکن اســتان و فرمانداری 
بشاگرد  نسبت به تعیین تکلیف این منازل اقدام 
کنند و برای برخی منــازل نیازمند تکمیل نیز 
بصورت مقطعی، ۵۰ میلیون تومان تسهیالت با 
بازپرداخت ۲ درصد به مالکین اعطا خواهد شد تا 

بتوانند در خانه های خود ساکن شوند . 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوســتی، با 
اشــاره به درآمد باالی سازمان بنادر و دریانوردی 
و گمرکات در شهرســتان بندرلنگه، بیان کرد:این 
دستگاه ها در شهرســتان بندرلنگه با جانمایی که 
فرمانداری مشخص می کند،برای ساخت دو مدرسه 

اقدام کنند.
   نماینــده عالی دولت در اســتان هرمزگان، طی 
بررسی عملکرد شهرســتان ها در برگزاری فرآیند 
قرعه کشی قطعات جهت واگذاری به متقاضیان، با 
ابراز نارضایتی از پیشرفت در این طرح، عنوان کرد: 
الزم است در فرآیند اجرایی قرعه کشی تسریع شود 
و فرمانداران مردم را برای اســتفاده از این ظرفیت 

قانونی ترغیب کنند. 
   وی با اشــاره به آماده شــدن نقشه های اجرای 
طرح مســکن تدریجــی، عنوان کرد: الزم اســت 
احداث زیرساخت های موردنیاز این طرح متناسب 
با پیشــرفت فیزیکی پروژه ها پیش رود تا در زمان 
 بهره بــرداری منازل، زیرســاخت های الزم آماده 

باشد.
   مهنــدس دوســتی دســتور داد: اداره کل راه و 
شهرســازی آخرین آمــار و نقشــه های احداث 
مسکن را در اختیار شــرکت های آب و فاضالب، 
برق منطقه ای، توزیع برق و گاز قرار دهد تا برآوردها 

و برنامه ریزی های دقیق برای احداث زیرساخت ها 
در نظر گرفته شــود. استاندار هرمزگان با تاکید بر 
لزوم سنجش مستمر عملکرد شهرستان ها در اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن، اظهارداشت: در بحث 
تشکیل پرونده فیزیکی متقاضیان،  شهرستان های 
بشــاگرد و سیریک عملکرد خوبی نسبت به تراکم 
جمعیتی داشــته اند. مهندس دوســتی، افزود: طی 
سالیان گذشته افرادی تحت عناوین مختلف، بخشی 
از زمین های بیت المال را تصاحب کرده اند که الزم 
است فرمانداران نســبت به رفع تصرف از اراضی 

دولتی اقدام و حقوق بیت المال را احیا کنند .

استاندار هرمزگان :

احداث زیرساخت ها متناسب با طرح مسکن تدریجی انجام شود 
دبیرکل مجمع خیران سالمت کشور خبر داد

کمک ۱۲ هزار میلیارد ی مجمع خیرین سالمت به حوزه بهداشت و درمان کشور
گروه خبر //  دبیــرکل مجمع خیران 
سالمت کشور گفت: تاکنون نیکوکاران 
عضو مجمع خیران سالمت در سراسر 
کشــور ۱۲ هزار میلیــارد تومان به 
حوزه بهداشت و درمان کمک کرده اند . 
   حسینعلی شهریاری در حاشیه سفر به 
بندرعباس، افزود: مجمع خیران سالمت 
کشور در سال ۱۳۸۸ به دنبال توصیه رهبر 
انقالب برای استفاده از ظرفیت خیران در 
حوزه سالمت راه اندازی شد.وی با بیان 
اینکه در هرمزگان نیز این مجمع از سال 
۱۳۸۹ راه اندازی شــده است و تاکنون 
خیران حوزه ســالمت هرمــزگان ۴۴۰ 
میلیارد تومان در حوزه ســالمت هزینه 
کرده اند، تصریح کرد: در هیچ کشــوری 
دولت به تنهایی از عهده تامین هزینه های 
حوزه سالمت بر نمی آید و باید از ظرفیت 
خیران و اقشار مختلف مردم استفاده شود.
دبیرکل مجمع خیران ســالمت کشور با 
اشــاره به اینکه تالش می شود در مجمع 
خیران سالمت از ظرفیت بانوان و جوانان 
استفاده شــود، اظهار کرد: در دیدارهای 

مختلفی کــه با مراجع دینی داشــتیم از 
جمله مرحوم آیــت اهلل علوی گرگانی 
همواره تاکید داشتند که بهترین خیریه ها 
در حوزه ســالمت است.شهریاری بیان 
کرد: مجمع خیران قرار اســت نیازهای 
دانشگاه های علوم پزشکی را رفع کند تا از 
موازی کاری در حوزه سالمت جلوگیری 
شود.وی خاطرنشان کرد: تالش می شود 
با برنامه ریزی و هماهنگی مناســب به 
گونه ای برنامه ریزی شود که طرح هایی 

که با کمک خیران حوزه ســالمت اجرا 
می شود سریعا مورد استفاده قرار گیرد و 
طرح های خیریه بدون استفاده از خیران 
حوزه سالمت نداشته باشیم.دبیرکل مجمع 
خیرین ســالمت کشــور عنوان کرد: در 
دیداری که با اســتاندار هرمزگان داشتیم 
توافق کردیم طرح های نیمه تمام خیران 
سالمت که به دلیل افزایش هزینه ها راکد 
مانده با تامین اعتبار دولتی تکمیل شود، 
که مقرر شــد این موضوع در نامه ای به 

رئیس جمهور پیگیری شود.وی تصریح 
کرد: صدا وســیما کمک بسیار خوبی در 
گســترش فرهنگ نیکوکاری و پوشش 
به مجمع  برنامه های حــوزه ســالمت 
خیران ســالمت دارد به طــوری که اگر 
محاسبه کنیم شــاید حدود هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان انواع تیزرها و برنامه های 
مختلف رســانه ای را رایگان پخش کرده 
است.شهریاری خاطرنشان کرد: این یک 
مسئولیت اجتماعی و نه سیاسی است و 
همه با هر تــوان مالی و می توانند در این 
حوزه فعالیت کنند که تاکنون ۱۵۰ هزار 
نفر در این مجمع عضو شده اند.به گزارش 
ایسنا ؛ دبیرکل مجمع خیران سالمت کشور 
ادامه داد: از صنایع و بنگاه های اقتصادی 
بویــژه در هرمزگان انتظار داریم که بیش 
از این به حوزه سالمت کمک کنند، البته 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اکنون در 
حال ساخت بیمارستان در استان است، 
 اما باز هم این کمک ها باید افزایش یابد، 
زیرا این یک الزام قانونی است که صنایع 
آسیب زا باید هزینه درمان را تامین کنند .

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 142534  

EPC به روش SVC موضوع مناقصه : احداث سازه سرپوشیده به فرم سوله خرپایی به همراه نصب جرثقیل های سقفی  برای دو عدد پست
مدت قرارداد : 12 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33530145-076 و آدرس ایمیل Naderian.r@hosco.ir می توانند نسبت 
به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
بابت خرید اسناد مناقصه 

2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات :1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  8.600.000.000 ) هشت میلیارد و ششصد میلیون( ریال خواهد بود .

2- نوع تضمین :  الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما : مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد . 
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 

3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد .
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 44843195 - 076 ) اطالعات بازرگانی ( تماس حاصل نمایند .

 قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/10/27

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/11/18

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/11/17

 

  راه مأیوس کردن بدخواهان از دشمنی ، 
قوی شدن ایران است .

  آنها اشتباه کردند چرا که اراده و عزم 
جمهوری اسالمی از همه عوامل قدرت آنها 

قوی تر و راسخ تر بود .
 40 سال است که از هر طریقی علیه 

جمهوری اسالمی تالش می کنند اما چون 
محاسباتشان غلط بوده و است تا کنون 
شکست خورده و در آینده نیز شکست 

خواهند خورد .
 سالیق و نظرات مختلفی 

در کشور وجود دارد
 اما درباره اسالم، نظام

 و انقالب بین مردم
 وحدت نظر است .

►

►

►

►

صفحه 8 را بخوانید
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پشت پرده سیاست 

  
رای دادگاه کانادا درباره توقیف دارایی های ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی

دادگاه عالی »اونتاریو« کانادا با صدور حکمی که یک شکست برای تحرکات ضد 
انقالب محسوب می شــود، با توقیف دارایی های ایران در پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی مخالفت کرد.شبکه خبری »سی بی سی« کانادا گزارش داد که بر اساس حکم 
دادگاه، خانواده های قربانیان پرواز PS ۷۵۲ نمی توانند دارایی ها یا حســاب های 
بانکــی خاصی را در خاک کانادا توقیف کنند، زیرا دولت این کشــور آن دارایی ها 
را متعلق به جمهوری اســالمی ایران می دانــد که تحت قوانین بین المللی محافظت 
می شوند.بر اساس این گزارش، دادگاه ایالتی اونتاریو سال گذشته طی حکمی توقیف 
۱۰۷ میلیــون دالر از اموال ایران در کانادا را برای پرداخت غرامت به خانواده های 
پنج نفری که ۳ ســال پیش در اثر سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز خاک ایران 
جان باختند، صادر کرد.از آن زمــان، وکالی خانواده های بازمانده به دنبال توقیف 
دارایی های ایران در کانادا برای غرامت هستند. وکالی خانواده های بازمانده استدالل 
می کنند که حق مصونیت دیپلماتیک ایران یک دهه پیش زمانی که کانادا دیپلمات های 
ایرانی را از این کشــور اخراج کرد، پایان یافته است.در گزارش »سی بی سی« آمده 
اســت که خانواده های بازمانده به دنبال اجازه دادگاه برای تصرف سه ملک در اتاوا 
و برداشت پول از حساب های بانکی دولت ایران در بانک سلطنتی کانادا و اسکوتیا 
بانک هستند. این درحالیست که دولت کانادا در ماه مارس در جریان رسیدگی دادگاه 
به این پرونده، با صدور بیانیه ای اعالم کرد که طبق قوانین بین المللی، دادگاه این اختیار 
را ندارد که به خانواده ها اجازه دهد دارایی های ایران را توقیف کنند. در این بیانیه آمده 
است که دولت ایران همچنان از امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک برخوردار است.
در رای دادگاه عالی اونتاریو هم »گرنت داو« قاضی پرونده از نظر دولت فدرال کانادا 
حمایت و درخواســت خانواده ها را رد کرد.به گزارش ایرنا، یک فروند هواپیمای 
بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با شماره پرواز 
۷۵۲ با ۱۶۷ مســافر و ۹ خدمه پرواز که در ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه روز )چهارشنبه 
۱۸ دی ماه( از فرودگاه امام خمینی )ره( به مقصد کی یف پرواز کرده بود، پس از قطع 
ارتباطات با بخش کنترل ترافیک در ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه در حوالی صباشهر از توابع 
استان تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. چند روز بعد از این حادثه 
مشخص شد که خطای انسانی موجب اصابت موشک به این هواپیمای مسافری شده 
است.بعد از وقوع این حادثه، جلسات چندجانبه ایران با کشورهای ذی نفع در سانحه 
سقوط در محل سازمان هواپیمایی ایران برگزار شد. در این مذاکرات، طرفین بر سر 
اخذ غرامت به تفاهم رســیدند و گزارش نهایی سانحه سقوط توسط ایران آماده و 
منتشر شد.دولت در دی ماه سال گذشته نیز تصویب کرد که خسارات ناشی از فوت 
جانباختگان، بدون هیچ گونه تبعیض ناشی از ملیت، تابعیت و جنسیت و بر اساس 

قوانین متبوع کشورهای جانباختگان، به ورثه آن ها پرداخت شود .
واکنش  وزیر خارجه به استعفایش : قویا تکذیب می کنم 

وزیر امور خارجه با رد برخی گمانه زنی ها درباره استعفای خود، در واکنش به اخبار 
ابتالی ســفیر ایران در پکن به کرونا، استقرار کشاورز زاده در محل مأموریتش را 
تأیید کرد. حســین امیرعبداللهیان در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به اقدام 
برخی از مقامات عراقی از جمله نخست وزیر این کشور در ارتباط با استفاده از نام 
مجعول به جای واژه خلیج فارس گفت: چند روز پیش سفیر عراق را فرا خواندیم 
و اعتراض خود را در این زمینه اعالم کردیم.وزیر امور خارجه اضافه کرد: نخست 
وزیر عراق در توئیتی به نحوی مسأله را جبران کرد.امیرعبداللهیان همچنین در پاسخ 
به سوالی درباره حضور سفیر ایران در پکن با توجه به ابتالی وی به کرونا، استقرار 

کشاورززاده در محل مأموریتش را تأیید کرد .

اطالعیه وزارت اطالعات درباره »علیرضا اکبری«
وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای درباره جاسوس شناسایی شده به نام علیرضا 
اکبری، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایســنا به نقــل از وزارت اطالعات، متن 
اطالعیه بدین شرح است: به استحضار مّلت شریف ایران می رساند؛ یکی از مهم ترین 
عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس خبیث در مراکز حساس و راهبردی کشور، 
توســط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناســایی و پس از طی فرآیندی طوالنی و 
چندالیه در حوزه های ضداطالعاتی، فنی و عملیات فریب دســتگیر شد.جاسوس 
شناسایی شده به نام علیرضا اکبری دارای دسترسی هایی به برخی دستگاه های حساس 
کشور بود و در همان حد نیز اطالعاِت مکتسبه را به صورت کاماًل آگاهانه و به دفعات 
متعدد در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار داده بود. این جاسوس، در جریان اخذ 
ویزا از سفارت انگلیس در تهران توسط مأمورین اطالعاتی مستقر در آن سفارت، نشان 
شده و مورد مصاحبه قرار می گیرد. سپس و در خالل سفرهای شخصی خود به اروپا، 
به استخدام تمام عیار سازمان جاسوسی انگلستان در می آید.علیرضا اکبری با توجه 
 SIS به اهمیت موقعیت و دسترســی هایش، به یک جاسوس کلیدی برای سرویس
تبدیل می شود که همزمان توسط چندین افسر برجسته ی میز ایران تخلیه اطالعاتی و 
هدایت می شد. افسران ضدجاسوسی وزارت اطالعات پس از کشف روابط جاسوسی 
مورد بحث، تکمیل اطالعات پیرامون اهداف و لیست نیازمندی ها، شکل ارتباطات و 
 SIS ابزارهای ارتباطی سرویس حریف، از مقطعی به مدار ارتباطی فیما بین سرویس
و جاســوس مورد نظر ورود نموده و به تزریق اطالعات هدایت شده به مدار مذکور 
پرداختند. نهایتًا در زمان مقتضی و با حکم مرجع محترم قضایی متهم بازداشت و پس 
از طی فرآیند قضایی، حکم وی صادر گردید. جان برکفان گمنام ایران اسالمی صراحتًا 
اعالم می نمایند اگر چه دشمن خبیث انگلیســی توانسته بود از نقطه ضعف های این 
فرد بهره گیرد و او را به اســتخدام خویش درآورد، اما یقینًا نمی داند که کدام بخش از 
اطالعات دریافتی، از نوع اطالعات هدایت شده و فریب بوده است. همچنین مجاهدین 
گمنام ایران اسالمی قاطعانه اعالم می نمایند که با توکل به ذات اقدس احدیت و توسل 
به اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم الســالم(، شناسایی جواسیس و عناصر نفوذی 
دشمن در هر سطحی و برخورد قانونی با آن ها را بدون هیچ گونه تساهل و تسامح و 

مالحظه یی، در اولویت تالش های مجاهدانه و شبانه روزی خویش قرار داده اند .
فرانسه عمال وارد تقابل با ایران شده است 

عباس مقتدایی معتقد است که هیچگاه و در هیچ کشوری توهین به وی  ژه به سایر کشورها به 
رسمیت شناخته نمی شود. در حالیکه فرانسوی ها در توهین و عدم رعایت نزاکت جلوتر از 
سایر کشورها با رفتاری فارغ از رعایت حیا عمل می کنند و این نکته نشان می دهد که دولت 
فرانسه بنا دارد در روند مقابله ای با ایران قرار گیرد.اقدام توهین آمیز اخیر نشریه فرانسوی 
در کنار رفتارهای مقامات این کشور در سال های اخیر و به ویژه موضع آنها در مذاکرات 
هسته ای در مقام پلیس بد گویی نشان از تقابل جدی انها با جمهوری اسالمی ایران دارد 
موضوعی که نائب رئیس اول کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی هم آن را تایید می کند. به عقیده مقتدایی دولت فرانسه عمال وارد یک فضای تقابلی 
و تضاد با جمهوری اسالمی ایران شده و این به ضرر منافع این کشور در دراز مدت است .

گفت وگوی تلفنی رئیسی و پوتین
کاخ کرملین اعالم کرد که روســای جمهور ایران و روســیه در تماســی تلفنی در 
خصوص مســائل انرژی و ترابری گفت وگو کردند. کاخ کرملین با صدور بیانیه ای 
نوشــت که در این تماس تلفنی، سران دو کشور در خصوص »پروژه های سودآور 
دوجانبه در بخش لجســتیک، انرژی و همچنین ترابری« به گفت وگو پرداختند و 

تمایل خود برای »عادی سازی« وضعیت سوریه را ابراز کردند .

استاندار هرمزگان :
بسترها و گلوگاه های فساد با نظارت 

بر فرآیندها از بین خواهند رفت
  گروه خبــر //  مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان در 
آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان هرمزگان که با حضور 
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور برگزار شد، اظهار داشت: 
نظارت یک رکن مهم در مدیریت کشــور بوده و باید در همه 
ارکان وجودداشــته باشد و هیچ فردی از این ساختار نظارتی 
خارج نیســت.به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با تاکید بر اینکه 
نظارت باید منتج به اصالح فرآیندها شود، افزود: معتقدیم باید 
بر روی فرآیندهای فســادزا تمرکز باشد تا بتوان گلوگاه ها را 
از بین برد و مانع تداوم چرخه فساد شد. استاندار هرمزگان با 
اشاره به اینکه رییس جمهور و دولت اعتقاد کاملی به نظارت 
و بازرسی دارند، گفت: این مسئله زمینه تعامل بیشتر دولت و 
سازمان بازرسی را باال برده و بستری فراهم کرده که کارهای 
بزرگی انجام و زمینه های فســاد از بین بــرود. وی تصریح 
کرد: یکی از دردهای مشــترک در حوزه نظارتی این است که 
حکمرانی هوشمند و سامانه های ایجاد شده هنوز به مرحله اجرا 
نرسیده و بهره الزم از آن را نبرده ایم، ما باید از مدیریت بر افراد 
به مدیریت بر اطالعات برســیم تا نظارت جامع تری در این 
زمینه داشــته باشیم. مهندس دوستی گفت: متاسفانه در حوزه 
اجرایی شدن سامانه ها کار کند پیش می رود و مقاومت هایی در 
این خصوص وجود دارد که امیدواریم این مسئله مدیریت شده 

و در نهایت به اصالح ساختار و فرآیندها برسیم . 
کاشت درختچه بنجامین در آرامستان بندرعباس 

  گروه خبر // رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری 
 بندرعباس از تکثیر و کاشــت درختچــه بنجامین در محیط 
بهشــت زهــرا )س( خبر داد. بــه گزارش خبرنــگار دریا ، 
حمیدرضا حیدری پوری در این ارتباط اظهار کرد: تالش برای 
 داشتن محیطی سرســبز در راستای توسعه فضای سبز محیط 
بهشــت زهرا )س( در دســتور کار قرار دارد.  وی با توجه به 
اینکه سرسبزی محیط بهشــت زهرا )س( در روحیه خانواده 
متوفیان تاثیر گــذار بوده، افزود: بنجامین از ســری گیاهان 
 زینتی بوده و با توجه به زیبایی که این گیاه دارد به جهت تاثیر 
فوق العــاده این درختچه بــه روی تســویه آلودگی هوا به 
 عنوان یکی از ارزشــمندترین درختچه ها بشــمار می رود. 
حیدری پوری ادامه داد: تکثیر درختچه بنجامین در راســتای 
اهداف سازمانی مبنی بر توسعه فضای سبز توسط واحد فضای 
سبز سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس صورت پذیرفته 
اســت.  این مقام مسئول گفت: درختچه بنجامین در قطعه ۲۲ 
آرامســتان توسط کارکنان واحد فضای سبز کاشته شده است.  
رئیس ســازمان مدیریت آرامســتان شــهرداری بندرعباس 
یادآور شــد: از شهروندان گرامی تقاضا داریم در مسیر توسعه 
فضای سبز و نگهداری درختان در محیط بهشت زهرا)س( با 
خدمتگذاران خود در مجموعه آرامســتان همراهی و همیاری 

الزم داشته باشند .

گــروه خبر  // حجت االســالم والمســلمین 
محمد عبادی زاده در دیدار رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشــور و رئیس جدید سازمان 
بازرســی اســتان هرمزگان که در دفتر امام 
جمعه بندرعباس برگزار شــد، اظهارداشت: 
در ســال های اخیر بابی در مجموعه تخلفات 
استان هرمزگان به نام ترک فعل باز شده است 

که از اتالف بیت المال جلوگیری کرده است .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی عنوان کرد: در 
گذشته ترک فعل مدیران از نظر نظارتی مشکلی 
نداشت و برخی از مدیران از مسئولیت هایی که بر 
اساس قانون بر عهده آن ها بود به دالیل مختلف 
شانه خالی می کردند و کسی پاسخگو نبود اما امروز 

این تخلف با عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار 
می گیرد که جای خرسندی دارد.نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان، با بیان این نکته که عده ای با 
عنوان سرمایه گذار از وام و تسهیالت دولت استفاده 
کردند، ادامه داد: این افراد تسهیالت را وارد مشاغل 
کاذب کردند که اقتصاد کشــور را نیز تحت شعاع 
قرار می داد به همین جهت دستگاه های نظارتی به 
بخش صنعت و معــدن ورود پیدا کرد و بیش از 
۱۰۰ واحد صنعتی را خلع ید کردند.حجت االسالم 
والمسلمین عبادی زاده، بیان کرد: اعتقاد من بر این 
اســت که نهادهای نظارتی یکی از بازوهای قوی 
مدیران است و هیچ مدیری نباید تصور کند وجود 
دستگاه نظارتی مزاحم کار اوست.وی، با اشاره به 

کمک های دســتگاه های نظارتی به دستگاه های 
اجرایی برای حل چالش های بین دســتگاهی و 
سرمایه گذاری، مطرح کرد: بن بست هایی در حوزه 
اجرایی استان هرمزگان وجود داشت که با ورود به 
موقع دستگاه های نظارتی این چالش ها با بهترین 
شیوه حل و فصل شدند.امام جمعه بندرعباس، با 
ذکر این نکته که شــاکله فعالیت نهادهای نظارتی 
بر اساس فرمایشات و دســتورات امیرالمومنین 
در نهج البالغه اســت، تصریح کرد: مراقبت برای 

جلوگیــری از انحــراف در اجــرای برنامه ها و 
جلوگیری از بروز تخلف از جمله مهم ترین اهداف 
سازمان بازرسی است.وی، با اشاره به کم تجربه 
بودن برخی از مدیران دستگاه های اجرایی، عنوان 
کــرد: ارائه آموزش  بــرای مدیران جهت کاهش 
تخلفات اداری ناخواسته ضروری است و سازمان 
بازرسی باید اینگونه تخلفات را احصا کند تا پس 
از ارائه آموزش و نظارت مســتمر شاهد کاهش 

بروز سطح تخلفات باشیم .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 

مدیران نباید سازمان بازرسی 
را مزاحم خود بدانند

   
سرمقاله

   وقتی جوانانی از استان هرمزگان تصمیم می گیرند با استفاده از تجربیات 
شخصی که در چند کشور  طرح تولید مشتقات نفتی از ضایعات و پسماند 
و الستیک های فرسوده را اجرا کرده است، این طرح را در هرمزگان نیز 
اجرا کنند، اما برای ســرمایه گذاری، بانک ضمانت های سنگینی را برای 
پرداخت وام از آنها خواسته  و شهرداری هم همکاری الزم را برای تامین 
 پسماندها نداشته است؛ عنوان می کردند اگر شخصی بخواهد در این بخش 
سرمایه گذاری نماید؛ اشتغالزایی مســتقیم برای ۳۰ نفر بومی  بصورت 
مستقیم و ۱۵۰ نفر اشتغالزایی غیرمســتقیم در فاز نخست، ارزآوری با 
صادرات محصوالت شــان، حفظ طبیعت ومحیط زیست با عدم دفن و 
ســوزاندن بخشی از ضایعات که استفاده نمی شود وامروزه در حال انجام 
است را به همراه خواهد داشت که سرمایه گذاران می توانند در این حوزه 
مشارکت کنند. از یک طرف انتظار می رود دولتی ها از طرح های اشتغال زا، 
 تولیدی، صنعتی، صادراتی و... بخوبی حمایت کنند و فرش قرمز واقعی برای 
سرمایه گذاران و اجرا کنندگان چنین طرح هایی پهن کنند و فقط شعار داده 
نشــود و موانع برطرف شود . از طرفی دیگر در حال حاضر که با بحران 
 اشتغال در جامعه مواجهیم، بایستی از هر طرحی که منجر به اشتغالزایی 
می شود، حمایت واقعی و نه شعاری صورت پذیرد تا بخشی از اشتغال جوانان 
در قالب چنین طرح های کارآفرینی برطرف شود و همچنین تسهیالت مورد 
نیاز با سهل ترین شرایط در اختیار کارآفرینان و متقاضیان سرمایه گذاری 
 واشتغالزایی قرار گیرد و بروکراســی اداری کاهش یابد تا هرچه زودتر 
طرح ها منجر به نتیجه شــود. در استان هرمزگان که بر اساس آمارهای 
رسمی در فقر وفالکت، بیکاری و... در صدر استان های کشور قرار داریم 
و وضعیت بگونه ای است که جوانان و به گفته رئیس کل دادگستری استان 
حتی برخی دانش آموزان ترک تحصیل نموده و به سمت قاچاق سوخت 
 رفته اند و از طرفی دیگر مشــاغل کاذب روبه فزونی اســت، بایستی از 
طرح های اشتغالزا بسیار حمایت و پشتیبانی واقعی وجود داشته باشد تا 
بخشی از مشکالت بیکاری استان برطرف شود و شغل های مناسب برای 
بومیان ایجاد گردد و از مشاغل کاذب کاسته شود. طرح تولید مشتقات نفتی 
از ضایعات و پسماند و الستیک های فرسوده اگر که در استان اجرایی شود؛ 
بسیار اثرگذار است و مواد اولیه اش را می توان از سایر مناطق کشور نیز 
تامین نمود و با افزایش اجرای فازهای این طرح، هم بر میزان اشتغالزایی در 
استان افزوده می شود وهم با افزایش تولیدات، میزان صادرات وارزآوری 
افزایش یافته و سود حاصل از این پروژه تولیدی افزایش خواهد یافت  . 
به همین دلیل ضرورت دارد حمایت های الزم از سرمایه گذاران صورت 
گیرد. سرمایه گذاران بخش خصوصی و حقیقی نیز می توانند در اجرای 
این طرح سرمایه گذاری کنند تا هم اشتغالزایی و تولید وصادرات داشته 
باشند وهم به درآمدزایی و سودآوری برسند. حتی خیرین می توانند در این 
حوزه با جوانان صاحب این ایده مشارکت وسرمایه گذاری نموده و عالوه 
بر اشتغالزایی برای نیازمندان، می توانند بخشی از منافع وسود خود را برای 

امور خیریه و عام المنفعه صرف کنند .
  علی زارعی

سرمایه گذاری برای تولید مشتقات نفتی از پسماند

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان گفتمــان صریح و مؤکد 
رئیس قوه قضاییه مبنی بر کمک و 
مساعدت به دولت را مؤلفه ای مهم 
در رفع مشکالت کشــور برشمرد 
و اذعان داشــت: نظارت ســازمان 
بازرسی بر حســن جریان امور و 
قوانیــن، حیاتی ترین  دقیق  اجرای 
کمکی است که قوه قضاییه به دولت 

می تواند داشته باشد .
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگســتری استان 
هرمــزگان در آیین تودیــع و معارفه 
بازرس کل استان هرمزگان که با حضور 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار 
 شــد گفت: یک ســری قوانین دارای 
معانی بلند و مفاهیم عمیقی هستند که 

مسئولیت ســازمان بازرسی را بسیار 
ســنگین و دشــوار می کند و این نهاد 
را بــه عنوان یک ســازمان تخصصی 
معرفی می کننــد.وی در ادامه افزود: 
صــرف جریان امــور و صرف اجرای 
قوانین کافی نیســت بلکه امور باید به 
نحو احســن جریان یابد و قوانین هم 
بایســتی به نحوه صحیح اجرا شود، و 
اجرای رفع تکلیــف قوانین و جریان 
عادی امور مورد قبول سازمان بازرسی 
نخواهد بود.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان همچنین گفت: نتیجه اجرای 
ماموریت ســازمان بازرسی در قالب 
نظارت بر وفق جریان امور، شفافیت، 
عملکردها،  مستندسازی  پاسخگویی، 
دسترســی آســان، نظــارت پذیری، 
تســهیل تجارت، ارائه خدمات ارزان ، 

بی دردســر و کم زحمت و کم فرآیند، 
حذف بروکراسی اداری، ارائه خدمات 
در زمان معقول و ده ها حسن و مزیت 
دیگر دارد.قهرمانی در ادامه تأکید کرد: 
قطعًا نتیجه ماموریت سازمان در نظارت 
بر اجرای صحیح قوانین هم پیشگیری و 
مقابله با انواع جرایم، تخلفات ، فساد، 
رانت، رشــوه ، اختالس و آسیب های 
متعــدد دیگری خواهد بــود و غایت 
عمل این اقدامات، افزایش رضایتمندی 
و اعتماد عمومی و ســرمایه اجتماعی 
خواهد شــد.وی اذعان داشت: رسوب 
 کاال ها در بنادر و گمرکات و ســازمان 
امــوال تملیکی، معطلی کشــتی ها در 
لنگرگاه ها، اسکله ها و بنادر به مدت 
نامتعــارف، عدم ایجاد ســامانه های 
ضروری قانونی برای پیشگیری و مقابله 
با قاچاق و ارتباط دادن این سامانه ها 
و همینطور عــدم کار پرداخت مالیات 
فعالیت  بزرگ در محل  شــرکت های 
خودشــان، دوگانگی و اختالف میان 
مناطق آزاد و ســرزمین اصلی، و ... از 
جمله مواردی است که مطابق با حسن 
جریان امور و اجــرای صحیح قوانین 

نیســتند. رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان اضافه کرد: اخیرا رئیس قوه 
قضائیه در مورد معطلی کشتی ها هشدار 
جــدی داده که معطلی این کشــتی ها 
بررسی شود، در دوران نوین تحول قوه 
قضاییه به صورت تخصصی، شــخص 
رئیــس قوه قضائیه در اکثــر این امور 
ورود کرده و دستورات و ماموریت های 
جــدی دادند.قهرمانی اذعان داشــت: 
دولــت فعلی و خصوصا در اســتان ، 
 استاندار هرمزگان نیز در خیلی از این 
زمینه ها ورود جدی داشــته حتی در 
برخی مــوارد از قبیل مقابله با قاچاق 
سوخت از ما هم جلوتر بوده و تعامل 
خوبی بین استانداری و سایر دستگاه های 
بازرسی به نحو احسن و کامل است که 
نویدبخش آینده ای بهتر خواهد بود.وی 
گفتمان صریح و مؤکد رئیس قوه قضاییه 
 مبنی بر کمک و مساعدت به دولت را 
مؤلفه ای مهم در رفع مشکالت کشور 
برشمرد و اذعان داشت: نظارت سازمان 
بازرسی بر حسن جریان امور و اجرای 
دقیق قوانین، حیاتی ترین کمکی است 
که قوه قضاییه به دولت می تواند داشته 

باشــد. رئیس شــورای قضایی استان 
هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر در سایه 
چتر نظارت پویــا و دقیق و تخصصی 
سازمان بازرســی، محیطی سالم برای 
فعالیت دستگاه های اجرایی ایجاد شود، 
این موضوع بهترین زمینه برای تحقق 
اهداف و سیاست های دولت خواهد بود.

قهرمانی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد 
تجارت و فعالیت های گمرکی کشور از 
طریق استان هرمزگان صورت می گیرد، 
یادآور شد: به تناسب همه این ظرفیت ها، 
 وظیفه ســازمان بازرسی این استان هم 
سنگین تر و دشوارتر است.رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان در پایان 
ضمن تقدیر و تشــکر از تالش های 
رضا مختاری مدیر کل سابق بازرسی 
استان هرمزگان و آرزوی موفقیت برای 
محمد اسمی به عنوان مدیرکل جدید این 
دادگستری  قطعًا  داشت:  بیان  سازمان، 
استان هرمزگان و مجموعه سازمان های 
تابعه قوه قضاییه در استان از هیچگونه 
تعامل و حمایت و همکاری به منظور 
پیشــبرد اهداف و برنامه های اداره کل 

بازرسی استان فروگذار نخواهند کرد .

رئیس کل دادگستری هرمزگان : 

وظیفه سازمان بازرسی هرمزگان سنگین تر و دشوارتر است
 

گــروه خبر // رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشــور گفت: باید 
بسترهای فسادزا شناسایی و با 
آن برخورد شود، با مطالعاتی که 
داشتیم این گلوگاه ها شناسایی 
شده و پیگیریم این گلوگاه ها را 

مسدود کنیم .
    بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ 
ذبیح اهلل خداییان رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور در آیین تودیع و 
معارفه بازرس کل استان هرمزگان 
جمهوری  نظــام  داشــت:  اظهار 
اســالمی ایران تنها نظامی در این 
کره خاکی اســت که بر اساس شرع 
پیروزی رسید،  به  اســالم  مقدس 
معیار و مبنــای آن احیای اصول و 
ارزش های اســالمی بوده  و بعد از 
۴۳ سال از عمر با برکت، همچنان 
بر آن معیارهــا و ارزش ها پایبند 
از همان روزهای  افزود:   است.وی 
اولیــه انقالب اســتکبار جهانی و 
ایادی آن به انواع توطئه و دسیسه 
 از جمله تــرور و تهدید و جنگ و 
دامن زدن به مسائل قومیتی و جنگ 
نرم و تحریم اقتصادی دست زدند تا 
انقالب را از مسیر خود خارج کنند 

اما شــعار مردم استقالل و آزادی و 
عدم وابستگی به شرق و غرب بود و 
به این شعار پایبندیم.رئیس سازمان 
بازرســی کل کشــور گفت: هدف 
دشمن امروزه بر معیشت مردم است، 
تمام دشمنان نظام بسیج شده اند تا 
بین مردم و نظام فاصله ایجاد کنند 
و نقاط ضعف را برجسته می کنند و 
نقاط قوت را زیر سوال می برند تا 
مانع ادامه راه انقالب اسالمی شوند 
اما کور خوانده اند، در تمام توطئه های 
طرح ریزی شده شکست خورده اند 
و امروز هم شکست خواهند خورد.

وی تصریح کرد: آنچه امروز به آن 
نیاز داریم و مــورد تاکید رهبری 
اســت مدیریت جهادی است این 
نوع مدیریت مبتنی بر علم دانش و 
تجربه و معتقد به ارزش های انقالبی 
است، مدیر جهادی مدیری تکلیف 
 مدار اســت که خلوص نیت دارد 
 و خســتگی ناپذیــر شــبانه روز 
تــالش می کند و برای مــردم کار 
چنین  در  گفــت:  می کند.خداییان 
شرایطی که دشــمن به دنبال فشار 
بر معیشــت مردم اســت محتاج 
این نوع مدیریت جهادی هســتیم، 
مبتنی  تاکنون  کشور  پیشرفت های 
بر همین مدیریت بــوده و با توان 
مدیریتی جهادی در مراحل مختلف 

انقالب به پیش رفته است.وی ادامه 
داد: یکی از مشکالت مدیران عدم 
توجه به جهاد تبیین در راســتای 
خنثی کردن توطئه دشــمنان است، 
پیشرفت های کشور پس از انقالب 
چشمگیر است و قابل قیاس با پیش 
از انقالب نیســت، امروزه دشمنان 
گزینه نظامی علیه ایران اســالمی 
ندارند چرا کــه می دانند نمی توانند 
با قدرت ایران اسالمی مقابله کنند. 
بازرسی کل کشور  رئیس سازمان 
گفت: ســازمان بازرســی از نظر 
صالحیــت و دســتگاه های تحت 
شــمولیت این سازمان، عالی ترین 
است  کشور  در  نظارتی  دســتگاه 
این سازمان وظایفی بر عهده دارد 
و انتظار وجــود دارد به این وظیفه 
عمل شــود در دوره تحول و تعالی 
قوه قضائیــه چند هدف داریم یک 
هدف تمرکز بر شناسایی گلوگاه های 
فساد و رفع آن با کمک دستگاه های 
اجرایــی اســت.   خداییان گفت: 
شناسایی  فســادزا  بسترهای  باید 
و با آن برخورد شــود، با مطالعاتی 
این گلوگاه ها شناسایی  که داشتیم 
شــده و پیگیریم این گلوگاه ها را 
مسدود کنیم، هدف دیگر پیشگیری 
از تخلــف، جرم و ســو جریان و 
انحراف از قانون است هنر این است 

که جرمی اتفاق نیفتد بر این اساس 
اگر همکاران ما احساس کنند قانون 
اولیه  هشدارهای  نمی شود  اجرایی 
صادر می شــود و مدیران مکلفند 
این پیشنهادات را عملی کنند و اگر 
ندهند جرم مرتکب شده اند. انجام 
وی ادامــه داد: یکــی از اهداف ما 
حمایت از مدیران سختکوش و پر 
تالش جهادی اســت، یک سامانه 
طراحی شــده که گزارشات در آن 
سامانه قید می شود و بر این اساس 
قابل  افراد کامال  عملکرد مدیریتی 
مشــاهده اســت و می توان از این 
مســئله اســتفاده کرد این سامانه 
سبب ارتقای سطح مدیریت مدیران 
بازرسی  ســازمان  می شود.رئیس 
کل کشور با اشاره به رصد اجرای 
قوانین مهم و اساسی گفت: یکی از 
مسائلی که باید بازرسان مورد تاکید 
داشته باشند مسئله ترک فعل هاست 
باید بررسی شــود مدیرانی که در 
طول مدت خدمت فعالیت الزم را 
نداشــته اند باید به سراغشان رفت. 
وی افزود: استان هرمزگان یکی از 
مهم ترین استان های کشور است و 
ظرفیت هایی دارد که اگر از آنها به 
خوبی استفاده شــود این استان به 
تنهایی می تواند کشور را اداره کند، 
ظرفیت های نظیر دریا، ســواحل و 
صنعت توریسم، بنادر و.. از جمله 
مهم ترین ظرفیت ها هستند که باید 
برنامه ریزی الزم برای اســتفاده از 

این ظرفیت انجام شود . 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 

 به سراغ مدیران کم کار می رویم

بــا  مراســمی  طــی   // خبــر   گــروه 
 حضــور رئیــس ســازمان بازرســی 
کل کشور، محمد اسمی به عنوان بازرس 
کل اســتان هرمزگان معرفی و منصوب 

شد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ طی مراسمی با 
حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 
اســتاندار هرمزگان، رئیس کل دادگستری 
اســتان و جمعی از مســئوالن قضایی و 
به عنوان مدیرکل  اجرایی، محمد اســمی 
جدید بازرسی اســتان هرمزگان معرفی و 

منصوب شد.
   پیــش از این رضا مختــاری به عنوان 

     محمــد اســمی از قضــات برجســتهبازرس کل استان فعالیت می کرد.  
  اســتان فــارس و رئیــس دادگســتری 

شهرستان جهرم استان فارس را در کارنامه 
دارد .

محمد اسمی به عنوان مدیرکل جدید بازرسی هرمزگان معرفی شد

خبری



برگ سبز ، وکالت نامه و  سند وکارت تراکتور فرگوسن دو دیفرانسیل 
 N3HKTAD۲CHE00050 و شماره شاسی MTHA۲W۱۱3۲E مدل ۱396 به شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد    

مفقودی نوبت دوم

» 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 
پیوست اسناد مناقصه و از محل اعتبارات داخلی شهرداری را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید . لذا بدینوسیله از 
پیمانکاراني که حداقل داراي رتبه 5 ابنیه و دارای صالحیت 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 الکترونیکی 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 عملیات پیوست اسناد مناقصه 

ساير شرايط مناقصه :
 - برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه مبلغ 50/287/295/798 ریال براساس فهرست بهای پایه سال 1401 ابنیه می باشد . 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/520/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی 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 پیشنهاد )بارگذاری در سامانه ستاد( ساعت 19 روز  سه شنبه مورخ 1401/11/04 مي باشد . )اصل پاکت الف تحویل 
بصورت فیزیکی( - جلسه کمیسیون 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 ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

  - به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر 
داده نخواهد شد . - هزینه نشر آگهی مناقصه و تجدید مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد . 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

شهـــرداري قشـــم 

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // 
سرپرســت اداره کل پدافندغیرعامــل 
لزوم بر  تاکید  با   استانداری خوزســتان 

 ایمن ســازی اتوماسیون اداری و صنعتی 
به ویژه در حوزه تهدیدات دانش محور و 
سایبری گفت: سند جامع مطالعات پدافند 

غیرعامل خوزستان تهیه شده است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  فرشــاد اسکندری نیا 
در نشســت پدافندغیرعامل در ســالن جلسات 
فرمانداری ویــژه دزفول افزود: آمادگی داریم هر 
اداره یا دستگاهی که خواستار آموزش و پژوهش 
است نیازهای آموزشی و پژوهشی آنها را تامین 
کنیم.وی با بیان اینکه شهرداری دزفول جزو معدود 
شهرهای دارای طرح جامع مطالعاتی کشور است، 
ادامه داد: ادارات و دستگاه های اجرایی باید طریقه 
اعتبار گرفتن را فرا بگیرید.سرپرســت اداره کل 
پدافند غیرعامل استانداری خوزستان با تاکید بر 
لزوم افزایش ارتباط پدافند و مســووالن استانی 
گفت: اعتبار شناســنامه دار کردن و ساماندهی 
کلیه مراکز و زیرساخت های خوزستان را گرفتیم 
که سهم دزفول حدود ۱۴ درصد است.وی افزود: 
با اجرای این طرح تمام زیرســاخت های دزفول 
صاحب شناسنامه می شــوند و فرمانداری برای 
اســتعالم های موردنیاز می تواند از آنها اســتفاده 
کند.   اسکندری نیا اظهار کرد: اگر این طرح در بازه 
زمانی یکساله اجرا شود مشکالت زیادی در حوزه 
پدافند غیرعامل حل می شود.وی افزود: نخبه های 
زیادی در دزفــول وجود دارد ولی مجموعه های 
شهرستان ارتباطی با آنها برقرار نمی کنند که باید از 
این ظرفیت استفاده کرد. سرپرست اداره کل پدافند 
غیرعامل استانداری خوزستان همچنین برضرورت 

استفاده از ظرفیت دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی برای آموزش در حــوزه پدافندغیرعامل 
تاکید کرد و گفت: شورای پدافند شهرستان دزفول 
از افراد توانا اســتفاده کند.وی خواســتار توجه 
 بیشتر مســووالن دزفول به حوزه کشاورزی و 
امنیت غذایی شــد وافزود: متاســفانه در برخی 
موارد از افــراد غیرکارشــناس و بی انگیزه در 
پدافندغیرعامل اســتفاده شــده که باید با افراد 
کارشــناس جایگزین شوند. اسکندری نیا تاکید 
مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیرعامل 
را یادآور شد و بیان کرد: ایمن سازی اتوماسیون 
اداری و صنعتی به ویژه درمقابل تهدیدات دانش 
محور وسایبری در خوزستان باید مدنظر قرار گیرد 
 و حجم زیادی از فعالیت پدافند باید به این سمت
 برود.وی با بیان اینکه یک ضربه سایبری می تواند 
تمام زیرســاخت ها را مختل کند، ادامه داد: طی 
۶ ماه گذشــته دانشگاه ها و مراکز علمی در رتبه 
اول، فرودگاه ها و مراکز صنعتــی در رده دوم و 
بیمارستان ها در رده سوم بیشترین آمار تهدیدات 
سایبری خوزستان را داشتند که نیاز است به این 
حوزه ها ورود کرد تا قربانی نباشیم.سرپرست اداره 
کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان عنوان 
کرد: قبل از اینکه فوالد خوزســتان را هک کنند 
این شرکت اعالم کرد ما امنیت داریم ولی مدارک 
و مســتندهای فوالد با یک حمله جزئی از بین 
رفت.وی فرهنگ سازی و آشنایی شهروندان با 
الزامات را ضروری دانست و از فرماندار دزفول 
خواســت در تشکیل جلسات اســتمرار داشته 
باشند و دستورکارهای تخصصی تر در نشست ها 
مطرح شوند.اسکندری نیا بیان کرد: کمبود اعتبار 
در همه حوزه ها وجــود دارد ولی نباید همه بار 

به دوش فرمانداری ها بیفتد؛ ظرفیت های زیادی 
در حوزه پدافنــد در ادارات وجود دارد که باید 
از آنها اســتفاده کرد.علــی فرهمندپور فرماندار 
دزفول نیز در این نشست گفت: پدافندغیرعامل 
بــه منظور کاهش هزینه های جانــی و مالی در 
زمان حوادث اســت؛ اگر پیش بینی و پیشگیری 
در حوزه پدافندغیرعامل دقیق باشــد مقابله و 
بازسازی نخواهیم داشت.  وی با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در حوزه پدافندغیرعامل در دزفول 
افزود: متاســفانه ارتباط با مسئوالن استانی کم 
است؛ بودجه های خوبی در حوزه پدافندغیرقابل 
آمده و در حال توزیع اســت کــه باید از آنها در 
حوزه پدافند غیرعامل اســتفاده کرد.  فرماندار 
ویژه دزفول اظهارکرد: مصوبــات حوزه پدافند 
غیرعامل با توجه به ارتباط با سالمت جامعه باید 
به صورت مرتب پیگیری و اجرا شــوند.  وی با 
بیان اینکه آموزش ها و رزمایش ها باید متناسب با 
تهدیدهای روز باشند بر لزوم برگزاری رزمایشی 
در حوزه سایبری تاکید کرد و افزود: برطرف کردن 
مشــکل برق چاه های آبی که آب شهروندان را 
تامین می کنند یکی از نیازهای فعلی اســت که 
باید روی آن در حــوزه پدافند غیرعامل ورود 
کنیم.  فرهمندپور بیــان کرد: با توجه به افزایش 
جمعیت، توسعه زیباشــهر و مهرشهر و افزایش 
وسعت جغرافیایی دزفول سه هزار واحد مسکونی 
در حال ســاخت اســت که ۹۰۰ واحد چهارم 
خرداد ســال آینده تحویل داده می شوند.وی با 
 تاکید بر لزوم توجه به پدافند غیر عامل در مناطق 
 تازه ســاخت ادامه داد: دزفول ســند پدافندی 
خود را تهیه و توسط شــهرداری رونمایی شده 

است .

سرپرست اداره کل پدافندغیرعامل استانداری خوزستان :

سند جامع مطالعات پدافند غیرعامل خوزستان تهیه شد
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  علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // مدیر کل 
غله و خدمات بازرگانی اســتان یــزد از فروش اینترنتی و 
هوشمندســازی توزیــع آرد نانوایی های اســتان به منظور 
جلوگیری از انحرافات گذشــته و عرضه خارج از شبکه و 
ناسالم آرد مورد نیاز نانوایی ها خبر داد . به گزارش خبرنگار 
دریا ؛ سید جالل موســوی شمس آباد در جمع خبرنگاران 
با اشــازه به فعالیت ۱۱۰۰ واحد نانوایی در استان و توزیع 
ماهانه ۱۰ هزار تــن آرد یارانه ای بین این نانوایی ها، گفت: 
تا قبل از راه اندازی ســامانه آرد کشور موسوم به »سیما« و 
فروش اینترنتی آرد به نانوایان، تنها ۵۵۰۰ تن آرد اســتان 
عمدتًا در بخش های شــهری به صورت سیســتمی توزیع 
می شــده و مابقی که بخش زیــادی از آن مربوط به مناطق 
روســتایی بوده به صورت خود حمل انجام می شده است.

وی گفت: به منظور ســاماندهی توزیع کامل آرد اســتان و 
رسیدن آرد به دست نانوایان در سراسر استان، این بخش به 
اتحادیه های مربوطه در استان واگذار شده و قرار است حمل 
آرد نیز توســط یک شــرکت معتبر که در ۱۸ استان فعالیت 
دارد، انجام شود.موســوی از تهیه دفتر بازرسی و ثبت آرد 
برای نانوایی ها خبر داد و گفت: آرد حمل شده به نانوایی ها 
از طریق شــرکت مذکور باید در این دفتر ثبت وصول شود.

وی تاکیــد کرد: نانوایی ها باید فقــط نان مورد نیاز مردم را 
پخت کنند و صنایع و مراکز درمانی و رستورانها و مراکز عام 
المنفعه نســبت به ایجاد واحدهای تولید نان برای نیاز خود 
اقدام کنند.این مسئول با بیان این که این مراکز باید تولید نان 
را تا پایان ســال تعیین تکلیف کننــد نه این که از محل آرد 
یارانه ای مردم برای تامین نان مراکز خود بهره گیرند، گفت: 
قطعًا اداره کل غله اســتان جهت توزیع آرد یارانه ای به این 
واحدها نیز همکاری الزم را خواهد داشت.موســوی ابراز 
امیــدواری کرد با این اقدامات ضمن رفع موانع مشــکالتی 
مانند عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای و ساماندهی توزیع 
مطمئن آرد آنها، دیگر در نانوایی های اســتان شاهد صفوف 

طوالنی و موارد دیگر نباشیم .

سید ابوالحســن جعفری سرویس 
استان ها // استاندار بوشهر با اشاره 
به جذب 4 هزار نیروی کاری جدید 

پارس جنوبی گفــت: هر کدام  در 
از جوانان اســتان که مهارت الزم 
را کســب کند، تضمینی استخدام 

می شود . 
    بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد 
محمــدی زاده در نشســت بــا نخبگان 
شهرستان دشتی با اشاره به اینکه نیروهای 
بومی شناخت بیشتری نسبت به مشکالت 
مردم دارنــد اظهار کــرد: اولویت ما در 
شهرستان ها انتخاب مدیران بومی است و 
در شهرستان دشتی شاهد تحقق این مهم 
هستیم.وی خواســتار حضور جوانان با 

تفکرات مختلف در نشست های با استاندار 
شــد و افزود: نباید فقــط جوانان از یک 
تفکر در جلســات حاضر باشند و انتظار 
دارم در جلســات آینده در شهرستان ها، 
جوانان با تفکرات و دیدگاه های مختلف 
را ببینیم.استاندار بوشهر بر لزوم همکاری 
با سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید و 
خاطر نشان کرد: برای رونق کسب و کار 
و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی، 

باید سرمایه گذاران توانمند جذب شوند و 
شهرستان دشتی در زمینه معادن و همچنین 
کشاورزی، ظرفیت بی نظیری دارد که باید 
 ســرمایه گذاران در ایــن بخش ها ورود 

کنند. 
   محمــدی زاده خواســتار برگــزاری 
دوره های آموزشی و مهارتی برای جوانان 
بومی شــد و گفت: پارس جنوبی اکنون 
بیش از ۴ هزار نیروی کاری متخصص نیاز 

دارد که باید با افزایش دوره های تخصصی، 
نسبت به فراهم شدن زمینه جذب جوانان 
اقدام شود.وی یادآور شد: در رشته هایی 
که پــارس جنوبی اعالم کرده، هر کدام از 
جوانان استان، آموزش دیده و مهارت پیدا 
کنند، اشتغال تضمینی دارند و ما این تعهد 

را از نفت گرفته ایم.
   محمدی زاده خواســتار گسترش جهاد 
تبیین شــد و اضافه کرد: همه اعم از مردم 
و مسئوالن، موظف هستند نسبت به بیان 
خدمات ارزشمند نظام اسالمی، تبیین کنند 
و در شرایطی که دشمنان بشدت علیه نظام، 
جنگ رسانه ای راه انداخته اند، جهاد تبیین 

ضروری است .

استاندار بوشهر:

۴ هزار نفر در پارس جنوبی استخدام می شوند

خبری

آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس کل 
دادگستری اســتان کرمان گفت: از مهرماه 
ســال ۹۷ تا کنون ۵4۶ پرونده در دبیر خانه 
ستاد استانی اقتصاد مقاومتی جهت پیگیری 
مشــکالت فعاالن اقتصادی استان و کشور 
تشکیل شــده و با تالش ها و پیگیری های 
به عمل آمده و حمایت های دستگاه قضایی 
اســتان از بیکاری بالغ بر ۲۱ هزار نفر نیروی 
متخصص و کارگر در اســتان جلوگیری شده 

است . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم ابراهیم 
حمیدی درباره اهم اقدامات ســتاد اســتانی اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتــی در ابعاد حقوقی و 
قضایی کرمان اظهار کرد: بــه منظور تحقق فرامین 
مقــام معظم رهبــری و اجرایی کــردن برنامه ها و 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، از مهرماه سال 
۹۷ تا کنون ۵۴۶ پرونده در دبیر خانه ســتاد استانی 
اقتصاد مقاومتی جهت پیگیری مشــکالت فعاالن 
اقتصادی استان و کشور تشکیل شده و با تالش ها 
و پیگیری های به عمل آمده و حمایت های دستگاه 
قضایی استان از بیکاری بالغ بر ۲۱ هزار نفر نیروی 

متخصص و کارگر در اســتان جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه تعداد جلســات برگزار شده ستاد 
 اســتانی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی در 
 ۹ ماهه امســال ۱۱۵ پرونده است، افزود: برگزاری 
نشســت های مستمر با شــرکت های دانش بنیان 
و تــالش در جهــت رفع مشــکالت آنــان، حل 
مشکل شــرکت فوالد زرند ایرانیان در جهت تعیین 
 تکلیف بدهی ایجاد شــده بابت تاخیر ناشی از عدم 
بهره بــرداری مطابق قرارداد با شــرکت ایمیدرو و 
جلوگیری از بیــکاری ۴۰۰ نفر نیــروی کارگر و 
متخصص در شهرســتان زرند که با موافقت ســتاد 
استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
رفع موانع تولید کرمان تا پایان ســال ۱۴۰۲ مهلت 
اعطاء شد. وی در ادامه عنوان کرد: از دیگر اقدامات 
ستاد اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی بیمارستان 
قائم با بیش از ۲۰۰ نفر پرســنل و کمک به افزایش 

درآمد زایی با پیگیری جذب پزشــک متخصص از 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و کرمان، حل مشکل 
تامین آب و برق مجتمع فرو آلیاژ رباط جهت ایجاد 
کارخانجات تولید منگنز و کروم در منطقه اسفندقه و 
زمینه ساز ایجاد اشتغال ۳۵۰ نفر در منطقه و پیگیری 
تعیین و تکلیف قراردادهای در وضعیت فسخ، اقدام 
قضایی و صدور اجرائیه با شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان که دارای پیشرفت باالی ۸۰ درصد 
هستند.رئیس کل دادگستری اســتان کرمان اظهار 
کرد: اقدامات حمایتی از شــرکت ریگان خودرو در 
جهت رفع مشکالت گمرکی ۱۸۹ خودرو در جهت 
پرداخت بخشی از مطالبات شرکت از جمله اقدامات 

ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان است.
   وی گفــت: از اقدامات دیگر ســتاد می توان به 
پیگیری حل مشــکالت شــرکت صاروج پارس و 
جلوگیــری از لغو قرارداد و تضییع حقوق بیت المال 

با توجه به ســرمایه گذاری خارجی صورت گرفته 
و حل مشکالت زیرساختی برق و فاضالب پروژه، 
اعالم حمایت ستاد استانی و دستگاه قضایی استان 
از اجرای پروژه های شــرکت گهر زمین در منطقه 
 بردســیر، پیگیری رفع مشــکالت معادن جنوب و 
فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در 
مناطق محروم و رفع اختالف شرکت توسعه فرآوری 
صنایع و معادن ماهان سیرجان با ایمیدرو و جلوگیری 
از بیکاری بالغ بر ۳۰۰۰ نفر نیروی کار و متخصص 

اشاره کرد.
  حمیدی در ادامه گفت: در راستای مطرح شدن حل 
مشکالت پیش رو در مجموعه جهان فوالد سیرجان 
در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ بازدیدی از مجموعه جهان 
فوالد سیرجان صورت گرفت و همچنین در خصوص 
مشکل واگذاری سایت کارخانه قند بردسیر و شروع 
مجدد فعالیت آن در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۱ بازدیدی 
از کارخانه قند بردســیر صورت گرفت که در نهایت 
این بازدید با پیگیری دادگستری استان در خصوص 
واگذاری و جذب ســرمایه گذار جدید اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به بازدید 
از کارخانه تولید میلگرد جهان فوالد بردسیر افزود: 

 نتیجه این بازدید ارائــه گزارش مدیرعامل کارخانه
 و اســتفاده از ظرفیــت های موجود در راســتای 

مسئولیت های اجتماعی است.
   وی تصریح کرد: در راســتای مطرح شــدن حل 
مشــکالت کارخانه بریکت ســازی راور در تاریخ 
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بازدیدی از این کارخانه صورت 
گرفت که در نهایت مشــکل ثبت ســفارش واحد 
تولیدی جهت واردات آجر نسوز رفع شد. همچنین 
درخصوص مشــکل معدن خمرود زرند در تاریخ 
۲۴ شهریور ۱۴۰۱ بازدیدی از این مجموعه صورت 
گرفت که در نتیجه اختالفات شــرکت فوالد زرند 

ایرانیان و شرکت ایمیدرو برطرف شد .

هوشمندسازی توزیع آرد نانوایی های یزد

رئیس کل دادگستری کرمان  اعالم کرد

جلوگیری از بیکاری ۲۱ هزار نفر در استان کرمان

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان بوشهر گفت: ساخت مدارس با آمایش 
سرزمینی استان براساس سن دانش آموزان، 
مقطع تحصیلی و رشد جمعیتی آن منطقه 
جغرافیایی که در سال های آتی با آن مواجه 

می شود، انجام می گیرد . 
    بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ ابراهیم احمدی در 
دیــدار با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: با توجه مدت 
زمان ســپری شده از ابتدای سال تاکنون پروژه هایی 
که پیشــرفت ۵۰ درصد به باال داشــتند تکمیل و 
تجهیز شــدند و ۲ سالن ورزشــی و اولین استخر 

دانش آموزی نیز در استان افتتاح و تحویل آموزش 
و پرورش شــده اســت که نزدیک به ۱۵۰ کالس 
درس اضافه شــده و بالغ بــر ۱۷۰ میلیارد تومان 
هزینه شده است.وی اضافه کرد: بیش از ۷۰ میلیارد 
تومان تجهیزات شــامل دســتگاه های سرمایشی، 
میــز و نیمکت، تجهیــزات هنرســتانی خریداری 
 و بــه کالس هــای درس مدارس جهت اســتفاده  
دانش آموزان ارسال شــده است.مدیرکل نوسازی، 

توســعه و تجهیز مدارس استان بوشهر تصریح کرد: 
پهنه بندی اســتان در موضوع مدارس آن انجام شده 
و بر اســاس اینکه چه مقدار تجهیزات نیازمند است 
بر اساس آمایش ســرزمینی انجام شده این توزیع 
با دقت بهتری انجــام پذیرد.احمدی افزود: آمایش 
ســرزمین براســاس دانش آموزان و رشد جمعیتی 
آن منطقــه جغرافیایــی انجام می گیــرد و مدارس 
 آن ســاخته خواهند شــد و همچنین بر اساس سن 

دانش آموزان و مقطع تحصیلی که در سال های آتی 
روبه رشــد هستند انجام خواهد پذیرفت.وی عنوان 
کرد: در چهارشهرســتان جنوبی بواســطه احداث 
وفعالیت صنایع پتروشیمی و مهاجرت افراد غیر بومی 
رشــد جمعیتی در آن مناطق شکل گرفته که برای 
پتروشیمی های مستقر در قبال زیرساخت ها و توسعه 
مدارس تعریفی نشده است.مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: با تفاهم نامه ای 

که با شرکت ملی مناطق نفت خیز و سازمان نوسازی 
مدارس کشور انجام پذیرفته است ۱۰۰ میلیارد تومان 
از نفت و ۹۴ میلیارد تومان سازمان نوسازی مدارس 
متعهد می شــوند که ۲۵ مدرسه در چهار شهرستان 
جنوبــی را تکمیل و احداث کنند و تا مهر ۱۴۰۳ به 
بهره برداری رســد و درحد مطلوبی از مشکالت آن 
مناطق حل خواهد شد.احمدی گفت: نقطه بحرانی در 
مدارس تخریبی اســتان ما در حال حاضر شهرهای 
بوشهر، سعد آباد دشتستان و بخش مرکزی تنگستان 
است که از لحاظ تخریبی بیشتر و در سنوات گذشته 
کمتر به آن مناطق پرداخته شده است و از دغدغه های 

مجموعه نوسازی مدارس این مناطق است .

مدیرکل نوسازی مدارس  بوشهر:

مدارس بوشهر بر اساس آمایش استانی ساخته می شوند 

 حســن ســیالوی سرویس 
استان ها // مدیرعامل شرکت 
از افتتاح ۳۳  فوالد خوزستان 
پروژه با ســرمایه گذاری ۱۲00 
میلیارد تومان در دهه فجر خبر 

داد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ امین 
ابراهیمی اظهار کرد: به مناســبت 
فرارسیدن چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
۳۳ پروژه در فوالد خوزســتان به 
بهره برداری می رســد.وی افزود: 
این پــروژه ها بــه ارزش ۱۲۰۰ 

میلیارد تومان در راستای دستیابی 
به تولید پایدار ۴ میلیون تن تولید 
فــوالد در افــق ۱۴۰۴ و ۶/۱۳ 
میلیون تُن تا ســال ۱۴۱۰ افتتاح 

فوالد  شرکت  می شوند.مدیرعامل 
خوزســتان گفت: از نــکات بارز 
اجرایی شدن این پروژه ها می توان 
بهینه ســازی  تولید،  پایــداری  به 

ظرفیــت،  افزایــش   فنــاوری، 
کاهش پیامدهای زیســت محیطی 
و عمل به مسئولیت های اجتماعی 

اشاره کرد.
   ابراهیمی ادامه داد: اشــتغال زایی 
مســتقیم برای ۵۰ شرکت در دوره 
اجرای این پروژه ها و ســهم بیش 
از ۷۷ درصدی بکارگیری توانمندی 
با صرفه جویی  داخلی  شرکت های 
ارزی بالــغ بر ۳۰ میلیــون یورو 
از دیگر ویژگی هــای پروژه هایی 
اســت که در دهه فجر امسال در 

فوالدخوزستان افتتاح می شوند .

افتتاح ۳۳ پروژه شرکت فوالد خوزستان در دهه فجر

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: با توجه به 
برای  و هوشمندســازی  الکترونیک  اهمیت دولت 
زیرمجموعه  مراجعات حضوری، شرکت های  کاهش 
ایــن اداره کل ملزم به ارائه خدمات خود بر بســتر 

اینترنت شدند . 
    به گزارش خبرنگار دریا، محمد شکیبی نســب در نشست 
کارگروه توسعه دولت الکترونیک در استان بوشهر اظهار کرد: 
در گذشته مشــتریان ناگزیر به قرار گرفتن در صف دریافت 

مجوز بارگیری و یا اعالم نوبت بارگیری بودند که با نرم افزار 
طراحی شــده این فرایند اکنون با تلفن همراه و بدون نیاز به 
مراجعه حضوری قابلیت انجــام دارد.وی افزود: پیش از این 
در موضوع تردد کامیون ها و ورود آنها به بنادر برای بارگیری 
محموله نیز شــرایط مطلوبی وجود نداشــت که با طراحی 
نرم افزاری بومی مدیریت تردد کامیون ها ســاماندهی بسیار 
خوبی پیدا کرده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
تصریح کرد: با نرم افزار طراحی شــده برخالف رویه سابق 
صف های طوالنی کامیون ها در بندر حذف شــده و تردد آن 

به شــکل روان انجام می گیرد.وی عنوان کرد: تجربه موفق 
 سامانه یاد شده منجر شده تا بنادر مختلفی خواستار بکارگیری 
نرم افزار مدیریت تردد کامیون شوند.شکیبی نسب عنوان کرد: 
با هــدف خدمات دهی مطلوب به ذینفعان اشــتراک گذاری 
اطالعات بســیار مهم و حائز اهمیت است که در این راستا 
اهتمام و جدیت خاصی حاصل شده است.وی تاکید کرد: در 
ارتباط با تجارت فرامرزی نیز با وجود سامانه واحد برخی از 
دستگاه ها هنوز عملکرد جزیره  ای دارند که باید با تقویت پیوند 

آنها ساماندهی مناسبی در این بخش انجام شود .

شرکت های زیرمجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر
 ملزم به ارائه خدمات غیرحضوری شدند

نوبت دوم
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فرهنگ وهنر

  گروه فرهنگی //   وزارت حج و عمره عربســتان 
سعودی اعالم کرد که این کشور تمام محدودیت های 
کرونایی را بــرای حج ۲۰۲۳ حذف می کند و میزبان 
تعداد زائران برابر یا پیش از همه گیری کرونا خواهد 
بود. در ســال ۲۰۱۹، آخرین ســال قبل از شــیوع 
همه گیری کرونا حدود ۲.۶ میلیون نفر مناســک حج 
را انجام دادند، اما عربســتان در ســال های ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ تنها به تعداد محدودی از ســاکنان خود اجازه 
انجام حج را داد و در سال ۲۰۲۲ نیز یک میلیون نفر 
حاجی خارجی به خاک عربستان وارد شدند.وزارت 
حج عربســتان در توئیتی اعالم کرد که در این کشور 
و مقدس ترین اماکن اســالمی در مکه و مدینه برای 
فصل حج ۲۰۲۳ هیچ محدودیتی اعمال نخواهد کرد 
و بدون هیچ قید و شرط و محدودیت سنی به قبل از 
همه گیری بازخواهد گشت.در سال ۲۰۲۲ دسترسی 
به حج تنها برای زائران ۱۸ تا ۶۵ ســاله که به طور 
کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه شده بودند و از 
بیماری های مزمن رنج نمی برند، محدود شده بود.در 
چندین ســال  گذشته، سعودی ها میلیاردها دالر برای 
امن تــر کردن یکی از بزرگتریــن اجتماعات مذهبی 
جهان هزینه کرده اند.برنامه اصالحات اقتصادی محمد 
بن سلمان، ولیعهد این کشور با هدف افزایش ظرفیت 
عمره و حج به ۳۰ میلیون زائر در ســال و ایجاد ۵۰ 
میلیارد ریال )۱۳.۳۲ میلیارد دالر( درآمد تا ســال 
۲۰۳۰ است .همچنین پیش از آغاز همه گیری کرونا، 
ساالنه حدود ۱۹ میلیون نفر در عمره شرکت کردند.

پیش بینی می شــود که موسم حج از ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳ 
)۵ تیرماه ۱۴۰۲( آغاز شود .

  

    *

گروه فرهنگی // محمدمهدی اسماعیلی گفت: چند 
رسانه مزدور و خارج نشین با دروغ پردازی های خود به 

دنبال سیاه نمایی وضعیت جشنواره های فجر هستند .
   وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حاشیه جلسه 
هیئت دولــت تاکید کرد: اعــداد و رقم در خصوص 
میزان مشارکت اهالی هنر نشان دهنده حضور پرشور 

هنرمندان عرصه های مختلف در صحنه است.
   محمدمهدی اسماعیلی از آغاز پیش فروش بلیت های 
جشنواره فیلم فجر در روز های آتی خبر داد و افزود: 
بزودی پیــش فروش فیلم های جشــنواره فیلم فجر 
بصورت برخط آغاز می شــود که بر اساس پیش بینی 
ها، می بایست با ایجاد ظرفیت بیشتر، به سالن های اکران 
اضافه شــود تا تمامی اهالی هنر و مخاطبان بتوانند به 
تماشای آثار چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر 

بنشینید.اسماعیلی با بیان اینکه حضور پرشور هنرمندان 
و مخاطبان در جشــنواره فیلم فجر جواب قاطعی به 
تبلیغات و دروغ پردازی های رسانه های معاند خواهد 
بود، گفت: جشنواره فیلم فجر با هدف نشاط آفرینی 
در جامعه برگزار می شــود و این موارد در جشنواره 
پیش رو تدارک دیده شــده است.وزیر ارشاد با اشاره 
به برپایی جشــنواره فیلم فجر در ۳۱ استان گفت: در 
راســتای تحقق اهداف عدالت فرهنگی همانند سال 
گذشته نگاه ویژه ای به مناطق محروم و کم برخوردار 
خواهیم داشت که حضور وسیع سینما های سیار در این 
مناطق از جمله برنامه های اصلی جشنواره فیلم فجر به 

شمار می رود.
   به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، وی همچنین 

بعــد از بازدید خود از دبیرخانه جشــنواره فیلم فجر 
خاطرنشــان کرده بود: فیلم های جشــنواره در موعد 
مقرر رسیده و کار هیات انتخاب در حال اتمام است، 
همچنین در بخــش بین الملل آثار خوبی به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شده است .

وزیر ارشاد: 

تحریم جشنواره فجر دروغ پراکنی رسانه های مزدور است 

گروه فرهنگی // اســتاندار هرمزگان با بیان 
اینکه بســیاری از مفاهیم عاشورا با مداحی ها 
به نســل های بعد منتقل شده است، گفت: اگر 
فرهنگ عاشــورا نبود نتیجه جنگ به شکل 

دیگری رقم می خورد. 
   به گــزارش خبرنگار دریا، مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان، به مناسبت  میالد سراسر نور 
حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها در دیدار 
با مداحان، ذاکران و پیرغالمان اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع(، ضمن تبریک ایام، اظهارداشــت: 
به تعبیر امام راحل، اســالم را محرم و صفر زنده 

نگه داشــته شده اســت و عامل استواری محرم 
و صفــر  در طول تاریخ نیــز زحماتی بوده که 
مداحان و ذاکرین اهل بیت)ع( متحمل شــده اند. 
وی افزود: اگر زحمات و خدمات قشر مداحین 
نبود ممکن بود عاشورا نیز به سرنوشت بسیاری 
از رویدادهایی دچار شــود که امروز هیچ شکی 
در آن ها نداریم امــا جریان هایی آن ها را دچار 
بیان کرد:   تشکیک کرده اند.اســتاندار هرمزگان، 
امروز در بین طوفان ها و بمباران های تبلیغاتی، 
بصیرت عامل ادامه مســیر اســت، مولفه ای که 

جایگاه بســیار رفیعی دارد و حفظ آن نیز کار 
دشــواری اســت چرا که از صدر اسالم تاکنون 
افراد بزرگی به دلیل ضعف بصیرت در دینداری 
خود مغلوب شــده اند.وی با اشــاره به بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کرد: اگر تاریخ 
انقالب را مورد بررســی قرار دهیم خواهیم دید 
شخصیت های برجسته ای که جزو خواص بودند 
به دلیل فقدان بصیرت مقابل امام جامعه ایستادند 

و به ابزار بیگانگان تبدیل شدند. 
   دوســتی یکــی از شــئون مهــم بصیرت را 
زمان شناســی به معنای شناخت مقتضیات زمان 
حال دانست و عنوان داشت: رهبر معظم انقالب 
در ســخنرانی اخیر خود توابین را مثال واضحی 
برای زمان شناسی برشمردند که به خونخواهی 
از امام حســین علیه الســالم قیام کردند اما از 
آن جایی که قیام آن ها در زمان درستی نبود و از 
یاری امام حسین)ع( جا مانده بودند امروز  مورد 
مذمت تاریخ هستند.نماینده عالی دولت در استان 

هرمزگان با بیان اینکه، بسیاری از مفاهیم عاشورا 
با اشعار و مداحی ها به نسل های بعد منتقل شده، 
عنوان کرد: اوِل آشــنایی ما بــا اهل بیت)ع(  از 
روضه ها و هیئت ها شــروع شده و خوشبختانه 
زمینه انسان سازی در هیات ها و مجالس روضه 
مهیا اســت و به مانند مدرسه عمل می کند.وی 
با اشــاره به نقش مداحان در زنده نگه داشــتن 
فرهنگ عاشورا نیز یادآور شد: این فرهنگ بود 
که شهادت در راه خدا را برای ملت ایران تبدیل 
به یک ارزش کرد و اگــر زمان حمله صدام به 
ایران این فرهنگ وجود نداشت ممکن بود نتیجه 
جنگ به شــکل دیگری رقم بخورد اما بیشتر از 
کسانی که ادعای ملی گرایی داشتند بسیجیان با 
اتکاء به آموزه های عاشورایی خوش درخشیدند 

و حماسه ها آفریدند.
   مهندس دوســتی، اظهارداشت: امروزه فعالیت 
مداحان زیر نورافکن هاست تا ایراد کار آن ها را 
پیدا و بزرگنمایــی کنند اما اینکه هیچ ایرادی از 

کار این قشر معزز پیدا نمی شود نشان از اهتمام و 
تسلط کامل بر تاریخ اسالم به ویژه تاریخ ۲۵۰ 

ساله صدر اسالم است .
  اســتاندار هرمزگان با تاکیــد بر اهمیت تالش 
درمسیر نهادینه سازی جهاد تبیین خاطرنشان کرد: 
طرح نوگالن حسینی و زینبی که با هدف ترییت 
مداح در استان برگزار می شود کار بسیار مبارکی 
است، حتی اگر تمام شرکت کنندگان در این طرح 
هم مداح خوبی نشوند اما به واسطه قرارگرفتن 
در مسیر انسان ساز اســالم ناب، حرکت شان به 
سمت سعادت ســرعت خواهد یافت و قطعا ما 
هم از این قبیل طرح ها حمایت خواهیم کرد. وی 
با گرامیداشت یاد حسین علی قضایی مینابی در 
سرودن شعر برای اهل بیت، تاکید کرد: الزم است 
میادین و خیابان هایی به نام این شخصیت بزرگ 
هرمزگانی نامگذاری شــود و ایــن آمادگی نیز 
وجود دارد تا فرهنگسرای در حال احداث میناب 

را به نام ایشان ثبت کنیم . 

استاندار هرمزگان در دیدار با مداحان : 

بسیاری از مفاهیم عاشورا  با مداحی  به نسل های بعد منتقل شده است 

گروه فرهنگی // دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب 
با حضور در کارگاه استاد دکتر فخیمی مجسمه ساز توانای کشور 

دیدار و گفتگو کرد.
    دکتر ســعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
با حضور در کارگاه پرفسور حســین فخیمی مجمسه ساز در 
سخنانی گفت: غیر از هنر فاخر و انگیزه باالیی که در کار های 
دکتر فخیمی دیده می شود، دغدغه مندی ایشان نسبت به فرزندان 
این مرز و بوم ســتودنی است، ایشــان کاندیدای جایزه چهره 
ماندگار بودند که متأسفانه برگزاری آن متوقف شد.عاملی افزود: 
استاد فخیمی توانایی  های ارزشمندی دارد. کشور اسپانیا به ایشان 
مدرک »پروفسورشیب« داده  است. در دنیا مدرک پروفسور شیپ 
متداول نیست، در ایران و در بسیاری از کشور ها ابتدا باید دکتری 
داشته باشــیم بعد استادیار، دانشیار و استاد تمام شویم، ولی به  
سبب ظرفیت و توانایی ایشان، به پرفسور فخیمی مدرک استادی 
داده  اند.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: علی رغم اینکه 
ایشان در این سال ها پیشنهاد های زیادی از کشور های مختلف 
 داشــتند، ولی به علت غیرتی که نســبت به ایران و مردم ایران 
داشته  اند، در کشورمان مانده  اند و با زحمت فراوان این مجموعه 

کار ها را به اینجا رسانده است.

   عاملی در ادامه گفت: پروفســور فخیمی دو ایده کلیدی دارد، 
اول اینکه نظام آموزش و پرورش، نظام مهارت  آموزی باشد و 
هنر نگارگری و هنر فاخــر را به جای فقط خواندن دروس به 
دانش  آموزان بیاموزند. دوم، دیدگاه و نگاه کلی ایشــان به هنر 
اســت و اینکه دانش  آموزان می  توانند خطاطی و نگارگری و 

آفرینش  های هنری را یاد بگیرند.
  دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی بیان کرد: می  توانیم به کودکان 
در سنین مهدکودک و پیش  دبستان این هنر ها را آموزش دهیم، 
زیرا در این ســنین قدرت یادگیری زیاد است.عاملی به وزیر 
آموزش و پرورش پیشنهاد داد که آموزش و پرورش سازوکاری 
ایجاد کند تا این قلمرو توسعه یابد، زیرا نسل پروفسور فخیمی 
نســل ارزشمندی است و باید از فرصت حیات با انگیزه ایشان 
بهره مند شد.دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: 
می توان در تمام دوره  های آموزشــی  یک حوزه مشــترک بین 
تمام رشته  ها نظیر هنر ایجاد کرد تا دانشجویان و دانش آموزان 
بتوانند در قالب دروس کارگاهی با هنر های مختلف آشنا شده 
و با مهارت آموزی به بازار کار قوی تری دســت پیدا کنند.دکتر 
عاملی درباره شهرک تندیسان گفت: پرفسور فخیمی عمر خود 
را برای این شهرک گذاشته است و متأسفانه علی رغم اینکه مکان 

مشخص شده یک بنایی هم داشته، ولی به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه همه کار های استاد با مهارت  آموزی و کار های 
کارگاهی صورت گرفته اســت، اظهار کرد: تمام بدل  نشان  های 
ایشــان را می توان آموزش داد، به غیر از بدل  نشــان  ها، تمام 
ســکه  هایی که ضرب می  کنند که در حد رقم و ریال اســت، 
می تــوان آموزش داد، اینگونه ما می  توانیم فرهنگ ایران را در 
گوشه کنار این سکه  ها حک کنیم.دکتر عاملی در پایان گفت: باید 
قدر شخصیت علمی و چهره های تمدنی را دانست و فضای کار 

را برایشان باز کرد.
    حتمًا به شــهردار محترم و با انگیزه جناب آقای دکتر زاکانی 
توصیه می کنم مجموعه تندیسان را حمایت کنند تا محملی برای 
کار و شــغل و مهارت آمیز و کار نمایشگاهی برای هنر فاخر 
ایرانی شود و در پرتو آن جمعیت بزرگی از نسل جوان آموزش 
ببینند و مفاهیم متعالــی و الهی را تبدیل به زیبایی آفرینی های 
هنری کنند. اســتاد فخیمی مفتخر به طراحی و ســاخت نشان 
ذوالفقار اســت که توسط رهبر معظم انقالب به سردار سلیمانی 
اعطا شــد. این امر خود یک نشانه از پیوند های این عزیز توانا 

و مهربان است.
   پرفسور حســین فخیمی، مجسمه ساز پس از گرفتن مدرک 

کارشناســی از دانشــکده هنر های تزیینی به اسپانیا رفت. در 
دانشــکده هنر های زیبای مادرید دانشــگاه کمپلتکس، موفق 
به کسب درجه پروفســوری طراحی »مجسمه سازی« شده و 
با تقدیرنامه دن خوان آوالوس، هنرمند و مجسمه ســاز مشهور 
اسپانیایی، به ســرزمین مادری خود بازگشت.مجسمه مشهور 
صلح که در سال ۲۰۰۳ میالدی از سوی یونسکو به عنوان نماد 
جهانی صلح انتخاب شــد، یکی از مهم تریــن و زیباترین آثار 

اوست.
   به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ همچنین ایشان مدال های 
ذوالفقار که با طــال، نقره و برنز که به صورت یک تکه به تعداد 
۲۵ عدد طراحی شده، همچنین مدال نشان های نصر در درجات 
مختلف طراحی و ساخته شده، طراحی و ساخت مجسمه خیام 
که بعد از سه ماه تحقیق راجع به سنگ مربوطه در ارتفاع ۲۰۰ 
متری از ســطح زمین در ازنا لرســتان کشف و بعد از ۱۱ سال 
زمان ساخت طی حدود ۲ ســال از ایران با کشتی به دانشگاه 
آمریکا رفت، طراحی و ســاخت المان الاله االاهلل به ارتفاع ۱۱ 
متــر در خیابان آزادی روبروی ســازمان حج و زیارت نصب 
شــده است، طراحی مجسمه جهان پهلوان تختی، برنده مسابقه 
مجسمه سازی سال ۱۳۶۹، پیکره شش متری سوار محیط بان، 
طراحی و معماری داخلی یکی از ایستگاه های مترو با الهام از 
موتیف های ایرانی، مجسمه ۴/۵ متری عروج، طراحی و ساخت 
پل متحرک شهربازی تهران به شکل سنجابی فانتزی با ارتفاع 
۱۱ متر و ساخت مجسمه دکتر چمران به ابعاد ۱۲۰ در۹۰ بخشی 

از ساخته های استاد دکتر فخیمی است .

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی :

هنر نگارگری باید در آموزش های مهارتی مدارس گنجانده شود 

تغییرات حج ۲۰۲۳

   گروه فرهنگــی // داوران بخش های 
بین الملل، ملی، آیینی ســنتی، ۹0ثانیه 
جشنواره  بیست وچهارمین  پادکسِت  و 
بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان معرفی شدند .
   داوران پنج بخش از بیست وچهارمین 
جشــنواره بین المللی قصه گویی به شرح 
زیر اعالم شدند: در بخش بین الملل، علی 
خانجانی نویســنده و پژوهشگر، مسلم 
قاسمی پیش کســوت تئاتر و مدرس این 

حوزه و محســن هجری نویسنده کودک 
و نوجوان و پژوهشــگر به داوری آثار 

خواهند نشست.
   بر همین اســاس در بخش ملی؛ محمد 
نویسنده و پژوهشگر، محسن  سیمزاری 
هجری و مســلم قاســمی آثار را مورد 
داوری قــرار می دهند.همچنین در بخش 
آیینی سنتی؛ مهدی صفاری نژاد نویسنده، 
بازیگر و پژوهشگر، احمدعلی مهدی نژاد 

نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر و مهدی 
چایانی کارگردان و نقال پیشکسوت آثار 
این بخش را مورد ارزیابی قرار می دهند.

در بخــش قصه گویی ۹۰ ثانیــه؛ فرزاد 
و  تهیه کننــده  کارگــردان،  زیدی نــژاد 
نمایش نامه نویــس، صــادق کیانی مقدم 
بازیگر و کارگــردان تئاتر و محمدعلی 
یزدان شناس نمایش نامه نویس و کارگردان 

داوری آثار را به عهده دارند.

بر اســاس این خبر، در بخش پادکست 
قصه گویی نیز نادر برهانی مرند نویسنده، 
کارگردان و بازیگر تئاتر، مریم نوشادقباد 
پژوهشگر و نادر گهرســودی گوینده و 
مدیــر دوبالژ آثار جشــنواره را داوری 
می کنند.به گزارش  مهر، بیست وچهارمین 
جشنواره بین المللی »قصه گویی« کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از ۲۵ 

تا ۲۹ دی در شهر یزد برگزار می شود .

گروه فرهنگی // دبیر انجمن سینماداران گفت: 
اسامی سینماهایی که برای حضور در جشنواره 
فیلم فجر اعالم آمادگی کردند به دفتر جشنواره 

ارائه شده است . 
  محمد صابری دبیر انجمن ســینماداران درباره 
اعالم آمادگی سالن های سینمایی برای حضور در 
چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر به مهر گفت: 
اکثر سینماهایی که در دوره های گذشته جشنواره 
فیلم فجر حضور داشتند، بعد از انتشار فراخوان 
آمادگــی خود را برای حضــور در این دوره از 

جشنواره اعالم کرده و لیست سالن های سینما به 
دفتر جشنواره ارائه شــده است.وی ادامه داد: به 
زودی با بررســی سینماهای موردنظر، اسامی از 
سوی دبیرخانه اعالم می شود. البته این را هم باید 
بگویم که سالن های سینمایی باید از امکانات و 
تجهیزات مناسب برای نمایش فیلم ها برخوردار 
باشند.دبیر انجمن ســینماداران با اشاره به اکران 
فیلم های جدید در ســینماها بیان کرد: در حال 
حاضر با ادامه نمایش »بخارســت« و شــروع 
اکران فیلم هایی چون »چپ راست« و »مالقات 

خصوصی« استقبال خوبی از سینماها شده است 
و امیدواریم این اتفاق همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش فارس، صابری در پایان گفت: اینکه 
مردم تا چه اندازه در طول برگزاری جشــنواره 
فیلم فجر از فیلم ها اســتقبال کنند بستگی به این 
دارد که چه فیلم هایی در این دوره از جشــنواره 
حضور پیدا خواهند کرد که البته تا امروز لیست 
فیلم های حاضر در این دوره ارائه نشــده است، 
امیدوارم با برگزاری جشنواره سینماها بتوانند با 

استقبال مخاطبان مواجه شوند .

توسط کانون پرورش فکری ؛

داوران جشنواره بین المللی قصه گویی معرفی شدند

سینماهای میزبان فجر به جشنواره معرفی شدند 

مجمع عمومی  فوق العاده نوبت اول
آگهی دعوت 

تعاونی مسکن  معلم هرمزگان شماره ثبت 11047
پنجشنبه  روز   17 ساعت  راس  هرمزگان  معلم  مسکن  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی   مجمع 
مورخ 1401/11/6 در محل تعاونی به آدرس : بندرعباس بلوار آیت اهلل بروجردی جنب مجتمع مسکونی معلم برگزار 
می شود . از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور به هم رسانند .

دستور جلسه : 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/10/24 - تمدید مدت تعاونی

هیأت مديره شرکت تعاونی مسکن معلم

  
آگهی حصروراثت

احتراماً به استحضار می رساند خواهان یعقوب دهقانی فرزند یوسف با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان فاطمه عیدانی فرزند احمد 
به تاریخ 1322/8/1 رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 

1- حسن یوسفی فرزند یوسف متولد سال 1272 به ش.ش 8 همسر مرحوم .
2- یوسف یوسفی فرزند حسن متولد 1319/7/1 به ش.ش 263 فرزند مرحوم .

 و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
                                        حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

»کوچولوهای کنجکاو« به شبکه کودک آمدند 
انیمیشــن   // فرهنگــی  گــروه   
مرکز  کنجکاو« ساخته  »کوچولوهای 
پویانمایی صبا هر روز ساعت ۹ صبح 

و ۱۲:۲0 از شبکه پویا پخش می شود . 
   مجموعــه انیمیشــن »کوچولوهای 
کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  کنجکاو« 
آتنا مسلمی با تکنیک کات اوت برای 
گروه سنی خردســال تولید شده است.

در سری جدید »کوچولوهای کنجکاو«، 
موضوعاتی همچون ارتباط روز افزون 
خردساالن با مقوله تکنولوژی و همچنین 
مواجهه آنهــا با بحران ها و پدیده های 
زیست محیطی  در بستر فضای کودکانه 
مورد بررســی قرار می گیرد. همچنین 
بهره گیــری از کاراکترهــای جدید و 

همین طور گروه دوستان و همساالن در 
این انیمیشن، ضمن فراهم کردن آزمون و 
خطا برای مخاطب کودک و خردسال، بر 

جذابیت بصری و سرگرمی کوچولوهای 
کنجکاو افزوده اســت.مجموعه جدید 
با  دارد  کنجکاو« تالش  »کوچولوهای 

نگاهی متفاوت به مسائل رایج، مؤثر و 
کاربــردی در زندگی روزمره، مضامین 
مهمــی که ســبب برانگیختــن حّس 
کنجکاوی در خردســاالن می شود را 
برای این قشر الگوسازی کند و با حفظ 
و تکرار بخشی از محتواهای سری قبل، 
در قالب مضامین عام و بنیادی که نقش 
بســزایی در تعلیم آموزه های زندگی به 
خردســاالن دارد.ضمن تثبیت مفاهیم 
ضروری، فضای وسیع تری را برای تفهیم 
بهتر مبحث مسئولیت پذیری در مخاطبان 
خردســال  ایجاد کنــد و همچنین این 
ذهنیت را در آنها نهادینه کند که  بهترین 

مراقب، همواره والدین  اند .

خبری

 ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود . و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 

تاریخ 1401/11/05 در محل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 

  ۲TR50۲5393 کارت ماشین نوع وانت سیستم تویوتا هایلوس مدل ۲0۱0 شماره موتور
شماره شاسيMR0FX۲۲G۱A۱034893  شخصی رنگ نوک مدادی نام مالک حمیدپور هنگامی

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی



  روابط عمومي اداره کلمصرف آزبيان باعث كاهش ردصد سكته اهی قلبي مي شود
شیالت رهمزگان
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سال بیست و دوم شماره  4078
 گروه حوادث// علت حادثه مرگبار در یک شرکت دارویی 
در اســتان قزوین که منجر به مرگ 4 کارگر شــد انفجار 
گاز پروپان ناشــی از ســوراخ کردن ظروف اسپری های 

تتراسایکلین در مجاورت آتش اعالم شد.
  یــک منبع کارگری در ارتباط بــا جزئیات حادثه گفت: در 
روز حادثه مقداری از محصوالت اسپری ارسالی برای مشتری 
حدود ۵۰۰ عدد به دلیل داشــتن نشتی برگشت خورده بود و 
شــش کارگر مشغول بازیابی و خالی کردن مایه درون ظروف 
با یک قطعه فلزی بوده اند تا گاز آنها تخلیه شود که ناگهان با 
حرارتی که از بخاری هیزمی که آنها برای گرم کردن محیط کار 
خــود برپا کرده بودند، این ظروف یکی پس از دیگری منفجر 
شــدند که در نتیجه آن شش نفر از کارگران به اسامی »محمد 

دهقان نژاد«، »جواد کریمی زند«، »رضا رستم خانی«، »نبی اهلل 
امینی«، »حسن زارعی« و »مصطفی معاریف غیاثوند« دچار 
حادثه شده و متأســفانه ۴ نفر در محل جان خود را از دست 
داده و دو نفر دیگر دچار مصدومیت شدند. یکی از مصدومان 
دچار سوختگی حدود ۷۰ درصدی شده اما وضع جسمی نفر 

دوم بهتر است.
  سیدجلیل حسینی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان قزوین نیز گفت: در سال جاری تعداد حوادث 
کار در اســتان ۱۱۲ مورد بوده که ۱۶ مورد آن به فوت منجر 
شده که البته این میزان نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته 

است.
  حســینی درباره لزوم به کارگیری مســئوالن ایمنی کار در 

کارگاه ها گفت: در این حــوزه ضعف آیین نامه داریم، چرا که 
ضرورت داشتن مسئول ایمنی در کارگاه ها لغو شده و درحال 
حاضــر در این حوزه الزام قانونی وجود ندارد. برای کارگاه ها 
و کارفرمایان متخلف ابالغیه صادر می شود و درصورت  رفع 

نشدن نقص به مراجع قانونی معرفی می شوند. 
  خانه کارگر استان قزوین نیز با ارسال پیامی، درگذشت چهار 
نفر از کارگران شهرک صنعتی البرز در حادثه انفجار را تسلیت 
گفت و از حوزه بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در استان نیز 
خواســت تا برای برقراری مستمری و سایر خدمات بیمه ای 
نهایت همکاری و مساعدت را به عمل آورند و ضمن بررسی 

کامل و دقیق موضوع با مقصران برخورد شود.  

در امتداد تاریکی

  هنوز کودکی خردسال بودم که شیوه و شگردهای سرقت را از 
مادرم آموختم و بــرای اولین بار در دوران نوجوانی راهی کانون 
اصالح و تربیت شــدم اما بعد از این ماجرا با یک دزد قطعات و 
محتویــات خودرو ازدواج کردم تا راحــت تر به پول های مفت 

برسیم ولی بعد از دستگیری شوهرم ماجراهایی رخ داد که ...
  این ها بخشــی از اعترافات و اظهارات زن ۴۰ ساله ای است که به 
همراه یکی از همدســتانش و به اتهام ده ها فقره کیف زنی در مراکز 
تجاری، اتوبوس ها و قطارهای زیرزمینی )مترو( مشهد دستگیر شد. 
این زن جوان که با دستورات ویژه مورد بازجویی های تخصصی قرار 
گرفته بود بعد از افشای بیش از ۱۵ فقره کیف زنی و سرقت گوشی 
تلفن از بانوان مشــهدی درباره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور 
و مــددکار اجتماعی کالنتری گفت: از روزی که به خاطر دارم پدرم 
مردی دایم الخمر بود و همواره مست و الیعقل به خانه می آمد! مادرم 
در این شرایط برای تامین مخارج زندگی در ظاهر کارگری می کرد اما 
در واقع شغل اصلی او »سرقت« بود چرا که اشیای ارزشمند و قابل 
فروش را از خانه های مردم می ربود و از اعتماد آن ها سوء استفاده 
می کرد ولی سرقت های مادرم تنها از خانه های مردم نبود او من و 
خواهــر کوچک ترم را نیز با خود به بازار می برد و به اموال مغازه ها 
دستبرد می زد مادرم وقتی کاال یا لوازمی را می دزدید بالفاصله آن را 
به دست من و خواهرم می داد که پنهان کنیم تا اگر فروشنده ای متوجه 
شد چنین وانمود کند که فرزندانش نفهمیده اند و به خاطر عالقه ای 
که به آن کاال دارند، بدون اجازه آن لوازم را برداشته اند! خالصه من 
وخواهرم نقش پوششی را برای سرقت های مادرم بازی می کردیم 
و کسی هم به دو دختر هفت و پنج ساله مشکوک نمی شد! باالخره 
شیوه های دزدی را به خوبی از مادرم آموختم و در دوران نوجوانی، 
خودم به تنهایی سرقت می کردم تا این که در ۱۶ سالگی و برای اولین 
بار در حالی روانه کانون اصالح و تربیت شدم که محتویات کیف یک 
زن را خالــی کردم! ولی در این مدت کســی به  مالقاتم نیامد و من 
دیگر از مادر و خواهرم خبری نداشــتم. پدرم نیز به دنبال سرنوشت 
خــودش رفته بود فقط تنها برادرم گاهی به من ســر می زد! بعد از 
آزادی از کانون، جایی نداشــتم و در خانه های اطرافیان و بهزیستی 
ســرگردان بودم تا این که در همین زمان با سارقی آشنا شدم که به 
قطعات و محتویات خودروها دســتبرد می زد. من و ناصر تصمیم به 
ازدواج گرفتیم و من با وجود مخالفت های برادرم به عقد او درآمدم تا 
در کنار یکدیگر به سرقت هایمان ادامه بدهیم و بعد از آن که سرمایه 
ای به دســت آوردیم سرقت را کنار بگذاریم. مدتی بعد ناصر مدعی 
شد قصد دارد به خانه یک مرد پولدار دستبرد بزند چرا که از سرقت 
های قطعات، پول زیادی به دست نمی آورد. او می گفت: با این کار 
به اصطالح نــون و آبدار، دیگر دزدی نمی کند و زندگی آبرومندانه 
ای خواهیم داشــت! ولی پول مفت زیر دندان ما مزه کرده بود بعد از 
این ماجرا، چند خانه دیگر را هم خالی کردیم و باالخره دســتگیر 
شــدیم! در زندان با »زینب« آشنا شدم که او هم به جرم سرقت از 
مــدت ها قبل در زندان تحمل کیفر می کرد. خالصه یک ســال با 
»زینب« زندگی کردم و به او عالقه مند شدم. او قبل از من از زندان 
آزاد شده بود که در همین روزها برادرم به مالقاتم آمد و گفت: یک 
شغل سرایداری برایم پیدا کرده است. من هم بعد از آزادی به آن جا 
رفتم ولی چند ماه بعد صاحبخانه وقتی فهمید که من زندانی بوده ام و 
همسرم نیز هم اکنون به جرم سرقت در زندان به سر می برد، خیلی 
ترسید که سرایداری را به زنی سابقه دار سپرده است به همین دلیل 
عذر مرا خواست و من که باز هم آواره شده بودم به یاد »زینب« 
افتــادم و با او تماس گرفتم! »زینب« که از شــنیدن صدای من 
خوشحال شده بود، مرا به خانه مجردی خودش در بولوار »مجد« 
دعوت کرد و گفت: با تعداد دیگری از هم بندی های سابق، در آنجا 
زندگی می کنــد! به این ترتیب با اصرار »زینب« من هم به خانه 
مجردی او رفتم و این گونه دوباره باند کیف زنی را تشکیل دادیم. 
حاال دیگر با شگردهایی که هرکدام از ما به خوبی آموخته بودیم 
در مراکز تجاری شلوغ، هنگام سوار شدن به اتوبوس های شرکت 
اتوبوسرانی  یا قطارهای زیرزمینی )مترو( کیف زنی می کردیم تا 
این که به خاطر یک اشتباه بچگانه، باز هم هنگام دستبرد به کیف 
یک زن جوان شناســایی و دستگیر شدیم. حاال هم در حالی که 
شــاکیان زیادی با فیلم و عکس های ما در مناطق مختلف وقوع 
سرقت به کالنتری مراجعه می کنند باید باز هم سال های زیادی را 

پشت میله های زندان بگذرانیم و ...

ماجرای باند زنان کیف زن! 

حوادث جهان

قتل معلم آلمانی به دست دانش آموز ۱۷ ساله

 پلیــس محلی آلمان اعالم کرد: یک دانش آموز ۱۷ ســاله 
به ظن حمله با چاقو به معلمش که منجر به مرگ وی شــده، 
دســتگیر شده است.  این حادثه خشــونت آمیز در کالجی در 
غرب این کشور رخ داده است. پلیس شهر مونستر اعالم کرد: 
معلم، زنی ۵۵ ســاله بوده و زمانی کــه در یکی از کالس های 
درِس این کالج حرفه ای در »ایبنبوئرن« تنها بود، مورد حمله 
این دانش آموز قرار گرفت و با ضربات چاقوی او از پا درآمد. 
همچنیــن پلیس گفته اســت که این دانش آمــوز، خودش با 
اورژانس تماس گرفته و در مقابل دستگیری نیز مقاومتی نکرده 
است. پلیس مونســتر در حال انجام تحقیقات بیشتر روی این 

پرونده است.
شهادت یک مادر و ۲ فرزندش

 براثر انفجار مین در الحدیده یمن
  منابع یمنی از شهادت یک مادر و دو فرزندش درپی انفجار 
یک مین برجامانده از نیروهای متجاوز در استان الحدیده یمن 
خبر دادند.درپی انفجار یک مین برجا مانده از نیروهای متجاوز 
در اســتان الحدیده یمن، ســه نفر از یک خانواده از جمله دو 
کودک به شهادت رسیدند.بر اساس این گزارش، مرکز اجرایی 
رفع مین ها در یمن با صدور بیانیه ای از شــهادت یک مادر و 
دو فرزندش در پی این انفجار خبر داد.در این بیانیه آمده است 
که فاطمه حافظ دبیش، مادر ۴۵ ســاله به همراه دو فرزندش 
لطیفه محرم عبداهلل ۱۱ ســاله و احسان محرم عبداهلل ۱۳ ساله 
براثر انفجار یک مین برجامانده از نیروهای متجاوز در روستای 
المکیمنیه به شهادت رسیدند.مرکز مذکور در عین حال افزود که 
پدر این خانواده با نام محرم عبداهلل صغیر مخمصه در این انفجار 
مجروح شده و به بیمارستان منتقل گردید. درپی انفجار یک مین 
برجامانده از نیروهای متجاوز در منطقه عیال محمد در بخش 
نهم اســتان صنعا دو کودک شهید و یک کودک دیگر مجروح 
شدند.تداوم ممانعت ائتالف متجاوز از ورود تجهیزات مین روبی 
به یمن مانعی مقابل اقدامات انسانی است که تعمدا با هدف وارد 
کردن خسارات به جمع بیشتری از یمنی ها صورت می گیرد.این 
در حالی است که منابع یمنی اعالم کردند که ۷ کودک آواره در 
اردوگاه های آوارگان در پی موج شدید سرما در استان مارب 

در ۱۷۰ کیلومتری شرق صنعا، جان باختند.
حمله با چاقو در ایستگاه قطار پاریس

 شبکه تلویزیون فرانسه از حمله یک فرد با چاقو به مسافران 
یک ایســتگاه راه آهن در پاریس خبر داد.  شبکه تلویزیونی 
BFMTV  به نقــل از منابع پلیس گزارش داد که یک مهاجم 
ناشناس چندین نفر را در ایستگاه راه آهن GARe du NoRd در 
پاریس با چاقو زخمی کرد. فیگارو تعداد مجروحان را شــش 
تن از جمله یک افسر پلیس اعالم کرده و گفته است که شرایط 
جسمی مهاجم که زخمی شده وخیم است. هنوز علت و انگیزه 
این حمله مشخص نیست. حرکت تعدادی از قطارها مختل شده 

است.

جزئیات مرگ ۴ کارگر در یک شرکت دارویی

  گــروه حــوادث// با هوشــیاری و تالش 
کارآگاهــان پلیس آگاهی اســتان فردی 
که ۱۳ میلیارد ریال بــه بهانه فروش لوازم 
 خانگی کالهبرداری کرده بود شناســایی و 

دستگیر شد. 
  به گزارش خبرنگار روزنامه منطقه جنوب 
کشور دریا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
در تشریح این خبر بیان داشت : در پی مراجعه 
و اعالم شکایت تعدادی از شهروندان مبني بر 
کالهبرداري فردی ناشــناس کــه خود را با 
نام هــاي مختلف معرفي کرده با این ترفند که 
با افتتاح مغازه لوازم خانگي آنان را ترغیب به 

خرید لوازم خانگي اقساطي نموده و در ابتدا 
مبالغي را پرداخت کرده و هیچ نوع کاالیی را 
دریافت نکرده اند، پیگیری موضوع در دستور 

کار قرار گرفت . 
  وی افزود : با بررســی های صورت گرفته 
توســط کار آگاهان اداره مبــارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس اگاهی مشــخص شــد 
فردي با نام جعلی با اجاره کارت عابر بانک 
برخی از افراد نیازمند و ســاده دل، از تعداد 
۳۵ نفر از شــهروندان جمعا مبلغ ۱۳ میلیارد 
ریال کالهبرداري کرده و پس از اینکه متوجه 
شکایت مالباختگان شده به مکان نامعلومي 

متواري شده است که ضمن هماهنگی با مقام 
قضایي و با رصدهاي اطالعاتي و فني و 
پیگیریهاي شبانه روزی متهم دریک منزل 
مبله در یکی از محالت قدیمی بندرعباس 
شناســایی و در یک عملیات پلیســی 

دستگیر شد. 
  این مقام انتظامی استان اظهار داشت : متهم 
در بازجویی های علمی صورت گرفته به بزه 
انتســابي اعتراف کرده و معترف شد با فریب 
و با تبلیغ و جذب مشــتري براي اینکه لوازم 
خانگي به آنان بدهد مبالغــي را از چند نفر 
 از شــهروندان دریافت کرده و با هدف عدم 

دسترسی 
و  پلیــس بــه وی ، مالباختــگان 

مکان خود را تغییرداده است.

دستبند پلیس بر دستان کالهبردار حرفه ای ۱3 میلیاردی در هرمزگان 

 گروه حوادث// فرمانــده انتظامي شهرســتان "رودان" از 
شناســایی ۶ متهم کالهبرداری اینترنتی در شبکه اجتماعی 

مجازی اینستاگرام در این شهرستان خبرداد . 
 به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ" حسین زارعی" در تشریح این 
خبر بیان داشت: در پی مراجعه و اعالم شکایت یکی از شهروندان به 
پلیس فتا شهرستان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی 
توسط افراد ناشناس، پیگیر ی موضوع در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های اولیه 
کارشناسان پلیس فتا مشخص شــد که برداشت وجه موردنظر از 
حساب یکی از شهروندان رودان به منظور استخدام در مراکز دولتی 
صورت گرفته اســت که متهمان با دادن وعده استخدام پس از اخذ 
وجه شــماره مالباختگان را مسدود و پاسخگوی آنان نبودند. این 
مسئول انتظامی اظهار داشــت : با بررسی اظهارات مالباختگان و 
همچنین انجام اقدامات فنی ۶ نفر متهمان این پرونده شامل یک زن 
و ۵ مرد را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی و با توجه به 
سکونت متهمان در استان همجوار با اخذ نیابت قضایی دستگیری 
متهمان را در دستور کار قراردادند. فرمانده انتظامی شهرستان رودان 
با بیان این که در این خصوص تاکنون ۳۰۰میلیون ریال از حساب 
بانکی فرد شاکی برداشت شده اســت خاطرنشان کرد: تحقیقات 

تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

شناسایی متهمان برداشت غیرمجاز 
وجه نقد از طریق اینستاگرام

 در رودان

 

گروه حوادث// مأمور پلیس که متهم اســت در جریان 
بازداشت یک متهم با شلیک گلوله باعث مرگ وی شده در 

شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
  رسیدگی به این پرونده از زمستان سال ۹۹ در جریان یک 
تعقیب و گریز میان مأموران پلیس با یک متهم به ســرقت 
آغاز شــد. مأموران پلیس منطقه نعمت آباد در حال گشت 
بودند که به یک خودروی پراید مظنون شدند. پس از استعالم 
پالک خودرو مشخص شد که خودرو سرقتی است به همین 
خاطر از راننده خواستند تا خودرو را متوقف کند که راننده 
بدون توجه به دستور پلیس تالش کرد تا با حرکت به عقب 
از دســت مأموران بگریزد که در نهایت به خودروی پلیس 
برخورد کرد و متهم بازهم برای فرار اقدام به حرکت خودرو 
به سمت جلو کرد و در آن لحظه که متوجه شده بودند مرد 
جوان قصد تسلیم شدن ندارد با استفاده از قانون به کارگیری 

سالح ۳ تیر هوایی شلیک کردند و پس از آن هم الستیک 
عقب خودرو را هدف گرفتند که چون در جریان تعقیب و 
گریز بودند یکــی از گلوله ها به متهم خورد و خودروی او 
متوقف شد. مأموران بالفاصله متهم را به بیمارستان منتقل 
کردند اما ســاعاتی بعد به علت شدت جراحات وارده در 

بیمارستان تسلیم مرگ شد.
  با مرگ وی اولیای دم، از مأمور پلیس شــکایت کردند و 
مأموری که به او شلیک کرده بود به عنوان متهم به قتل عمد 

بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
  با تکمیل تحقیقات و اظهارات متهم و همین طور گزارش 
پزشکی قانونی پرونده تکمیل و برای رسیدگی به شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه 
پدر و مادر قربانی به عنوان اولیای دم درخواســت قصاص 
کردند. پس از آن مأمور پلیس به جایگاه رفت و در توضیح 

ماجرا گفــت: من و همکارم در حال گشــتزنی در منطقه 
نعمت آباد بودیم که به یک خودرو مظنون شــدیم و پس از 
استعالم پالک خودرو فهمیدیم خودرو سرقتی است. ما قصد 
داشتیم خودرو را بازرسی کنیم که قربانی به محض دیدن ما 
بســرعت به داخل خودرو رفت تا فرار کند. از آنجایی که 
خودروی ما از پشت مسیرش را مسدود کرده بود او با دنده 
عقب به ماشین پلیس کوبید و قصد داشت تا به هرصورتی 
که شده فرار کند. من چند بار به او دستور توقف دادم و وقتی 
دیدم توجهی نمی کند ۳ تیر هوایی شلیک کردم که او بازهم 
توجه نکرد و در نهایت خواستم الستیک خودرو را هدف 
قرار دهم که چون خودرو در حرکت بود به خودش خورد 
و مجروح شد. من نمی خواستم او را بکشم فقط می خواستم 
خــودرو ر  را متوقف کنم.پس از اظهارات متهم و وکیل او 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

محاکمه مأمور پلیس پس از شلیک مرگبار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی به منظور ایجاد خطوط مسافربري در اسکله 
مسافربري کشتیراني و حمل- نقل همگاني در شهر درگهان به روش BOT وفق شرح تفصیلی ذیل :  سازمان منطقه 
آزاد قشم در نظر دارد، با ایجاد خطوط مسافربري در مجموعه اسکله مسافربري کشتیراني از بندر درگهان به سایر 
بنادر نظیر بندرعباس، منطقه آزاد کیش، امارات متحده عربي، قطر و همچنین سیســتم حمل و نقل همگاني براي 
جابه جایي مســافران بین شهر درگهان و روستاهاي اطراف به روش BOT را به اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای 

صالحیت واگذار نماید:
تعهدات سرمايه گذار: 1.انجام طراحی برای نوسازی اســکله موجــود به همراه راه و باند خطوط، طراحی اسکله 
مسافربري جدید و طراحی محوطه سازی 2.اجرای نوسازی، اجرای ابنیه جدید و اجرای محوطه مطابق طرح تایید 
شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم- مدیریت امور درگهان 3.راه اندازی تخصصی کاربری های اجرا شده مطابق 
زمانبندی مورد توافق 4.تحویل )Transfer( تمامی ابنیه ها، تجهیزات، لوازم و .... به ســازمان منطقه آزاد قشم- 
مدیریت امور درگهان، پس از ســپری شدن دوره زمانی بهره برداری )Operation( از تاریخ درج این فراخوان به 
مدت 10 روز ) 1401/10/19 لغابت 1401/10/28 ( تمامی ســرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود 
را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این سازمان واقع در مدیریت حقوقی 
و قراردادها به آدرس جزیره قشــم، اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و قراردادها، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت، کد پستی 795161748 و تلفن35252150-076 ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز: الف( سوابق کاری مرتبط در حوزه تفریحي و گردشگري در جزیره قشم

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

این زمینه طی 5 سال گذشته 
محل تسلیم پیشنهادها :  * جزیره قشم ، اسکله بندربهمن، ساختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها، دبیرخانه 

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

* این فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناســایی سرمایه گذار است فلذا با 
توجه به سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.

کمیسیون معامالت

 آگهی فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار
  نوبت دوم

شناسه آگهی : 115-1401 م/الف

  گروه حوادث// چهار عضو یک باند سرقت که پس از ورود 
به خانه های اعیانی با تهدید صاحبخانه اموالشان را سرقت 

می کردند از سوی پلیس البرز دستگیر شدند. 
 ســرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی البرز در 
تشــریح این خبر گفت: درپی وقوع چندین فقره سرقت از 
خانه در ســطح شهرستان کرج، بررسی موضوع با اولویت 
در دســتور کار عملیات ویژه پلیــس آگاهی قرار گرفت. 
در بررســی های پلیس مشخص شد سرنشینان ۲ دستگاه 
خودرو ی  سواری با ورود به خانه های مناطق مرفه نشین با 
تهدید سالح ســرد صاحبخانه ها را وادار به دادن طالها و 
وجه نقد می کردند و با بســتن دست و پای آنها و انتقال به 

داخل اتاق، بالفاصله متواری می شدند.
  رئیس پلیس آگاهی البرز اضافــه کرد: با انجام اقدامات 
گسترده اطالعاتی و به کارگیری فنون و روش های پلیسی 
موفق به شناسایی سه نفر از اعضای این باند سرقت شده و 
با یافتن مخفیگاه آنها در شهرستان شهریار، در چند عملیات 
غافلگیرانه همه آنها را دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند. متهمان به ۱۸ فقره ســرقت منزل در ســطح استان 
البرز اعتراف کردند، ضمن آنکه مشــخص شد این افراد با 
سرکردگی یکی دیگر از سارقان سابقه دار و خطرناک استان 
البرز، در ماه های اخیر حین انجام ســرقت در شهرســتان 
ســاوجبالغ با مأموران انتظامی درگیری مسلحانه داشته و 
متواری شــده بودند که با اقدامات پلیسی صورت گرفته از 
سوی اداره عملیات ویژه، سر کرده باند سارقان نیز در یکی 
از روســتاهای شهر هشتگرد شناسایی و با هماهنگی مقام 
قضایی دستگیر شد. وی با اشاره به دستگیری چهار مالخر 
اموال مسروقه در خصوص این باند، یادآور شد: در بازرسی 
از مخفیگاه متهمان مقداری اقالم مسروقه از جمله  فرش های 
ابریشمی گرانقیمت و شمش های مس قیمتی کشف شد. همه 
مالباختگان شناسایی و متهمان پس از تکمیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

  گروه حوادث// فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان از حمله اشرار مسلح به ماموران 
ایســت و بازرسی قطار خنجک شهرستان 
زاهدان و شهادت سرباز مدافع امنیت خبر 

داد. 
  سردار محمد قنبری افزود: در مسیر زاهدان- 
خاش در محل ایست و بازرسی شهید غفاری 

اشرار مســلح به همکاران مستقر در ایست و 
بازرسی که در حال انجام وظیفه و تامین امنیت 
محور بودند به صورت ناجوانمردانه حمله و از 

سمت ریل قطار به آنان تیراندازی می کنند.
  وی افزود: اشرار بعد از تیراندازی، با واکنش 
قاطع و آتش سنگین ماموران مواجه که سریعآ 
از محل متواری شدند که براثر این حمله اشرار 

سرباز وظیفه یعقوب دهمرده به فیض شهادت 
نائل و ســتوان محمد قیامی و استوارحسین 

پارسا کیا نیز مجروح می شود.
  فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
تصریح کــرد: از لحظات ابتدایی این حادثه با 
تشکیل تیم ویژه؛ سرنخ هایی به دست آمده، 
شناسایی و دســتگیری عامالن تیراندازی به 

ماموران ایست و بازرسی آغاز شد.
  وی بیان کرد: مجروحان سریعا تحت مداوا 
قرار گرفته اند و پلیس در راه حفظ امنیت مردم 
با اراده اســتوار تا پایان جان ایستاده است و 
شهادت این سرباز سرافزار انتظامی را خدمت 
مردم شریف استان و خانواده و بستگان تبریک 

و تسلیت گفت.

شهادت سرباز مدافع امنیت در ایست و بازرسی قطار خنجک زاهدان

ن سند مالکیت               آگهی فقدا
نظر بــه اینکه میثم ناظري 
دو  اســتناد  بــه  کهکاني 
فقره استشــهاد محلی در 
خصوص پــاک 2392۰ 
فرعــی از 3 - اصلی واقع 
در بخــش دو بندر عباس 

مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان به نامش ثبت و سند مالکیت به 
شــماره چاپی 69387٥ ســری ب/ 9٤ به نامش 
صادر گردیده اســت و برابر سند رهنی 1٥6٤92 
مورخ 139٤/۰7/2۰ دفترخانه 8 بندرعباس در رهن 
بانک مســکن قرار دارد و نامبرده تقاضای صدور 

سند مالکیت المثنی نموده است
   لذا باستناد ماده 12۰ آئین نامه اصاحی و تبصره 
ذیل آن بدینوســیله اعام میشود هرکس مدعی 
انجام معامله نســبت به پاک مذکــور و وجود 
اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از 
تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اســناد مالکیت بــه این اداره 
تســلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای 
مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد نسبت به صدور 
 اســناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد

 شد.1٤۰1/37۰ م/الف
تاریخ انتشار: 1٤۰1/1۰/2٤

محمد اسالمی موحد
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک

 ناحیه دو بندر عباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دستگیری 
سارقان خانه های اعیانی



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شنبه 24 دی 1401

21 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره  4078

شهرستان

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// مدیر اداره بنادر 
و دریانوردی قشــم گفت: یک میلیــون و۹0 هزار و ۲۱۵ نفر 
گردشــگر دریایی با حضور در مناطق پرجاذبه این جزیره از 
جنگل های حرا دیدن و از پرنده نگری در ســرزمین عجایب 

هفتگانه لذت بردند.  
 به گزارش خبرنگار  دریا، »علی اشــتری« با اشــاره به مبادی 
11 گانه گردشگری دریایی در جزیره قشم اظهار داشت: طی 9 
ماهه امسال یک میلیون و 90هزار و 215 نفر توسط 123هزار و 
507 شناور و قایق گردشگری از مناطق طبیعی سرزمین عجایب 
هفتگانه دیدن کردند.  وی با بیان اینکه به منظور ارتقا سطح ایمنی 
در مناطق گردشگری قشــم80 فروند شناور مجاز و استاندارد 
تحت نظارت موسسات رده بندی و سازمان بنادر ساخته و مشغول 
خدمات دهی می باشند، از الحاق10 فروند شناورگردشگری جدید 

به ناوگان دریایی قشم تا پیش از نوروز 1402خبر داد. 
 مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم ساعات فعالیت در اسکله های 
گردشگری جزیره قشم را از طلوع آفتاب تا یک ساعت قبل از 

غروب اعالم و بر لزوم رعایت الزامات ایمنی )پوشــیدن جلیقه، 
توجه به توصیه های ناخدا و فرمانده شناور، خودداری از حضور 
در مبادی غیر مجاز، توجه به هشدارهای هواشناسی و صیانت از 

محیط زیست و زیست بوم دریا( تاکید کرد.
به گفته اشــتری؛ شــیب دراز، هنگام وکندالو از جمله مناطق 
گردشگری است که همه ساله پذیرای خیل عظیمی از گردشگران 
دریایی برای دلفین نگری می باشد و بنادر الفت، گورزین، دهخدا، 
ســهیلی، طبل و گوران نیز از دیگر مناطق برخوردار هستند که 
چشم هر طبیعت دوســتی را به منظور بهره گیری از اکوسیستم 
طبیعی و زیست بوم گیاهی و جانوری از جمله جنگل های حرا 
 که زیســتگاه انواع پرندگان، آبزیان و دوزیستان است را به خود

 جلب می کند. 
  وی از بنــدر بهمن نیز به عنوان یکی از مناطق گردشــگری 
ســاحلی یاد کرد و افزود: یک فروند لنج چوبی و ســه فروند 
شناور فایبرگالس به امر گردشگری شبانه در این منطقه از جزیره 

مشغول هستند.

الحاق 10 فروند شناور جدید به ناوگان گردشگری قشم

به مناسبت روز مادر برگزار شد 
نمایشگاه صنایع دستی 

و هنرهای تجسمی در بندرلنگه 
  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// نمایشگاه صنایع 
دستی و هنرهای تجســمی هنرمندان شهرستان از بندرلنگه، 
بندرکنگ، روستاهای شــناس و دژگان در نگارخانه مروارید 
بندرلنگــه به همت خانه تعاونگران غــرب هرمزگان، انجمن 
حافظان میراث گوگانا، نگارخانــه مروارید و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان بندرلنگه به مناسبت میالد با سعادت 
 فاطمه زهرا)س( روز مادر و هفته زن برگزار شــد. به گزارش 
خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور دریا؛  سناء شهابی رئیس 
خانه تعاونگران غرب هرمزگان از برگزار کنندگان این نمایشگاه 
افزود: این نمایشگاه تا یکشنبه 25 دیماه از ساعت 18 الی 22 
برای بازدید عموم دایر می باشد لذا انتظار می رود همشهریان 
گرامی جهت حمایــت از هنرمندان این خطه حضور پررنگی 

داشته باشند. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب خبر داد 

کشف کوره ذغال غیر مجاز در میناب
 ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب از کشف و انهدام 3 باب 
 کــوره ذغال غیر مجاز در این شهرســتان خبر داد. به گزارش 
خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشــور دریا؛ خســرو بهرامی 
نژاد گفت: مامورین گشــت و مراقبت یگان حفاظت این اداره 
در منطقه کوهگز از توابع بخش مرکزی موفق به شناســایی 3 
بــاب کوره ذغال غیر مجاز در این منطقه شــدند و از آنجایی 
که هیچگونه مجوزی در این خصوص صادر نگردیده مامورین 
یگان حفاظت در راستای حفاظت از منابع ملی اقدام به تخریب 
کوره های ذغال غیرمجاز نمودند. وی افزود: به موجب ماده 49 
قانــون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع احداث کوره 
ذغال در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان 
جنگلبانی می باشد بنابراین مامورین این سازمان می توانند به 
موجب تبصره ذیل ماده مذکور هرگونه کوره ذغال بدون پروانه 
را تخریب نمایند.بهرامی نژاد از مردم خواست هرگونه تخریب 
و تصرف یا احداث کوره های ذغال که ریسک وقوع حریق در 
عرصه طبیعی را افزایش می دهد به شماره 1504 اطالع دهند 
زیرا باتوجه به رویش رســتنی های یکساله، ایجاد کوره های 
 ذغال سنتی در اراضی جنگلی می تواند زمینه ساز حریق های 

گسترده گردد.

خبری

دادانهم 
پرونده کاسه 1٤۰1٤۰92۰۰۰1۰٥1873 شعبه دادگاه 
اصل ٤9 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي 

شماره 1٤۰1٤۰39۰۰۰269٥٤31.  
شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني 
استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - 
اسامبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان امام )ره( 

با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکایت بر خاف واقع در دعاوي اصل ٤9 قانون اساسي   

گردشــکار: بتاریــخ هفدهــم دی ماه یکهــزارو چهارصد و یــک در وقت 
فــوق العــاده دادگاه اصــل ٤9 قانون اساســی هرمزگان به تصــدي امضاء 
 کننده ذیــل تشــکیل اســت پرونــده کاســه 1٤۰1٤۰92۰۰۰1۰٥1873 
تحت نظر اســت دادگاه با عنایت به جمیــع اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعام و با استعادنت از درگاه احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به 

صدور رای مي نماید.
» رای دادگاه «

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس، خیابان 
سید کامل، جنب باشگاه ورزشي سینگو قطعه 11 به مساحت 98/ ٤6 متر مربع 
از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر باصاحب 
معرفي گردیده اســت این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 
1٤۰1٤۰39۰۰۰2272٥77 مورخــه 1٤۰1/۰9/۰3 مســتنداً به تبصره ماده 1۰ 
اصاحیه آئین نامه نحوه رســیدگي به پرونده هاي موضــوع اصل ٤9 قانون 
اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور 
حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشــار آگهي گردید و متعاقبًا 
با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررســیهاي انجام شده 
توســط ســتاد اجرایي فرمان حضرت امام  )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده 
ازمصادیق اموال باصاحب تلقي گردیده و هیچگونه اطاعي از مالک و یا ورثه 
یا نماینده قانوني وي بدست نیامده، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني 
و فتواي حضرت امام )ره( در تحریر الوســیله )کتاب لقطه( حکم به تملیک 
ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام  )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار 
آگهي و عدم مراجعه شــخص یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد 
اجرایي طي نامه شــماره 3٤٤٥89 / 181 /ن مورخه 1۰/11/ 1٤۰1 درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده اســت. النهایه این دادگاه با عنایت 
به عدم مراجعه شخص یا اشــخاصي به عنوان مالک یا قائم مقام قانوني و یا 
صادر واعام میدارد . راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهي در این دادگاه وســپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهي در 
 محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل ٤9 قانون اساسي ( 

مي باشد .

مختارصادقي 
 رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کاسه 1٤۰1٤۰92۰۰۰1197٤81 شعبه دادگاه اصل ٤9 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 1٤۰1٤۰39۰۰۰27117٤٤.  

شاکي : کاال ناوگان شرق با وکالت آقای مجید تشرفی فرزند محمود به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - پاسداران - میدان هروی- 
خیابان وفامنش - نبش کوی سالمندان - پاک 2- طبقه 3- واحد 6

متهمین : 1- سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی استان تهران - خیابان میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد چهارراه جهان کودک انتهای خیابان شهیدی 
پاک 1

2- گمرکات استان هرمزگان به نشانی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس - شهر بندرعباس - اسکله شهید رجایی گمرک شهید رجایی معاونت حقوقی 
و قضایی گمرکات هرمزگان 

3- ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسامبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان امام )ره( 
 اتهام : شکایت بر خاف واقع در دعاوي اصل ٤9 قانون اساسي   

گردشکار: بتاریخ هجدهم دی ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت مقرر جلسه دادگاه اصل ٤9 قانون اساسی هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کاسه 
پیوست تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعادنت از درگاه احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رای مي نماید.

» رای دادگاه «
در خصوص دادخواست خواهان شرکت کاال ناوگان شرق با وکالت آقای مجید تشرفی فرزند محمود به طرفیت ستاد اجرایی  فرمان حضرت امام )ره(  استان هرمزگان به خواسته 
اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1٤۰1٤۰39۰۰۰2128892 مورخ 1٤۰1/۰8/23 صادره از این دادگاه نظر به اینکه دادنامه ای د راین خصوص صادر نگردیده و دادنامه مورد 
اعتراض صرفا قرار سرپرستی بوده است لذا دعوا به شکل قانون طرح نگردیده علیهذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان 
را صادر و اعام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل ٤9 قانون اساسي( 

مي باشد .
مختارصادقي -  رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
شعبه  کاســه 1٤۰1٤۰92۰۰۰1۰٥1817  پرونده 
دادگاه اصل ٤9 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم 

نهایي شماره 1٤۰1٤۰39۰۰۰269٥29٥.  
شــاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به 
نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران 
- خالد - اسامبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي 

فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکایت بر خاف واقع در دعاوي اصل ٤9 قانون اساسي   

گردشکار: بتاریخ هفدهم دی ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق 
العاده دادگاه اصل ٤9 قانون اساسی هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کاســه 1٤۰1٤۰92۰۰۰1۰٥1817 تحت نظر است 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 
و با استعادنت از درگاه احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رای 

مي نماید.
» رای دادگاه «

در خصوص شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس، 
 خیابان ســید کامل، جنب باشگاه ورزشي ســینگو قطعه 9 به مساحت 
88/ ٤٤ متر مربع از طرف ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به عنوان 
ملک بایر باصاحب معرفي گردیده است این دادگاه پس از بررسي هاي 
اولیه طي دادنامه شــماره 1٤۰1٤۰39۰۰۰2272٥٤٤ مورخه 1٤۰1/۰9/۰3 
مستنداً به تبصره ماده 1۰ اصاحیه آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي 
موضوع اصل ٤9 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نماید 
و ســپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهًا 
به تحقیقات و بررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرایي فرمان حضرت امام  
)ره( و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال باصاحب تلقي گردیده 
و هیچگونه اطاعي از مالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده، 
لذا در راســتاي اجراي ماده 28 قانون مدني و فتواي حضرت امام )ره( در 
تحریر الوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائي فرمان حضرت 
امــام  )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشــار آگهي و عدم مراجعه 
شخص یا اشــخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه 
شماره 3٤٤٥92 / 181 /ن مورخه 1۰/11/ 1٤۰1 درخواست صدورحکم 
تملک ملک موصوف را نموده اســت. النهایه این دادگاه با عنایت به عدم 
مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مالک یا قائم مقام قانوني و یا صادر 
واعام میدارد . راي صادره غیابي و ظرف بیســت روز پس از اباغ قابل 
واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهي 
در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاه هاي اصل ٤9 قانون 

اساسي ( مي باشد .
مختارصادقي 

  رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کاسه 1٤۰1٤۰92۰۰۰1۰٥1783 شعبه دادگاه اصل ٤9 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 1٤۰1٤۰39۰۰۰269٥2٥1.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسامبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان 
امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خاف واقع در دعاوي اصل ٤9 قانون اساسي   

گردشکار: بتاریخ هفدهم دی ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل ٤9 قانون اساسی هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کاسه 1٤۰1٤۰92۰۰۰1۰٥1783 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعادنت از درگاه 

احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رای مي نماید.
» رای دادگاه «

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرعباس، خیابان سید کامل، جنب باشگاه ورزشي سینگو قطعه 8 به مساحت 83/ ٤3 متر مربع از طرف ستاد اجرائي فرمان 
حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر باصاحب معرفي گردیده است این دادگاه پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 1٤۰1٤۰39۰۰۰2272٥22 مورخه 1٤۰1/۰9/۰3 مستنداً به 
تبصره ماده 1۰ اصاحیه آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل ٤9 قانون اساسي، مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق 
مدعیان احتمالي در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرایي فرمان حضرت امام  )ره( 
و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال باصاحب تلقي گردیده و هیچگونه اطاعي از مالک و یا ورثه یا نماینده قانوني وي بدست نیامده، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون 
مدني و فتواي حضرت امام )ره( در تحریر الوسیله )کتاب لقطه( حکم به تملیک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام  )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص 
یا اشخاصي به عنوان مدعي یا معترض، ستاد اجرایي طي نامه شماره 3٤٤٥86 / 181 /ن مورخه 1۰/11/ 1٤۰1 درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است. النهایه این 
دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مالک یا قائم مقام قانوني و یا صادر واعام میدارد . راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهي در 

این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل ٤9 قانون اساسي ( مي باشد .

مختارصادقي 
  رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  گروه شهرســتان// با حضــور مهندس 
مهرانی فرماندار، دور اندیش معاون سیاسی 
اجتماعی فرماندار، قویدل بخشدار مرکزی، 
سرکار خانم اشرافی مشــاور فرماندار در 
امور بانوان، مــرادی رئیس ورزش وجوانان 
جاســک، خانم راهی زاده مسئول ورزش 
ابراهیم غالمخدا  و  لکی  نبی بخش  بانوان، 
دهیار روســتای جاســک کهنه از بانوان 
فوتسال دهیاری روستای جاسک کهنه که 
در مسابقات فوتسال بانوان روستایی جام 
پرچم استان مقام سوم را کسب کرده بودند 

تجلیل و تقدیر گردید.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ در این مراسم ابتدا 
عبدالمجید مرادی رئیــس ورزش وجوانان 
جاسک گزارشی از حضور تیم فوتسال بانوان 
دهیاری جاسک کهنه در مسابقات جام پرچم 
را ارائه کرد وگفت : تیم فوتسال بانوان دهیاری 
جاسک کهنه در مسابقات جام پرچم مقام سوم 
این مسابقات را کسب کرد و از حمایت های 
فرماندار،  اجتماعی  سیاسی  معاون  فرماندار، 
بخشدار مرکزی، شــورای بخش و شورای 
جاســک کهنه، نبی بخش لکی ونیز مشاور 
بانوان فرمانداری جاسک تشکروقدردانی کرد.

درادامه  این مراســم ســرکار خانم اشرافی 
مشاور فرماندار در امور بانوان ضمن تبریک 
والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س(  
افتخار آفرینی تیم فوتســال بانوان دهیاری 
جاســک کهنه را در مســابقات جام پرچم 
تبریک عرض کرد و گفت : بانوان جاســکی 
اســتعدادهای خوبی در ورزش دارند حضور 
بانوان روســتاهای شهرســتان جاسک در 
مسابقات استان  نشان از عالقمندی بانوان به 
ورزش می باشد  لذا وظیفه ما در قبال بانوان 
سنگین تر میشود، ورزش و نشاط اجتماعی 
موجب شادابی جامعه می شود. خانم اشرافی 
بیان داشــت :  فرماندار جاسک توجه خوبی 
به ورزش بانوان دارند و از ورزشکاران بانوان 

حمایت می کنند.
  ســپس مهرانی در این جلسه گفت :  ورزش 
موجب شــادابی سالمتی و نشــاط جامعه 
می شود، شهرستان جاســک در رشته های 
مختلف هم آقایان وهم بانوان اســتعداد دارد 
بایستی به ورزش بانوان توجه بیشتری شود، 
بانوان ورزشکار جاسکی با  کمترین امکانات 
بیشترین حضور را در مسابقات استانی  دارند. 

فرماندار جاســک افزود:  همه دستگاه های 
اجرایــی بایســتی از ورزش بانوان حمایت 
و کمــک کنند،  کارهای خوبــی در ورزش 
شهرســتان جاسک  انجام شــده  و در حال 
انجام اســت دولت سیزدهم  توجه خوبی در 

امر گسترش ورزش شهرستان دارد.
  رئیس شــورای ورزش جاسک اضافه کرد: 
افتخار آفرینی تیم فوتســال بانوان دهیاری 
جاسک کهنه در مسابقات جام پرچم استان 
موجب خوشحالی  مردم و مسئولین شهرستان 

جاسک شده است.
  در پایان مراســم  از طــرف فرمانداری و 
بخشداری از ورزشکاران تیم فوتسال بانوان 
دهیاری جاســک کهنه با اهداء لوح تجلیل 

گردید.
  الزم به ذکر اســت، اولین دوره مســابقات 
فوتسال بانوان جام پرچم استان  حسب دستور 
وزارت ورزش وجوانان ونیز اداره کل ورزش 
وجوانان اســتان با شرکت وثبت نام صد تیم 
از سراسر استان برگزار گردید که تیم دهیاری 

جاسک کهنه  مقام سوم را کسب کرد.

فرماندار جاسک :

همه دستگاه های اجرایی بایستی از ورزش بانوان حمایت کنند

 گروه شهرستان// با حضور رئیس مرکز بین الملل دانشگاه 
پیام نور و دکتر منصــور فرهادی، احمد زاهری به عنوان 
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش معرفی شد. 
 با حضور دکتر سلطان احمدی رئیس مرکز بین الملل دانشگاه 
پیام نور، دکتر شاه پیری معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه  آزاد کیش، و دکتر منصور فرهادی رئیس دانشــگاه 
پیام نور هرمزگان،  دکتر احمد زاهری بعنوان رییس دانشگاه 

پیام نور کیش معارفه شد.
 دکتر مجتبی سلطان احمدی رئیس مرکز بین الملل دانشگاه 
پیام نور در جلسه معارفه رئیس پیام نور کیش با بیان اینکه 
دانشگاه پیام نور با رســالتی که دارد توانسته آموزش برای 
همه، همه جا و همه وقت مهیا کند، گفت: وجود دانشــگاه 
پیام نور در بیش از 17 کشور دنیا،   مظهری از قدرت نرم نظام 

جمهوری اسالمی در عرصه ی بین المللی است.

  وی، اظهار داشت: در امارات 8 رشته ی دکتری و در اربیل 
عراق هم 3۶5 نفر دانشــجو در حال تحصیل هستند و در 
مجموع در 17 کشور دنیا مجری آموزش عالی می باشیم و 

این نشان از عدالت آموزشی دانشگاه پیام نور است.
  در ادامه این نشســت فرهادی رئیس دانشــگاه پیام نور 
هرمزگان، گفت: یکی از اولویت های ما جذب دانشــجوی 

خارجی در مراکز بین الملل کیش و قشم است.
 در این مراســم دکتر احمد زاهری به عنوان رئیس دانشگاه 
پیام نور مرکز بین الملل کیش معرفی شد و از زحمات دکتر 

شامحمدی تقدیر و تشکر شد.
  به گزارش فــارس؛ دکتر احمد زاهری عضو هیات علمی 
دانشگاه پیام نور است که بیش از 1۶ سال سابقه اجرایی در 
دانشگاههای پیام نور بندرخمیر، بندرلنگه، میناب، بندرعباس 

و استان هرمزگان را داراست.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش معرفی شد



7اقتصادی
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سال بیست و دوم شماره  4078

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
ماه کامل امروز در نشــانه شــما خاطرات مربوط به 
گذشته تان را زنده می کند. اما مثل اینکه شما زیاد دوست 
ندارید که آینه ای در پشت سرتان قرار گفته و روزهای 
گذشته را ببینید. شما به خاطر اینکه می خواهید زودتر به مقصد خود 
برسید دوست ندارید که در طول مسیر حرکتان قطع شود. اما در عمل 
شما هنوز موردهای احساسی مربوط به گذشته دارید که قبل از حرکت 

کردن به سوی آینده باید بهشان رسیدگی کنید.
  اردیبهشت :

امروز شما نیاز به وقت خالی دارید و واقعًا به استراحت 
و زنگ تفریح احتیاج دارید. مهم نیست که چقدر سرتان 
شلوغ است، شــما باید بدون اینکه اجازه بدهید کسی بفهمد چه کار 
می کنیــد کمی از کار کناره گیری کرده و وقت خود را در خانه و برای 
کارهای شخصی تان بگذرانید. به یاد داشته باشید، زمانی که شما برای 
خودتان می گذارید مهم نیست، بلکه کیفیت کارهایی که در یک محدوده 

زمانی کوتاه انجام می دهید اهمیت دارد.
  خرداد :

ماه محافظ برج ســرطان امروز در دومین نشانه شما، 
یعنی خانه متصرفات و امالک شــما قرار دارد و شما 
بیش از اندازه نسبت به چیزهایی که دارید انحصار طلب 
شــده اید و حس مال دوستی تان گل کرده است! اما وقتی صحبت از 
مایملک می شود، به خصوص اگر ازدواج کرده باشید یا وقتی پای یک 
دوست صمیمی مطرح باشــد، الزم است که آنها را هم در نظر بگرید. 
هم اکنون سعی نکنید هر چیزی را به پول نسبت دهید، حتی اگر موافقت 
و موفق شدن در بحث ها مدتی زمان می برد، اجازه بدهید که این بحث ها 

و گفتگوها در مسیر خودشان پیش بروند.
  تیر :

امروز ماه کامل در نشــانه حساس شــما قرار گرفته 
است و شــما مبهوت قدرت احساسات خود شده اید. 
احساسات شما مدام در حال تغییرند و افکارتان نیز از این سو به آن سو 
می روند و تالش شما برای فکر نکردن فایده ای ندارد. شما نمی توانید 
نیازهــای خود را نادیده بگیرید؛ فقط بهترین کاری که در حال حاضر 
می توانید انجام دهید این است که بین خواسته هایی که از دیگران دارید 

و آروزهایتان تعادل و سازگاری ایجاد کنید.
  مرداد :

شما در حالیکه ســعی می کنید چیزهایی را بخورید که 
بیشــترین فایده را برایتان دارنــد، ترجیح می دهید که 
به فعالیت های منظم روزانه خود بچســبید!! متاســفانه 
آرزوهای ناآگاهانه ممکن است شما را از مسیر اهداف منطقی تان دور 
گرداند. اگر امروز کمی کارهایتان را کنار گذاشــتید به خودتان سخت 
نگیرید. حرکت به ســوی جلو زمانی امکان پذیر است که تمام نظام 
هستی برای حمایت کردن از رشد و پیشرفت شما آمادگی کامل داشته 

باشند!
 شهریور :

امروز مــاه کامل در یازدهمین خانه شــما یعنی خانه 
اهداف بلنــد مدت قــرار دارد و می تواند حمایت های 
احساسی سودمند دوستان و خانواده تان را شامل حالتان کند. اما این 
اتفاق مثل یک شام مجانی نیست! برای اینکه امروز هرکسی که ازتان 
حمایت می کند نسبت به تغییراتی که شما در زندگی تان ایجاد می کنید 
سخت گیری می کند. اگرچه مشکالت شما از سوی کسی نشات می گیرد 
که می خواهد در موفقیت هایتان نقشی داشته باشد، اکنون به نفعتان است 
که به جای اینکه افکار منفی را انکار کنید سعی کنید راهی پیدا کنید که 

با وجود این افکار منفی به موفقیت برسید.
 مهر :

 حاال که ماه پرســتار و نگهبان برج سرطان در دهمین 
خانه تان یعنی خانه مسئولیت های اجتماعی قرار گرفته 
است انگار که از شما خواسته اند از افراد دیگر محافظت 
کنید! اگر امروز از عهده کارهایی که ازتان خواسته شده است برنیایید، 
مطمئنا مســئولیت پذیری تان زیر سئوال می رود. اگر شما واقعا اعتقاد 
داریــد که می توانید این کارها را انجام دهید، فقط باید روش جالب و 

جذابی برای نشان دادن استعدادهای خود پیدا کنید.

 آبان :
شما امروز به طور ذاتی توانایی خارق العاده ای دارید که 
برای هر مشکلی راه حل مناسبی پیدا کنید. شاید شما به 
دیگران بگویید که کار خیلی خاص و عالی انجام نداده اید، اما حقیقت 
موضوع این است که جواب های شما خیلی هوشمندانه خواهد بود. این 
کارتان مثل پیدا کردن یک سوزن در انبار کاه است!! پس فرصت های 
خود را از دست ندهید، برای رسیدن به چیزهایی که می خواهید اکنون 

بهترین زمان است.

   آذر :
امرو ماه کامل برای شما تبدیل به یک چالش شده است، 
برای اینکه هشتمین خانه تان یعنی خانه مربوط به افراد 
دیگر را فعال کرده و شما احساس می کنید به جز موضوع های مهم و 
اساســی حرفی برای گفتن ندارید. البته این نوع فقدان و کمبود بهتان 
کمک می کند که محدودیت های خود را بشناســید. اگر سعی کنید که 
شرایط جدید خود را قبول کنید، سدها و موانع از سر راهتان کنار رفته 

و راه شما باز می شود.
 دی :

شما می خواهید بدانید که احساسات تان ثابت و بدون 
تناقض هستند یا نه. چرا که می خواهید فعالیت هایتان 
بر اساس و پایه واقعیت شکل بگیرند. متاسفانه امروز شما در حالیکه 
اطالعات بیشــتری جمع می کنید احساســات تان نیز تغییر می کنند. 
به جای سرســختی کردن و پافشــاری کردن بر روی دیدگاه هایتان، 
درحالیکه روز می گذرد واکنش های شــما نسبت به گذشته کمتر قابل 
پیش بینی هســتند. تا موقعی که مجبور نشــده اید هیچ تصمیم بلند 
 مدتی نگیریــد؛ جوابی که حاال می دهید لزومًا آخرین جواب شــما 

نخواهد بود!
    بهمن :

امروز امکان دارد شــما بیش از انــدازه روی ایده ای 
پافشــاری کنید، که این موضــوع آنقدرها هم که فکر 
می کردید برایتان خوب نیســت. اگر شخصی با اطالعات کافی بهتان 
پیشنهاد داد که فرضیه و یا ایده شما زیاد هم خوب نیست، سعی نکنید 
نقش سخنران و نصیحت کننده را بازی کنید. در عوض سعی کنید که از 
حرف هایی که خودتان می زنید درس بگیرید. اصالح کردن یک بازی 

به مراتب بهتر از دفاع کردن از آن است.
   اسفند : 

 مــاه جالب برج ســرطان امروز در پنجمــن خانه تان 
یعنی خانه خالقیت و احساسات عاشقانه قرار می گیرد و 
شما را قادر می سازد که سرگرمی داشته باشید و همچنین در لحظه حال 
بتوانید با احساسات خود درست برخورد کنید. باهمه این احوال امکان 
دارد دوستان تان جدیت بیشتری را در کار شما طلب کنند و قصد و نیت 
شما را از گفته هایتان متوجه نشده و آنها را سوءتعبیر کنند. ولی امروز 

شما باید قبل از هر کاری این سوءتفاهمات را برطرف کنید.
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طالع بینی

ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور
 به ماجرای عرضه خودرو در بورس

  گروه اقتصادی // رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور 
دالیل التهاب چند مدت اخیر بازار خودرو و افزایش قیمت را 
رمزگشایی کرد و از ورود جدی این سازمان به ماجرای عرضه 
خودرو در بــورس خبرداد. به گزارش خبرنگار دریا؛ خدائیان 
در حاشیه سفر به هرمزگان در جمع خبرنگاران حضور یافت و 
در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون ورود سازمان بازرسی به 
ماجرای التهاب در بازار خودرو توضیح داد؛ براساس بند ۵ ماده 
۵۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت ها؛ 
مقدار و شرایط دسترســی کاال و خدماتی که جنبه انحصاری 
دارند برعهده شورای رقابت اســت. وی با اشاره به اینکه این 
شــورا از مدت ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را 
انحصاری تلقی کرده است؛ ادامه داد: تصویب دستورالعمل تنظیم 
قیمت برعهده شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس 
مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به مدت یک سال 
تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار ســپرده 
شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بر این اساس مقرر 
شد فروش عادی خودرو و همچنین پیش فروش های خودرو از 
طریق قرعه کشی که تاریخ تحویل آنها بعد از سال ۱۴۰۰ است 
براساس قیمت تمام شده به اضافه حدود ۱۰ درصد سود باشد.
خدائیان اظهار کرد: ریاست جمهور هم یک دستورالعمل هشت 
ماده ای را تهیه کردند که براساس این دستورالعمل وزارت صمت 
و خودروسازان ملکف شده بودند که ۵۰ درصد تولید را افزایش 
و ۱۵ درصد قیمت را کاهش دهند؛ عالوه بر این بنا شده بود که 
ترتیبی اتخاذ شود که با افزایش تولید قرعه کشی خودرو به اتمام 
برسد و موانع واردات خودرو هم برداشته شود.وی گفت: برخی 
از دســتورات رئیس جمهور عملیاتی شده و بخش هایی هم به 
طور کامل اجرا نشــده اند که از جمله موارد اجرانشده می توان 
به افزایش ۵۰ درصد تولید و ۱۰ درصد کاهش قیمت اشــاره 
کرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: مدت زمان این 
مصوبه که قیمت گذاری خودرو را بر عهده وزارت صمت و ستاد 
تنظیم بازار گذاشته؛ آبان ماه به اتمام رسید و متاسفانه شورای 
رقابت عرضه خودرو را انحصاری می دانست  و در حالی که باید 
فرمول قیمت گذاری را انجام می داد متاسفانه به یک باره عرضه 
خودرو در بورس آغاز شــد.خدائیان تاکیــد کرد؛ در حالی که 
شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده و برای 
کاال انحصاری شده نباید عرضه خودرو در بورس آغاز می شد 
همین موضوع باعث افزایش قیمت ها شد به گونه ای که قیمت 
اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کاال ارائه 
می شــد ۱۰۰ درصد افزایش یافت.رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور از ورود سازمان به این موضوع خبرداد و تاکید کرد: این 
سازمان به عرضه خودرو در بورس ورود کرده چراکه زمانی که 
شورای رقابت هنوز از تصمیم خود عدول نکرده نباید خودرو 
در بازار بورس ارائه شود.به گفته وی؛ باید فرمول و دستورالعمل 
قیمت گذاری در شورای رقابت تنظیم شود و سازمان بازرسی 

پیگیر است که این اتفاق رقم بخورد.
حقوق  تا ۷ میلیون از مالیات معاف شد 

 گروه اقتصــادی // در الیحه بودجه ســال آینده، معافیت 
مالیاتی حقوق تا هفت میلیون تومان )درآمد ساالنه ۸۴ میلیون 
تومان( تعیین شده است. براساس بند »و« تبصره ۱۲ حقوق و 
دستمزد الیحه بودجه سال آینده، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت 
مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت 
عناوینی از قبیل حقوق و مزایا )به اســتثنای عیدی(، مقرری یا 
مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، 
حق مشــاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، 
حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که 
به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی 
یا غیر دولتی تحصیل می کند که از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی 
است، طبق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم معادل 
۸۴ میلیون تومان تعیین شده اســت.بر این اساس، درآمدهای 
باالی ۸۴ میلیون تومان به صورت پلکانی باید مالیات بپردازند.
موارد اســتثنا در مالیات پلکانی به پیشــنهاد سازمان برنامه 
و بودجه کشــور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین 
می شود.به گزارش جام جم آنالین، همچنین براساس بند »ز« 
این تبصره میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد 
درآمد موضوعات ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مالیات 
بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم 

ساالنه ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.
چهارقلوها زمین یا مسکن رایگان می گیرند 

  گــروه اقتصــادی // واگذاری یک قطعــه زمین یا واحد 
مســکونی به صورت رایگان به خانواده هــای دارای فرزندان 
چهارقلو و بیشــتر در الیحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده است. 
مطابق بند »ح« تبصره ۱۱ الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ که مربوط 
به مســکن و حمل و نقل است به منظور حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرســازی مکلف است در سال 
۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مســکونی به صورت رایگان 
در قالب شــرایط مندرج در ماده )۴( قانون حمایت از خانواده 
و جوانــی جمعیت به خانواده های صاحب فرزندان چهارقلو و 
بیشتر اختصاص دهد.به گزارش جام جم ؛ هم چنین پیش از این 
در راســتای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت 
به خانوارهایی که فرزند سوم و بیشتر آنها پس از تصویب این 
قانون به دنیا بیاید زمین ۲۰۰ متری با نرخ دولتی واگذار می کند. 
آیین نامه این طرح، شهریورماه امسال به تصویب هیات وزیران 

رسید.

خبری

  گروه اقتصادی// رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتصال 
۱۳۲ انبار بزرگ بندرشهید رجایی بندرعباس به سامانه جامع 
انبارها با هدف پیشــگیری از فساد و تسریع در فعالیت های 

تجاری خبر داد.
  به گزارش خبرنــگار دریا؛ ذبیــح اهلّل خدائیان معاون رئیس 
قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرســی کل کشور اظهار کرد: با 
پیگیری های رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان، مدیرکل 
بازرسی استان و مسئولین دســتگاه های اجرایی، خوشبختانه 
انبارهای بزرگ مستقر در بندر شهید رجایی بندرعباس به سامانه 
جامع انبارها متصل شدند. وی تصریح کرد: در نتیجه این اقدام، 
تعــداد ۱۳۲ انبار موجود در بندر شــهید رجایی بندرعباس در 
ســامانه جامع انبارها ثبت شده اند و فرآیند نظارت بر آنها آغاز 

شده است.
  خدائیان در ادامه افزود: از این تعداد انبار متصل شده به سامانه 
جامع انبارها، ۵۲ انبار مسقف به مساحت ۴۳۵ هزار مترمربع و 

۸۰ انبار روباز نیز به مســاحت حدود ۸۰۰ هکتار و با ظرفیت 
۱۴۵ میلیون تن کاال به این سامانه ملحق گردید.

  خدائیان همچنین با اشاره به اینکه اتصال این انبارها به سامانه 
جامع انبارها چند اثر مهم دارد، بیان داشت: این موضوع از ایجاد 
فســاد جلوگیری می نماید و در نتیجه آن مشخص می شود که 
 محموله های کاال چه زمانی وارد بندر می شوند و چه زمانی ترخیص 
خواهد شد. رئیس ســازمان بازرسی با بیان اینکه نوع و میزان 
کاالها نیز در نتیجه این اتصال مشخص می شود، گفت: اثر دیگر 
الحاق انبارهای بندر شهید رجایی به سامانه جامع انبارها، تسریع 

در انجام امور و رونق تجارت می باشد.
  وی یادآور شــد: با توجه به اینکه بسیاری از تجار از طوالنی 
شدن روند ورود و خروج کاالهایشان گالیه مند بوده اند، با ایجاد 
شــفافیت از طریق اتصال انبارهای بندر شهید رجایی به سامانه 
جامع انبارها و همچنین نظارت مسئوالن گمرک و بنادر و مراجع 
نظارتی درون این دستگاه ها و مراجع نظارتی برون دستگاهی، 

سرعت انجام کار افزایش خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: با نظارتی که از طریق 
این سامانه بر انبارهای مستقر در بندر شهید رجایی بندرعباس 
صورت خواهد گرفت از هرگونه فساد پیشگیری خواهد شد که 

بر این اساس از تالش های متولیان امر تشکر می کنیم.

با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت 

اتصال 132 انبار بندر شهیدرجایی بندرعباس به سامانه جامع انبارها 

  گروه اقتصادی // براساس جداول الیحه بودجه سال آینده 
 عوارض خروج از کشــور برای هر نفر بــه 400 هزار تومان

 می رسد. 
  براساس جداول منتشر شده الیحه بودجه سال آینده عوارض 
خروج از کشور برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، عوارض خروج 
زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هــزار تومان، همچنین عوارض 
خــروج زائران عتبات عالیات غیــر از زائران اربعین که مطابق 
تاریخ تعیین شده از مقطع زمینی به مقصد عراق از کشور خارج 
می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند اما عوارض 
عادی خروج هوایی برای عتبات عالیات به ازای هر نفر ۴ ۵هزار 
تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی عادی برای عتبات ۱۵ 
هزار تومان در نظر گرفته می شود.ارقام تعیین شده در اجزای الف 
و ب این بند الیحه برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای 
سوم و بیشــتر به میزان صددرصد افزایش خواهد یافت. مبلغ 
۸۰ هزار تومان از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت ها 
و تجهیزات گردشــگری در حمایت از بخش میراث فرهنگی و 
صنایع دستی اختصاص می یابد.همچنین درآمد حاصل از تولید، 
صدور، تعویض و تمدید گذرنامه بابت صدور، تعویض و تمدید 

برای کلیه سنین ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می شود. 
  هزینه های درج شده بابت کلیه خدمات قابل ارائه جهت صدور، 
تعویض و تمدید گذرنامه  از قبیل هزینه های پست، حق الزحمه 
نگهداشت دفاتر خدمات و عکس بیومتریک بوده و اخذ هرگونه 

وجه دیگر ممنوع است.
  همچنین درآمد حاصل از شماره گذاری و تعویض پالک خودرو 
هزینه تولید و فک و نصب پــالک ۱۵۰ هزار تومان، عوارض 
دولتی واریز به حساب خزانه ۱۰۰ هزار تومان برای سال آینده 
پیشــنهاد شده است. در بخش شــماره گذاری و تعویض پالک 
موتور ســیکلت هم آمده است هزینه تولید، فک و نصب پالک 
۳۰ هزار تومان، عوارض دولتی واریز به حساب خزانه ۲۰ هزار 
تومان در نظر گرفته شده است.برای صدور گواهینامه هوشمند 

رانندگی هم ۵۰ هزار تومان تعرفه در نظر گرفته شده است.
  تعویق در تعویض گواهینامه فاقد اعتبار به ازای هر ســال ۲۵ 
هزار تومان، هزینه انگشــت نگاری اتباع ایرانی ۱۵ هزار تومان، 
هزینه انگشــت نگاری اتباع خارجی ۶۰ هــزار تومان در نظر 
گرفته شده اســت.درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت 
دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازی برای افراد با تحصیالت 
دکترای تخصصی ۱.۵ میلیون تومان، افراد با تحصیالت دکترای 
حرفــه ای یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومــان، افراد با تحصیالت 
کارشناســی ارشــد یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، افرادی با 
تحصیالت کارشناســی و افراد با تحصیــالت فوق دیپلم ۵۰۰ 
هزار تومان، افراد با تحصیالت دیپلــم ۲۵۰ هزار تومان، افراد 
با تحصیالت زیر دیپلم ۲۰۰ هزار تومان، مشموالن ایرانی مقیم 
خارج از کشور ۲۰ میلیون تومان، مددجویان کمیته امام خمینی 
و سازمان بهزیستی ۳۰ هزار تومان، کارت معافیت های پزشکی 

۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است.
  در بخــش درآمد حاصل از خدمــات انتظامی برای معاینات 
تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره سربازی 
برای اول بار ۲۵ هزار تومان، معاینات پزشکی مشموالن معافیت 
برای نوبت های بعدی ۳۰ هزار تومان، معاینات پزشکی متقاضیان 
معافیت سربازی شورای عالی پزشکی ۳۰ هزار تومان، صدور 

پروانه گذر مرزی حداقل ۵۰ هــزار تومان، صدور پروانه گذر 
مرزی حداکثــر ۱۰۰ هزار تومان، صــدور و تعویض دفترچه 
کنترل سرعت ۴۰ هزار تومان و درآمد حاصل از هوشمندسازی 
کارت وســایل نقلیه برای هر کارت ۵۰ هــزار تومان در نظر 
گرفته شــده اســت.برای صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان 
خدمت و معافیت معمولی به کارت هوشــمند ۵۰ هزار تومان و 
درآمــد حاصل از جرائم و مجــازات ورود و اقامت غیر مجاز 
 اتباع خارجی برای هر نفــر روزانه ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی 

شده است.
  به گزارش فارس، در بخش کارت ملی هوشمند برای اولین بار 
۶۰ هزار تومان، صدور کارت هوشمند ناشی از فقدان نوبت اول 
۷۲ هزار تومان، نوبت دوم ۱۲۰ هزار تومان و نوبت سوم و پس 
از آن ۱۸۰ هزار تومان، تعویض کارت هوشنمد ناشی از تغییرات 
مشخصات سجلی و یا خرابی ۵۰ هزار تومان و برای فعال سازی 
امضای الکترونیک ۴۰ هزار تومان پیش بینی شــده است. برای 
خدمات ثبت والدت و صدور شناسنامه در مهلت قانونی به همراه 
صدور شناســنامه ۴۰ هزار تومان و ثبت والدت بعد از مهلت 
قانونی تا سه ماه به همراه صدور شناسنامه ۴۵ هزار تومان درنظر 

گرفته می شود.

عوارض خروج از کشور 400 هزار تومان می شود 

  گروه اقتصادی // بر اساس الیحه بودجه 
۱40۲، وزارت نیرو موظف به افزایش تعرفه 

آب برای مشترکان پرمصرف شده است. 
  براساس بند »الف« تبصره ۶ الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو از طریق شرکت های 
آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف 
اســت عالوه بر نــرخ آب بها بــه ازای هر 
مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی 
مصرف، تــا دو برابر بیش از الگو ۱۵ درصد 
نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که 
بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای 
هر مترمکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش 
داده و از آنــان دریافت و به خزانه داری کل 

کشور واریز کند.
  وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات 
بر ارزش افزوده نخواهــد بود. ۱۰۰ درصد 
وجوه دریافتی از محل مذکور در ردیف معین 
در بودجه شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای 

تنش آبی، روســتایی و عشایری و شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر و اصالح شبکه آن و تکمیل 

فاضالب روستایی اختصاص می یابد.
  به گزارش جام جم آنالین، به نحوی که ۳۰ 
درصد منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و 
باقی مانده برای آبرسانی شهری و روستایی 
براســاس بحــران و کمبود آب ســالم بین 
استان ها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله 
موافقت نامه بین شرکت های آب و فاضالب و 
سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی 

استان الزامی است.

 گــروه اقتصادی // در جریان ســفر رئیس 
سازمان بازرسی کل کشــور به بندرعباس، 
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان 
بازرســی کل کشــور از واحد فوالدسازی 

هرمزگان بازدید کرد.
  بــه گزارش خبرنگار دریا؛ در جریان ســفر 
یک روزه رئیس ســازمان بازرسی کل کشور 
به استان هرمزگان، احمد اسدیان با حضور در 
واحد فوالدســازی هرمزگان ضمن بازدید از 
خطوط مختلف تولید این شرکت از نزدیک در 
جریان فعالیت های این مجموعه قرار گرفت.در 
این بازدید مدیران فوالدسازی هرمزگان ضمن 
قدردانی از حضور معاون نظارت و بازرســی 
امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این 
مجموعه، مشکالت و دغدغه پیش رو از جمله 
محدودیت برق، گاز در برخی از فصول ســال 
و اولویت مصارف خانگی و… را مطرح کردند.

  البته مدیران این مجموعه پیشــنهاد دادند که 
با توجه بــه محدودیت ها در حوزه برق و گاز 
دولت برای ســرمایه گــذاری در این حوزه از 
بخش خصوصی حمایت کند و البته این اطمینان 
را بدهد که تولیــدات در این حوزه به واحدها 
اختصاص یابد همچنین دولت مشوق هایی را به 

بخش خصوصی بدهد. 
  معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان 
بازرسی کل کشــور نیز در این بازدید با بیان 
اینکه واحدهای تولیدی نقش بسیار مهمی در 
زمینه رونق تولید و اشــتغالزایی دارند؛ گفت: 
سازمان بازرسی نگاه ویژه ای به مقوله حمایت 
از تولید و سرمایه گذاری دارد و  هدف این است 
که از ابزارهای نظارتی خود به منظور توســعه 
واحدهای صنعتی و تولیدی اســتفاده کند. وی 
همچنین قول مساعد داد که موضوعات و مسائل 

را از مرکز پیگیری کند.

ورود سازمان بازرسی کل کشور
 برای حل مشکالت واحد فوالدسازی هرمزگان

قیمت آب برای مشترکان پرمصرف افزایش می یابد 

  گــروه اقتصادی // رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس گفت: تفکیک حساب های 
تجاری از شخصی، زمینه ساز رصد این موارد 
است تا اگر کسی بخواهد در فرآیندی از این 
حوزه اطالعاتی خارج شود، مورد شناسایی 

قرار گیرد. 
    محمدرضــا پورابراهیمــی  اظهار کرد: در 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تا چهار ملک 
مسکونی و تا چهار خودرو برای یک خانواده 
مالیاتی در نظر گرفته نشده است. وی افزود: 
در بلند مدت هــم مالیاتی برای فروش خانه 
در نظر گرفته نشده، زیرا سوداگری، خرید و 

فروش کوتاه مدت را شامل می شود.
  رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکــه ۹۹ درصد مردم مشــمول این قانون 
نخواهند شد، گفت: حتی بسیاری از متمکنان 

هم مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
نخواهند شد. 

  وی ادامه داد: اطالعاتی که در ســامانه های 
مربوط به خرید و فروش ارز ثبت می شــود، 
مبنــای دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه 
خواهد بود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خاطرنشان کرد: تفکیک حساب های تجاری 
از شخصی، زمینه ساز رصد این موارد است تا 
اگر کســی بخواهد در فرآیندی از این حوزه 
اطالعاتی خارج شــود، مورد شناسایی قرار 
بگیرد. به گفته او، حداقل دو سال فرصت برای 
دولت بعد از تصویب قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه در نظر گرفته شده تا زیرساخت های 

الزم را فراهم کند.
  پورابراهیمی عنوان کرد: جلســه مشترک 

کمیسیون اقتصادی مجلس با معاونت اقتصادی 
ریاست جمهوری همین امروز تشکیل شده تا 
زمینه قانون مند شدن رمز ارزها فراهم شود، 
وگرنه امکان ردیابی عایدی ســرمایه در این 

حوزه وجود نخواهد داشت. 
  وی گفت: ســال گذشته طی توافق دولت و 
مجلس، مالیات بر بنگاه های اقتصادی از ۲۵ 
به ۲۰ درصد کاهش یافته که نوعی مشــوق 

فعالیت مولد اقتصادی است. 
  پورابراهیمی افزود: پیشــنهاد بعدی، کاهش 
به ۱۵ و ۱۰ درصد اســت؛ حجم عظیمی از 
مالیات در کشــورهای مختلف، ناشــی از 
مالکیت اشخاص است نه بنگاه های اقتصادی .

  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
بــه اینکه در قانــون مالیات بــر پایانه های 

فروشــگاهی، دولت قبــل از مجلس زمان 
خواست گفت: دولت جدید هم از یک سال 
قبل تاکنون زمان خواســته ولی در این زمینه 

جدی هستیم. 
  وی اضافــه کرد: دولت تعهــد کرده برای 
حقوقی هــا تا پایان ســال و برای حقیقی ها 
تا پایان شهریور ســال آینده، این پایانه ها را 

شناسایی و احصا کند. 
  به گزارش فارس، پورابراهیمی با بیان اینکه 
ســازمان امور مالیاتی مکلف بــه انجام این 
کار اســت، وگرنه درآمدهای اختصاصی اش 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت خاطرنشان کرد: 
تبدیل فرآیند ممیزمحوری به سامانه محوری، 
موجب حذف بسیاری از آدم ها شده و قطعا 

مقاومت هایی را به وجود می آورد.

تفکیک حساب های تجاری از شخصی زمینه ساز مالیات بر عایدی سرمایه 
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  گروه خبر// در خجسته سالروز والدت با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها، رهبر انقالب 
اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت، مداحی 
را هنری ترکیبی برای انتقال معارف و احساسات و 
نقش آفرینی در معرکه های حساس کشور دانستند 
و علت به ثمر نرسیدن نقشه جامع و برنامه ریزی 
شده دشمن در قضایای اخیر را محاسبات غلط آنها 
از واکنش مردم، جوانان و مسئوالن خواندند و تأکید 
کردند: راه مأیوس کردن بدخواهان از دشمنی، قوی 

شدن ایران است.
  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، محبت و ارادت 
حضرت صدیقه کبری را در امور شــخصی و عمومی 
بسیار مؤثر دانستند و در بیان نکاتی خطاب به مداحان 
گفتند: مداحی، میراث شــیعه و یک هنر مرّکب است که 
از ترکیب صدای خوش، شــعر خوب، آهنگ مناسب و 
محتوای فاخر ایجاد می شود و باید همچون سایر متون 

ارزشمند دینی همه ارکان آن زیبا باشد.
  ایشــان با اشــاره به اهمیت آهنگ مناسب در انتقال 
مفاهیم، گفتند: برخی آهنگ ها که متناسب با ترانه های 
گناه آلود است برای مداحی مناسب نیست و مداحی نباید 

با آنها مخلوط شود.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای باال بردن رشد فکری جامعه 
را از جمله مأموریت های مداحی برشمردند و گفتند: در 
مداحی عالوه بر معرفت آموزی، برانگیختن احساسات 
نیز وجود دارد. البته احساس بدون تعقل سودمند نیست 
اما ویژگی بی بدیل معرفت آموزی در متون شــیعی این 
است که عالوه بر احساسات، عمق معرفتی مخاطب را 
نیز افزایش می دهد.ایشان با اشاره به نقش آفرینی برجسته 
مداحان در معرکه های حســاس کشــور از جمله دفاع 
مقدس و ترغیب جوانان به حضور در جبهه ها و فداکاری 
برای کشــور و همچنین در قضایای گوناگون مانند فتنه 
۸۸  و ۹ دی، تأکیــد کردند: بدانید که به عنوان مداح در 
کجا ایســتاده اید و با پدیده بزرگ و جذاب مداحی در 
خدمت انقالب یعنی تحول روزآمد کشــور و گسترش 

فضای »مبارزه با طاغوت و ظالم و اســتکبار و فساد« 
نقش آفرینی کنید.

  رهبر انقالب، فرهنگ سازی را کار مهم دیگر مداحان 
دانستند و گفتند: »استقامت در برابر دشمن یا هجوم در 
مقابل آن«، »پیشرفت علمی«، »خانواده و فرزندآوری«، 
»بصیرت و امیددهی« و »ایستادن در مقابل شگردهای 
یأس آفرین دشمن در ذهن جوانان« جزو مفاهیِم نیازمند 
به فرهنگ ســازی و هدایت فکــری و عملی مخاطبان 
است.ایشان با برشمردن شــروط الزم برای ایفای این 
نقش آفرینی ها، شرط اول را داشتن دغدغه هدایت مردم و 
پرهیز از غلبه دادن پول و شهرت و جایگاه اجتماعی در 
کار مداحی، خواندند و افزودند: شرط دیگر نقش آفرینی 
بهتر مداحان، معرفت اندوزی اســت بنابراین با مطالعه 
کتابهای اخالق، حدیث، تفسیر و آثار بزرگانی همچون 

شهید مطهری، مبانی معرفتی خود را مستحکم کنید.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای، به روز بودن در قبال حوادث 
مهم جهانی را شرط دیگر مداحی مؤثر دانستند و گفتند: 
دنیا در حال تغییرات اساســی اما تدریجی است و ما با 

یک پیچ تاریخی مهم مواجه و یا در درون آن هســتیم 
که باید با مطالعه، از این تغییرات مهم در دنیا و کشــور 
آگاه باشید.رهبر انقالب اسالمی سپس به تبیین نقشه و 
محاسبه دشــمن در حوادث اخیر پرداختند و گفتند: در 

این قضایا، نقشه دشمن، جامع اما محاسبه آن غلط بود.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمن همه عوامل الزم برای اخالل 
و تخریب در یک کشور را به کار انداخت، در برشمردن 
این عوامل گفتند: عامل اقتصادی وجود داشت چرا که 
وضعیت اقتصادی کشــور خوب نبود و نیست بنابراین 
مشکل معیشتی مردم زمینه ای بود که از آن استفاده کنند. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: همچنین عامل امنیتی، نفوذ 
تیم های جاسوسی، غوغای ایران هراسی استکبار در دنیا 
به روشها و شیوه های تبلیغاتی مختلف، همراه کردن بعضی 
عناصر داخلی با خودشــان، تحریک انگیزه های قومی، 
مذهبی، سیاســی و شخصی، و تبلیغات فراگیر، از دیگر 

عوامل اخالل بود که از ماهها قبل آنها را فعال کردند.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: من به عنوان 
یک ناظر، در دل خود به مهندسی خوب دشمن »آفرین« 

گفتم چرا که همه چیز را در جای خود و به اندازه فراهم 
کرده بود اما با وجود این نقشــه که در کشــورهایی نیز 
اثرگذار است، موفق نشدند زیرا محاسبه آنها غلط بود.
ایشان در برشــمردن مصادیقی از محاسبه غلط دشمن 
خاطرنشــان کردند: خیال می کردند ملت ایران به علت 
مشکالت اقتصادی با نقشه براندازی و تجزیه طلبی آنها 
همراهی خواهد کرد. خیال می کردند با فحاشی و بددهنی 
و اهانت های گوناگون می توانند مسئوالن کشور را منفعل 
و از میــدان خارج کنند. خیال می کردند با وسوســه و 
هیاهو می توانند مسئوالن ســطح باالی کشور را دچار 
اختالف نظر کنند. خیال می کردند با دالرهای نفتی فالن 
کشور مزدور آمریکا می توانند اراده جمهوری اسالمی را 
تحت تأثیر قرار دهند. خیال می کردند با تشــویق چند 
عنصــر خودفروخته به پناهندگی به کشــوری دیگر و 
لجن پراکنی علیه ایران، جوانان ما ناامید می شــوند، در 
حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد. رهبر 
انقالب اســالمی تأکید کردند: آنها اشتباه کردند چرا که 
اراده و عزم جمهوری اسالمی از همه عوامل قدرت آنها 

قوی تر و راسخ تر بود.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ۴۰ سال است که از 
هر طریقی علیه جمهوری اسالمی تالش می کنند اما چون 
محاسباتشان غلط بوده و است تا کنون شکست خورده و 

در آینده نیز شکست خواهند خورد.
  ایشــان با تأکید بر اینکه محاسبات غلط دشمن نباید 
موجب غفلت ما شود، گفتند: ما هم باید حواسمان باشد. 
اینگونه نباشــد که دچار غفلت و غرور شویم و بگوییم 
قضایا تمام شد. باید در میدان بمانیم و بدانیم عامل حفظ 
ملت، امید و وحدت ملی اســت.رهبر انقالب اسالمی 
خاطرنشــان کردند: سالیق و نظرات مختلفی در کشور 
وجود دارد اما درباره اســالم، نظام و انقالب بین مردم 
وحدت نظر اســت. بنابراین نگذاریم این وحدت از بین 
برود و به اختالفات قومی، مذهبی و تحریک احساسات 

یک گروه علیه گروه دیگر کمک نکنیم.
  ایشــان با تأکید بر اینکه هر کس به اتحاد ملت خدشه 
وارد کند، برای دشــمن و در زمین و نقشه آن کار کرده 

اســت، گفتند: همگان از جمله عناصــِر منبری، مداح، 
دانشگاهی، نویسنده و شاعر باید به این مسئله توجه کنند 

و دشمن را دست کم نگیرند.
  حضرت آیت اهلل خامنه ای، قوی شدن را عامل اصلی در 
مأیوس کردن دشمن دانستند و افزودند: هر گاه آنچنان 
قوی شویم که دشمن مأیوس شود، می توان به آسودگی 
و آسایش خاطر دست یافت و علت تأکیدهای مکرر بر 

قوی شدن ایران نیز همین مسئله است.
  ایشان با تحسیِن آمیختن سرود با مداحی برای انتقال 
مفاهیم مهم، گفتند: رشحات انقالب در خارج از مرزهای 
کشــور هم روز به روز بیشتر بروز پیدا می کند که نمونه 
آن گسترش سرود سالم فرمانده در کشورهای دیگر و 
اجرای آن به زبان های مختلف حتی به زبان فارسی بود 

که این عوامل می تواند به اقتدار کشور کمک کند.
در ابتدای این دیدار، هشت تن از مداحان و شاعران به 
قرائت اشــعار و مداحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا 

سالم اهلل علیها پرداختند.
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  گروه خبر // عملیات اجرایی خط دوم طرح 
عظیم انتقال آب خلیج فارس به استان های 
یزد و کرمان، با دستور رئیس جمهور و با نام 
مبارک حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

آغاز شد.
 به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، رئیس 
جمهور در دومین مقصد از دور دوم ســفر های 
استانی، به یزد ســفر کرد ، پس از ورود به این 
اســتان، در محــل اجرای مرحلــه دوم طرح 
عظیم و ملــی انتقال آب از خلیــج فارس به 
اســتان های کرمان و یزد، حضــور یافت و با 
 توضیح مسئوالن این طرح، در جریان جزئیات

 آن قرار گرفت.
   رئیس جمهور در ادامه با نام مبارک حضرت 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، دستور آغاز عملیات 

اجرایی این طرح بزرگ ملی را صادر کرد.
 همچنین با دســتور رئیسی، بهره برداری از ۱۶ 

طرح آب و برق در استان یزد آغاز شد.
   خــط یک این طرح با ۸۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی، ۱۳۰ میلیــون متــر مکعــب آب 
شیرین سازی شــده را در مسیری به طول ۸۱۰ 
کیلومتر به استان های مرکزی کشور منتقل کرده 

است.
   خط دوم این طــرح که عملیات اجرایی آن، 

با دســتور رئیس جمهور آغاز شد، برای انتقال 
۲۰۰ میلیون متر مکعب آب شیرین سازی شده 
از خلیج فارس به اســتان های یزد و کرمان و 
در مسیری به طول ۷۳۰ کیلومتر، طراحی شده 
است.  در حال حاضر، خط دوم این طرح بزرگ 
ملی، ۳۰ درصد پیشــرفت داشته و مدت زمان 

پیش بینی شده برای تکمیل آن ۴۸ ماه است.
 با اجرای این طــرح عظیم ملی انتظار می رود  
که بخش قابل توجه از مشکالت آبی استان های 
مرکزی کشــور، به ویژه استان یزد و کرمان، رفع 
شــود و شاهد تأمین آب پایدار در این استان ها 

باشیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد 
ایجاد بندر بزرگ در سواحل مکران 

  گروه خبر // معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیرعامل 
سازمان بنادر ودریانوردی با تاکید بر نگاه ویژه  این 
سازمان به توســعه هرچه بیشتر سواحل مکران، 
اعالم کرد: توسعه بنادر سیریک و جاسک و ایجاد 
یک بندر بزرگ در منطقه مکران در دســتور کار 

سازمان بنادر و دریانوردی است. 
 علی اکبر صفایی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل 
سازمان بنادر ودریانوردی در همایشی با موضوع توسعه 
ســواحل مکران در منطقه کنارک اظهــار کرد: اقتصاد 

دریامحور از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
  وی مهمتریــن  فعالیت های اصلــی در اقتصاد دریایی 
را حمل و نقل و لجســتیک دریایی، کشــتی ســازی، 
گردشگری، شــیالت و آبزی پروری، صید و صیادی و 

محصوالت غذایی ، استحصال انرژی و استخراج نفت و 
گاز و معدن کاری در فراساحل و فعالیت های دریایی و 

بندری عنوان کرد.
  به گفته صفایی، با سرمایه گذاری در اقتصاد دریا محور 
می توان به رفع محرومیت از مناطق ســاحلی، افزایش 
تولید ناخالص ملی، بی اثر نمودن تحریم ها و تنوع اقتصاد 

در کشور کمک کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر، حمایت های تعرفه ای، تسهیل 
ارائه خدمات دریانوردی، ســرمایه گذاری مستقیم در 
توســعه نگهداری و زیرســاخت ها و تجهیزات بنادر 
و حمایت از تولید داخلی و بومی وتوســعه ســفرهای 
دریایی و مزیت بخشی به کریدورهای ترانزیتی و تقویت 
و فعال ســازی ظرفیت های رقابتی بانکرینگ و توسعه 

سواحل مکران را از مهمترین رویکردهای سازمان بنادر و 
دریانوردی برای توسعه اقتصاد دریایی ذکر کرد.

  به گزارش فارس، صفایی، راه اندازی خط کشــتیرانی 
رو رو در بنادر شمالی، خط منظم دریایی بین بنادر هند 
و چابهار، تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی 
چابهار، تکمیل فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی، 
ادامه احداث تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر، آغاز 
عملیات اجرایی احیای خلیج گرگان را از جمله مصادیق 
اجرایی سازمان بنادر در اســتای توسعه اقتصاد دریایی 
عنوان کرد و گفت: توســعه بنادر سیریک و جاسک و 
ایجاد یک بندر بزرگ در منطقه مکران در دســتور کار 

سازمان بنادر و دریانوردی است.

با حضور رئیس جمهور انجام شد
عملیات اجرایی انتقال آب خلیج فارس به یزد و کرمان 

 گروه خبر // بازرس کل سابق استان هرمزگان 
از جلوگیری از واگذاری غیر قانونی ۸۸۳ هکتار 

 اراضی ملی در استان خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریــا،  رضا مختاری در آیین 
تودیــع و معارفه بازرس کل اســتان هرمزگان که با 
حضور رئیس بازرسی کل کشور برگزار شد با اشاره 
به تسریع در روند وصول مطالبات دستگاه های دولتی 
به مبلغ ۶ هــزار و ۸۷۳ میلیارد ریال ، به تشــریح 
مهم ترین اقدامات صورت گرفتــه در حوزه بنادر و 
گمرکات اســتان پرداخت و اظهار داشت: کشف یک 
هزار ۲۹۱ کانتینــر کاالی قاچاق به ارزش ۷ هزار و 

۵۰۳ میلیارد ریال، تخصیص ارز برای ۲۱۶ هزار تن از کاالی رســوب 
شده در بنادر استان با پیگیری بازرسی کل استان ، جلوگیری از ترخیص 
و مصرف ۹۱ هزار تن روغن آفتابگردان فاقد ضوابط بهداشتی، پیگیری 
 جهت جلوگیری از متروکه شدن ۸۰۰ کانتینر کاالی اساسی از جمله این

 اقدامات است.
  مختاری، تسریع در ترخیص و ارسال ۶۹ هزار تن ذرت دامی به سراسر 
کشــور، جلوگیری از ترخیص ۶۹ کانتینر معــادل یک هزار و ۵۸۶ تن 
بــه ارزش ۱۴۵ میلیارد ریال برنج تاریخ مصرف گذشــته در گمرکات 
استان، پیگیری جهت تخصیص ۶۰ هزار متر مربع زمین به منظور ساخت 
ســاختمان اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی، پیگیری جهت 
وصول مبلغ ۱۸ میلیــارد و ۴۱۲ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۶۷۲ ریال بابت 
تفاوت حقوق ورودی یکی از شرکت های واردکننده کاال و بازدید ماهیانه 
و مســتمر هیأت های بازرسی به جهت کاهش رسوب کاال در انبارهای 
اموال تملیکی و بنادر اســتان و پیگیری تعیین تکلیــف آنها را از دیگر 
 اقدامات صورت گرفته توســط اداره کل بازرسی در حوزه بنادر استان

 هرمزگان برشمرد.
  وی همچنین ضمن تشــریح مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه 
واگذاری اراضی اذعان داشت: پیگیری و تعیین تکلیف اراضی به مساحت 
بیــش از ۳۹۰۰ هکتار در هیات های ممیزی مســتقر در مدیریت امور 
اراضی جهاد کشــاورزی و شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان، 
جلوگیری از واگــذاری غیر قانونی ۸۸۳ هکتار از اراضی ملی، پیگیری 

و رفع تصرف ۳۳۲ هکتار از اراضی ملی ، پیگیری و 
تعیین تکلیف ۴۰۰ هکتار از اراضی پرورش میگو در 
غرب استان پس از ۱۵ سال بالتکلیفی و جلوگیری از 
واگذاری غیر قانونی زمین به ارزش حدود ۴۵ میلیارد 

ریال در مناطق آزاد از جمله این اقدامات است.
  وی، اســترداد مبلغ بیــش از ۳۷۶ میلیارد ریال از 
محــل اضافه کار مزد دریافتی، عــدم ایفای تعهدات 
اعتبار اســنادی و حواله های ارزی و همچنین ابطال 
دســتورالعمل اعتباری و .... اضافه دریافتی سود از 
مشتریان در شــبکه های بانکی استان هرمزگان را از 
مهمترین اقدامات صورت گرفتــه در حوزه بانک ها 
ذکر کرد. مختاری همچنین به مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه 
شناسایی و جلوگیری از پدیده فرار مالیاتی اشاره و اظهار داشت: شناسایی 
و جلوگیــری از فرار مالیاتی به مبلغ ۷۶ هــزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و 
همچنین وصول مالیات به مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد ریال در اســتان صورت 

گرفته است.
  وی، پیگیــری و وصول مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال حقوق شــهرداری از 
ســرمایه گذار، جلوگیری از تغییر کاربری خالف مقررات ۱۵ هکتار از 
اراضی متعلق به یکی از شــهرداری های استان ، جلوگیری از تخصیص 
خــالف مقررات ارضی به میزان ۸/۲ هکتار در یکی از شــهرداری های 
اســتان، پیگیری جهت انحالل کمیســیون های غیر قانونی در یکی از 
شهرداری های اســتان از اهم اقدامات انجام شده در حوزه شهرداری ها 

برشمرد.
  مختاری گفت: در راســتای تحقق شــعار ســال نیز اقداماتی ازقبیل 
پیگیری درخصوص مطالبات شــرکت های دانش بنیان استان به مبلغ ۱۳ 
میلیارد ریال از دســتگاه های اجرایی، حضور در ۸۰ جلسه کمیته ها و 
کارگروه های مرتبط با شــعار ســال، بازدید میدانی از ۴۴ واحد تولیدی 
و دانش بنیــان، پایش و رصد ۳۳ واحد تولیدی تملک شــده توســط 
بانک ها در سطح استان، ارسال ۱۸ مورد گزارش  هشداری و پیشگیرانه، 
 معرفی ۶۱۸ نفر به هیأت های رســیدگی به تخلفــات اداری و ... انجام 

شده است.

جلوگیری از واگذاری غیر قانونی ۸۸۳ هکتار  اراضی ملی در هرمزگان
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