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معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد 

حمایت فوالد از طرح  های  برتر هرمزگان
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 141535
EPC موضوع مناقصه : پروژه ايمن سازي مخازن سوخت در شركت فوالد هرمزگان جنوب به روش

مدت قرارداد : 7 ماه از تاریخ ابالغ  مناقصه گزار : شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
  roknadini.m@hosco.ir نحوه دریافت اســناد : کلیه متقاضیان با ارسال اســناد ذیل به شــماره فکس 33530145-076 و آدرس ایمیل 

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  -/1/596/000/000 )یک میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون( ریال خواهد بود .
2- نوع تضمین : 

 الف- ضمانت نامه 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 از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ گشایش پاکت ج متعاقبا اعالم خواهد شد . متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 33530003 با 
کد 076 داخلی 3266 ) اطالعات بازرگانی- آقای رکن الدینی ( و داخلی 8508 ) اطالعات فنی- آقای خشابی ( تماس حاصل نمایند .

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

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/11/12

تاریخ گشایش پاکت الف و ب 
1401/11/25

آخرین مهلت تحویل پاکت 
1401/11/24

یکی از رویکردهای فوالد هرمزگان حمایت از شرکت های دانش  بنیان و مراکز علمی و فناوری بومی استان هرمزگان است
گروه خبر // شــرکت فوالد هرمزگان در راستای بهره مندی از علم روز دنیا، نوآوری، خالقیت و 
پژوهش های مراکز علمی و فناوری و حمایت از مراکز پژوهشــی و علمی استان هرمزگان، سه 
تفاهم نامه را در سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و اکوسیستم نوآوری 

استان هرمزگان امضا کرد .
  به گزارش خبرنگار دریــا ، با حضور عطااهلل معروفخانی مدیرعامل، جمعی از معاونان و مدیران 
شرکت فوالد هرمزگان، سه تفاهم نامه همکاری در سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، 
فناور و اکوسیستم نوآوری با مراکز علمی و فناوری استان هرمزگان در محل نمایشگاه های بین المللی 
بندرعباس امضا شد. شرکت فوالد هرمزگان  با حضور فعال خود در این نمایشگاه ضمن انعقاد سه 
تفاهم نامه پژوهش در راستای تدوین تازه های علمی و تکنولوژی، طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی 
و حمایت از 10 طرح برتر خالق و نوآور با مراکز دانشــگاهی، علمی و پژوهشی استان هرمزگان، 

حمایت خود را از بومی سازی، نوآوری و ایده پروری به ویژه حمایت از نخبگان در استان اعالم کرد.
در این رابطه عطااهلل معروفخانی با اشــاره به نام گذاری ســال جاری با عنوان »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری، رویکرد فوالد هرمزگان را همواره حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشــی و فناوری بیان کرد و گفت: فوالد هرمزگان یکی از پیشگامان 
اســتفاده از عرصه علم و فناوری در کشور در میان صنایع فوالدی است و همواره از ظرفیت های 
داخلی به ویژه در حوزه های دانش بنیان برای ارتقای عملکرد خود به خوبی اســتفاده می کند.وی با 
اشاره به رکوردشکنی های پیاپی فوالد هرمزگان در سال جاری، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های 
علمــی، خالقانه و نوآورانه با اســتفاده از کار گروهی در فوالد هرمزگان باعث شــد هر زمان که 
محدودیت انرژی نداشته باشیم، با رکوردشکنی مواجه شویم و این نشان از ظرفیت باالی علمی فوالد 

هرمزگان و استفاده از دانش فنی برای خطوط تولید است . 
ادامه در همین صفحه

گروه خبــر // رهبر معظم انقالب اســالمی در 
دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات 
اسالمی و حوزه هنری، تولید و ارائه محصوالت 
فاخرِ مبتنی بر فکر نو، و در نظر گرفتن اقتضائات 
اجتماعی و فرهنگی تبلیغ را در عین خشیت کامل 
از پروردگار، دو وظیفه مهم دستگاههای فرهنگی - 

تبلیغاتی خواندند  .
   بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری ؛ حضرت آیــت اهلل خامنه ای ضمن قدردانی 
از اقدامات خوبی که در ســازمان تبلیغات اســالمی 
انجام گرفته است، با استناد به آیات قرآنی، خشیت از 
پروردگار به معنای »مالحظه، رعایت و مراقبت« را 
راهبرد ضروری و همیشگی فعاالن عرصه فرهنگ و 
تبلیغ دانستند و افزودند: دستگاهها و عناصر فرهنگی 
- تبلیغی باید کاماًل مراقب باشند که حرف خدا در هیچ 
شرایطی زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال و 
هوچی گری و اتهامات ترسید.ایشان توجه به اقتضائات 
اجتماعــی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشــیت الهی 
ندانستند و گفتند: کارهای فرهنگی لوازمی دارد که باید 

 به آنها توجه کامل کرد.ایشان توجه به لسان قوم را در 
فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی از جمله این اقتضائات 
برشمردند و گفتند: زبان ارتباط گرفتن با یک جوان و 
نوجوان با زبان حرف زدن با یک غافل جاهل یا معاند 
فرق می کند همچنانکه باید زبان و لسان صحبت و تبلیغ 
در کشورهای دیگر با  کار فرهنگی - تبلیغی در داخل 
از جمله در مجموعه های انقالبی تفاوت داشته باشد.

رهبر انقالب اســالمی بازار فکر و محصوالت نو در 
داخل و خارج را پررونق خواندند و گفتند: با تولید فکر 
نو، فرآوری آنها و تبدیلشان به محصوالت فاخِر دارای 
بسته بندی خوب، در این بازار پرمشتری فعال شوید.

ایشــان با ابراز ناخرسندی از کم کاری در این عرصه 
گفتند: سازمان تبلیغات و حوزه هنری در عرصه های 
مختلف، کار خــوِب زیاد کرده اند اما نه به اندازه عمر 
حدوداً چهل ســال خود، بنابراین باید کار و تالش را 
مضاعف کرد.اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان 
محور اساسی مجموعه های فرهنگی، حفظ نیروهای 
خوب ســازمان تبلیغات در همه رشته ها،  مراقبت از 
نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون سپاری کارهای 

فرهنگی - تبلیغاتی، چهار نکته دیگر رهبر انقالب در 
این دیدار بود.ایشــان در این زمینه گفتند: البته باید از 
ظرفیت های مردمی حداکثر استفاده را کرد که در این 
زمینه جشنواره عمار نمونه خوبی است.حفظ شادابی، 
سرزندگی، خوشحالی و خشنودی مردم از دیگر نکاتی 
بود که ایشان به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه های 
فرهنگی - تبلیغاتی بیان کردند.رهبر انقالب در تشریح 
بیشتر ابعاد و اهمیت این موضوع گفتند: البته اگر وضع 
اقتصاد و زندگی مردم بهتر شود شادابی و خشنودی 
 آنها تا حدودی تأمین می شود اما جدا از این مسئله هم 
می توان با مشــارکت خود مردم، کارهای متنوع – 
شــیرین و ســرزنده ای انجام داد.بخش آخر سخنان 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در این دیدار حاوی چند 
توصیه از جمله پرهیز از جناح گرایی بود.ایشان گفتند: 
در کل کشــور به اتحاد کلمه و همدلی نیاز داریم چه 
برسد به مجموعه های انقالبی که باید کاماًل از افتادن 
در دام نحله های گوناگون فکری و جناح گرایی پرهیز 
کنند.خودداری از کارهای صرفاً ویترینی و شکلی، و 
مراقبت از تولید آثار خنثی و بدون جهت گیری صحیح 
توصیه های دیگر رهبر انقالب به رئیس و تعدادی از 
مدیران سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنری بود.

رییس ســازمان تبلیغات اسالمی هم در این دیدار، از 
فعالیتها گزارش داد.حجت االسالم محمد قمی گفت: 
جوانگرایی، پرورش نیرو و جهاد تبیین را جدی گرفته 
و در اولویت قرار داده ایم و سعی داریم به سهم خودمان 
به تأمین نیازهای فرهنگی جامعه کمک کنیم، البته در 
برخی زمینه ها همچنان ضعف داریم.آقای دادمان رئیس 
حوزه هنری هم در گزارش کوتاهی گفت: مسیر رشد 
حوزه در زمینه ادبیات و کتاب را ادامه داده ایم اما سعی 
کرده ایم در دیگر زمینه های فرهنگی هنری و رسانه ای 
هم با تکیه بر ظرفیت درخشــان جوانان همه مناطق 

کشور فعال باشیم .

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی :

حفظ خشنودی مردم از وظایف مهم دستگاه های فرهنگی تبلیغاتی است

صفحه 7 را بخوانیدمسکن ؛ جذاب ترین بازار برای دالالن !

گروه خبــر // نماینــده ولی فقیه در 
هرمزگان با اشاره به خدمت رسانی های 
تولیت مدرسه علمیه این شهرستان به 
جامعه محرومین، گفت: توسط تولیت 
مدرسه علمیه شهرستان رودان خدمات 
برای محرومین  ماندگاری  ارزشمند و 
انجام شــده و باید ایــن خدمات ادامه 

داشته باشد . 
   حجت االسالم محمد عبادی زاده، در 
مراسم آغاز عملیات ترمیم و بازسازی 
منازل محرومین در رودان، به سفارش 

خدمت به محرومین در قرآن اشاره کرد 
به محرومین  افزود: خدمت رســانی  و 
توســط شــرکت فــوالد کاوه جنوب 
کیش لطف و محبتی بــوده که خداوند 
به این مجموعه ارزانی داشــته اســت.
وی تصریــح کرد: در زمــان کوتاهی 
که شــاهد حضور مهندس حسینی به 
عنوان مدیرعامل این شــرکت بوده ایم 
شاهد خدمات ارزشــمندی در حوزه 
بوده ایم. محرومین  به  خدمت رســانی 

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: در 

دیداری که با مدیرعامل شــرکت فوالد 
کاوه جنوب کیش داشــتیم، درخواست 
حمایــت این شــرکت از محرومین را 
دادیم که مورد اســتقبال مدیرعامل این 
گرفت.حجت االســالم  قرار   مجموعه 
عبادی زاده افزود:  شاهد آغاز عملیات 
ترمیم و بازســازی منــازل محرومین 
در شهرســتان رودان توســط شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش هســتیم . وی 
خاطرنشان کرد: این مجموعه مرتبط با 
بنیاد مستضعفان است و مسئولیت هایی 

در حــوزه اجتماعــی دارد که به طور 
مســتقیم به محرومین خدمت می کنند.

به گزارش ایســنا ؛ بنیاد مستضعفان نیز 
منتصب به دفتر مقام معظم رهبری است 
و رهبر معظم انقالب تأکید ویژه ای جهت 
خدمت رسانی به محرومین و مستضعفان 

را دارند .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد

 خدمت رسانی ارزشمند مدیرعامل جدید فوالد کاوه  به محرومین

    *  
ادامه از تیتر یک //

   مدیرعامــل شــرکت فوالد هرمزگان با اشــاره به 
تفاهم نامه های همکاری امضا شده در این نمایشگاه، 
خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای فوالد هرمزگان 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و 
فناوری بومی اســتان هرمزگان است و هر سه تفاهم 
امضا شــده نیز در این راســتا بوده اند. با امضای این 
تفاهم نامه ها قصــد داریم از ظرفیت هــای علمی و 
پژوهشــی عظیمی که در میان جوانان و دانشجویان 
بومی که در استان هرمزگان وجود دارد، حمایت کنیم 
که یکی از ایــن تفاهم نامه ها نیز حمایت از 10 طرح 
برتر خالق و نوآور پارک علم و فناوری استان است. 
با این تفاهم نامه عالوه بر اینکه می توانیم از این ایده ها 
به خوبی برای ارتقای توانمندی های فوالد هرمزگان 
اســتفاده کنیم، جوانان و دانشجویان بومی استان نیز 
مورد حمایت ما قرار خواهند گرفت.معروفخانی تاکید 
کرد: فوالد هرمزگان هیچ اســتثنا و محدودیتی برای 
حمایت از طرح های دانش بنیان و نوآور قائل نیست 
و با توجه به طرح های توســعه ای متعدد در شرکت، 
استفاده حداکثری از توان داخلی را در راستای اجرای 
پروژه ها در دستور کار قرار خواهیم داد. به نحوی که 
فوالد هرمزگان حمایت های مادی و معنوی را هم از 
نظر تامین مالی و هم امکانات مورد نیاز مراکز علمی 
و پژوهشــی فراهم خواهــد آورد و در مقابل، مراکز 
علمی و پژوهشــی نیز نیازهای فوالد هرمزگان را در 

مورد مسائل علمی و پژوهشی برطرف خواهند کرد.
گفتنی است شــرکت فوالد هرمزگان هفته گذشته نیز 
در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با 
رویکرد بومی سازی و استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان، پنج تفاهم نامه همکاری را در زمینه های 
مختلف با شرکت های دانش بنیان به امضا رساند.شایان 
ذکر است، سومین نمایشــگاه تخصصی محصوالت 

دانــش  بنیان، فناور و اکوسیســتم نوآوری اســتان 
هرمزگان از 2۴ تــا 28 دی ماه به مدت پنج روز در 
محل نمایشــگاه های بین المللی بندرعباس با حضور 
شــرکت های فوالدی، نفت، گاز و پتروشیمی و مراکز 
علمی و پژوهشــی با هدف معرفی نیازها و توانمندی 
شرکت ها در زمینه بومی ســازی، علمی و پژوهشی، 

برگزار می شود .

معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد 

حمایت فوالد از طرح  های  برتر هرمزگان
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سال بیست و دوم شماره 4084 

اجرای عملیات آسفالت
 در محالت محدوده منطقه دو شهرداری بندرعباس

  گــروه خبر// میالد خمیری رئیس امــور زیر بنایی منطقه دو 
شــهرداری بندرعباس، از اجرای عملیات آســفالت در محالت 
مختلف محدوده منطقــه دو خبر داد.به گــزارش خبرنگار دریا، 
زیرسازی و آســفالت کوچه های محالت منطقه دو توسط حوزه 
عمرانی در راستای تأمین آسایش و جلب رضایت مندی شهروندان 
صورت پذیرفت.میــالد خمیری گفت: یکــی از مطالبات اصلی 
شهروندان بهسازی و زیباسازی شهر می باشد. به منظور تسهیل در 
رفت و آمد شهروندان و بهســازی معابر و با تالش واحد عمرانی 
شهرداری، آسفالت برخی از کوچه ها ترمیم شدند.خمیری بیان کرد: 
برای مناسب سازی ســطح کوچه ها و رفع نواقص و جلوگیری از 
 افزایش خرابی آسفالت به درخواست شهروندان زیرسازی و ترمیم 
کوچه ها در دستور کار شــهرداری قرار گرفت.وی در ادامه افزود: 
در این راســتا کوچه ها و خیابان های مختلف ســطح محدوده با 
 مســاحت های مختلف آســفالت گردید. از جمله این کوچه ها، 
خیابان ها و معابر اصلــی می توان به کوچه اخالص 1۹ در محله 
نایبند شمالی، کوچه جهادگران۴،جهادگران ۶، جهادگران ۹ در محله 
آزادشــهر، نیایش 1۷ مقابل مجتمع فنی حرفه ای، خیابان آیت اهلل 
بروجردی جنب مدرسه محمدامین و ترمیم آسفالت کوچه ماندگار 
1۴ در فرودگاه قدیم و آزادگان 10 با مساحت کلی حدوداً ۹000 

مترمربع اشاره نمود .
برگزاری نخستین رویداد استعدادیابی انستیتو ملی 

بازی سازی در هرمزگان 
  گروه خبر // نخستین رویداد استعدادیابی انستیتو ملی بازی سازی 
بنیاد ملــی بازی های رایانه ای به میزبانی اســتان هرمزگان برگزار 
شد.اسمعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 
 ضمن تاکید بــر اهمیت این رویداد و نقــش آن در طراحی فرایند 
سالم سازی محصوالت این حوزه گفت: در همین راستا این دوره با 
هدف کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی در مناطق مختلف 
استان و تربیت نیروی انســانی متخصص مورد نیاز این صنعت؛ به 
صورت اردوی آموزش بازی سازی  از 2۹ دی تا ۴ بهمن در پارک 
علم و فناوری هرمزگان در حال برگزاری است.وی افزود: این دوره 
آموزشــی که در ۶ روز برگزار می شود، شامل 50 ساعت آموزش 
فشرده بازی سازی با حضور مربیان حوزه فنی بازی سازی است و به 
شرکت کنندگان در آن گواهینامه بازی سازی انستیتو ملی بازی سازی 
ارائه و تا مرحله تبدیل ایده به محصول و دانش بنیان شدن با منتخبین 
همراهی مادی و معنوی خواهد شد.شرکت کنندگان در این اردو پس 
از اتمام فرآیند آموزش ها در حوزه  فنی و تشکیل تیم، در قالب مسابقه 
بازی  ســازی )گیم جم( به رقابت با یکدیگر می پردازند. به گزارش 
فارس، اردوی آموزش بازی ســازی اســتان هرمزگان با همکاری 
نهادهای مختلف این استان از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
پارک علم و فناوری، سازمان آموزش و پرورش، صدا و سیمای مرکز 
خلیج فارس، معاونت فضای مجازی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان، 
سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری بندرعباس و سازمان فضای 

مجازی سراج، ویژه گروه سنی 15 سال به باال برگزار می شود .

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم 
 فعال ســازی ســمن ها و تشــکل های مردم نهاد 
غیر فعال، گفت: باید از ظرفیت ســمن ها برای حل 

مسائل اصلی استان استفاده کنیم . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان،در نشست با تشکل های مردم نهاد 
فعال استان با اشاره به رویکرد مردمی دولت سیزدهم 
اظهارداشت: دولت ســیزدهم ادعا دارد که دولت مردم 
است و تمام تالش خود را هم برای اثبات این امر به کار 
گرفته و افزایش نقش سمن ها و تشکل های مردم نهاد 
است که در جامعه قطعا اثرات خوبی به همراه خواهد 
داشت. استاندار هرمزگان، تبیین وضع موجود و مطلوب 
سمن های استان را ضروری دانســت و افزود: محور 
تصمیم و برنامه تدوین یک نقشه راه و کالن تصویر این 
حوزه  است که با شناسایی ظرفیت ها و نارسائی های 

موجود میسر می شــود و از سوی دیگر می توانیم از 
ظرفیت ســمن ها برای رفع مسائل احصا شده استان 
اســتفاده کرد. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان،  
درخصوص اهمیت مشارکت های مردمی عنوان داشت: 
اینکه دولت به تنهایی بتواند تمام مشکالت کشور را حل 
کند و کارها را پیش ببرد امکان پذیر نیست و قطعا باید 
ظرفیت های مردمی نیز پای کار بیاید، همانطور که ما 
در بحران ها و ســیل و زلزله شاهد بوده ایم که با وجود 
حضور دستگاه های دولتی حضور مردم موجب پیشبرد 
امور شده است. اســتاندار هرمزگان، با تاکید بر لزوم 
تعریف مسیری برای شنیده شدن مشکالت تشکل ها به 
اقدامات دولت در این راســتا اشاره کرد و گفت: یکی 
از دغدغه های مردم و تشکل های فعال در حوزه محیط 
زیســت بحث فاضالب بندرعباس است که عالوه بر 
آسیبی که به اکوسیســتم دریا وارد می کند گردشگری 

استان را نیز با تاثیر منفی مواجه می کند تالش ما تسریع 
در ساماندهی و حل مشکل است و در دهه فجر پیش رو 
1۳00 میلیارد تومان پروژه جدید در این راســتا آغاز 
خواهد شد و مجموع پروژه های فاضالب را به 2هزار 
و 800 میلیارد تومان خواهد رساند. وی برداشت آب 
از دریا و شیرین سازی و  پساب حاصل از آن را دیگر 
دغدغه مشترک خود با تشکل های مردم نهاد اعالم کرد و 
افزود: اقدامات موثری در این حوزه نیز انجام شده که از 
جمله آن کنترل پساب و نمک ورودی حاصل از فعالیت 
آبشیرین کن ها با احداث پارک کود و پارک شوینده ها 
است که نمک مورد نیاز را از پساب آبشیرین کن ها تامین 
خواهندکرد. مهندس دوستی،مطالبات نمایندگان سمن ها 
درخصوص احداث پارک تشکل ها و تکمیل پروژه خانه 

جوانان استان را نیازمند مطالعه و ارائه گزارش دانست 
و ادامه داد: تخصیص زمین پارک تشــکل ها را انجام 
دهیم اما در بحث اعتبارات موردنیاز با توجه به شرایط 
کشور و استان و حجم باالی پروژه های نیمه تمام قولی 
نمی توانیم بدهیم چرا که به هیچ  عنوان به دنبال افزایش 
تعداد پروژه های معطل نیســتیم از سوی دیگر دخالت 
دولت در امور تشــکل های مردم نهاد موجب انحراف 
مسیر حرکت سمن ها می شود. نماینده عالی دولت در 
استان هرمزگان، آموزش را جزو اولویت های خود در 
استان دانســت و با اشاره به برگزاری آزمون های شبه 
کنکور در اســتان، اظهارداشت: با توجه به اقداماتی که 
انجام شده و زحمات دانش آموزان امیدواریم  رتبه های 

برتر کنکور از آن استان شود .

استاندار هرمزگان : 

۱۳۰۰ میلیارد پروژه جدید 
در حوزه فاضالب آغاز می شود

خبری

سرمقاله

 شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش چهارشــنبه هفته 
گذشــته در اقدامی قابل تحسین و در راستای انجام 
مســئولیت های اجتماعی 18هزار مترمربع ایزوگام 
بــرای 500 منزل مســکونی روســتایی نیازمندان 
شهرستان رودان را آغاز کرد که ابتکار عمل زیبایی 
است والبته این طرح را می تواند در سایر روستاهای  
اســتان و محالت حاشیه ای بندرعباس و شهرهای 
دیگر اســتان اجرا کند. منازل محرومان زیادی در 
اســتان، قدیمی و فرسوده هستند و ساکنان هم توان 
تعمیر وبازسازی شــان را ندارند و در هر بارندگی 
ســقف و دیوار برخی از این منــازل فرو می ریزند 
و ســاکنان محرومش نیاز به حمایت دارند. حال که 
شــرکت فوالد کاوه کیش برنامه هایی را برای ایفای 
 نقش مســئولیت های اجتماعی شــان دارد، انتظار 
می رود گام های بزرگتر و اثرگذارتری را در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی در بخش های مختلف داشته 
باشند. عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی بندرعباس 
که ســال ها بدلیل کمبود اعتبار متوقف شده است را 
 این شــرکت می تواند تکمیل کند. کمبود مدرسه و 
مکان های درمانی، ورزشی، تفریحی، آموزشی، تریلر 
و اتوبوس جهت راه اندازی تماشــاخانه سیار کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان  در هرمزگان 
هم می تواند مورد توجه شــرکت فوالد کاوه کیش 
قرار گیرد واین شرکت می تواند در حوزه راهسازی 
در مناطق شــهری و روســتایی و بازگشایی معابر 
در محالت حاشــیه ای بندرعباس مشارکت داشته 
باشــند. تامین اقالم توانبخشی مورد نیاز معلوالن از 
جمله ویلچر، ارتوز وپروتز ،ســمعک، تامین مسکن 
 معلوالن و تامین سهم آورده مســکن شان و... نیز 
می تواند یکی دیگر از برنامه های فوالد کاوه کیش 
در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان برای 
 معلوالن محروم در اســتان باشد. همچنین پیشنهاد 
می شود شورای شهر بندرعباس و شهردار بندرعباس 
به همراه مدیرعامل شرکت فوالد کاوه کیش بازدیدی 
را از سطح محالت حاشیه ای و بافت های فرسوده و 
قدیمی  بندرعباس داشته باشند و مشکالت و نیازها 
را از نزدیک ببینند و این شرکت در بازگشایی حداقل 
یک معبر در یکی از معابر مشارکت نموده و این معبر 
به نام فوالد کاوه کیش نامگذاری شــده و همچنین 
چندین مکان ورزشی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی 
و... را در این محالت احــداث نمایند. کانون زبان 
وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان هم فاقد ســاختمان ملکی است و نیاز به 
حمایت در این حــوزه وجود دارد. در روســتای 
بلبــل آباد بشــاگرد که مدارس شــبانه روزی اش 
فرسوده اســت وهمچنین نیاز به تجهیزات آموزشی 
و خوابگاهی و مواد غذایی دارند و موسســه قرآنی 
فعال در این منطقه نیاز به تجهیزات الزم و ساختمان 
دارد و البتــه در دیگر مناطــق هم نیاز به احداث یا 
بازسازی مدرسه می باشد که انتظار می رود شرکت 
فوالد کاوه کیش در حوزه مدرسه سازی و امورات 
فرهنگی، قرآنی و آموزشــی و عمرانی نیز مشارکت 
نماید. از طرفی دیگر بســیاری از محرومان بدلیل 
هزینه های باالی درمان توان درمان شان را ندارند 
که ضرورت دارد یک مرکز درمانی مجهز تخصصی 
و فــوق تخصصی خیریه در اســتان جهــت ارائه 
خدمات درمانی رایگان به محرومان احداث شود و 
شــرکت فوالد کاوه کیش به عنوان حامی محرومان 
و مســتضعفان می تواند اجرای این برنامه را درنظر 
داشته باشد. با توجه به اینکه مدیرعامل سابق شرکت 
در فروردین ماه ســال جاری در دیدار با امام جمعه 
محترم بندرعباس اعالم کرده بود در سال گذشته دو 
درصد و امسال چهار درصد از سود  شرکت را برای 
محرومیت زدایی و انجام مســئولیت های اجتماعی 
 درنظــر گرفته اند، بطور حتم این شــرکت می تواند 
گام هــای اثرگذاری را در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی داشته باشــد که در رفع فقر و محرومیت 
اســتان بســیار اثرگذار اســت. موضوع دیگر این 
اســت که این شــرکت وابســته به بنیاد مستضعفان 
اســت وانتظار می رود شرایط اشــتغال محرومان و 
 مســتضعفان هرمزگانی در این شرکت فراهم شود تا 
هرمزگانی ها و بخصوص محرومان سهم مناسبی را 
از اشتغال این صنعت داشــته باشند. در صورتی که 
صنایع فعال در استان مالیات و عوارض شان را بطور 
 کامل وبراساس قانون در اســتان پرداخت نموده و 
نقش شان را در انجام مسئولیت های اجتماعی بخوبی 
ایفا نمایند، بطور حتم هرمزگان در جایگاه نخســت 
فقر وفالکت وبیکاری نخواهند ماند و وضعیت موجود 
بهبود خواهد یافــت. در اینجا جا دارد از مدیرعامل 
جدید شرکت فوالد کاوه کیش که اجرای طرح هایی 
را در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی در برنامه 
دارند، تشــکر کنیم و امیدواریم این روند متناسب با 
نیازهای استان و با جدیت تداوم یابد و اطالع رسانی 
مناســبی هم وجود داشته باشد و سایر صنایع که در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی کارنامه موفقی ندارند، 
نیز در این حوزه وارد شده و به این وظیفه قانونی شان 
عمل کنند و جوانان اســتان در اشتغالزایی صنایع نیز 
سهیم شوند تا مردم استان نگویند سهم مان از وجود 
صنایع فقط آلودگی، ترافیک، گرانی مسکن و.... است 
و اثرات مثبت و تاثیرگذار صنایع برای مردم اســتان 

بایستی ملموس باشد .
  علی زارعی

آغاز گام های بلند
 مسئولیت های اجتماعی فوالدکاوه کیش 

 گروه خبــر // احمد مــرادی گفت: با 
 بهــا دادن بــه ورزش دانش آموزی، 
می توان بسیاری از معضالت جامعه 
را کاهش داد و رفع نیازهای ورزش 
استان هرمزگان یکی از خواسته های 
به حق مجمع نماینــدگان از دولت و 
مجلس است که به جدیت آن را دنبال 

می کنیم .
    به گزارش خبرنگار دریا ، احمد مرادی در 
 جمع تیم های منتخب فوتسال، دو و میدانی 
اظهار  اســتان هرمزگان  آموزی  دانش 
داشــت: ورزش و فعالیت بدنی جایگاه 
واالیــی در تعالیم دینی و اســالمی و 

همچنین در فرهنــگ اصیل ایرانی دارد 
به گونه ای که در دوران کهن باســتانی، 
کشور ما خاستگاه و ابداع کننده بسیاری 
از ورزشها بوده است. وی افزود: در میان 
ورزش در رده هــای نوجوانی و جوانی 
از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت و 
با اهمیت دادن بــه ورزش نوجوانان و 
دانش آموزی می توان ریشه بسیاری از 
مشــکالت و معضالت کنونی جامعه را 

قطع کــرد . به گفته مرادی، فعالیت های 
 بسیار خوبی در زمینه گسترش ورزش 
دانش آموزی و فضاهای ورزشی مدارس 
در هرمزگان صورت گرفته اســت ولی 
برای رسیدن به جایگاه مطلوب در سرانه 
ورزشی اســتان نیازمند سرمایه گذاری، 
پیگیری، حمایت و همراهی بیش از پیش 
نهادها و صنایع است.نماینده  مسئولین، 
مــردم بندرعباس در مجلس شــورای 

اسالمی افزود: استان هرمزگان از دیرباز 
ورزشکاران نامداری را به کشور معرفی 
نموده و بسیاری از ورزشکاران هرمزگانی 
در رشته های مختلف موفق شدند پرچم 
جمهوری اســالمی ایــران را به اهتزاز 
درآورند و امید اســت شما ورزشکاران 
آینده ساز نیز با تأسی به منش پهلوانی 
 و اخــالق مداری، بتوانید برای اســتان 
افتخار آفرینی کنید.مرادی ادامه داد: بهبود 

و افزایش زیر ســاخت های ورزشی در 
همه رده های ســنی و حمایت بیشــتر 
ورزشــکاران هرمزگانی و نیز افزایش 
سرانه فضاهای ورزش دانش آموزی از 
خواسته های مورد تأکید مجمع نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی و دولت 

است.
  الزم به ذکر است؛ مسابقات فوتسال و 
دو ومیدانی قهرمانی مدارس کشــور در 
بخش پســران متوسطه دوم از ۹ الی 15 
بهمن و مسابقات فوتسال و دو و میدانی 
دختران کشور نیز از 1۷ الی 2۳ بهمن ماه 

در بندرعباس برگزار می شود . 

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی  تاکید کرد 

پیگیری جدی برای رفع مشکالت ورزش هرمزگان

گروه خبر // مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان 
گفت: با همراهی و حمایت استانداری، دستگاهها 
و صنایع استان، هرمزگان خود را برای میزبانی 
مطلوب از یک هزار و 262 دانش آموز ورزشکار 

از 31 استان کشور آماده می سازد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛  محمد قویدل در حاشیه 
بازدید از فضاهای ورزشی محل برگزاری مسابقات 
دو و میدانی و فوتســال قهرمانی مدارس کشور در 

بندرعباس اظهار داشت: در بخش مسابقات پسران، 
تا کنون ۳1 اســتان در رشته دو ومیدانی و ۳0 استان 
در رشته فوتسال برای حضور در مسابقات قهرمانی 
مدارس کشــور به میزبانی هرمزگان آمادگی خود را 
اعالم کرده اند.وی افزود: در بخش مسابقات دختران 
قهرمانی مدارس کشور نیز تا کنون 2۷ استان در رشته 
دو و میدانی و همچنین 2۷ اســتان در رشته فوتسال 
 اعالم حضور کــرده اند.به گفته قویــدل، با تالش 

شــبانه روزی کمیته های برگزاری مسابقات و نیز با 
همراهی استانداری، دستگاههای مرتبط با برگزاری 
مســابقات، نهادها و ســازمانها و همچنین همراهی 
 برخی صنایع و حمایت دلسوزانه فدراسیون ورزش 
دانش آموزی کشور، هرمزگان خود را برای میزبانی 
مطلوب و بیاد ماندنی این دوره از مسابقات مهیا می 
ســازد.مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: 
مسابقات دو ومیدانی و فوتسال پسران از ۹ بهمن ماه 

 1۴01 با ورود و پذیرش آنها آغاز می شود و با معرفی 
تیم های برتر این دوره از مسابقات در تاریخ 15 بهمن 
ماه، خاتمه می یابد.قویدل با بیان اینکه مسابقات دو 
و میدانی و فوتسال قهرمانی مدارس کشور در بخش 
دختران نیز از 1۷ بهمن ماه سال جاری آغاز می گردد، 
افزود: استان های شرکت کننده به مدت ۷ روز در این 
دو رشته به رقابت خواهند پرداخت و  تیم های قهرمان 
در 2۳ بهمن ماه معرفی خواهند شد.این مسئول خاطر 
 نشان ساخت: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ 
و منش پهلوانی، ایثار و از خودگذشتگی، بنام شهدای 
مدارس زینبیه و ثاراهلل شهرستان میانه نامگذاری شده 

است .

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان :

هرمزگان خود را برای میزبانی مسابقات کشوری آماده می سازد

 

پشت پرده سیاست 

  
الریجانی: اتفاقات اخیر در ایران بزرگ نمایی شد 

برای 2 دهه باید توسعه اقتصادی مســئله اول کشور باشد،با تسهیل شرایط 
بیــن الملل، ایران امکان جهش اقتصــادی را دارد .علی الریجانی با جمعی 
از دانشــجویان ایرانی خارج از کشور دانشگاه صنعتی شریف دیدار کرد. در 
این جلسه دانشــجویان به بیان صریح دیدگاه های خود درباره مسائل کشور 
پرداختند و در مقابل، این عضو تشــخیص مصلحت  نظام  با تاکید براین که  
سردار سلیمانی و دکتر ظریف، دو بال یک سیاست گذاری بودند از دیدگاه های 
خود در زمینه مسائل فرهنگی، دیپلماسی و اقتصادی رو نمایی و خاطر نشان 
کرد که  دوران حل مشــکالت به صورت مقطعی و مسکن وار به پایان رسیده 
 است.ســخنانی که البته تا حدی رنگ و بوی انتخاباتی نیز داشــت. در ادامه 
بخش های مهم اظهارات علی الریجانی را به گزارش ایسنا و جماران می خوانید: 
 * اســتراتژی سردار سلیمانی و دکتر ظریف، دو بال یک سیاست گذاری بود.

* در این مدت خاک پاشــی به صورت انقالب کم نبوده و فضای مجازی و 
رسانه ها وضعیت را طوری منعکس می کنند که انگار فضا در ایران ایستاست. 
البته نواقصی هم داریم ولی این خاک پاشی جدی است که در حوادث اخیر هم 
وجود داشت و آن را بزرگ کردند. بودریار )فیلسوف( می گوید در دنیای امروز 
حقیقت جابه جا شده و منطبق با واقعیت بیرونی نیست بلکه آن چیزی است 
که رسانه ها روایت می کنند.* ما باید برای کسب دانش حریص باشیم و در این 
زمینه با انگیزه کار کنیم. دانشگاه ها هم باید در جذب متفکران با حداکثر توان 
حرکت کنند که البته در این زمینه یک مقدار سخت گیری می شود در حالی که 
در جذب استادان و نخبگان نباید امساک کرد.*)در پاسخ به پرسشی درباره 
رویکرد اقتصادی خود(: در بحث اقتصادی، دیپلماسی ما باید یک چرخش 
قوی داشته باشد و اراده ها را برای سرمایه گذاری بیشتر کند. از طرفی اولویت 
رشــد اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی باشد که البته عدالت اجتماعی 
باید درست تعریف شود.* شیوه من این است که با مسائل و مشکالت مثبت 
برخورد کنیم و باید به دنبال عالج درد باشــیم. به طور مثال شما گفتید طرح 
آمایش وجود ندارد در حالی که طرح آمایش تصویب شده است. البته به خوب 
و بد آن کاری ندارم و شاید نواقصی هم داشته باشد که باید برطرف شود ولی به 
هر حال این طرح وجود دارد.* شما می گویید فرهنگ کو؟ من دغدغه شما را 
می پسندم. ما در زمینه فرهنگی عالمانی مثل شهید مطهری و عالمه طباطبایی 
داریم که باید آن ها را دنبال کنیم. ما خودمان باید عناصر فرهنگی باشــیم و 
دغدغه داشــته باشیم اما آیا به این اســتادان رجوع کرده ایم؟ آیا در موضوع 
فرهنگ پرسش داشــته ایم و دنبال پاسخ رفته ایم؟بوروکراسی کشور ما بیمار 
است و این از مشکالتی است که باید حل شود.*برای دو دهه مسئله کشور 
باید توسعه اقتصادی باشد. اهداف متکثر در سندهای کشور است و هر دولتی 
برخی از اهداف را جلو می برد! توســعه با بخشنامه متفاوت است.* معنای 
عدالت اجتماعی در اســالم چه چیزی است؟ شهید صدر در اقتصاد می گوید 
عدالت اجتماعی دو مولفه دارد، اول توازن و دیگری مشارکت عامه. نمی توانید 
بدون قبول داشتن دموکراسی بگویید عدالت اجتماعی را قبول دارم، سوءتفاهم 
است! *جامعه با رقابت سیاسی و اجتماعی موفق می شود، برخی از فالسفه 
می گویند دیکتاتوری خیرخواه هم برای حاکمیت خوب است، اما این معنای 
عدالت نیســت! عدالت به مشارکت است... اگر مشارکت نباشد، ولو با فرض 
وجود دیکتاتوری خیرخواهانه، توســعه و پیشرفت رقم نمی خورد*تسهیل 
مسائل بین الملل برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مهم است. 
در صورت ایجاد شــرایط مناسب بین المللی، ایران زود می تواند جهش کند. 
باید رفتاری داشته باشیم که فضای بین الملل کمک کننده به پیشرفت ما باشد .

*مشکالت در کشور را می توان با دیدگاه های گوناگون نگاه کرد. عالج، جدی ترین 
و واقعی ترین راه حل یک مشکل در کشور است.  دوران حل مشکالت به صورت 
مقطعی و مسکن وار در کشور به پایان رسیده است، )لذا(  هم در بودجه هم در اجرا و 
هم در سیاست گذاری باید تک محور عمل کنیم* این طور نباید باشد که مجموعه ای 
از اهداف مشخص شود و هر دولت بنا بر عملکرد خودش بخشی از تحقق اهداف 
را به عنوان دســتاورد مطرح کند. * بعضی از مسائل کشور واقعیت سازی می شود 

و اگر با نگاه دقیقی به آن ها پرداخته شود متوجه خواهیم شد که حقیقت ندارند .
تازه های مطبوعات

همشــهری - هم اکنون میانگین قیمت فروش وی پی ان در کشور به ماهانه حداقل 
۶0هزار تومان رسیده است. اگر فرض کنیم  تنها 20 درصد از کاربران پلتفرم های 
فیلترشده از وی پی ان پولی استفاده می کنند به رقمی معادل 5۴0میلیارد تومان گردش 
مالی مافیای فیلترشکن در  ماه می رســیم. در این محاسبه همه عوامل به صورت 

حداقلی درنظر گرفته شده است .
جمهوری اسالمی _ این روزنامه در یادداشتی با اشاره به  مشکالت بازنشستگان 
نوشت :در متناسب سازی مستمری ها در سال پیش، ۷5 در صد از حق بازنشستگان  
اعاده شد و 25 درصد ماند که در ادامه سال، اجرایی شود اما نشد. دولت سابق در 
چند ماه باقی مانده کاری نکرد و دولت جدید هم 1۷ ماه است که به روی مبارک 
نیاورده است. بماند که از ۹0 هزار میلیارد تومان که در بودجه 1۴01 برای متناسب 
سازی در نظر گرفتند هم خبری نیست. بازنشستگان می خواهند، آن 25 درصد باقی 
مانده از 1۴00 به نرخ روز عملیاتی شود و هم سراغ آن ۹0 هزار میلیارد تصریح 
شده در بودجه 1۴01 را می گیرند. امیدواریم دولت محترم و سازمان تامین اجتماعی 

به وظیفه خود عمل کنند .
شــرق- چرا صداوسیمای ما، با این همه بودجه فزاینده پنهان و آشکار، در دو دهه 
گذشته، سال به ســال اُفت کرده و مخاطب خود را از دست داده است؟در کجای 
دنیا، شبکه های رادیویی و تلویزیونی که سحر تا شام آگهی پخش می کنند، بودجه 
از دولت می گیرند؟ ...صداوسیما تا دهه ۷0 در اوج بود و نبض افکار عمومی را در 
دست داشت، اما وقتی رقیب با ماهواره، مهمان منزل ایرانیان شد، نتوانست از لذت 

انحصار دست بردارد و درست رقابت کند و این شد که شاهدش هستیم .
اعتماد - محسن هاشمی نوشــت : مجموعه ای از  تحلیل ها نشان از آن دارد که 
به رغم تاخیر در ارسال بودجه بدون برنامه هفتم، دولت سیزدهم نتوانسته در دومین 
بودجه ای که مجلس ارائه کرده است، کاستی های پیشین را که مدعی آن بود، جبران 
و برطرف کند. .. دولت بودجه مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط سخت امروز که 
اتفاقا اصرار دارد با خودآزاری در آن بماند، تقدیم مجلس نکرده و بنابراین مشکلی 
را با آن حل نمی کند، بلکه مشکالت را افزایش می دهد. باز هم بودجه عمرانی نادیده 

گرفته شده و این پیام بدی برای اقتصاد ایران است .
انعکاس

مشرق نیوز نوشت : مهدی هاشمی بهرمانی پس از ۷ سال زندان و پرداخت جزای 
نقدی و اجرای حکم شالق به صورت مشروط از زندان آزاد شد.وکیل مهدی هاشمی 
اعالم کرده اســت که آزادی مشروط وی در شرایطی اجرا شده که ۳ سال از امکان 
صدور حکم آزادی مشــروط او و بیش از ۷ سال از آغاز حبس او گذشته است.

مهدی هاشمی 18 مرداد ســال ۹۴ در شعبه 5۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام 
مشــارکت در ارتشا، اختالس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت 
کشور به 10 سال حبس و 50 ضربه شالق محکوم شد. براساس حکم صادر شده، 

شروع حبس مهدی هاشمی در تاریخ 18 مرداد سال ۹۴ آغاز شد .

همشهری آنالین خبر داد:مهران رجبی با بیان این که توهین ها در آن دنیا از ما 
دستگیری می کند گفت: از این وضعیت خیلی لذت می برم؛ اگر اتفاقی منفی مانند 

توهین هم  انجام شود، واریزی به حساب معنوی است .
دیــده بان ایران نوشــت :تصاویری از یک پهپاد شبیه به جنگنده های نسل 5 
آمریکایی در رزمایش نیروی دریایی ســپاه به نمایش در آمده است که به نظر 
می رسد یک پهپاد هدف برای ســامانه های پدافندی باشد. چندی پیش نیز در 
جریان یک رزمایش بســیج، پرنده بدون سرنشین دیگری شبیه به همین پرنده 
برای تست سامانه های پدافند هوایی به پرواز در آمده بود. به نظر می رسد پرنده 
به پرواز در آمده در رزمایش نیروی دریایی سپاه نیز با توجه به ابعاد آن به عنوان 
هدف سامانه های پدافندی طراحی شده و برای آشنایی بیشتر نیروهای سپاه با 

هواپیماهای جدید آمریکایی به شکل آن ها طراحی شده است .
رئیسی : اصالح زمینه های فسادزا مهم تر از برخورد با فساد است

رئیس جمهور  در نشســت روز گذشته هیئت دولت، یکی از ویژگی های اصلی 
دولت مردمی را فسادستیزی دانست و اظهار کرد: فسادستیزی در حوزه دولت و 
عرصه اجرایی به معنای اصالح زمینه های فســادزا بوده و این کار از برخورد با 
فساد، مهم تر است، زیرا با از بین رفتن زمینه ها حتی اگر کسی، انگیزه فساد داشته 
باشد، نمی تواند آن را عملی کند. وی  نقش سامانه ها در رفع زمینه های فسادخیز 
را مهم توصیف و تصریح کرد: مسئوالن دستگاه های اجرایی، درباره گزارش وقوع 
فساد در هر دستگاه، حساس باشند و آن را دقیق بررسی کنند تا ضمن برخورد با 
عوامل فاسد، زمینه های ایجاد کننده آن نیز از بین برود. رئیسی همچنین با توجه به 
پویش مردمی کاشت یک میلیارد درخت، اجرای این طرح را در گسترش فضای 
ســبز در کشور و ارتقای کیفیت هوا، مفید و اثرگذار دانست و گفت: با مشارکت 
متعهدانه دستگاه ها در سراسر کشور، به ویژه همکاری وزارت جهاد کشاورزی، 
شهرداری ها و مردم، می توان این طرح را به طور کامل و با موفقیت، اجرا کرد.رئیس 
جمهور در ادامه سخنان خود، با قدردانی از خدمات خیران کشور در بخش های 
مختلف، از جمله در زمینه ســاخت مدرسه و مراکز آموزشی، بر انجام تعهدات 
دولت در تجهیز مراکزی که خیران می سازند، تأکید کرد. تالش برای بهبود معیشت 
و ارتقای ســطح رفاه و آسایش مردم، از دیگر تأکیدات آقای رئیسی به اعضای 

هیئت دولت و مدیران دستگاه های اجرایی بود . / صداوسیما
وزیر کشور: تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی شایعه است

احمد وحیدی وزیر کشــور در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که آیا قرار است دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر کند، گفت:» این موضوع 
شــایعه است.«  وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر استانداران به پایان رسیده 
اســت، بیان کرد:» آن هایی که در برنامه بود، عوض شدند. ما روال جاری ارزیابی 
عملکرد را داریم و بر اســاس نتایج ارزیابی ها به موقع و در وقت خودش تصمیم 
می گیریم.وحیدی همچنین در واکنش به تالش اتحادیه اروپا برای قراردادن نام سپاه 
در فهرست گروه های تروریستی گفت:» این که عده ای در غرب بخواهند کاری خارج 
از قواعد بین الملل انجام بدهند و یک نیروی رسمی را تروریسم بنامند، نشان دهنده 
ضعف فکری، اخالقی و سیاسی شان است. آن ها فکر می کنند می توانند سپاه را که در 
دل مردم جا دارد و به مردم خدمت می کند، تضعیف کنند. سپاه مهم ترین نیروی ضد 
تروریستی است و در راس آن شهید سلیمانی عزیز نماد جهانی مبارزه با تروریسم 
قرار دارد. این نیرو بیشترین مبارزه با تروریسم را داشته است، اما از سوی جریان هایی 
که از تروریسم حمایت می کنند، تهدید می شود. رژیم صهیونیستی، تروریسم دولتی 
است و آمریکا نیز آشــکارا سردار سلیمانی را ترور کرد. همه کسانی که در منطقه 
هستند خودشان را مدیون تالش های سپاه و سردار شهید سلیمانی می دانند . « / ایسنا 



حسن ســیالوی سرویس اســتان ها //  
اهمیت  به  با اشــاره  استاندار خوزستان 
هدف گذاری و تعیین راهبردهای مســیر 
گفت: یک روز آرزوی ما این بود شــورای 
شهر پارلمان شهر شود اما پارلمان شهر که 
نشده هیچ، می بینیم بسیاری از مشکالت 

از همین جا شکل می گیرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی اکبر حســینی 
محراب در شــصت و ششمین اجالس مشورتی 
روسای شــوراهای کالنشهرها و مراکز استان ها 
که به میزبانی شــورای شهر اهواز برگزار شد، با 
بیان اینکه خوزستان بهشــت اقوام است، اظهار 
کــرد: بنا به گفته دوســتان امنیتــی، 1۴ تا 1۷ 
ســرویس اطالعاتی در خوزستان فعال هستند 
که این مساله نشــان از اهمیت استان خوزستان 
است و می خواهند زمینه را برای تفرقه و اختالف 
ایجــاد کنند اما با توجه به وحدت بین طوایف و 
عشایر خوزســتان، به جز در برهه ای در اوایل 
انقالب دیگر همه توطئه ها شکســت خوردند. 
وی با اشــاره به ظرفیت های خوزستان افزود: 
ظرفیت های کشــاورزی، فعالیت های اقتصادی، 
وجود آب های زیرزمینی، وجود علمای بزرگ، 
صنایع دستی، ســدهای بزرگ، آب های جاری، 
نیروگاه های آبی و برقی و آنچه الزمه توسعه و 
پیشرفت کشور اســت در خوزستان وجود دارد 
و همــت می طلبد تا کاری کرد که خوزســتان 
یک هزاره اســالمی و چهــره تمدنی از مکتب 
اسالم و شیعه را به منصه عمل درآورد.استاندار 
خوزســتان گفت: در جمهوری اسالمی شوراها 
نماد مردمی بودن هستند؛ هر چند فراز و فرود و 
ضعف داشتیم اما نقاط قوت شوراها بسیار بیشتر 
هستند. مسئوالن شوراها باید در چنین جلساتی 
ضعف ها را آسیب شناســی و رفع کنند زیرا اگر 
این ضعف و آفت ها برطرف نشــوند، موجب به 
هم زدن ارتباطات می شوند.حســینی محراب با 
اشاره به حب و بغض ها، سستی، مسائل شخصی 
و تنوع مکتب های مختلف اعضای شورا گفت: 
ما به عنوان افراد انقالبی و کسانی که می خواهند 
مکتب های امامین و شهید سلیمانی را اجرا کنند، 

طبعا باید همیشه موانع ســر راه را شناسایی و 
برای رفع آن ها تالش کنیــم. باید ببینیم کجاها 
استانداردسازی نشده که تا اتفاقی می افتد شورای 
شهر تصمیم می گیرد شهردار را تغییر دهد و فکر 
نمی کند ثبات در ایــن زمینه چقدر اهمیت دارد 
و این کار در مســیر پیشرفت شهر مشکل ایجاد 

می کند.
  وی عنــوان کرد: اتفاق نظر از مبانی مشــترک 
به وجود می آید؛ هدف گذاری شــوراهای شهر 
در مسیر توســعه، پیشرفت و عدالت بسیار مهم 
است و باید شوراهای شهر کتابچه ای از ایده های 
جدید روسای کالنشهرها را داشته باشند.استاندار 
خوزستان با اشاره به اهمیت هدف گذاری و تعیین 
راهبردهای مسیر گفت: یک روز آرزوی ما این 
بود شورای شــهر پارلمان شهر شود اما پارلمان 
شهر که نشده هیچ و می بینیم بسیاری از مشکالت 

از همین جا شکل می گیرد.
  حسینی محراب با بیان اینکه شهر باید با الگوی 
نابغه های شهر اداره شــود، افزود: تکنیک های 
جوانان و نابغه ها از کتاب ها، کالس ها و جلسات 
حاصل نمی شــود. اگر شــوراها در کمیته ها از 
ظرفیت نابغه ها و متخصصان شهر استفاده کنند 
و ایده های آن ها را بگیرند، قطعا مدیریت شــهر 
با هزینه کمتر انجام می شــود. باید از استفاده از 
ظرفیت شــرکت های دانش بنیان که فرزندان ما 
هستند، استفاده کنیم تا شهر با هزینه کمتر اداره 
شود.استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم مقایسه 
قیمت اجرای پروژه های مشابه در هر شهر، عنوان 
کرد: پیمانکاران سنتی همیشه در شهرداری ها و 
مراکز دولتی مستقر هستند و همه پیمان ها را انجام 
دهند؛ چه کســی می خواهد با این افراد مبارزه 
کند؟ چرا باید اجازه دهیم قیمت های گران را با 
رابطه هایی که نمی دانیم چگونه برقرار شده اند، به 
ما تحمیل کنند. شوراهای شهرها باید این مساله 
را بشکنند تا شهر با هزینه کمی هزینه شود.وی 
بیان کرد: رابطه های بد، زنجیره ای از این مسائل 
ایجاد کرده اند و دست شهردار و شورای شهر را 
می بندند؛ شوراهای شهر باید با نظارت و خالقیت، 
ببیند چگونه می توانند پیمانکاران همیشه پیروز را 

در مناقصات و مزایده ها بشکنند.
حسینی محراب با بیان اینکه می توان با استفاده از 
ظرفیت جوانان با هزینه کمتر زیباسازی شهر را 
انجام داد، عنوان کرد: مدیریت شهری باید کامل و 
جامع باشد. شورای شهر نیز باید به معنای واقعی 

شورای شهر باشد.
  اســتاندار خوزستان با تاکید بر لزوم هماهنگی 
دستگاه های ذی ربط در اجرای پروژه ها، تصریح 
کرد: همه می خواهند برای ما حاشیه ایجاد کنند 
اما باید هر کســی به وظایف خــود عمل کند.

وی با اشــاره به وضعیت حاشیه نشینی در اهواز 
گفت: زندگــی و رفت و آمد در آب و فاضالبی 
که مختلط شده در این نقاط بسیار سخت است. 
خوشبختانه سال گذشته با همت رئیس جمهور 
2 هزار میلیارد تومان برای طرح فاضالب اهواز 
در در نظر گرفته شد که باید کار در این طرح به 
نحو احسن نظارت و مدیریت شود. نمی توانیم کار 
را دست پیمانکار بدهیم و بعد با مشکل روبه رو 
شویم بنابراین باید نظارت قوی در این خصوص 
انجام شود.حســینی محراب بیان کرد: ساکنان 
مناطق حاشیه ای نباید در رفت و آمدها گرفتار 
شوند. باید در سامانه های اطالعاتی کار به نحو 
احسن انجام شود زیرا نمی شود همه کارها را به 
صورت دستی انجام داد. اکنون برخی مسئوالن 
دفاتر اعضای شــوراها در کمیسیون ها تصمیم 
می گیرند که این مســاله آفت است؛ باید به این 

اعضاء گفت مگر خودتان چه کاره هستید؟
  وی عنوان کرد: آمادگی کامل داریم به صورت 
واقعی در کنار مدیریت شهر باشیم و در این راستا 
باید با هم مشکالت را حل کنیم. نمی شود با دو 
سه دید مختلف کار کرد بنابراین باید در جلسات 
کارشناســی، تصمیم واحد بگیریــم و به مردم 

خدمت کنیم.
   اســتاندار خوزســتان با تاکید بر لزوم توجه 
معاونت های فرهنگی شــهرداری ها به حاشیه و 
اطراف شهر گفت: همه مشکالت در اغتشاشات 
از این گروه ها هســتند. از نظــر فرهنگی هیچ 
گروهی مسئولیت کسی که می آید تخریب می کند 
و بعد می رود تا بحران دیگر، را نمی پذیرد. ما باید 
مسئولیت این افراد بپذیریم و سراغ آن ها برویم 
زیرا در مقابل همه مسئول هستیم.وی افزود: باید 
کمک شود در بودجه سال آینده بسیاری از این 
موارد بررسی و تخصیص ها به این سمت بیاید.
حســینی محراب با اشاره به تخریب های دوران 
جنگ و عقب ماندگی اســتان خوزستان گفت: 
دولت های مختلف زحمات جانفرسایی کشیدند 
اما حجم تخریب زیاد بوده است. دولت خیلی در 
خوزستان هزینه کرده است اما شاید مدیریت ها 
به گونه ای بوده که نتوانسته اند این هزینه ها را به 

هدف برسانند.
  وی افــزود: همــه هدف بعثی ها جــدا کردن 
خوزستان از ایران بود و برخی ها که امروز بحث 
می کنند نیز می خواهند خوزستان را عربستان کنند 
بنابراین حتما جنبه تخریبی این استان بیشتر بوده 
است.استاندار خوزستان با اشاره به مسئولیت های 
اجتماعی صنایع مســتقر گفت: امسال وزارت 
نفــت حدود 8 هزار میلیارد تومان برای عمل به 
مســئولیت های اجتماعی در خوزستان در نظر 

گرفته است .

استاندار خوزستان :

شوراها ضعف هایشان را آسیب شناسی کنند 
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  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون اقتصادی 
استاندار بوشهر از تدوین ســند جامع خرمای کشور خبر داد و 
گفت:200 میلیارد تومان سرمایه در گردش با اولویت پرداخت 
به فعاالن خرما تامین می شــود. به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی 
باستین در آیین برپایی میز خرما در اتاق بازرگانی بوشهر با بیان 
اینکه چالش ها و مسائل خرما باید دغدغه مسئوالن کشور و استان 
باشد اظهار کرد: نخلداران و تولیدکنندگان خرما، از مسئوالن توقع 
حمایت و پشــتیبانی دارند و همه باید کمک کنیم تا این عزیزان 
مشکل معیشتی نداشته باشند.وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
نیازمند توجه بیشتری است افزود: بخش خصوصی پیشران اقتصاد 
کشور است و ما باید کمک کنیم تا مشکالت این بخش رفع شود.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر به برخی مشکالت صادرکنندگان 
خرما و محصوالت کشاورزی اشاره و خاطر نشان کرد: برگشت 
ارز حاصل از صادرات و اصالح قوانیــن در حوزه صادرات از 
خواسته های بخش خصوصی است که باید رسیدگی و رفع شود.
باستین با اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و 
فعاالن خرما امری ضروری است تصریح کرد: پرداخت تسهیالت 
از راهکارهای رفع این مشــکل است که بانک ها باید همکاری 
مستمر و موثرتری داشته باشند.وی اضافه کرد: در بحث سرمایه 
در گردش برای فعاالن خرما، با هماهنگی و قول مســاعد بنیاد 
برکت، 200 میلیارد تومان سرمایه در گردش با اولویت پرداخت 
به فعاالن خرما تامین می شــود.معاون اقتصادی استاندار بوشهر 
افزود: اصالح شبکه توزیع خرما و توسعه بازارهای جدید خرما و 
صادرات این محصول نیز از مطالبات بخش خصوصی است که باید 
محقق شود.باستین تصریح کرد: توسعه صنایع بسته بندی و صنایع 
تبدیلی وابسته به خرما نیز از دیگر مواردی است که پیگیر هستیم و 
ان شاءاهلل نتایج خوبی حاصل می شود.وی تاکید کرد: انجمن خرما 
و صمت و جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، کمک کنند تا وضعیت 
خرما بویژه در بحث صادرات بهبود یابد.معاون اقتصادی استاندار 
بوشهر از تدوین سند جامع خرمای کشور خبر داد و گفت: سند 
جامع خرمای کشــور، تدوین شده و باید در تامین مالی و سایر 

شرایط، دولت و مجلس کمک کنند تا به نتیجه مطلوب برسد .

سرویس  جعفری  ابوالحســن  سید 
اســتان ها // رئیس سازمان برنامه 
در  گفت:  بوشــهر  استان  بودجه  و 
جذب اعتبارت ســفر رئیس جمهور 
به استانها، بوشهر با جذب ۴۳ درصد 
اعتبار مصوبات، جزء شش استان برتر 

کشور است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محسن پاپری 
زارعی اظهار کرد: مهرماه ســال گذشته با 
سفر آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور به اســتان بوشهر ۹۳ تفاهمنامه با 
اعتبار حدود ۴۹00 میلیاردتومان تصویب 
شد؛ از این رقم 2۷88 میلیارد تومان برای 
سال 1۴00 و 21۶2 میلیارد تومان مربوط 
به سال 1۴01 بود.وی اضافه کرد: از 2۷88 
میلیاردتومان اعتبارات سال 1۴00 حدود 
1281 میلیــارد تومان آن معــادل ۴5.۹ 
درصد و از 21۶2 میلیــارد تومان اعتبار 
سال 1۴01 حدود ۷۹۳ میلیارد تومان آن 

)در ۹ ماهه اول سال جاری( معادل ۳۶.۶۷ 
درصد جذب شده اســت.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه استان بوشهر تشریح کرد: 
از 2۷88 میلیــارد اعتبار تخصیص یافته 
در ســال 1۴00 به این استان، تعهد جذب 
11۳۴ میلیارد تومان بر عهده این سازمان 
بوده که موفق شــدیم ۹۳5 میلیارد تومان 
معــادل )82.5 درصد( را جــذب کنیم. 
همچنین در ســال 1۴01 این سازمان از 
مجموعه مصوبات که 21۶2 میلیارد تومان 
بود، موظف به جذب 1۳۴2 میلیارد تومان 
بوده که تاکنون موفق به جذب ۶۹2 میلیارد 
یعنی حدود 80 درصد شــده است.پاپری 
زارعی با اشاره به تعهد وزارتخانه ها یادآور 

شد: 1۶5۴ میلیارد تومان تعهد وزارتخانه ها 
و ســازمان ها برای جذب در سال 1۴00 
بود که ۳۴5 میلیارد تومان آن یعنی معادل 
21 تحقق یافت و در ســال 1۴01، تعهد 
وزارتخانه هــا 820 میلیــارد تومان تعهد 
وزارتخانه ها بوده که 12.۳ درصد آن تحقق 
یافته که در مجموع میانگین آن حدود 1۷ 
درصد می شــود.به گفته وی، میانگین کلی 
اعتبارات جذب شــده از تعهدات سفر اول 
رئیس جمهور به استان بوشهر، چه آن ها که 
بر عهده وزارتخانه ها و چه آن هایی که بر 
عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
بوده، ۴۳ درصد است.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه استان بوشــهر یادآور شد: 2 ماه 

پیش برای آنکه به عنوان تنها اســتانی که 
بدون سفر دوم رئیس جمهور می خواست 
متمم ســفر بگیرد، پیگیری هایی را انجام 
دادیم و موفق شدیم 2880 میلیارد تومان 
برای 11 پروژه اساسی و زیرساختی استان 
بوشــهر از جمله جاده دالکی-کنارتخته، 
ســد دهرود، خط انتقال سد خائیز، جاده 
گوره-گچساران و تعدادی پروژه دیگر که 
وزارتخانه ها در تامین اعتبار آن ها ناتوان 
بودند، مصوبه بگیریم.پاپری زارعی اضافه 
کرد: مصوبات متمم ســفر رئیس جمهور 
برای استان بوشهر حدود 2 ماه پیش ابالغ 
شده و تعهدات آن برای سال های 1۴02 و 
1۴0۳ اســت، از این رو جذب این اعتبار 

زمان بــر اســت.وی ادامــه داد: عالوه بر 
اعتبارات الحاقی به مصوبه های سفر استانی 
دولت، 1200 میلیارد دالر نیز بابت تکمیل 
راه آهن بوشهر از محل تهاتر نفت و ۶۳0 
میلیارد تومان از محل منابع عمومی تصویب 
شده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
استان بوشهر در خصوص آمار 25 درصدی 
ارائه شده از سوی مدیران استان بوشهر در 
خصوص میــزان جذب اعتبارات ســفر 
رئیس جمهور به استان بوشهر گفت: دلیل 
اینکه به جای جذب ۴۳ درصد اعتبارات 
سفر، از رقم 25 درصد سخن به میان آمده 
آن است که الحاق 288۶ میلیاردتومان از 
محل متمم سفر اول به استان بوشهر که به 

تازگی مصوب شده است، در سرجمع آمار 
کلی میزان اعتبارات ســفر دولت به استان 
در نظر گرفته شــده است.پاپری زارعی با 
بیان اینکه مجموع مصوبات سفر اول رئیس 
جمهــور و متمم بعــد از آن حدود ۷800 
میلیارد تومان اعتبار برای اســتان بوشهر 
در نظر گرفته شده است، افزود: در جذب 
اعتبارت ســفر رئیس جمهور به استانها، 
بوشهر با جذب ۴۳ درصد اعتبار مصوبات 

جزء شش استان برتر کشور است .

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر :

بوشهر، جزء شش استان برتر در جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور است

حسن سیالوی ســرویس استان ها // معاون 
رئیس جمهور در امور ایثارگران با بیان اینکه 
در حوزه مســکن ایثارگران در خوزســتان 
نزدیک ۲۰ هزار مسکن عقبیم، تصریح کرد: بر 
خالف تصور عموم، نرخ بی مسکنی و بیکاری 
در ایثارگران بیش از عموم مردم است، معلوم 
اســت به موارد قانون در این باره عمل نشده 

است . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، ســید امیرحســین 
قاضی زاده هاشــمی، معاون رئیس جمهور در امور 
ایثارگران در نشست شورای توسعه و ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت خوزستان که شامگاه امروز 28 دی 
در استانداری خوزســتان برگزار شد، گفت: خاک 
خوزســتان به خاطر اینکه محل عروج انسان های 
بسیاری بوده است، مقدس اســت. یاوران انقالب 
اسالمی از سراسر کشــور خود را به این سرزمین 
مقدس رســاندند و تالش کردند همراهی خود را با 
امام حســین)ع( به اثبات برسانند. زبان ما از اینکه 
در خوزستان بخواهیم درباره دفاع مقدس صحبت 
کنیم کوتاه است. تمام مردم خوزستان و تمام کسانی 

که به یاری مردم آمدند با این فرهنگ آشنا هستند.  
این جمع نیازی به تبیین فرهنگ ایثار و شــهادت 
توسط ما ندارند. امیدواریم بتوانیم حق خوزستان را 
در این حوزه ادا کنیم. وی با بیان اینکه یاد شــهدا، 
فرهنــگ انقالب را حفظ می کنــد و پیش می برد، 
افزود: انقالب ما یک انقالب فرهنگی بود. انسانی که 
انقالب اسالمی معرفی کرد انسانی است که قله اش 
در زندگی شهادت اســت. این سخن رهبر انقالب 
است که شهادت، قله زندگی هر انسان مومنی است.

قاضی زاده هاشــمی اظهار کرد: در همه ســفرهای 
اســتانی در جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت از دو زاویه به موضوع می پردازیم؛ 
یک زاویه ترویج فرهنگ ایثار و یک زاویه تکریم 
خانواده های شهدا است که تکریم خانواده های شهدا 
نیز در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، 
چون مردم باید بدانند قهرمانان واقعی چه کســانی 
هستند. ما باید نشان دهیم سپاسگزار ایثارگران عزیز 
هستیم.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: 
شورای ترویج یک شورای قانونی است که مصوبات 
آن با ابالغ رئیس جمهور بــه منزله مصوبه دولت 
است. تفاوت این شورا با سایر شوراها این است که 
یک قرارگاه عملیاتی استانی و شهرستانی هم دارد. 
شورای توســعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
یک شــورای بین قوه ای است. بعضی  از نهادها که 
زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، عضو این شورا 
هستند. یک شورای حاکمیتی است چون این مقام 

مربوط به همه اســت. نمی توان گفت یک دستگاه 
خاص مســئول امور ایثارگران و شهدا است. همه 
مسئولند. این شورا، یک شورای قرارگاهی اجرایی 
است که این وظایف را تقسیم می کند و موضوعات 
مشترک را برای کار جمعی برنامه ریزی و اقدامات 
خاص را مطالبه می کند. رئیس این شورا در کشور 
رئیس جمهور و در اســتان ها استاندار است.معاون 
رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت: از ســال گذشته مجلس توجه ویژه ای کرد و 
یک درصد بودجه جاری کشــور را برای این کار 
تخصیص داد. خوشبختانه امسال دولت این را دائمی 
کرد و تحت عنــوان احکام دائمی آن را به مجلس 
پیشــنهاد کرد که امیدواریم مجلس آن را تصویب 
کند. یعنی یک پشتوانه بودجه ای به صورت تکلیف 
تعیین می شود که ما مطابق قانون، آیین نامه آن را در 
شــورای عالی به تصویب رساندیم. این آیین نامه با 
امضای رئیس جمهور به همه دستگاه ها ابالغ شد و 
شرح اقدامات و تخصیص منابع در این ابالغیه ذکر 
شــده است. قاضی زاده هاشمی گفت: اقدامات ملی 
مثل پشتیبانی و سیاستگذاری توسط بنیاد و هیئت 
وزیران دنبال می شــود، اما برخی مسائل در سطح 
استان و شهرســتان باید دنبال شود. ما بیش از ۳5 
سال است که درباره مسکن ایثارگران قانون داریم، 
اما در اســتان خوزستان از 2۷ هزار نفر ایثارگر، ۷ 
هزار نفر خدمات گرفتند؛ یعنی تنها 25 درصد. چرا 
برخی شهرستان ها در این زمینه عقب هستند؟ برخی 

از مسئوالن در برخی شهرها محکم این موضوع را 
دنبال کرده اند.وی با بیــان اینکه غالب خدمات به 
جامعه ایثارگر با پیگیری بنیاد شهید ارائه می شود، 
افزود: زمین ها را راه و شهرســازی تامین می کند و 
وام را بانک ها تخصیص می دهند. موضوع اشتغال 
را وزارت کار و تعــاون دنبال می کند. یعنی ۷0 تا 
80 درصد خدماتی که به ایثارگران داده می شــود 
توســط بنیاد شهید نیست. بنیاد شهید مقام پیگیری 
کننده اســت.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
ادامه گفت: در اســتان خوزستان کل بیکاران یعنی 
کسانی که در ســامانه کاریابی ثبت نام کردند، 11 
هزار و 220 نفر  هســتند. متأسفانه نسبت به سال 
گذشته تعداد بیکاران ایثارگر در خوزستان افزایش 
پیدا کرده است. از این میان هزار و 1۶0 نفر فرزندان 
شهید و جانبازان ۷0 درصد هستند و ۴ هزار و ۴۹۳ 
نفر نیز فرزندان جانبازان 25 درصد هستند. از این 
میان، یک ســوم بیکاران مرد و دو سوم هم خانم 
هستند. چون فرهنگ اشتغال در بین خانم ها رواج 
پیدا کرده، آنها نیز به افراد جویای کار اضافه شــده 
است.معاون رئیس جمهور ادامه داد: در سال گذشته 
۳ هزار و ۷0۳ نفر در خوزستان به استخدام دولت 
در آمدند، امسال تعداد اســتخدام ها در خوزستان 
متاســفانه کاهش پیدا کرده است. طبق بند ج ماده 
8۷ موظفیم ترتیب اســتخدام تمام فرزندان شهید 
و جانبــازان ۷0 درصد را در دســتگاه های دولتی 
بدهیم. از این محل، هزار و 2۴۴ مجوز اســتخدام 

برای خوزســتان بود که از ایــن تعداد ۳20 مجوز 
پذیرفته شــدند و ۹2۴ مجوز باقیمانده است؛ یعنی 
ما مجوز استخدام گرفته ایم اما دو سوم آن پذیرفته 
نشده اســت.   وی گفت: در بحث تبدیل وضعیت 
نیز از 1۴ هزار و 8۹۴ مورد 50 درصد حل شــده 
است. در زمینه تسهیالت خوداشتغالی، دولت لطف 
ویژه ای کرده است و اعتبارات ما از محل تسهیالت 
بانکی نسبت به پارسال، هفت برابر شده، یعنی دولت 
در اعطای تسهیالت کم نگذاشته است. طبیعتا برای 
تسهیالت خود اشتغالی نباید مشکل داشته باشیم. 
ترجیح ما این است که تسهیالت خرد به افراد داده 
نشود. تسهیالتی که ما می دهیم 150 میلیون و ۳50 
میلیون اســت و برای طرح های بزرگ نیز سقفی 
تعیین نشــده و محل صندوق توسعه ملی می توانیم 
منابع پیش بینی بکنیم. اگر شرکت های بزرگ و قابل 
وثوق با صندوق اشتغال و کارآفرینی ما مذاکره بکنند 
و طرح هایی با اشتغال باال ارائه بکنند و ایثار گران در 
آن به کار گرفته شوند شاید برای ایثارگران اشتغال 
پایدارتر ایجاد بکنند. اعطای تسهیالت خود اشتغالی 

معموالً موفق نبوده است.  
  قاضــی زاده افزود: در حوزه مســکن ایثارگران 
در خوزســتان نزدیک 20 هزار مســکن عقبیم. با 
برنامه ریزی که انجام شــده، ۷ هزار مسکن تامین 
شــده، اما باز هم 1۴ هزار مســکن باقی می ماند. 
میانگین سنی جامعه هدف ما ۶0 ساله است،  یعنی 
خیلی فرصت نداریم. نرخ بی مسکنی و بیکاری در 
ایثارگران بیش از عموم مردم است. برخالف تصور 
عمومی که این عزیزان اســتخدام می شوند، اما نرخ 
بیکاری آنها 1۹ درصد است. معلوم است به موارد 

قانون در این باره عمل نشده است .

سند جامع خرمای کشور تدوین می شود

معاون رئیس جمهور در امور ایثارگران :

نرخ بی مسکنی و بیکاری در ایثارگران بیش از عموم مردم است

 

۱- نام دستگاه برگزار كننده مناقصه : مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان
  ۲- آدرس دستگاه برگزار كننده مناقصه : بندرعباس ، گلشهر ، رسالت جنوبی ، ساختمان مرکزی مخابرات - 

طبقه اول - اداره تدارکات و پشتیبانی - شماره تلفن - 33308259-33308258- 33308255
3- موضوع مناقصه : تامین و راهبری 69 دستگاه خودرو استیجاری شامل سواری ، دوکابین معمولی و کمک دار 

در سطح استان ۴- دستگاه نظارتی : اداره تدارکات و پشتیبانی منطقه هرمزگان
۵ -  نوع تضمین شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه مخابرات منطقه هرمزگان .

6 - مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 1/920/000/000 ریال
 ۷ - قیمت اســناد مناقصه و شماره حســاب : مبلغ 500/000 ریال به شــماره حســاب  16422422/32جام بانک ملت با

 کد شناسه 3200080143138
8 - مهلت فروش اسناد : 1401/11/1 لغایت 1401/11/8
۹- مهلت تحويل پاكات : 1401/11/9 لغایت1401/11/19

۱۰ - تاريخ بازگشايی پاكات : 1401/11/23
۱۱- مکان بازگشايی پاكات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات

1۲- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است . ۱3 - شرکت مخابرات در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است . 
۱۴- حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات حداقل 2 شرکت می باشد . 

۱۵- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

                        آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/7           یک مرحله ای

مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان

شرکت مخابرات ایران
منطقه  هرمزگان

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۰۵8

سورو قديم باالتر از پمپ بنزين 
ناصر نبش كوچه آوران 8

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۱3۹

چهارراه مرادی به سمت فلکه برق 
جنب آموزش و پرورش ناحیه ۲

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۱۹۲

شهرک پیامبر اعظم روبروی 
آتش نشانی 

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۲۱6

اسالم آباد 
 نبش كوچه اسالم آباد

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۰6۲
شهرک توحید

 نبش كوچه نبوت يک

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۰۵6

بلوار امام خمینی روبروی فروشگاه 
اتکا ) پارک صفا(

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۰۵۵

خیابان دانشگاه 
 كوچه دانشگاه ۵

دفتر پیشخوان دولت كد : 
۷۲3۷۱۰۵۴

كمربندی درخت سبز
 جنب بانک صادرات

دفتر پیشخوان دولت كد : ۷۲3۷۱۱۴۹
بلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

خبری
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سال بیست و دوم شماره 4084 

فرهنگ وهنر

  گروه فرهنگی // ســاترا، ضابط قضایی نیست و برای انجام 
مأموریت محوله و جلوگیری از تخلفاتی که منجر به اخالل در 
حقوق مردم و دیگر فعاالن و رقبای کسب و کار مربوطه می شود، 
گزارش تخلفات را به دســتگاه قضایی اعالم می کند. ساترا در 
خصوص انتشــار بدون مجوز ســریال نمایش خانگی سقوط 
اطالعیه ای را منتشر کرد :  در پی ادامه انتشار غیرقانونی و بدون 
مجوز مجموعه نمایشی سقوط به اطالع عموم می رساند سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ساترا( بر 
اساس وظیفه قانونی خود، همزمان با انتشار خبر تولید این سریال 
از سکوی فیلیمو درخواســت کرد برای دریافت مجوز تولید و 
انتشار این مجموعه نمایشی اقدام کند.تذکرات مکتوب پیاپی ساترا 
به فیلیمو و هشدار نسبت به عواقب بی توجهی به قانون نیز توسط 
سکوی فیلیمو نادیده گرفته شد. با استمرار بی توجهی این سکو 
به مکاتبات و تذکرات مکرر ساترا، این سازمان بر اساس وظیفه 
قانونی اقدام به مکاتبه با نهادهای ذی ربط به ویژه دادستانی کرد و 
خواســتار برخورد قانونی برای توقف انتشار این سریال به دلیل 
بی توجهی سکوی فیلیمو به تذکرات پیاپی این سازمان و انتشار 
بدون مجوز تولید و پخش ســریال سقوط شد.جهت استحضار 
افکار عمومی تاکید می کند: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر در فضای مجازی که نهاد قانونی صدور مجوز تولید و انتشار 
سریال های نمایش خانگی و سایر محتواهای صوتی و تصویری 
فراگیر در فضای مجازی است فارغ از محتوا و سایر عناصر این 
سریال، درخواست توقف انتشــار آن را در این مرحله صرفا به 
دلیل بی اعتنایی سکوی فیلیمو به قانون به دادستانی ارائه داده و 
منتظر اقدام قانونی دستگاه قضایی است.یادآور می شود از آنجا که 
ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر خود ضابط قضایی نیست، برای انجام 
ماموریــت محوله و جلوگیری از تخلفاتی که منجر به اخالل در 
حقوق مردم و دیگر فعاالن و رقبای کسب و کار مربوطه می شود، 
گزارش تخلفات ثبت شده را باید به دستگاه قضایی گزارش کند. 
بدیهی است اقدامات بعدی در حیطه وظایف دستگاه قضایی است.

    *  

حجازی فر،  هــادی   // فرهنگی  گروه 
علیرضــا کمالی، ژیال شــاهی، رعنا 
آزادی ور، بهرام رادان و مریال زارعی در 
»پوست شیر«، »سرگیجه« و »جیران« 

بازی تحسین برانگیزی داشته اند .
   این روزها چهار سریال نمایش خانگی 
»جیران«، »پوست شیر«، »سرگیجه« در 
حال انتشار هستند و مجموعه »بی گناه« 
نیز به پایان راه رســیده و قسمت آخر 
آن یک شنبه منتشر می شــود. از میان 
ستاره ها و بازیگرانی که با این مجموعه ها 
در پلتفرم ها حضــور دارند، ۶ چهره  به 
واسطه بازی خوب  شان، موفق شدند در 
مرکز توجه مخاطبان نمایش خانگی قرار 
بگیرند و تحسین مخاطبان را از آن خود 

کنند.
*  علیرضا کمالی

   یکی دیگر از ستاره های »پوست شیر«، 
علیرضا کمالی است. هرچند که شخصیت 
جذاب »رضا پروانــه« به عنوان رفیقی 

بامعرفت، لوطی و فــداکار، این فرصت 
را در اختیار کمالی گذاشته تا توجه ویژه 
مخاطبان را به خود معطوف کند، اما سهم 
بازی خوب او در اهمیت و تاثیرگذاری 
چنین شــخصیتی، انکار ناپذیر اســت. 
»رضا« مردی درونگرا و کم حرف است 
و علیرضا کمالــی به خوبی ویژگی های 
این شخصیت را در حالت چهره و رفتار 
خود نشــان داده اســت. او در لحظات 
احساسی ســریال، تالش »رضا« برای 
بروز ندادن حس واقعی اش را به درستی 
به نمایش می گــذارد بنابراین کاراکترش 
ســرد و بی تفاوت جلوه نمی کند. کمالی 
هنگامی که »رضا« با دارودسته الت ها 
و خالفکارها روبه رو می شود نیز در جلد 
شخصیتی از قُماش آن ها فرو می رود و 
روی دیگری از »رضــا پروانه« آرام را 

نشان می دهد.
*  بهرام رادان

   در شروع سریال »جیران«، بهرام رادان 
در نقش ویــژه و مهمی مانند ناصرالدین 
شاه نتوانســت چندان مورد توجه قرار 
بگیــرد و حتی عــده ای از مخاطبان را 
ناامید کرد، اما هرچه سریال جلو رفت و 
تصویری که »جیران« از این شاه قاجار 
به نمایش گذاشته کامل تر شد، بازی رادان 
نیز بیشتر به چشم آمد و از سوی مخاطب 
پذیرفته شد. بهرام رادان به خوبی وجوه 
مانند  شاه  ناصرالدین  مختلف شخصیت 
شــاه عاشق، شاه بی اراده و ناالیق و شاه 
بی رحم و ســنگدل را به نمایش گذاشته 
است. او به تناسب موقعیت این شخصیت 
و به موقع، لحن کالم خود را تغییر می دهد، 
دیالوگ ها را با تسلط بیان می کند و برای 
نمایش احساسات مختلف شاه، استفاده 
درســت و به انــدازه ای از حالت چهره 
خود دارد. او هنگام مالقات با درباریان 
و مقامات، چهره ای مقتدر و جدی و لحن 
قاطعی دارد و رفتارهایش زمان برخورد 
با خدمه و زیردستانش نیز با تبختر همراه 
اســت. بهرام رادان برای نشان دادن شاه 
عاشق پیشه نیز از آن اقتدار و جدیت خود 

فاصله می گیرد.
*  ژیال شاهی

سریال »پوست شیر« اولین تجربه حضور 
در نمایش خانگی را برای ژیال شــاهی 

رقم زده اســت. او در این مجموعه نقش 
همسر موقت »رضا« به نام »مژگان« را 
ایفا می کند. این شخصیت از سوی خانواده 
خود طرد شده و زنی تنها و بی پناه است. 
ژیال شــاهی بازی کامال تاثیرگذاری در 
ســریال دارد و مخاطب را با خود همراه 
می کند. به عنوان مثال او در سکانسی که 
به جرم فروش مشروبات الکلی، دستگیر 
شده و احساس درماندگی می کند، ترس 
و نگرانی را به صورت باورپذیر و طبیعی 
نشــان می دهد و هنگام جــر و بحث با 
»رضا« درباره آینده نامعلوم زندگی شان 

نیز، احساسات مخاطب را برمی انگیزد.
*  رعنا آزادی ور

   رعنــا آزادی ور پس از مدتی حضور 
بی ســروصدا در ســینما و ایفای نقش 
در فیلم هایــی که موفقیتی بــرای او به 
همراه نداشتند، تابستان 1۴00 با سریال 
پرمخاطــب »زخــم کاری« به نمایش 
خانگی آمد و بازی در مجموعه »جیران« 
نیز امیدها به موفقیت دنباله دار او را بیشتر 
 کرد. این بازیگر پس از ایفای نقش منفی 
و پیچیده »ســمیرا«، چند ماه بعد با یک 
شخصیت تاریخی یعنی »تاج الدوله« از 
همسران عقدی ناصرالدین شاه، به نمایش 
خانگی بازگشت. هنوز کاراکتر بی رحم و 
دیوانه »سمیرا« و همچنین بازی خوب 

آزادی ور از ذهن مخاطبان پاک نشــده 
بود که »تاج الدوله« نیــز به عنوان زنی 
تشنه قدرت و دسیســه گر، توانست از 
سوی مخاطب پذیرفته شود. این بازیگر 
به تازگی با ســریال »سرگیجه« به نماوا 
آمده اســت و همزمان با دو مجموعه در 
نمایش خانگی حضور دارد. شــخصیت 
»فریبا« هنــوز کامال به مخاطب معرفی 
نشــده و درباره ارزیابی بازی آزادی ور 
باید بیشتر صبر کرد. آیا روزهای خوب 
آزادی  ور پس از »زخم کاری و »جیران« 

ادامه خواهد داشت؟
*  مریال زارعی

  ابتدا قرار بود در سریال »جیران«، شبنم 
مقدمی نقش مهدعلیا را ایفا کند اما به دلیل 
تاخیر در شــروع تولید سریال و تداخل 
پروژه با دیگر قراردادهای او، در نهایت 
این نقش به مریال زارعی رسید، انتخابی 
که درســت و هوشــمندانه انجام شده 
است. زارعی بازیگر با تجربه ای است و 
به پشتوانه همین تجربه موفق شده یکی 
از بهتریــن بازی های خــود را در نقش 
جذابی مانند مهدعلیا به نمایش بگذارد. 
او این کاراکتر را همان طور که شــنیدیم 
و خواندیم، چه در کالم و چه در شــیوه 
راه رفتن یا نشســت و برخاست خود، 
مقتدر نشان می دهد و دیالوگ های سخت 

و گاهی طوالنی این کاراکتر را مسلط و 
روان بازگــو می کند. مریال زارعی بازی 
کامال کنترل شده ای در نقش مهدعلیا دارد 
و عملکردش مورد اســتقبال تماشاگران 

بوده است.
*  هادی حجازی فر

   تقریبا همه بازیگران مجموعه »پوست 
شــیر«، هرکدام به سهم خود توانسته اند 
حضور موثری در سریال داشته باشند و 
بازی بازیگران به یکی از نقاط قوت مهم 
این مجموعه تبدیل شده است، اما در این 
میان طبیعتا نقش های اصلی و پرچالش تر 
بیشــتر مورد توجــه قــرار می گیرند. 
هادی حجازی فــر به عنــوان کاراکتر 
اصلی »پوست شــیر« بازی درخشان و 
تاثیرگذاری در ســریال داشته است. او 
در نقش »نعیم« پــدر داغداری که همه 
زندگی و خانواده اش را از دســت داده، 
بازی بسیار باورپذیری دارد و در انتقال 
احساسات این شخصیت به تماشاگر، به 

درستی عمل کرده است. 
  حجازی فــر همزمان بــا این مجموعه 
در سریال »سرگیجه« حضور  محبوب، 
متفاوتی دارد. احتماال ســریال در ادامه 
به گذشته می رود و بیشتر  از ویژگی های 
»کامــران« مطلع می شــویم، اما هادی 
 حجازی فــر فعال در شــروع ســریال

 بازی رضایت بخشــی داشــته است. 
»سرگیجه« نیز کنجکاوی برانگیز و خوب 

آغاز شد./ خراسان

6 ستاره ، برگ برنده سریال های تاریخی و پلیسی

  

  

  

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

 برابر رای شــماره 140160323164000063 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پارسیان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم عبداله غانم فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 224 صادره از پارسیان در یک 
باب ساختمان ) خانه دو طبقه ( به مساحت 369.45 متر مربع پالک 48 فرعی از 1933 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 0 فرعی از 1933 اصلی واقع در پارسیان خریداری از مالک رسمی آقای احمد قاسمی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
 1401/310 م/الف - تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/01 

عبدالحسین فروتن _ رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین شارع متروکه دارای پالک 11044- اصلی 
به مساحت 117 مترمربع مورد تقاضای سید محمود حسینی پور حسین آبادی فرزند سید حسین محله 
خواجه عطا بخش یک بندرعباس ، بر حسب درخواست کتبی متقاضی ، تحدید حدود اختصاصی در 
مورخه 11/23/ 1401 راس ســاعت 8 صبح در محــل بعمل خواهد آمد . اینک به موجب این آگهی 
به اســتناد ماده 14 قانون ثبت ، ازمتقاضی و کلیه مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت مقرر 
در محل حضور به هم رســانند .واخواهی مجاروین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی ، از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ومعترض میتواند به استناد تبصره 2 ماده 

واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها درمراجع قضایی از بین رفته است 
مصوب 1373/2/25 وماده 86 آیین نامه قانون ثبت ، میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه وتقدیم 
دادخواست نمایند وگواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند ، در غیر این صورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه 

عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود . 1401/390 م /الف - تاریخ انتشار : 1401/11/01
ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه يک

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به خانم فاطمه بار فرزند یداله به شماره ملی 00505344224 بنشانی : قشم - شهرک سام وزال خیابان شبنم واحد 
سوم مدیون پرونده اجرائی کالسه 9800165 ابالغ میشود که تعاونی اعتباری ثامن االئمه شعبه قشم برابر قرارداد بانکی 
0324951500663 مورخ 1395/03/09 برای وصول طلب به مبلغ 679/000/000 ریال موضوع الزم االجرا )ششــصد و 
هفتاد ونه میلیون ریال ( اقدام به صدور اجرائیه نموده و پرونده فوق در واحد اجرای اسناد رسمی قشم در جریان است با 
عنایت به اینکه طبق گزارش مامور ابالغ اداره پست قشم آدرس اعالمی ) متن اجرائیه ( شناخته نشده اید و بستانکار نیز 
نتوانسته شما را معرفی نماید و آدرس شما برای این واحد هم مشخص نیست لذا باستناد تقاضای بستانکار و برابر ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم اجرا اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 

آگهی میشود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب میگردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید 
عملیات اجرائی طبق تقاضای بستانکار و برابر مقررات عملیات اجرائی علیه شما ادامه خواهد یافت . 1401/121 م/الف - تاریخ انتشار: 1401/11/01

محمد آرامش  - مدير اجرا واحد اجرای اسناد رسمی قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم

گروه فرهنگی // بر اســاس مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
۸ دســتگاه از جمله وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
ارتباطات و فناوری اطالعات و رسانه ملی ملزم به مقابله با اخبار 

جعلی هستند .
   دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی ســواد رسانه ای کشور گفت: 
ســامانه راست آزمایی اخبار که با همکاری مرکز توسعه فرهنگ و 
هنر در فضای مجازی و معاونت امور مطبوعاتی و امور اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طراحی شده به زودی در دسترس 
قرار می گیرد.حمید ضیایی پرور در چهارمین همایش ملی ســواد 
رسانه ای در سالن اجتماعات باغ زیبا اظهار داشت: وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی و به طور مشخص مرکز توسعه فرهنگ و هنر در 
فضای مجازی اقدام به طراحی ســامانه راست آزمایی اخبار کرده 
است.وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هشت 

دستگاه از جمله وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی و ارتباطات 
و فناوری اطالعات و رسانه ملی ملزم به مقابله با اخبار جعلی هستند. 
در این سند 15 ماده ای به طور مشخص تکالیف دستگاه ها برای مقابله 
با اخبار جعلی مشخص شده است و مالک ما در این زمینه سندی 
است که توسط شــورای عالی فضای مجازی مصوب شده است.
ضیایی پرور افــزود: مجلس هم طرحی برای مقابله با اخبار جعلی 
دارد که 1۶ ماده پیش نویس و پیشنهادی دارد و توسط کمیسیون های 
تخصصی مجلس بررسی می شود.وی گفت: محتوا و اهداف اصلی 
هر دو طرح و سند یکی اســت و بر ضرورت واکنش دستگاه ها و 
نهادهای رسمی کشــور در مقابله با اخبار جعلی و دیپ فیک ها و 
باال بردن سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی مردم و آگاهی رسانی 
در این رابطه تأکید دارد.  ضیایی پرور با اشاره به برگزاری چهارمین 
 دوره همایش ملی ســواد رســانه ای کشــور اظهار داشــت: این 

همایش ها می توانند به آگاهی بخشی و روشنگری مردم و باال بردن 
سواد رســانه ای جامعه کمک کنند.   وی خاطرنشان کرد: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مأموریت توسعه سواد رسانه ای کشور را 
بر عهده دارد. براساس ابالغیه ها و ضوابط ، توسعه سواد رسانه ای و 
سواد مجازی به دستگاه های متعددی سپرده شده که هم راستاسازی 
مأموریت ها با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است.ضیایی پرور 
گفت: وزارت فرهنگ در راســتای قانون، اهداف و مأموریت های 
خود، از ســال ها پیش توسعه سواد رسانه ای را در دستور کار قرار 
داده و اقدام های اساسی در این رابطه اعم از شبکه سازی میان فعاالن 
و کنشگران سواد رسانه ای در کشور را انجام داده است.   وی گفت: 
هدف از برگزاری این همایش تولید ادبیات علمی و محتوا بخشیدن 
به آن در حوزه سواد رسانه ای است. با توجه به این که بخش زیادی 
از محققان این حوزه اقدام به فعالیت های علمی و پژوهشی می کنند، 

این همایش آوردگاهی برای ارائه پژوهش ها و تحقیقات در این زمینه 
است.به گزارش قدس آنالین، وی افزود: در حوزه پلتفرم ها و سکوها 
هم الزامات این پلتفرم ها به داشــتن سواد رسانه ای تدوین شده و به 
تصویب شورا برای توسعه فعالیت کاربران در فضای مجازی رسیده 

و در دست پیگیری است .

سامانه راست آزمایی اخبار به زودی در دسترس قرار می گیرد

گروه فرهنگی // اگرچه از نیمه دی  گمانه زنی های 
متفاوتی درباره تعداد فیلم هــا، هیأت داوران و 
انتخاب جشنواره فیلم فجر ایجاد شد اما امروز با 
انتشار خبر هیأت انتخاب چهل و یکمین جشنواره 
فیلم فجر رسماً چراغ جشنواره فیلم فجر روشن 

شد .
    جشــنواره فیلم فجر ۴1 با معرفی اسامی هیأت 
انتخاب جشــنواره فیلم فجــر، وارد مرحله مهم  و 
جدی تر خود شد. این دوره از جشنواره فیلم فجر، 
به دبیری مجتبی امینی برگزار می شود؛ امینی از اوایل 
سال جاری سکان مهم ترین جشنواره فرهنگی کشور 
را به دســت گرفته اســت. در این گزارش به مرور 
فعالیت های چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر تا به 

امروز می پردازیم:
   بعد از پایان جشــنواره ملی فیلم فجر ۴0 طولی 
نکشید که دبیر بعدی جشنواره یعنی مجتبی امینی 
تهیه کننده سینما و تلویزیون و برنامه ساز در تاریخ 
1۷ فرودین به عنوان دبیر جشنواره معرفی شد. این 
اقدام خزاعی از حیث زمان بندی تحســین برانگیز 
بود و نشان می داد که مدیریت سینمایی کشور قصد 
دارد که جشــنواره امسال را با جدیت هرچه بیشتر 
برگزار کند. زیرا انتخاب مدیر زودهنگام جشنواره 
باعث می شــود تا برنامه ریزی های بعدی نیز زودتر 
انجام شود.این اولین جشنواره فیلم فجر است که به 
صورت ملی و بین المللی بعد از جدایی چندساله این 
دو بخش از یکدیگر برگزار می شود و به همین دلیل 
اهمیت بیشتری نسبت به جشنواره سال قبل دارد.

امینی نیز در 1۳ تیر یعنی چیزی کمتر از سه ماه از 
زمان انتخابش اعالم کرد که به زودی فراخوان چهل 
و یکمین جشنواره فیلم فجر منتشر خواهد شد. او در 
این باره گفت: طی دو ماه گذشته جلسات کارشناسی 
متعددی را جهت آماده ســازی فراخوان این دوره 
 از جشــنواره برگزار کردیم و با آســیب شناسی 
دوره های گذشته،  به نسخه نهایی رسیدیم که روز 
یک شنبه 1۹ تیرماه همزمان با عید سعید قربان منتشر 
خواهد شــد. با توجه به بین المللی شدن این دوره 
از جشنواره فراخوان در دو بخش ملی و بین الملل 
آماده شده اســت.این اتفاق افتاد و در روز یکشنبه 
1۹ تیر فراخوان »چهل و یکمین جشنواره بین المللی 
 فیلم فجر« منتشر شــد. طبق این فراخوان و طبق 
زمان بندی انجام شده در آن ثبت نام بخش بین الملل 
از 15 شهریورماه و بخش ملی از اول آبان ماه قرار 
شد که آغاز شود و تا پایان آبان ماه ادامه داشته باشد.

روال کار جشنواره در این مدت به صورت عادی و 
طبق برنامه در حال انجام بود و در تاریخ 21 شهریور 
امسال نیز مسعود نجفی به عنوان مدیر روابط عمومی 
جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. نجفی یک هفته بعد 
از انتخابش در مصاحبه با خبرگزاری صداوســیما 
تازه ترین اخبار جشنواره را به این شرح بیان کرد که 
ثبت نام بخش بین الملل این جشنواره از 15 شهریور 
آغاز شده و تاکنون بیش از 50 فیلم متقاضی شرکت 
در این بخش شده اند. ثبت نام بخش ملی هم از اول 

آبان آغاز می شود و فرصت ثبت نام در هر دو بخش 
بین الملل و ملی تا پایان آبان است.نجفی به انتشار به 
موقع و با زمان بندی مناسب فراخوان نیز اشاره کرد 
و گفت که فراخوان این دوره از جشنواره فیلم فجر 
امسال زودتر از سال های گذشته منتشر شد و بخش 
بین الملل نیز پس از چند دوره همزمان با بخش ملی 

در بهمن ماه برگزار می شود.
*  تعداد فیلم های ملی و بین الملل جشنواره 

   بعد از این و در زمان وعده داده شــده جشنواره 
فیلم فجر بــه ثبت نام آثار پایان داد. اما اولین اخبر 
رسمی از آثار جشنواره فیلم فجر در تاریخ 2 آذر ماه 
منتشر شد. این خبر از حضور ۷5 فیلم متقاضی برای 
بخش سودای سیمرغ )مسابقه سینمای ایران( چهل 
و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اطالع داد. 
این خبر همچنین اعالم کرد که هیأت انتخاب مسابقه 
بخش ملی، بازبینی فیلم های متقاضی حضور را از 
15 آذرماه آغاز و تا 15 دی ماه اســامی فیلم های 
منتخب را برای حضور در بخش مســابقه سینمای 
ایران چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
اعالم خواهند کرد. همچنین شنبه 12 آذر ماه خبر 
فیلم های بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر اعالم 
شد. بنابر این خبر، 5۷8 فیلم از ۷2 کشور متقاضی 
حضور در بخش بین الملل چهل و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر شــدند.امینی در این مدت به 
عنوان مدیر مهم ترین جشنواره هنری کشور در تالش 
بود تا نســبت به مسائل و رخدادهای هنری کشور 
بی تفاوت نباشــد. از درگذشت چهره های هنری تا 
تالش برای راه اندازی سیمرغی جداگانه برای بخش 
بدل کاری. حضور او در جشنواره فیلم کوتاه تهران و 
دیگر رویدادهای هنری گواه حضور جدی او برای 

برگزاری جشنواره بود.
*   جشنواره فیلم فجر به حاشیه نرفت

   اما درست در ایام ابتدایی ۶ ماه دوم سال حوادثی 
پیش آمد که دستمایه اعتراضاتی شد که تالش داشت 
تا جشنواره را به ســمت حواشی ببرد. تالش های 
ضدهنری که در مورد جشــنواره فیلم کوتاه تهران 

و جشنواره مستند حقیقت نیز به کار گرفته شد اما 
نتیجه آنکه هر دو جشــنواره به حضور هنرمندان و 
مردم برگزار شدند. اما در هر صورت مسائل جاری 
تا حدودی جشنواره را تحت تأثیر خود قرار داد به 
گونه ای که اگر طبق اخبار جشنواره قرار بود تا 15 
دی ماه اسامی فیلم های منتخب جشنواره اعالم شود، 
تا امروز این اتفاق نیافتاده اســت.این خبری بود که 
دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
درست در روز 15دی اعالم کرد و از تعویق در اعالم 
اسامی فیلم های بخش سودای سیمرغ این دوره از 
جشنواره خبر داد و گفت که در حالی که بر اساس 
گاه شمار مندرج در فراخوان این دوره از جشنواره، 
قرار بود پنجشنبه 15 دی ماه اسامی فیلم های بخش 
رقابتی سودای سیمرغ جشنواره اعالم شود، این امر 
به تعویق افتاد. با توجه به شرایط کشور در ماه های 
گذشته که روند تولید آثار سینمایی را با تاخیر همراه 
کرد، بنابر درخواســت برخی از صاحبان آثار مبنی 
بر اختصاص زمان بیشتر جهت تحویل نسخه نهایی 
فیلم، با موافقت دبیر جشنواره این زمان تمدید شد. 
با پایان کار هیأت انتخاب جشنواره، اسامی اعضای 
این هیأت به همراه فیلم های بخش سودای سیمرغ 
اعالم خواهد شد.اما این اتفاق به معنای کنار کشیدن 
هنرمندان و فیلمســازان از جشــنواره نبود. بلکه 
همانطور که روابط عمومی جشنواره خبر داد، مسائل 
و اتفاقات اخیر باعث شده بود تا فیلم ها دیرتر برای 
بازبینی به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر بیایند. همین 
روند باعث شد تا طبیعتاً روند کار هیأت انتخاب نیز با 
سرعت کمتری انجام شود. اما اخباری که به صورت 
رسمی و غیر رسمی منتشر می شد گواه این بود که 
جشــنواره میزبان آثار زیادی در ژانرها و سالیق 
گوناگون سیاسی و اجتماعی فیلمسازان کشور است.

*  جشنواره ای با فیلم های متنوع
  این نکته ای اســت که امروز امینی دبیر جشنواره 
در آخرین خبر خود نیز اعالم کرده اســت: امسال 
شرایط متفاوت آماده ســازی فیلم ها و برنامه های 
اجرایی، سبب شد همکاران من در ستاد جشنواره، 

تالش مضاعفی داشته باشند تا بتوانیم در بخش های 
مختلف، شــاهد رویدادی مطلوب و کیفی باشیم. 
جشنواره چهل ویکم با شعار اخالق، امید و آگاهی 
برگزار می شود و خوشبختانه بر اساس این چشم انداز 
و با مســاعی مدیران فرهنگی و هنرمندان سینمای 
ایران، آثار خوبی به این دوره جشنواره رسیده است 
و حضور این فیلم ها یک جشنواره پرشور و پرنشاط 
را نوید می دهد.او درباره همین تأخیر و البته تالش 
دوچندان فیلمســازان برای رساندن فیلم هایشان به 
جشنواره فیلم فجر گفت: باید یک تشکر ویژه هم از 
تهیه کنندگان و فیلمسازان بابت تالش  مثال زدنی شان 
برای رساندن فیلم ها به جشنواره در شرایط خاص 
داشــته باشم چرا که امســال، اتفاقات رخ داده در 
جامعه، بر روند تولید آثار تاثیر گذاشته بود و همین 
شــرایط هم، ما را به شکل اطالع رسانی متفاوتی از 
همیشه رهنمون ساخت.او در نهایت 5 بهمن را زمان 
اعالم اســامی فیلم های این دوره از جشنواره اعالم 
کرد و علت این تأخیر را آماده نشــدن نسخه کامل 
برخی آثار برای بازبینی عنوان کرد و البته این خبر 
خوب را هم داد که به همین دلیل تعداد بیشتری فیلم 

در فهرست نهایی قرار گرفته است.
*  سینماها آماده برگزاری جشنواره فیلم فجر

  سینماها نیز در این میان برای برگزاری جشنواره 
فیلم فجــر آمادگی کامل خود را اعــالم کرده اند. 
دوشنبه 2۶ دی ماه محمدرضا فرجی در مصاحبه ای 
با روابط عمومی جشــنواره فیلم فجر گفت پس از 
ارســال شیوه نامه مصوب ســتاد برگزاری چهل و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر توسط انجمن 
سینماداران به سینماها، ثبت نام سینماهای متقاضی 
آغاز و مراحل بررسی توسط کمیته نمایش در حال 
انجام اســت.کیفیت مطلوب صدا و تصویر، شرایط 
ســالن نمایش فیلم و دیگر امکانات رفاهی سینما 
از جمله معیارهایی هســتند که در انتخاب سالن ها 
مورد توجه قرار می گیرد و اسامی سینماهای مردمی 
حداکثر تا ۴ بهمن  اعالم خواهد شد. فرجی همچنین 
اظهار کرد که خوشبختانه حضور در چهل و یکمین 
جشنواره بین المللی  فیلم فجر مورد توجه و استقبال 
ســینمادارها قرار گرفته است.موضوع پیش فروش 
بلیت های جشنواره فیلم فجر نیز یکی از موضوعات 
مهمی بود که توسط وزیر اعالم شده بود. در این باره 
هنوز خبر رسمی از سوی روابط عمومی جشنواره 
فیلم فجر اعالم نشده است اما به زودی در این باره 
خبر رسمی از سوی جشنواره اعالم خواهد شد.به 
گزارش همشــهری آنالین، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی نیز در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه 
مراسم های گوناگون از حضور و شرکت  فیلم های 
گوناگون و با تعداد باال در جشنواره فیلم فجر خبر 
می داد و مشــخص بود که این دوره از جشــنواره 
برخالف حواشی ایجاد شده جشنواره ای با مهمانانی 
از سراسر کشور در هنر هفتم خواهد بود. وزیر نیز در 
21 دی یعنی یک هفته قبل از پایان انتخاب آثار در 

بخش بین الملل فیلم فجر خبر داد .

چراغ جشنواره فجر روشن شد

قانون شکنی کار دست فیلیمو داد!

خبری



حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان خالد احمدی پور فرزند محمد با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار 
داشتند شادروان محمد احمدی پور فرزند احمد به تاریخ 1375/12/12 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در 

زمان فوت عبارتند از: 
1- عایشه سبزکار فرزند ابراهیم متولد 1302/2/1 به شماره شناسنامه 573 همسر مرحوم

2- خالد احمدی پور فرزند محمد متولد 1330/2/15 به شماره شناسنامه 10 فرزند مرحوم 
3-فاطمه احمدی پور فرزند محمد متولد 1340/1/22 به شماره شناسنامه یک فرزند مرحوم
4-حلیمه احمدی پور فرزند محمد متولد 1342/10/2 به شماره شناسنامه 35 فرزند مرحوم
5- صالح احمدی پور فرزند محمد متولد 1337/1/6 به شماره شناسنامه 10 فرزند مرحوم

و دیگر وارثی ندارد 
محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان خبرداد

کشف ۱۷ قبضه سالح غیر مجاز در هرمزگان
گروه حوادث//  جانشــین فرمانده انتظامی 
هرمزگان از کشف ۱۷ قبضه اسلحه غیر مجاز 

در استان خبر داد.
مهرداد مشوق بیان داشت: با تالش پلیس امنیت 
عمومی اســتان و همکاری مأمــوران انتظامی 
شهرستان های تابعه اســتان، طرح جمع آوری 
ســالح و مهمات غیر مجاز به مدت ۷2 ساعت 

در استان اجرا شد.
وی افــزود: در اجرای ایــن طرح با تالش همه 
جانبه صورت گرفته و انجــام کار اطالعاتی ۶ 
قبضه سالح جنگی، 11 قبضه سالح شکاری به 
همراه 21 تیر فشنگ مربوطه کشف و ضبط و در 

این رابطه 1۶ نفر از دارندگان ســالح غیر مجاز 
شناســایی و در عملیات های جداگانه دستگیر 

شدند.
سرهنگ مشوق خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر 
شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
به گــزارش مهر، جانشــین فرماندهی انتظامی 
هرمزگان با تاکید به اینکه به منظور ارتقا امنیت 
شــهروندان، جمع آوری سالح های غیرمجاز در 
دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: در این 
خصوص یک نفر دســتگیر و برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

گوشت ماهي و ميگو، حاوی چربي اه مفيد، رپوتئين مرغوب، ويتامين اهی گوانگون روابط عمومي
شيالت رهمزگان
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حوادث
  

گروه حــوادث// رئیس پلیس فتا 
فرماندهی انتظامــی ویژه و پایگاه 
این  ماموران  گفت:  کیش  دریابانی 
پلیس امسال با کشف پرونده های 
مختلف پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال را به مالباختگان عودت دادند. 
بابایی اظهار داشت:  سرگرد محســن 
مامــوران پلیس فتای ایــن جزیره در 
سال جاری توانستند ۹۹ درصد از 101 
پرونده تشکیل شده جرایم سایبری را 

کشف کنند.
وی با اشاره به اینکه با کشف پرونده های 
این جرایم در سال جاری پنج میلیارد و 
200 میلیون ریال به مالباختگان عودت 
داده شده است یادآور شد: کالهبرداری 
یارانه ای ۶۷ فقــره پرونده همچنان با 
عنوان مهمترین جرم سطح جزیره کیش 

است .
بابایی بــا بیان اینکه انتظــار می رود 
کیشوندان با رعایت موارد مختلف بتوانند 

مانع از بروز کالهبرداری ها شوند افزود: 
علی رغم فراوانی کالهبرداری های مالی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴0 
درصد کاهش وقوع داشته که این روند 
در نتیجه اقدامات پیشگیرانه انجام شده 

است.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: همچنین 
در ســال جاری 15 مــورد پرونده در 
حوزه هتک حیثیت و نشر اکاذیب ، 10 
مورد تهدید و اخاذی و 10 مورد سایر 

جرایم مانند دسترسی غیر مجاز و انتشار 
صوت تشکیل شده است.

پلیس فتا به  صورت شبانه روزی آماده 
پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران 
می توانند مشکالت خود را در خصوص 
فضای مجــازی با مراجعه حضوری و 
همچنین اســتفاده از سایت پلیس فتا 
به آدرس www.CyberpoliCe.ir بخش 
مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت 

گزارش های مردمی در میان بگذارند.

 پنج میلیارد به مالباختگان جرایم سایبری در کیش عودت داده شد

گروه حوادث// فرمانده مرزبانی اســتان 
هرمزگان از توقیف دو فروند شناور حامل 
در  میلیاردی  لندکروز  دو دستگاه خودرو 

آب های قشم خبر داد. 

سردار بهادر اسماعیلی  گفت: مرزبانان ناوگروه 
شناوری پایگاه دریابانی قشم با انجام اقدامات 
اطالعاتی از فعالیت قاچاقچیان در پی قاچاق 
دو خودروی لندکروز در حوزه اســتحفاظی با 

خبر شدند. 
وی افزود: مرزبانان جهت بررســی موضوع به 
محل اعالمی اعزام و موفق به توقیف دو فروند 
شــناور و کشف دو دســتگاه تویوتا لندکروز 

شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرمانده 
مرزبانی هرمزگان  گفت: کارشناســان ارزش 
خودرو های لندکــروز را 20۶ میلیارد و 1۷0 

میلیون ریال برآورد کرده اند.
 تالش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

ازدواج با خالفکاران برای رفاه! 
سرنوشــت من هم این گونه رقم خورده است و 
فکر نمی کنم دیگر بتوانم باقی مانده عمرم را در 
مسیر درست زندگی بگذرانم مگر آن که مرگم 
فرا برســد و از این خالفکاری ها رهایی یابم. 
االن هم به همراه چند تن دیگر از نزدیکانم در 
حالی روانه زندان می شوم که مادرم باید دوباره 
مراقبت و نگهداری از فرزندانم را به عهده بگیرد 

و ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 28 ساله سابقه داری 
است که بار دیگر به اتهام سرقت، در عملیات تعقیب 
و گریز نیروهای کالنتری در حالی دســتگیر شد که 
رانندگی یک دســتگاه پراید با پــالک مخدوش را 
به عهده داشــت. این زن جوان بــا بیان این که همه 
ازدواج هایم با خالفکاران، برای رســیدن به پول و 
رفاه بود درباره سرگذشــت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی گفت: پدرم با آن که تعمیرگاه موتورسیکلت 
داشت اما مردی معتاد و بی مسئولیت بود و توجهی به 
خانواده اش نداشت. مادرم هم که در خانه های مردم 
کارگری می کرد بیشتر از هر چیز در پی کسب درآمد 
بود تا مخارج زندگی را تامین کند. در این میان من که 
آخرین فرزند و تنها دختر خانواده بودم بیشتر اوقاتم 
را با پسرهای همسایگان و اطرافیانم می گذراندم و در 
واقع با آن ها بزرگ شدم اما همه آن پسرها خالفکار 
از آب درآمدند و زمانی که بزرگ تر شدیم یکی پس 
از دیگری روانه زندان شدند. برادران من نیز بی تاثیر 
از ایــن ماجرا نبودند و به خرید و فروش مواد مخدر 
روآوردند. خالصه وقتی به 1۷ ســالگی رسیدم در 
مسیر مدرسه با »کیومرث« آشنا شدم و خیلی زود با 
هم ارتباط برقرار کردیم. یک هفته بعد از این آشنایی، 
او به خواستگاری ام آمد و من با وجود مخالفت همه 

اعضای خانواده ام بــا »کیومرث« ازدواج کردم چرا 
که او در زمینه خرید و فــروش مواد مخدر فعالیت 
داشــت و به من وعده می داد که به زودی پولدار می 
شــویم و به ثروت هنگفتی می رسیم. من هم که در 
آرزوی یک زندگی رویایی و توام با رفاه و آسایش 
بودم، حرف هایش را پذیرفتم و به طمع پول و ثروت 
با او همراه شدم اما هنوز یک ماه بیشتر از بارداری ام 
نمی گذشت که »کیومرث« هنگام حمل مواد مخدر 
دستگیر شد و مرا هم لو داد. در این شرایط من مخفی 
شدم و او به تحمل ۳ سال زندان محکوم شد ولی بعد 
از یک سال و نیم و با عفو مشروط از زندان بیرون آمد 
و مخفیگاه مرا در حالی لو داد که من پسری ۶ ماهه 
را در آغوش داشــتم و در یک تاکسی تلفنی کار می 
کردم تا از این طریق مواد هم توزیع کنم! باالخره من 
هم برای یک سال راهی زندان شدم اما پس از آزادی، 
دیگر نتوانستم با کیومرث زندگی کنم و به همین دلیل 
از او طالق گرفتم و خودم به تنهایی مواد فروشــی 
می کردم تا این که با پسر همسایه آشنا شدم که او نیز 
از خالفکاران سابقه دار و حرفه ای محل بود. مدتی با 
»کریم« به طور مشترک خالف می کردیم تا باالخره 
با هم ازدواج کردیم اما زمانی که زندگی مشــترک ما 
آغاز شد تازه فهمیدم که وارد شبکه خالفکاری شده ام 
چرا که همه اعضای خانواده و بســتگان »کریم« از 
ســارقان و فروشندگان مواد مخدر بودند به گونه ای 
که حتی فرصتی برای صرف غذا هم پیدا نمی کردند 
و از پای بســاط مواد مخدر بلند نمی شدند. »کریم« 
نیز نه تنها خودش مصرف کننده بود بلکه باید هزینه 
اعتیاد بســیاری دیگر از اعضای خانواده اش را هم 
می پرداخت. به همین دلیل هرچه مواد می فروختیم 

و به محتویات خودروها دســتبرد می زدیم باز هم 
مخارج اعتیادمان تامین نمی شــد. »کریم« بیشــتر 
ســرقت ها را با خواهرش انجام می داد اما من هم 
گاهی او را همراهی می کردم تا پلیس یا شهروندان به 
ما مشکوک نشوند! خالصه روزگار ما در حالی سپری 
می شد که همسرم چند بار روانه زندان شد و من هم 
به خاطر همکاری در سرقت ها دستگیر شدم اما هنوز 
در زندان بودم که خواهر شــوهرم نیز به زندان آمد و 
هم بندی من شد. مصرف مواد مخدر آن ها بسیار باال 
بود و این ســرقت ها برای تامین مخارج اعتیادشان 
کافی نبود. با آن که دو فرزند خردسال داشتم و مادرم 
بــه ناچار از آن ها مراقبت می کــرد، از »کریم« هم 
طالق گرفتم تا شاید باالخره به رویای رفاه و آسایش 

همراه با ثروت دست یابم.
بعد از آن با »بهزاد« آشــنا شــدم و به عقد موقت او 
درآمدم. »بهزاد« هم از سارقان حرفه ای بود و چند 
سابقه کیفری داشــت اما متاسفانه او هم مواد مخدر 
صنعتی مصرف می کرد و همه اوقاتش را پای بساط 
می گذراند و فقط ساعاتی از بامداد را به ناچار برای 
سرقت بیرون می رفتیم. حاال کودک ۶ ماهه دیگری را 
هم در آغوش داشتم ولی مجبور بودم رانندگی کنم تا 
»بهزاد« بتواند به منازل یا خودروها دستبرد بزند! حتی 
وقتی نیروهای گشت کالنتری سناباد به ما مشکوک 
شــدند  من پدال گاز را فشردم تا از چنگ ماموران 
فرار کنیم ولی شوهر خمارم فقط فریاد می زد گاز بده! 
فرار کن! خالصه بعد از مسافتی تعقیب و گریز دستگیر 
شــدیم و ۳ برادر دیگرم نیز که در ســرقت ها نقش 
داشتند با دستور قضایی بازداشت شدند. حاال هم باید 

دوباره مادرم جور فرزندانم را بکشد و ...

صید لند                میلیاردی در آب های قشم در امتداد تاریکی 

  
آگهی مزایده نوبت اول

اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف بندرعباس بموجب پرونده فوق این اجراء اموال مشروحه ذیل:
1/ یکدستگاه یخچال معمولي قدیمي مستعمل و ضربدیده آزمایش به مبلغ 12/000/000 ریال

یکدستگاه کولر پنجره اي 18 هزار مستعمل و اسقاطي به مبلغ 25/000/000 ریال 
یکدســتگاه تلویزیون 29 اینچ مستعمل قدیمي و ضربدیده سامسونگ بهمراه دستگاه دیجیتال شکسته و 

مستعمل به مبلغ کل 3/500/000 ریال 
تعدادي ظروف شیشه اي، مالمین ، پالستیکي ، دیگ معدني ، ماهیتاوه و سبد پالستیکي کاًل مستعمل و ضربدیده به مبلغ کل 7/000/000 ریال

یک عدد گاز چهار چرخ دار مستعمل و اسقاطي بمارک فلور به مبلغ 5/000/000 ریال
یک عدد کمد چوبي ایستاده شیشه شکسته و مستعمل به مبلغ 3/500/000 ریال

یک عدد کمد چوبي شکسته و متالشي و ضایعاتي به مبلغ 400/000 ریال
یک تخته فرش ماشیني 9 متري مستعمل و پاره به مبلغ 5/000/000 ریال

تعدادي موکت ، روفرشي ، پادري ، لباس ،متکا و پشتي مستعمل و غیر قابل استفاده و غیر قابل قیمت گذاری
یک عدد پیک نیک گاز مستعمل به مبلغ 1/500/000 ریال که مبلغ کل کارشناسي 62/900/000 ریال ارزیابي و کارشناسی گردیده است. 

اموال متعلق به محکوم علیه آقاي هاني امیر ابراهیمی پور توســط ایشان رها شده اســت که جمعا به مبلغ 62/900/000 ریال ارزیابي و 
کارشناسي شده است با شرایط زیر از طریق مزایده کتبي بفروش میرسد. در خصوص کارشناسي اموال اگر محکوم علیه اعتراضي دارد تا 

روز انجام مزایده به این اجرا مراجعه نماید./
1 - فروش نقدي است حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز میباشد.

2 - کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت بعهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل 10 % مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب سیبا تودیع وقبض سپرده را به این اجراء تحویل 

نماید.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 مزایده در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 1401/11/16 به صورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید.

6- در صورتیکه برنده تا یکماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احتمالي 
قیمت و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً  از سپرده او استیفای میشود و برابر ذیل ماده 129 قانون اجراي احکام 
مدني سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب اطالع بیشتر 
میتوانند به اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان بندرعباس چهار راه پردیس پشت خانه ژیمناستیک روبروی دانشکده فني 

حرفه ایي دخترانه مجتمع شوراهاي حل اختالف واحد اجراي احکام بندر عباس مراجعه نمایند .
مريم درسار - دادورز اجرای احکام شعبه ۲ اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق 
العاده  شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع 

طبیعی استان هرمزگان )سهامی خاص(

به اطالع کلیه صاحبان ســهام شــرکت صندوق 
حمایت از توســعه منابع طبیعی استان هرمزگان 
)سهامی خاص( مي رساند که جلسه مجمع عمومي 
عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت 
10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 درمحل 
سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان 
واقع در شهرستان بندرعباس بلوار امام خمینی سه 
راهی فرودگاه اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان 

برگزار مي گردد.
بدینوســیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی 
صاحبان ســهام دعوت بعمل می اید تا با دردست 
داشتن معرفینامه از تشــکل خود و افراد حقیقی با 
دردســت داشتن کارت شناســایی معتبر در روز و 

ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
* دستورات جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد 
برنامه بودجه صندوق  سال 1400-1401

2-بررســی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی 
منتهی به پایان آذر ماه سال1401 

3- بررسي و تصویب بودجه پیشنهادي هیئت مدیره 
شرکت براي سال مالي منتهي به پایان آذر ماه سال 

1402
ضمناً گزارش اصالحیه بودجه وبودجه پیشــنهادي 
سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر 

صندوق آماده میباشد.

هیئت مدیره شرکت

ثبت شده به شماره: 18021   
و شناسه ملی 14007214868

کروز های

حوادث جهان

انفجار بمب در پایتخت سوئد
 رسانه ها از انفجار یک بمب در شهر استکهلم در پایتخت 
ســوئد خبر می دهند. پلیس سوئد اعالم کرد که یک بمب 
در پایتخت این کشور منفجر شــده است. بر اساس اعالم 
این خبرگزاری ، رســانه های محلی گزارش دادند که یک 
روز پس از وقوع انفجار در رســتورانی در پایتخت سوئد، 
انفجاری نیز یک منطقه اداری شلوغ در استکهلم را لرزاند. 
به گزارش شبکه محلی SVT، انفجار در ورودی یک منطقه 
اداری در »کیستا« )KiSTa ( واقع در شمال غربی استکهلم 
رخ داد. اوال اوسترلینگ )ola oSTerling( سخنگوی پلیس 
اســتکهلم در این باره اعالم کرد که چندین ساختمان در 
اطراف منطقه انفجار محاصره شــده اند و گروه های کشف 
و خنثی ســازی بمب نیز آنجا مستقر شده اند. سخنگوی 
پلیس اســتکهلم در ادامه افزود که پلیس در حال بررسی 
حادثه است. تا کنون اطالعات بیشتری در این باره مخابره 
نشده است. رسانه  های سوئد هفته پیش به نقل از پلیس این 
کشور اعالم کردند که بر اثر وقوع تیراندازی در حومه شهر 
اســتکهلم، پایتخت سوئد، یک نفر کشته و 2 نفر دیگر نیز 

به شدت زخمی شدند.
کشته شدن 3 نظامی وابسته به آمریکا 

در حسکه سوریه
 منابع خبری از کشــته شدن سه نظامی وابسته به آمریکا 
در حومه حسکه واقع در شــرق سوریه در حمله پهپادی 
ترکیه خبر دادند. بر اثــر حمله پهپادی ترکیه به خودروی 
حامل نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه )قسد( وابسته 
به آمریکا در حومه حسکه، سه نفر از آنها کشته شدند. بر 
اساس این گزارش، این حمله همچنین منجر به زخمی شدن 
یک غیر نظامی سوری نیز شده است. این در حالی است که 
ارتش ترکیه اخیراً حمالت توپخانه ای خود به منطقه »ابو 
راسین« در حومه شمال غربی حسکه را از سر گرفته است 
و در نتیجه این حمالت خســارت قابل توجهی به خانه ها 
و امالک شهروندان ســوری وارد شد. ارتش ترکیه از 20 
نوامبر حمالت هوایی و توپخانه ای خود را به مناطق شمال 
سوریه شدت بخشــیده است. رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه گفته است که این کشور اجرای عملیات زمینی 
به خاک ســوریه را نیز در دست بررسی دارد. ارتش ترکیه 
از ســال 201۶ در 2 عملیات سپر فرات و عملیات شاخه 
زیتون، مناطقی از خاک سوریه از جمله عفرین و شهرهای 

الباب، اعزاز و جرابلس را به کنترل خود درآورده است.



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 1 بهمن 1401

28 جمادی الثانی  1444

 سال  بیست و دوم شماره 4084

شهرستان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
خدمت به مردم مهم ترین آرمان طرح مسکن 

جوانان قشم است
 گروه شهرستان// مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: خدمت به مردم و تحقق شعار دولت سیزدهم مهم ترین 
آرمان و خواســته مسئوالن این ســازمان در اجرای طرح 
مسکن جوانان این جزیره است.  افشار فتح الهی در مراسم 
کلنگ زنی ششــمین مرحله طرح مســکن جوانان جزیره 
قشــم واقع در روستای دیرستان اظهار داشت: تاکنون 1۶0 
هکتار زمین در ۳8 روســتا به سه هزار و 500 جوان فاقد 
مســکن واگذار شده اســت. وی ضمن تقدیر از همکاری 
تمامی دستگاه  های مرتبط، پیاده  سازی طرح مسکن جوانان 
جزیره را الگویی موفق از کار همدالنه بین نهادها دانست و 
افزود: ما به  عنوان سازمان منطقه آزاد قشم خواهان همکاری 
ارگان  های استانی و کشوری در بهره  برداری از ظرفیت  های 
موجود به نفع مردم و برای خدمت به ساکنان جزیره هستیم. 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در یکساله اخیر 
تالش کردیم ریل  گذاری صحیحی در ســاز و کار سازمان 
انجام دهیــم تا هر مجموعه  ای بعد از ما، موظف به حرکت 
در این مســیر برای خدمت به مردم باشد. فتح الهی در این 
مراســم از تالش  های احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان 
برای پیگیری طرح تحقیق و تفحص از این سازمان قدردانی 
کرد و گفت: مسئوالن باید بیاموزند که در این نظام، مدیریت 
جزو حقوق فردی نیســت و عدالت را ســرلوحه کار خود 
قــرار دهند. احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: برای صاحب خانه 
کردن جوانان جزیره، عزم و همتی بزرگ الزم بود که تنها در 
این دولت جامه عمل پوشید. وی از پیگیری  های مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم برای به ثمر نشاندن این طرح تجلیل 
کرد و افزود: باید از همه ســطوح مدیریتــی که در این راه 
همکاری کردند، تقدیر کرد. نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی در پایان با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از 
سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: همه مزایای جزیره 
متعلق به مردم است و نباید اجازه داد حقی پایمال شود. شیخ 
محمدعلی امینی مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت بندر لنگه 
در ادامه این مراسم ضمن تقدیر ویژه از مسئوالن منطقه آزاد 
قشم برای توجه به موضوع مسکن برای جوانان جزیره گفت: 
در سراسر استان، بهترین اقدام از سوی منطقه آزاد قشم انجام  
شده و امروز آخرین مرحله واگذاری زمین  ها به روستاییان 
به اتمام رسیده و سپس این طرح در شهرهای جزیره به اجرا 
در می آید. شهریار نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان 
نیز در این مراسم گفت: گران  ترین محصول سبد هر خانواده، 
مسکن است که به لطف و همکاری نهادهای مختلف این مهم 
در جزیره قشــم به  خوبی محقق شده است. وی با اشاره به 
برگزاری جلســات ماهیانه توسط سازمان منطقه آزاد قشم 
و بنیاد مســکن شهرستان تاکید کرد: در انتخاب زمین  های 
واگذار شده در این طرح، رضایت مندی مردم اولویت نخستی 
بود که توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مورد توجه ویژه 
قرار داشــت. به گفته نوری زاده، ارائه تسهیالت کم  بهره از 
ســوی بانک  ها با پیگیری  های رئیس جمهور نیز به نتیجه 
رسیده و تاکنون ۴50 نفر برای دریافت این تسهیالت برای 
ساخت مسکن اقدام کرده  اند. در ششمین مرحله کلنگ زنی 
طرح مسکن جوانان جزیره به وســعت 10۹ هزار و 500 
مترمربع، 21۹ جوان در 2 روســتای جزیره صاحب مسکن 
می  شــوند. به گزارش ایرنا، طرح مسکن جوانان جزیره در 
روستای دیرستان به وسعت ۴8 هزار مترمربع برای ۹۶ جوان 
و در روســتای زیرانگ به وسعت ۶1 هزار و 500 مترمربع 

برای 12۳ جوان بومی اجرایی شده است.

گروه شهرستان// فرماندار ویژه میناب 
گفت: مینــاب دارای آب و هوای گرم و 
خشک اســت اما با این وجود در زمینه 
تولید صیفی جات با اختالف از ســایر 

استان ها در رتبه اول قرار دارد. 
مجید سلحشــور فرمانــدار ویژه میناب 
در دیــدار با مدیرعامــل اتحادیه تعاونی 
روستایی و کشاورزی ایران و مدیرتعاون 
روستایی هرمزگان اظهارداشت: اگر کارها 
با نگاه تخصصی و هدف مند انجام شود به 
مراتب با نتایج مثبتی خواهد داشــت، در 
غیر این صورت با نتایج قابل قبول مواجه 
نخواهیم شد. وی ابراز داشت: ما به دنبال 
احیا و بهره منــدی از ظرفیت های بزرگ 
هســتیم و در این خصوص باید کارها به 

شیوه ماهرانه انجام شود.
سلحشور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم 
و مجلس شورای اسالمی به دنبال احیای 
ظرفیت های معطل در کشور هستند افزود: 
در میناب می توان صنعتی مهم را راه اندازی 

کرد و در این راســتا کارها باید به شیوه 
مثبت انجام شود. 

فرماندار ویژه میناب تصریح کرد: اعطای 
تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان 
مطابق تبصره 1۶ قانون بودجه برای کمک 
به اشتغال دانش بنیان از طریق بانک های 
ارائه دهنده این تسهیالت است و این وام به 

شما نیز تعلق خواهد گرفت. 
سلحشور در پایان گفت: میناب با جمعیت 
بالغ بــر ۳00 هزارنفــر و دارای ۶0هزار 
هکتار اراضی کشــاورزی است، به همین 
علت حساسیت های بخش کشاورزی در 

این شهرستان باال است.
معاون استاندار هرمزگان عنوان کرد: این 
شهرستان دارای آب و هوای گرم و خشک 

اســت اما با این وجــود در زمینه تولید 
صیفی جات با اختالف از ســایر استان ها 
در رتبه اول قرار دارد. وی همچنین یکی 
از ظرفیت های میناب را در حوزه شیالت 
عنوان کرد و افزود: در شهرســتان میناب  
بالغ بــر دو هــزار و 800 هکتار مزرعه 
پرورش میگــو را به خود اختصاص داده 
و همچنین بیشترین میزان صادرات میگو 

مربوط به این شهرستان است.
* بانک ها چوب الی چرخ تولید کنندگان 

می گذارند
محمود حیدری مدیرعامل اتحادیه تعاونی 
روستایی و کشاورزی ایران در این دیدار 
عنوان کــرد: ایران یکی از کشــورهای 
بحران زا به شمار می آید و در همین راستا 

تاکنون به منظور عبور از بحران، اقدامات 
پیشگیرانه ای انجام نشده است. 

وی در ادامــه گفــت: بنا بــه ضرورت 
می توان در راســتای احــداث کارخانه 
تصمیماتی اتخاذ کــرد، اما گاهی اوقات 
باتوجه به تاکیدات قانون اساسی، ضوابط 
زیست محیطی و همچنین به وجود آمدن 
اثرات نامطلوب نمی توان آن کارخانه را 
تاســیس کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی 
روستایی و کشاورزی ایران اظهارداشت: 
جای بســی تاسف اســت که در اغلب 
کارخانه هــای تولید آبلیمو، از آب کاه به 
جای آب لیمو استفاده می کنند و این مسئله 
به نوعی تقلب در تولید آب لیمو محسوب 

می شود. 

وی در ادامه با اشــاره به نقش افراد نخبه 
در ایجاد زیر ساخت های علمی مطلوب 
گفت: شرکت های دانش بنیان با افراد نخبه 
در تعامل و همکاری هســتند بانفوذ افراد 
نخبه در بدنه اقتصاد دانش بنیان ها عالوه  
بر داشــتن طرح ها و برنامه های بی نظیر 
باعث تقویت زیرساخت های علمی شدند. 
حیدری اذعان داشــت: برای تولید یک 
ماده به نام پنکتین کــه ارزش افزوده باال 
و همچنین باعث ارتقا کیفیت محصوالت 
خواهد شد، تمام کارهای اولیه و پروپزال 
آن آمــاده و درحال جمــع آوری طرح 
اقتصادی آن هســتیم، امید است که تولید 

پنکتین در میناب به مرحله اجرا برسد. 
به گزارش خبرگزاری موج، وی در ادامه 

اظهارداشت: اراضی کشاورزی در میناب 
پهناور و افزایش تولید محصول کشاورزی 
فراوان اســت به همین منظور برای حفظ 
این باغات از آفات و همچنین ارتقا کیفیت 
محصوالت، اجــرای این طرح از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. به گفته مدیرعامل 
کشاورزی  و  تعاونی روســتایی  اتحادیه 
ایران، با توجه به پتانســیل ها و ظرفیت 
های بالقوه در کشورمان، متاسفانه بانک ها 
چوب الی چرخ تولید کنندگان می گذارند.

فرماندار ویژه میناب عنوان کرد

میناب رتبه نخست در زمینه تولید صیفی جات کشور

مــرادی گــروه شهرســتان//  
جاسک  شهرســتان  دادستان 
با اشــاره به رفع تصرفات زمین 
گفت:  شهرستان  این  در  خواری 
گذشته  ســنوات  در  متاسفانه 
از  زیادی  خواری  زمین  شــاهد 
ســوی برخی افراد سرشناس و 
پرنفوذ بوده ایم که با آن برخورد 

می شود.
  بــه گــزارش خبرنــگار دریا؛ 
حجت االسالم علی امامی دادستان 
شهرستان جاسک  انقالب  عمومی 
گفت : دســتگاه قضایی با هرگونه 
زمین خواری و فساد در جاسک 
با قاطعیت بر خــورد خواهد کرد 
و هر گونــه تعرض به اراضی ملی 
و دولتی جرم اســت و با متخلفان 
برخورد می شود.  وی افزود: ورود 
دســتگاه قضایی به موضوع زمین 
خواری سبب شد با همکاری اداره 
منابع طبیعی ۹۹ هکتار از اراضی 

تصرف شده رفع تصرف شود.
 دادســتان جاســک با بیان اینکه 

برخی از مفاسد اجتماعی و اداری 
در این این شهرســتان که ســبب 
نگرانی هایی در بین مردم شــده 
بــود، عنوان کرد: با بررســی های 
انجام شده در برخی از موضوعات 
اجتماعی  واداری در شهرســتان 
جاسک فســاد اداری در یک از 
ادارات محرز و چند تن از متخلفان 

نیز بازداشت شده اند.
 امامــی گفت: این اقــدام قضایی 
سبب امیدواری مردم و حمایت و 
تائید مســئوالن وائمه جمعه را نیز 
به همراه داشته است که بر اساس  
ماده یک فرمان هشت ماده ای مقام 
معظم رهبری به سران قوا، تسامح 
در مبارزه با فساد به نوعی همدستی 

با فاسدان و مفسدان است.
تاکید   دادستان شهرستان جاسک 
کرد: هر مســئولی که در مبارزه با 
فســاد اداری تسامح کند، مشمول 
ماده فوق خواهد شد، پس به همه 
مسئولین توصیه می کنیم نسبت به 
این فرمان مقدس ولی امر مسلمین 

توجه بیشتری شود تا ادعای والیی 
بودن آنها خدشه دار نشود.

 وی با اشــاره به موقعیت وآینده 
شهرســتان جاسک گفت: علیرغم 
ظرفیت پیشــرفت برای شهرستان 
ابعاد مختلف متاسفانه  جاسک در 
به جهت اهمال مسئولین در سنوات 
گذشته شاهد محرومیت زیادی در 
این شهرستان هستیم، بندرجاسک 
به موقعیت استراتژیک و  با توجه 
منابع طبیعی بکر در صورت همت 
بیشتر مســئوالن و همکاری مردم 
می تواند یکــی از زیباترین جزایر 
جنوب باشد اما اکنون از وضعیت 
نامناســبی برخوردار است، که ما 
در خصــوص احیای حقوق مردم 
شریف جاســک کوتاهی نخواهیم 

کرد.
 امامی افزود: الحمد اهلل با ارشادات 
ائمــه جمعه جاســک و فرماندار 
پر تالش شــاهد اقدامات موثری 
 از  ســوی دولــت در ســال بعد 

خواهیم بود.

مــرادی گــروه شهرســتان//  ثبت نام 
ایران  برتر  جوانان  جشنواره  شانزدهمین 
زمین به مناسبت هفته جوان سال ۱۴۰۱ در 

شهرستان جاسک آغاز شد.
 به گزارش خبرنگار دریا؛ عبدالمجید مرادی 
اداره ورزش وجوانان شهرســتان  رئیــس 
جاسک گفت:جوانان 18 تا ۳5سال شهرستان 
جاســک میتوانند تا 10 بهمن ماه 1۴01 در 
جشــنواره جوانان برتر ایران زمین ثبت نام 

نمایند.

 مرادی افزود:  جوانانی که در ســال 1۴01 
توانایــی خــاص در حوزه هــای قرآنی، 
ادبیات، فعال رســانه وفضای مجازی، فیلم 
وموسیقی، هنرهای تجسمی، خادم اهل بیت، 
کار آفرینــی، دانش بنیان، جوانــان دارای 
توانایــی خاص، ورزش و فعــال اجتماعی 
دارند میتوانند با ارائه مستندات خود به اداره 
ورزش وجوانان شهرستان یا از طریق فضای 
 مجازی وکســب اطالعات بیشتر به سایت
  http://javananhormozgan.ir/f

مراجعه نمایید.
 رئیس اداره ورزش وجوانان بیان داشــت  : 
نفرات ثبت نام شده بعد از 10بهمن ماه داوری 
خواهند شد و 11 اسفند ماه همزمان با هفته 
جوان و میالد باسعادت حضرت علی اکبر از 
برگزیدگان در بندرعباس تجلیل خواهند شد. 
 گفتنی است : اداره ورزش وجوانان جاسک 
در نظــر دارد در هفته جوان  ســال جاری 
جشنواره جوانان برتر در شهرستان جاسک 

نیز برگزار نماید .

امین درساره ســرویس شهرســتان// مدیر آموزش وپرورش 
شهرستان بندرخمیر به مناسبت هفته شوراهای آموزش وپرورش 
و در دیدار با خیر مدرسه شهر بندرخمیر »حاج میرزا آزمایش« 
گفت: نیکوکاران مدرسه ســاز زمینه عدالت آموزشــی را در 

شهرستان به وجود آورده اند. 
بــه گزارش خبرنگار دریا، بر اســاس روزشــمار هفته شــوراهای 
آموزش وپرورش مدیر آموزش وپرورش این شهرستان در دیدار با خیر 
مدرسه ساز به نمایندگی از جمعیت خیرین گفت: از ابتدای سال جاری 
۴ مدرســه با همت خیرین در حال ساخت است که با بهره برداری از 

آن ها مشکالت فضای مدارس به حداقل می رسد. 
مدیر آموزش وپرورش شهرستان بندرخمیر تصریح نمود: همراهی اولیا 
و جامعه خیرین با برنامه های آموزش وپرورش در شهرستان خمیر یک 
ویژگی مهم و شاخص اســت که در همه زمینه ها پررنگ و برجسته 

عمل کرده اند. 
در این دیــدار از زحمات »حاج میرزا آزمایش« خیر مدرسه ســاز 

قدردانی شد. 
»حاج میرزا آزمایش« نیکوکار بندرخمیری است که آموزشگاه نمونه 

دولتی »عبدالحمید آزمایش« به همت وی ساخته شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک خبر داد
آغاز ثبت نام در جشنواره جوانان برتر ایران زمین در جاسک 

 

 دادستان عمومی انقالب جاسک تاکید کرد

بر خورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه فساد در جاسک

مدیر آموزش و پرورش بندرخمیر:

 خیرین مدرسه ساز در تحقق عدالت آموزشی نقش مؤثری ایفا کرده اند

بموجب ماده12 قانون ثبت اسناد و امالک  و اصالحی مواد 46 و59 
آیین نامه  قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنان در سه ماهه 
سوم 1401 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی میگردد : 
پالک 22 /10 اصلی بنام ابراهیم عابدی فرزند حسن ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور به مساحت 254.41 متر مربع واقع در احشام
پالک 69 /1944 اصلی بنام احمد برزگر فرزند امان اله ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت 296.51 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 190 /1946 اصلی بنام اســماعیل دست افشان فرزند محمد 
ششدانگ یک باب چهاردیواری  به مساحت240 متر مربع واقع در 

پارسیان
 پالک 41 /1947 اصلی بنام عبدالرحمان کاکلی فرزند قاسم ششدانگ 
یک باب چهاردیواری  به مساحت 912.94 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 13 /2171 اصلی بنام احمد قاسمی فرزند غالم ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 661.89  متر مربع واقع در پارسیان

پالک 2 /2186  اصلی بنام یوسف یعقوبی فرزند علی ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 227.13 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 3 /2212  اصلی بنام احمد دسی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 8.171  متر مربع واقع در پارسیان

پالک 15 /2212 اصلی بنام احمد دسی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
یک قطعه زمین  به مساحت 240  متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16 /2212 اصلی بنام احمد دسی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 2.303  متر مربع واقع در پارسیان

پالک 18 /2212 اصلی بنام عبدالرحمن دسی فرزند احمد ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 238  متر مربع واقع در پارسیان

پالک 26 /2246  اصلی بنام ناصر یعقوبی فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین  به مساحت 69.333 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 2412 اصلی بنام ستاره ایران¬خواه فرزند صفر نه سهم مشاع 
از هفتاد و دو سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9199 متر 

مربع واقع در پارسیان
پالک439 /2566 اصلی بنام محمد صبری پور فرزند علی ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت 62.301  متر مربع واقع در پارسیان
پالک 452 /2566 اصلی بنام فریبا محمودی فرزند محمود ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت 7.501 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 456 /2566 اصلی بنام محمد حافظ فرزند باقر ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت 4.499 مترمربع واقع در پارسیان
پــالک 459 /2566 اصلی بنام محدثه احمدی کوچی فرزند حمید 
ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 70.289 مترمربع واقع در 

پارسیان
پالک 463 /2566 اصلی بنام یحیی کامرانی فرزند محمد ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت 318 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 3239 اصلی بنام فاطمه و عایشه عبداله¬زاده فرزندان احمد 
هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی 

به مساحت 27054.67 متر مربع واقع در روستای برکه دکاء
پالک 6095 اصلی بنام جاسم بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 171 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 6126 اصلی بنام عبدالحسین کریمی فرزند علی ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت 57.372 مترمربع واقع دراحشام
پالک 7 /13171 اصلی بنام معصومه محمدی فرزند محمد ششدانگ 

یک باب ساختمان  به مساحت43.289 مترمربع واقع در پارسیان
پالک 3 /13368 اصلی بنام حسین حمزوی فرزند اسماعیل ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت 287.76 مترمربع واقع در پارسیان
پالک 2 /13583 اصلی بنام عبدالحمید یوسفی فرزند محمد ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت 265.26 مترمربع واقع در پارسیان
پالک 14259 اصلی بنام محمد غواصی فرزند عبداهلل ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15098 اصلی بنام فاطمه گل آرام فرزند عبدالرحمن به نسبت 
سی و یک هزار و یکصدو و بیست و هشت سهم مشاع و محمود 
و عبداهلل و ناصر گل¬آرام فرزندان عبدالرحمن هرکدام به نســبت 
شــصت و دو هزار و دویست و پنجاه و چهار سهم مشاع و محمد 
و یوسف افشار فرزندان علی هرکدام به نسبت یکصد و پنجاه هزار 
سهم مشاع از پانصد و هفده هزار و هشتصد و نود سهم یک قطعه 

زمین  به مساحت 51789 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15254 اصلی بنام جاسم کنعانی فرزند محمد ششدانگ یک 

باب ساختمان به مساحت 287.19 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 15485 اصلی بنام حسین رضایی فرزند اسماعیل ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت252 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15626 اصلی بنام عبدالرحیم رحیمی فرزند یوسف ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 300 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15666 اصلی بنام محمد رحمانی فرزند یعقوب و ســعیده 
حسینی  فرزند غالم هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 532.33 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15945 اصلی بنام محمد رحیمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک 

باب ساختمان به مساحت 429.81 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15972 اصلی بنام عبدالحمید محمدی فرزند محمد  ششدانگ 
یــک قطعه زمین زراعی  به مســاحت 54539.2 متر مربع واقع در 

سرکوه شنبه
پالک 15979 اصلی بنام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت 63.285 متر مربع واقع در احشام
پالک 16100 اصلی بنام ادیب رحیمی فرزندعبدالفتاح ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت240 مربع واقع در پارسیان

پالک 16103 اصلی بنام زلیخا رشیدی فرزند رشید ششدانگ یک 
قطعه زمین  به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان

پالک 16108 اصلی بنــام عبدالحمید فربودی فرزند محمدصالح 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 369.91 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 1 /16167 اصلی بنام آمنه خواجه فرزند علی ششــدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت82.240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16197 اصلی بنام یونس آتش¬دامن فرزند عبداله ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 00162 اصلی بنام عبدالحمید یوسفی فرزند محمد ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت 230 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16204 اصلی بنام زلیخا رشیدی فرزند رشید ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 16207 اصلی بنام زلیخا رشیدی فرزند رشید ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16208 اصلی بنام زلیخا رشیدی فرزند رشید ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت 40.167 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16211 اصلی بنام زلیخا رشیدی فرزند رشید ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16212 اصلی بنام زلیخا رشیدی فرزند رشید ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16216 اصلی بنام محمدرضا حیدری فرزند علی ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت240متر مربع واقع در احشام
پالک 16220 اصلی بنام اسماعیل دست افشان فرزند محمد ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت90.237 مترمربع واقع در پارسیان
پالک 16223 اصلی بنام اســماعیل دســت افشــان فرزند محمد 
ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت262 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16225 اصلی بنام حسن حمزوی فرزند اسماعیل ششدانگ 
یک باب چهاردیواری  به مساحت 83.197 مترمربع واقع در پارسیان
پالک 16227 اصلی بنام یوسف مدیرزاده فرزند محمد ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت90.276 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16230 اصلی بنام عبدالحمید یوسفی فرزند محمد ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت 14.596 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16233 اصلی بنام رویا خردمندی فرزند خسرو ششدانگ یک 

قطعه زمین  به مساحت5.220 متر مربع واقع در پارسیان
 پالک 16237 اصلی بنام خالد محمودی فرزند احمد ششدانگ یک 

قطعه زمین زراعی  به مساحت 25077.46 متر مربع واقع در دشتی
پالک 16241 اصلی بنام مکیه حسن پور فرزند غالم ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی  به مســاحت 62.13000 مترمربع واقع در دمتیر 

شمالی
پالک 16246 اصلی بنام ســید عبدالرحیم حســینی فرزند احمد 

ششــدانگ یک قطعه زمیــن زراعی  به 
مســاحت 716.13943 متر مربع واقع در 

بهده
پالک 16247 اصلی بنام سید عبدالرحیم 
حسینی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعی  به مساحت 43792.664 متر 

مربع واقع در بهده
پالک 16248 اصلی بنام ســید عبدالرحیم حســینی فرزند احمد 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 62.37014 متر مربع 

واقع در بهده
پالک 16249 اصلی بنام ســید عبدالرحیم حســینی فرزند احمد 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 47524.81 متر مربع 

واقع در بهده
پالک 16250 اصلی بنام ســید عبدالرحیم حســینی فرزند احمد 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 04.21599 متر مربع 

واقع در بهده
پالک 16254 اصلی بنام حسین دست رس فرزند عبداله ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی  به مســاحت 51.63489 متر مربع واقع در 

چهواز
پالک 16255 اصلی بنام عبدالحمید یوسفی فرزند محمد ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت 37.438 متر مربع واقع در پارسیان
پالک 16258 اصلی بنام عبدالرحمن رستمی فرزند محمد ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 57978 متر مربع واقع در دشتی

پالک 16314 اصلی بنام علی زارعی فرزند ســلطان ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی  به مساحت 42.21370 متر مربع واقع در کوشکنار

لذا چنانچه اشخاص  نسبت به ثبت پالک های فوق واخواهی داشته 
باشند میتوانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین   آگهی 
نوبتی  به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و 
امالک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم دادخواست نماید  و گواهی آن را 

اخذ و به اداره   ثبت تسلیم نماید.  320-1708 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه مورخ 01   /11   /1401

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه مورخ 01   /12   /1401

عبدالحسین فروتن
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

پارسیان

آگهی نوبتی هس ماهه سوم  1401  ثبت پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای علی نجفی فرزند بختیار 
به شماره ملی 4699757170 به موجب 
دو فقره استشــهادیه محلی مدعی شده 
است که سند مالکیت پالک 6950 فرعی 
از 8- اصلی تحت عنوان شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 281.28 متر مربع 
واقع در رودان بخش سه بندرعباس که 

در دفتر امالک الکترونیکی شماره 139620323061000046 ثبت 
و سند مالکیت آن به شماره چاپی 704125 سری ب سال 94 بنام 
علی نجفی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است که 
به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
و تبصره های ذیل آن نموده اســت لذا در اجرای ماده مزبور اعالم 
می گردد چنانچه هرکس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او 
می باشــد بایستی از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تســلیم و رسید اخذ نماید در 
صورت عدم اعتراض و عدم ارائه ســند مالکیت اداره ثبت اسناد و 
امالک رودان مطابق ماده 120 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود.53/م/الف
تاریخ انتشار: 1401/11/1

يحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

خبری



  طالع بینی  

شنبه 1 بهمن 1401

28 جمادی الثانی  1444

 سال  بیست و دوم شماره 4084

فروردین :  
ماه کامل امروز در نشانه شما 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 شــما نیاز به وقــت خالی داریــد و واقعًا به 
استراحت و زنگ تفریح احتیاج دارید. مهم نیست که 
چقدر ســرتان شلوغ است، شما باید بدون اینکه اجازه بدهید کسی 
بفهمد چه کار می کنید 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 سرطان 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 شده 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 باشد، الزم است که آنها را هم در نظر بگرید. 
      تیر :

امروز ماه کامل در نشــانه حســاس شما قرار گرفته 
اســت و شما مبهوت قدرت احساسات خود شده اید. 
احساسات شــما مدام در حال تغییرند و افکارتان نیز از این سو به 
آن ســو می روند و تالش شما برای فکر نکردن فایده ای ندارد. شما 
نمی توانید نیازهای 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 سعی می کنید چیزهایی را بخورید که 
بیشترین فایده را برایتان دارند، ترجیح می دهید که به 
فعالیت های منظم روزانه خود بچسبید!! متاسفانه آرزوهای ناآگاهانه 
ممکن است شما را از مسیر اهداف منطقی تان دور گرداند. اگر امروز 
کمی کارهایتان را کنار گذاشتید به خودتان سخت نگیرید. حرکت به 
سوی جلو زمانی امکان پذیر است که تمام نظام هستی برای حمایت 

کردن از رشد و پیشرفت شما آمادگی کامل داشته باشند!
     شهریور : 

امروز ماه کامل در یازدهمین خانه شــما یعنی خانه 
اهداف بلند مدت قــرار دارد و می تواند حمایت های 
احساسی سودمند دوســتان و خانواده تان را شامل 
حالتان کند. اما این اتفاق مثل یک شــام 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.
     مهر : 

 حاال که ماه پرستار و نگهبان برج سرطان در دهمین 
خانه تان یعنی خانه مســئولیت های اجتماعی قرار 
گرفته است انگار که از شما خواسته اند از افراد دیگر 
محافظت کنید! اگر امروز از عهده کارهایی که ازتان خواســته شده 
اســت برنیایید، مطمئنا مسئولیت پذیری تان زیر سئوال می رود. اگر 
شما واقعا اعتقاد دارید 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 
شــما به دیگران بگویید که کار خیلی خاص و عالی 
انجام نداده اید، اما حقیقت موضوع این اســت که جواب های شما 
خیلی هوشمندانه خواهد بود. این کارتان مثل پیدا کردن یک سوزن 
در انبار کاه اســت!! پس فرصت های خود را از دست ندهید، برای 

رسیدن به چیزهایی که می خواهید اکنون بهترین زمان است.
     آذر :  

امرو ماه کامل برای شــما 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 بهتــان کمک می کند که محدودیت های خود را 
بشناسید. 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 
شــما در حالیکه اطالعات بیشتری جمع می کنید احساسات تان نیز 
تغییر می کنند. به جای سرســختی کردن و پافشاری کردن بر روی 
دیدگاه هایتان، درحالیکه روز می گذرد واکنش های شــما نسبت به 

گذشته کمتر قابل پیش بینی هستند. 
  بهمن : 

امروز امکان دارد شــما بیش از انــدازه روی ایده ای 
پافشــاری کنید، که این موضوع آنقدرها هم که فکر 
می کردید برایتان خوب نیست. 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.
اسفند : 

ماه جالب برج سرطان امروز در پنجمن خانه تان یعنی 
خانه خالقیت و احساسات عاشقانه قرار می گیرد و شما 
را قادر می ســازد که سرگرمی داشته باشید و همچنین 
در لحظه حال بتوانید با احساسات خود درست برخورد کنید. باهمه 
این احوال امکان دارد دوســتان 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.

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
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7 اقتصادی

گروه اقتصادی // یک کارشناس بازار 
مسکن گفت: بازار مسکن در دهه های 
گذشته تحت تاثیر فضای داللی، رشد 
دچار  تولید  و کســری  شهرنشینی 
از  افزایش قیمت شده و بسیار بیش 
دالر رشد کرده است. باید ضمن وضع 
مالیات برای سفته بازان و سوداگران، 
یک برنامه ی ۲۰ ســاله برای افزایش 

تولید مسکن تدوین کنیم. 
ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: هدف 
تمامی  برای  مســکن  تامین  دولت ها، 
افراد جامعه اســت. در این فرآیند باید 
مســکن از تولیدکننده به مصرف کننده 
برسد و هرچه دست واسطه ها کوتاه تر 
آپارتمان  تمام شــده ی  قیمت  شــود 
کاهش می یابد. اما مشــکلی که در نیم 
قرن گذشته با آن مواجه بوده ایم، ظهور 
فضای سوداگری در بازار مسکن بوده 

است.
وی افزود: در چند دهه ی گذشته عدم 
تعادل در بازار مسکن ایجاد شده است. 

ســرعت تولید مســکن، کمتر از رشد 
شهرنشینی بوده و در کنار آن مساله ی 
تورم به افزایش لجام گســیخته قیمت 
مسکن دامن زده است. این پدیده، فضا را 
برای ورود سفته بازان و سوداگران فراهم 
کرد. راهکار این است که ساخت و ساز 
را در یک فرآیند ۲۰ ساله افزایش دهیم 
و همزمان پایه های مالیاتی که سوداگران 

را هدف قرار دهد وضع کنیم.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان 
کرد: طی دهه های گذشته بازار مسکن 
تقریبا ۱۰ برابر بیش از سایر دارایی های 
ثابت رشــد کرده و بازارهای موازی را 
پشت سر گذاشته است. امروزه مسکن به 
جای این که کاالی مصرفی باشد، کاالی 
سرمایه ای شده و در این بین واسطه ها و 
دالالن سودهای کالنی به جیب می زنند. 
البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ 
ارزش  دارایی در برابر تورم خریداری 

می کنند.
 بیش از ۷۰ درصد معامالت مسکن 

از نوع سوداگری است
میرعمادی با بیان این که هم اکنون بیش 
از ۷۰ درصــد خریــد و فروش ها در 
بازار مســکن از نوع سوداگری است 
تاکید کرد: مادامی که مالیات بر عایدی 
سرمایه برای خرید و فروش های مکرر 
کاالهایی مثل طال، دالر و مسکن وضع 
نشود نمی توان وضعیت موجود را کنترل 
کرد. البته مهم تــر از موضوع مالیات ها 

کنترل تورم است.
وی یکی از راهکارهای تامین خانه برای 
جوانان را خرید متری مسکن دانست و 
گفت: باید تشــکیالتی ایجاد کنیم که 
افراد با هر ســطح توانایی مالی بتوانند 
در پروژه های مسکونی سهیم شوند. این 
موضوع به آنهــا فرصت می دهد متراژ 
مشخصی مسکن خریداری کنند. از این 
طرق می توانند ارزش دارایی خود را در 
برابر رشد قیمت ها در بازار مسکن حفظ 
و نهایتا بعد از چند سال یک واحد را به 

طور کامل خریداری کنند.

این کارشــناس بازار مســکن توضیح 
داد: توســعه گران صنعت ساختمان در 
قالب مجموعه های بزرگ با تکنولوژی 
روز اقدام به تولید مسکن کنند. در این 
ساختار به جای آن که مصالح ساختمانی 
را از بازار تهیه کنند، خودشــان آنها را 
بسازند یا این که مستقیما از کارخانجات 
خریــداری کنند. اگر صنعتی ســازی 
محقق شود قیمت تمام شده ی ساخت 
تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. توسعه گر 
می تواند شهرسازی کند و تامین امکانات 
پیرامونی مثل فروشــگاه، درمانگاه و 

پارک را نیز بر عهده بگیرد.
به گفته میرعمادی، دولت باید زمین و 
تسهیالت را در اختیار توسعه گران بخش 
خصوصی که دارای تخصص و توانایی 
هستند قرار دهد. پروژه ها می تواند در 
قالب تعاونی های مسکن با هدف فروش 
متری اجرا شــود. تعاونی مســئولیت 
ســاماندهی و هماهنگــی بین اعضا و 
پــروژه را بر عهده می گیــرد. وام هایی 

که دولت از طریــق بانک ها به اجرای 
پروژه ها اختصاص می دهد باید با نرخ 
سود معقولی باشد؛ چرا که هدف، کسب 
ســود برای بانک ها نیست بلکه تامین 

مسکن اقشار جامعه است.
بر  مالیات  بنابراین گــزارش، طــرح 
ســوداگری و ســفته بازی )مالیات بر 
مطرح  که  سال هاست  سرمایه(  عایدی 
می شــود تا این که پنجم خردادماه سال 
۱۴۰۰ کلیــات آن به تصویب مجلس 
شورای اســالمی رسید و برای بررسی 
ارجاع  اقتصادی  کمیســیون  به  مجدد 
شد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی 
مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب 
رســید. برخی از مواد نیز برای بررسی 
بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده 
 )CGT( است. مالیات بر عایدی سرمایه
مالیاتی اســت که بر عایــدی به میزان 
مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک 
دارایی در هنگام فروش آن به دســت 

می آید.

مسکن؛ جذاب ترین بازار برای دالالن!

 گروه اقتصادی // یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد 
کرد: به جای آنکه رویکــرد اجرای مزد منطقه ای 
در پیش گرفته شــود، در مناطق محروم و بد آب 
و هوا یا شرایط ســخت کار با اولویت به کارگیری 
نیروهای بومی، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار 
درنظر گرفته شود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد 

خدشه ای وارد شود. 
حمید نجف در ارزیابی تعیین مزد منطقه ای در کشور 
اظهار کرد: مزد منطقه ای بر اســاس استانداردهای 
جهانی بیشتر از مزد حداقلی است و در یک منطقه 
دورافتاده یا محروم به طور معمول حقوق و دستمزد 
باالتر است؛ بنابراین اگر قرار باشد مزد منطقه ای در 
کشور به اجرا درآید، باید توجه داشت که به دلیل 
شرایط خاص کار در برخی مناطق یا صنایع بیشتر 

از حداقل مزد درنظر گرفته می شود.
وی ادامه داد: کســانی که مــزد منطقه ای را دنبال 
می کنند تصــور می کنند که چون در برخی مناطق 
هزینه ها کمتر اســت باید مزد کمتــری بدهند در 
حالی که این کار اسمش مزد منطقه ای نیست و مزد 

منطقه ای فراتر از مزد حداقلی است.
این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد کرد: 
به جای تالش برای منطقه ای کردن دستمزدها، در 
مناطق محروم و بد آب و هوا یا صنایعی که سختی 
کار دارند، فــوق العاده ویژه برای نیروهای کار در 
نظر گرفته شــود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد 

خدشه ای وارد شود.
نجف با تاکید بر اولویت بکارگیری نیروهای بومی 
در صنایع و کارخانه ها به جای اســتخدام نیرو از 
شهرهای دیگر، اظهار کرد: باید اولویت در جذب 
نیروی کار با کسانی باشــد که در مناطق محروم 
مانده انــد و مهاجرت نکرده اند نه اینکه از تهران یا 
شهرهای دیگر نیرو بگیریم. متاسفانه می بینیم که 
بومیان مناطق نادیده گرفته می شوند و از شهرهای 
دیگر نیروی کار جذب می شــود در حالی که این 
کار باعث گسترش بیکاری در این مناطق می شود 
و افراد به ناچار برای امرار معاش و کسب درآمد و 
به امید استخدام به شهرهای دیگر می روند و بازار 

کار به هم می ریزد.
به گزارش ایســنا ؛ وی در پایان گفت: منطقه ای 
شــدن مزد زمانی قابل اجرا اســت که شرایط و 
زیرساخت های اجرای آن را در کشور داشته باشیم.

پیشنهاد پرداخت 
فوق العاده حقوق 

به جای مزدمنطقه ای

***

گروه اقتصــادی // وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفــت: در طرح کاالبرگ الکترونیک 
خرید موادغذایی که حدود ۱۰ قلم کاال و مشمول 
ارز ۴۲۰۰ بودند را در ســبد کاال قیمت گذاری 
کردیم که پایه قیمت گذاری آن شهریور ۱۴۰۰ 

بود.
سید صولت مرتضوی اظهار داشت: طرح کاالبرگ 
در استان هرمزگان به صورت آزمایشی در حال 
اجراست و حدود هزار فروشگاه در این استان به 

سیستم کاالبرگ الکترونیکی مجهز شده اند.
وی در ادامه با یــادآوری اینکه پس از موفقیت 
در اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک در اســتان 
هرمزگان، اجرای آن به پنج اســتان دیگر تسری 
می یابد، ابزار امیدواری کرد که بتوان تا پایان امسال 

این طرح را در کل کشور اجرایی کرد.
وزیر تعاون، کار  و رفــاه اجتماعی درباره اینکه 
سرپرستان خانوار چگونه می توانند اعتبار خود 
را بررســی کنند، اعالم کرد: سرپرستان خانوار با 
کد دستوری# ۲8*۷88* می توانند میزان اعتبار 
خود را مشاهد کنند و به هر مقداری که ضرورت 

دانستند خرید کنند.
مرتضوی خاطر نشــان کرد: در طرح کاالبرگ 
الکترونیک خریــد موادغذایی که حدود ۱۰ قلم 
کاال و مشــمول ارز ۴۲۰۰ بودند را در سبد کاال 
قیمت گــذاری کردیم که پایه قیمــت گذاری آن 

شهریور ۱۴۰۰ بود.
وی این توضیــح را هم داد کــه کاالبرگ اقالم 
مهمی چون برنــج و مرغ، لبنیــات، ماکارانی و 
روغن را شامل می شود؛ انتخاب یک کاال در این 
مرحله کامال اختیاری اســت و یک نفر می تواند 
اگر ضرورت داشــت برنج خرید کند و کل مبلغ 
اعتباریش را در این مرحله مقدماتی یک قلم کاال 

بخرد.

جزییات توزیع 
کاالبرگ الکترونیکی 

گروه اقتصادی // بر اســاس الزامات کنوانسیون 
مدیریــت آب توازن، از نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ تا 
۲۰۲۴ می بایســت دســتگاه پردازش آب توازن 
بر روی کشــتیهای فعــال در آبراه های داخلی و 
بین المللی نصب شــود که این اقدام هم اکنون در 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران آغاز شده است.
 مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی شرکت کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایــران گفت: طبــق الزامات 
کنوانســیون مدیریت آب توازن، از نیمه دوم سال 
۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ می بایست دستگاه پردازش آب 
توازن بر روی کشتیهای فعال در آبراه های داخلی 
و بین المللی نصب شــود که بر همین اساس این 
اقدام هم اکنون همگام با دنیا در کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران آغاز شده است.
 حاجــی زاده در جمع خبرنگاران گفت: شــرکت 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، رعایت دقیق 
کنوانسیون های بین المللی و ملی دریایی را همواره 
مدنظر قرار داده و به نحو شایســته ای به مفاد آن 

عمل نموده است.
 وی افزود: سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( به 
منظور کاهش اثرات مضر بر محیط زیست دریایی 
که از طریق جابجایی میکروارگانیسم های آبی که 
از منطقه ای به منطقه دیگر و از طریق عملیات تغییر 
آب توازن کشتی ها صورت می پذیرد، کنوانسیونی 
را به منظور کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها 

تصویب نموده است.

وی تصریح کرد: بر این اســاس، سیســتم تصفیه 
و مدیریــت آب تــوازن )BWTS( برای حذف 
میکروارگانیســم های مضری اســت که هنگام 
آبگیری مخازن تعادل وارد کشــتی ها می شوند، 
طراحی شده است تا هنگام تنظیم تعادل کشتی در 
حالت بارگیری که به اجبار توسط تخلیه این آب 
صورت می پذیرد، ورود این آب به محیط جدید، 

اثرات مخربی ایجاد نکند.
به گفته حاجــی زاده، طبق الزامات کنوانســیون 
مدیریــت آب توازن، از نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ تا 
۲۰۲۴ می بایست دستگاه پردازش آب توازن بر 
روی کشــتی های فعال ناوگان نصب گردد که بر 
اساس بررسی های صورت گرفته و با توجه به در 
نظر گرفتن فاکتور هایی از قبیل نوع کشتی، میزان 
مصرف برق، میزان تغییرات و اصالحات در شناور 
و هزینه نگهداری دســتگاه، خرید و نصب سامانه 
پاالیش آب توازن از نوع UV برای شــناورهای 

ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا مورد تایید قرار گرفت.
 وی تصریح کرد: به منظور حمایت از توان داخلی 
برنامه ریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۱ نصب دستگاه 
مذکور بر روی ۷ فروند از شــناورهای ناوگان در 
شرکت پرشیاهرمز صورت پذیرد که عملیات نصب 
آن برای شناور شیبا از شناورهای گروه کشتیرانی 
متعلق به شرکت حمل کانتینری حافظ دریا، برای 

اولین بار در کشــور انجام شده و اکنون در مرحله 
راه اندازی است.

به گفته حاجی زاده، همچنین در نظر اســت نصب 
دســتگاه بر روی حداقل ۱۲ فروند از شناورهای 
ناوگان کشتیرانی ج.ا.ایران نیز در سال ۱۴۰۲  انجام 
شود.  وی به ارائه گزارشی در حوزه عملیات تعمیر 
کشتی در سایت پرشیاهرمز اشاره و اظهار داشت: 
تعداد کل تعمیرات ادواری انجام شــده در ســال 

گذشته ۴۰ مورد بوده است.
وی تصریح کرد: در ۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۱نیز 
تعداد کل تعمیرات ادواری انجام شــده ۱۳ مورد 
بوده است.  به گفته مدیرعامل پرشیاهرمز، در ۱۰ 
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  
۳۱ فروند شناور تعمیر شده که ۳ فروند نسبت به 
سال قبل بیشتر بوده است؛ ضمن اینکه این میزان 
تعمیرات انجام شــده معادل ۶ میلیون دالر صرفه 
جویی ارزی بوده که تا پایان ســال این رقم به ۹ 

میلیون دالر خواهد رسید.
 جایگاه ویژه صنعت حمل و نقل دریایی

حاجی زاده اظهار داشت: در برنامه توسعه ۵ ساله 
که از سال ۱۴۰۲ شروع  و تا سال ۱۴۰۶ تکمیل 
خواهد شد، این شرکت در سه بخش نیروی انسانی، 
توسعه زیرساخت و خرید تجهیزات و ماشین آالت 
برای افزایش ظرفیت و ارتقای سطح کیفیت در افق 

زمانی ۵ ساله برنامه ریزی کرده است.
 به گفته وی، به دلیل جایــگاه ویژه صنعت حمل 
و نقل دریایی در اقتصاد جهانــی از جمله ارزان 
بودن، امکان حمل با حجم و وزن زیاد، امنیت باال، 
دوستدار محیط زیست و منطبق بر اهداف سازمان 
جهانی توســعه، ســهم حمل و نقل دریایی از کل 

صنعت حمل و نقل جهانی 8۵٪ است.
 وی افزود: ســهم کل نــاوگان دریایی جمهوری 
اســالمی ایران بر اســاس گزارش ســال ۲۰۲۱ 
کنفرانــس تجارت جهانی ســازمان ملل متحد ) 
UNCTAD ( با مجموع ۳/۱۹ میلیون تن در رتبه 
۲۲ جهانی و دارای ۲۵۴ شناور است. نیاز تعمیر و 
نگهداری این تعداد شناور گویای جایگاه صنعت 
عظیم تعمیر و نگهداری کشتی و به تبع آن جایگاه 
استراتژیک شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز در 
دو موقعیت قرارگیــری در برنامه ریزی راهبردی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و کشور می باشد.
  به گزارش همشــهری آنالین، حاجی زاده گفت: 
از دیدگاه کشتیرانی حفظ ظرفیت عملیاتی کشتی ها 
از طریق تعمیر و نگهداری، کاهش وابســتگی به 
خدمات خارج از کشور، کمک به چابکی ناوگان با 
تعمیر به موقع و از دیدگاه کشوری، افزایش سرانه 
تولیــد ناخالص ملی  جلوگیــری از خروج ارز، 

کاهش اثرات تحریم در دستور کار قرار دارد.

 openai گروه اقتصادی // پس از اینکه
ابزار هــوش مصنوعی مبتنی بر متن 
)ai( ChaTgpT خود را ارائه کرد، اخیراً 
به دلیل توانایی آن در ایجاد پاسخ هایی 
به پرسش های کاربران بسیار نزدیک 

یک  پرسش های  به 
واقعی،  انسان 

از موضوعات  که طیف گســترده ای 
را پوشــش می دهد، مورد توجه قرار 

گرفته است.
در واقع، جســتجوهای جهانی گوگل 
شامل کلمه کلیدی »ChatGPT« در 
ژانویه افزایش یافته اســت و چین به 
عنوان منطقه ای با بیشــترین عالقه 
جستجو در این پلت فرم رتبه بندی 
شده است، در حالی که ایاالت 
متحده در میان کشورهایی 
نیست که تقاضای افزایش 
یافته را ثبت 
کرده است.

یکی از کارهایی که ChatGPT ممکن 
است در آن بسیار مفید باشد، جمع آوری 
و ارائه پیش بینی های احتمالی محدوده 
حرکت قیمت دارایی های دیجیتال در 
بازار ارزهای دیجیتال، مانند بیت کوین 

)BTC( است.
با در نظر گرفتن این موضوع، فینبولد از 
چت ربات ChatGPT خواسته است تا با 
استفاده از شاخص هایی مانند داده های 
تاریخــی، الگوهای نمــودار قیمت و 
سنج های تحلیل تکنیکال )TA( انتظارات 
مربوط بــه حرکت قیمت بیت کوین در 
سال ۲۰۲۳ و در پایان آن را به اشتراک 

بگذارد.
 ChaTgpT چه گفت؟

جالب اینجاست که ChatGPT اعتراف 
کرد که »پیش بینی قیمت دقیق بیت کوین 
تا پایان سال ۲۰۲۳ غیرممکن است، زیرا 
بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان و 
غیرقابل پیش بینی است«. گفته می شود، 
با استناد به داده های تاریخی، نمودارها و 
سنج ها، انتظارات صعودی از بیت کوین را 
ارائه کرد: با این حال، بر اساس الگوهای 
نمودار، سنج ها و داده های قبلی موجود، 
این احتمال وجود دارد که بیت کوین تا 
پایان سال ۲۰۲۳ در محدوده ۵۰۰۰۰ تا 

۱۰۰۰۰۰ دالر معامله شود.
پیش بینی های  که  اســت  توجه  جالب 
پلتفــرم مبتنی بر هــوش مصنوعی با 
بیت کوین  به  پیش بینی های عالقه مندان 
مطابقت دارد که معتقدند دارایی شاخص 
مالــی غیرمتمرکز )DeFi( به خوبی در 
مسیر پذیرش گسترده تر و افزایش قیمت 

در سال ۲۰۲۳ است.
وقتی صحبت از پیش بینی های بلندمدت 
 ChatGPT ،۲۰۳۰ می شود، یعنی تا سال
با اســتناد به نوســانات باالی بازار و 
مقررات دولتی، اعــداد خاصی را ارائه 
نکرد، امــا اذعان کرد کــه »بیت کوین 
احتماالً پذیرفته تر خواهد شد و ارزش 

آن همچنان افزایش خواهد یافت. ”

انجام ۱۰۰ درصد تعمیرات شناورها در داخل

هوش مصنوعی آینده بیت کوین را چطور پیش بینی کرده  است؟



گروه خبر // رییس ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت هرمــزگان با بیان 
اینکه حمایت تولیدکنندگان هرمزگان 
گفت:  است،  ضروری  دانشــگاه ها  از 
حامی  و  کار  پــای  تولیدکننــدگان 
دانشگاه ها هســتند و این اطمینان را 
برای  الزم  هماهنگی های  که  می دهیم 
تعامل و همکارِی بیشتر طرفین انجام 

شود. 
خلیل قاســمی در آیین اختتامیه سومین 
نمایشــگاه محصوالت دانش بنیان، فناور 
و اکوسیســتم نوآوری هرمزگان یکی از 
دغدغه های دانشگاهیان را بودجه پژوهش 

شرکت ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: آن ها تقاضا دارند این بودجه 
ابتدا به دانشــگاه های درون استان جهت 
انجام پژوهش های مورد نیاز شــرکت ها و 
صنایع اختصاص یابد و چنانچه قادر به رفع 
این نیاز پژوهشی نبودند سپس از ظرفیت 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی خارج استان 
استفاده شود. قاسمی گفت:  از سوی دیگر 
هم تولیدکنندگان فرصــت آزمون و خطا 
ندارند و اگر ســرعت عمل را در تهیه نیاز 
نداشته باشــند کار و تولید برای چند روز 
متوقف می شــود و این درحالی است که 

کشور هم به آن تولید نیاز دارد.
وی گفــت: بنابرایــن زمان بــرای تولید 
کنندگان و صنایع اهمیت بســیاری دارد تا 
تولید و فعالیت اقتصــادی و رفع نیازهای 
اساسی کشور متوقف نشود. رییس سازمان 

صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: از 
طرفی هم شرکت های بزرگ مانند فوالد، 
 آلومینیــوم و نفــت و گاز در هرمــزگان 
مستقر هســتند که ۴0 تا ۶0 درصد نیاز 
اولیه واحدهای تولیدکننده کشور را تأمین 
می کنند و مسوولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی تصریح کــرد: چنانچه در زمینه زمان، 
استمرار پنل های این نمایشگاه و توجه به 
هزینه پژوهش نظری واحدی داشته باشیم 
می توانیم برای سال آینده برنامه ریزی کنیم، 
آنگاه فناوران، دانشگاهیان و تولیدکنندگان 
در نمایشگاه بعدی همراه با محصول در این 

محل حضور می یابند.
 تولید با وجود فشــار دشمن درحال 

انجام است
قاســمی بیان کرد: تولید و حتی صاردات 
کشور با همه فشــارهایی که دشمن وارد 
کــرده به خوبی فعال بوده و این فشــارها 
هزینه را افزایش داده است که برای جبران 

این هزینه ها باید فکر و مدیریت کرد.
وی ادامه داد: انســان دانا و خالق زمانیکه 
این فشارها به هر دلیل که وارد شده و قصد 
دارند هر روز زندگی را بر مردم ســخت و 

سخت تر کنند راه جدیدی را باز می کند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان بیان کرد: اندیشه، توان و خالقیت 
الزم در بیــن جوانــان و دانش بنیان های 
هرمزگان برای ایــن کار وجود دارد و اگر 
بتوانیم برای آنان انگیزه و اشتیاق ایجاد کنیم 

سرخورده نمی شوند.
 ۵۰ تفاهــم میــان صاحبــان ایده و 

تولیدکنندگان حاصل شد
رییس پارک علم و فناوری هرمزگان هم 
در این آیین گفت: این نمایشگاه صرفًا جنبه 
نمایشی نداشــت و تفاهم های خوبی پس 
از برگــزاری رویداد تانا و معرفی نیازهای 

حوزه تولید حاصل شد.
علیرضا نصیری ادامه داد: 18۶ ایده برای 
1۷0 نیاز فناورانه رسید که این نیازها توسط 
2۳ صنعت و دســتگاه اجرایی هرمزگان 
اعالم شــده بود و در پایگاه اطالع رسانی 
پارک علم و فناوری در دسترس عموم قرار 
دارد. وی ادامه داد: 12۴ نشست برای این 
نیازها برگزار شد که منجر به 50 تفاهم بین 
صاحب ایده و صنایع اعالم نیاز کننده شد و 
امیدواریم این تفاهم ها منجر به عقد قرارداد 
شود. رییس پارک علم و فناوری هرمزگان 
تأکید کرد: صنایع به هســته های فناور و 
شرکت های دانش بنیان برای تولید محصول 
اولیه فرصــت بدهند، همانطور که می دانیم 
تولید محصول اولیه با محصولی که درتیراژ 
باال تولید می شود هزینه های متفاوتی دارد. 
به گزارش ایرنا ؛ نصیری در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت:  گاهی واحدهای 
فناور و شــرکت های دانش بنیان و افراد 
نوآور عنوان می کنند دسترســی به صنعت 
سخت است، بنابراین چنین نمایشگاه هایی 

ارتباطات را تسریع می کند.

امام محمدالتقی)ع(:ناشکری نعمت چون گناهی نابخشودنی است.
)روضه بحار ج 2 ص 364  (
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گروه خبر // وزیر کشور خبر داد که 

ستاد انتخابات کشور فعالیت خود را 
شروع   ۱۴۰۲ انتخابات  برگزاری  برای 

کرده است. 
احمدی وحیدی  در پاسخ به این پرسش 
که آیا ستاد انتخابات کشور برای برگزاری 
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی فعال شــده است؟ اظهار کرد: در 
حال حاضر ستاد انتخابات کشور فعالیت 
خود را شــروع کرده اســت و کارهای 
خود را با اســتان ها برای تمهید مقدمات 
و برنامه ریزی بــرای برگزاری انتخابات 

انجام می دهد.وی ادامه داد: باید دستگاه ها 
برای برگزاری انتخابات آماده شــوند به 
همین منظور ستاد انتخابات هم کارهای 
مقدماتی خود را آغاز کرده، جلسات در 
حال برگزاری اســت و تعامل با استان ها 

دنبال می شود.
 به گزارش ایسنا ؛ انتخابات دوازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
به صورت همزمان در 11 اسفندماه سال 

آینده برگزار می شود.

وزیر کشور:

 ستاد انتخابات کشور فعالیت خود را شروع کرده است

با پایان رقابت های فوتسال قهرمانی کارگری هرمزگان صورت گرفت

تکرار قهرمانی فوالد کاوه در مسابقات فوتسال کارگری استان

یادداشت

تا جایی کــه ذهنمان یاری مــی کند و از 
زمان های دور در فضای ســبز شــهرهای 
جنوبی،بــه خصوص هرمــزگان  درختان 
کاشته شده در پیاده روها،خیابان ها وپارک ها 
درختانی مثل کــرت، کهور،اکالیپتوس، گل 
ابریشم، گارومزنگی  ونخل خودنمایی می کرد. 
تنه های قطور و بلند اکالیپتوس،شاخه های در 
هم تنیده و مارپیچی کهور. شــاید خاطرات 
کودکیمان بــا درختان آن زمــان پیوندی 
ناگسســتنی دارد و هرگز از خاطرمان پاک 
نمی شود. برگ های اکالیپتوس که زمستان ها 
مهمان خانه هایمان بود و بوی تند آن فضای 
خانــه را عوض می کرد و  از آن برای بخور 

هم استفاده می شد.
امــا دیگر خبری از این درختان نیســت و 
دیگر چهره شهرها تغییر کرده است.در کنار 
همه خیابان ها و پارک ها درختانی پربرگ، 
سایه انداز و گاهی کوتاه و یکدست و با شکل 
های فانتزی و هندسی دیده می شود که چشم 
رهگذران و شهروندان را می نوازد و احساس 
زندگی در یک شــهر گرم جنوبی و بی آب 
و علف را از ذهن می زداید. به راســتی این 
چه گیاهی ست که این چنین به سرعت جای 
درختان جنوبی و گرمسیری را گرفته است  و 
توانسته  بر محبوبیت خود را در دل مردم این 

دیار روز به روز بیفزاید.
 چند سالی است که فضای سبز هرمزگان را 
مهمان ناخوانــده ای به  نام  »کنوکارپوس« 
فرا گرفته اســت. درختی  که نام علمی آن 
کنوکارپوس ارکتوس از خانواده بادام هندی 
می باشــد و بومی فلوریدای آمریکاســت. 
این درخت اول وارد کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس شــد و حدود ســال 1۳82 
نهال»کنوکارپوس« توســط شــهرداری به 
صورت گســترده در شهر بندرعباس پخش 
شــد و در روز درخت کاری دانش آموزان 
در مدارس و شهروندان در معابر این درخت 
را کاشــتند. در مکان های عمومی شــهر 
بندرعباس خیابان ها و پیاده روها این درخت 

به چشم می خورد.
درختی که شاید سایه خوبی داشته باشد اما 

دارای مضرات بسیاری است . این درخت در 
کنار سبز بودن در تمامی فصول سال به نوعی 
معضل اول مدیریت شهری شده است و علت 
آن ایجاد آسیب و مشکالت فراوان در شبکه 
برق و خطوط انتقال نیرو، حتی ریشــه آن 
آسیب جدی به بسیاری از خانه ها وارد کرده 
است. ریشه های این درخت به قدری قوی 
اســت که کنار هر ساختمان که باشد آسیب 
جدی وارد می کند؛ حتی بســیاری از پیاده 

روها و آسفالت ها را هم از بین برده است. 
 هرس آن  بســیار ســخت و پرهزینه و با 
ریسک خطر باال و حتی ایجاد آسم و آلرژی 

شدید هم از این درخت دیده شده است.
اما نکته ای که باید به آن اشــاره کرد اینکه 
نباید تفکرات و دیدگاه مســئوالن استانی، 
بسته و محدود باشــد بلکه باید خالقیت و 
بومی گزینی در نظر گرفته شــده و به جای 
استفاده از درختان آفریقایی و آمریکایی در 
حالیکه مضرات بیشتری نسبت به مزایا دارند 
و بومی هم نیستند، از درختان بومی و ثمرده 

استفاده کرد.
درختانی از جمله کهــور، کرت، لور) انجیر 
معابد(، گل ابریشم، گارم زنگی، شیریشک، 
نخل، کنار، کنار ســیبی، جم، و … درختان 
همیشه ســبز و ســایه دار بومی هرمزگان 
محسوب می شــود که کاشت آن در فضای 
سبز شهری نقش به سزایی در بهبود وضعیت 

فضای سبز شهر خواهد داشت.
بســیاری از این درختان که نام بردیم به آب 
و نگهداری خاصی احتیاج ندارند و سایه و 
سرسبزی بســیاری دارند. سایه درختان در 
معابر و خیابان های بندرعباس ،  راهی برای 
فرار از گرمای طاقت فرسای جنوب به شمار 
می رود و فضای سبز شهری می تواند نقش 
بســزایی در آرامش روح و روان انسان ها 
داشته تا خستگی ها و روزمرگی های زندگی 
با قدم زدن و نشســتن در زیر سایه درختان 

فراموش شود.
از همه مهم تر گردشگرانی که به بندرعباس 
می آیند در کنار دریا و ســاحل و خرید با 
درختان خــاص منطقه جنوب هم آشــنا 

می شوند.
درختــی چون نخل نماد جنوب و هرمزگان 

اســت که  در سطح شهر بســیار کم دیده 
می شود. ما با کاشت درختان بومی می توانیم 
جــز حفظ این درختــان،  بندرعباس را به 
عنــوان نماد درختان بومی و یا به طور مثال 
با کاشــت درخت گل ابریشــم می توانیم 
بندرعباس را به عنوان »شهر گل ابریشم« در 

ایران معرفی کنیم.
یکی دیگر از درختان زیبا با گل های خوشبو 
که در شــهر بندرعباس از زمان های قدیم 
بسیار دیده می شد؛ یاس درختی است . یاس 
درختی، یکی از درختانی است  که گل های 
زیبا و خوشبویی دارد که  در هر کجا کاشته 
شود بوی خوب این گل تا کیلومترها به مشام 
می رسد . چند سال گذشته مدیریت فضای 
سبز شــهرداری بندرعباس با طرحی برای 
کاهش آلودگی در مرکز شهر و از آنجائیکه 
رشد این درخت بسیار سریع است . فضای 
بندرعباس کاشت درخت  سبز شــهرداری 
یاس درختی در پیاده روهای بلوارهای امام 
خمینی، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، 
خیابان بهادر شــمالی و خیابان شریعتی در 
جلوی درب مغازه ها آغاز کرده . هم اکنون 
پس از گذشــت چند ســال و بزرگ شدن 
ایــن درختان و همکاری کســبه  زیبایی و 
طراوت به این خیابان ها آورده شده است. به 
خصوص اگر از سمت میدان یادبود به سمت 
سه راه دلگشا برویم دو طرف خیابان و جلو 

مغازه ها  این درخت را مشاهده می کنیم .
اگر مسئولین فضای سبز طرح های این چنین 
را در تمام خیابان و مکان های عمومی شهر 
اجرا کنند، درختان بومی می توانند به جای 
گونه های غیــر بومی جایگاه خود را حفظ 

کنند.
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گروه خبر // تیم فوتســال فوالد کاوه جنوب 
کیش برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات 

کارگری هرمزگان شد.
به گــزارش خبرنگار دریا ، رقابت های فوتســال 
قهرمانی کارگری استان هرمزگان با حضور 1۴ تیم 
تحت عنوان مسابقات فوتسال کارگران و کارخانه ها 
اســتان هرمزگان یادواره سردار شهید سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی، به میزبانی ســالن شهدای کارگر 
پاالیــش نفت بندرعبــاس از ۴ دی ماه آغاز و 2۷ 
دی ماه با قهرمانی فوالد کاوه جنوب کیش به پایان 

رسید.
 تیم فوتســال فوالد کاوه جنوب کیش نایب قهرمان 
مسابقات فوتسال کارگری کشور و قهرمان دور قبل 
این رقابت ها در مرحلة گروهــی با پیروزی برابر 

تیم های شــهرداری بندرعباس، خدمات کشتی رانی 
قشم، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، نفت ستاره 
بندرعباس، مبین سازه گستر خلیج فارس و تساوی 
مقابل پاالیش نفت بندرعباس جواز صعود به مرحله 
نیمه نهایــی رقابت ها را به دســت آورد. این تیم در 
مرحله نیمه نهایی موفق شــد تیم افق چکاد دریا را 
با نتیجه ســه بر صفر شکست دهد تا حریف فوالد 

هرمزگان در دیدار پایانی این رقابت ها شود. 
در دیــدار پایانی تیم فوالد کاوه جنوب کیش موفق 
شد با نتیجه پر گل چهار بر صفر تیم قدرتمند فوالد 
هرمزگان را شکست دهد و برای دومین سال پیاپی 

عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند. 
در پایان این دوره از رقابت ها عارف محمدی بازیکن 
تیم فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان فنی ترین بازیکن 

این دوره انتخاب شد. تیم فوتسال کاوه جنوب کیش 
به سرمربیگری محمد حمزه پور ماشاری، سرپرستی 
عدنان نیک پور، سرپرستی پشتیبانی سعید باستانی و 
ترکیب بازیکنان: محسن مؤمنی نسب، معین زحمت 
پیشه، عارف محمدی، محمد ساالری، علی نعمتی، 
دانیال کاظمی، مجتبی جعفری، ســجاد کهالی پور، 
پوریا کرتی، مرتضــی برهون، مهدی ثامری و بهنام 

احمدی در این مسابقات حضور داشت.
در این مســابقات تیم هــای فــوالد کاوه جنوب 
کیش، فوالد هرمزگان، آلومینیوم المهدی، خدمات 
کشتیرانی قشم، نفت ستاره خلیج فارس، پاالیش نفت 
بندرعباس، مبین سازه گستر خلیج فارس، شهرداری 
بندرعباس، بنا گستر کرانه، تأمین اجتماعی، سیمان 
هرمزگان، افق چکاد دریا، منطقــه ویژه اقتصادی 


