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وزیـر کشـور با صـدور حکمی 
سـمت  بـه  را  ناجـی  سـعید 
امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
اسـتانداری  اجتماعـی  و 

کـرد. منصـوب  هرمـزگان 
عبدالرضـا  دکتـر 
رحمانی فضلـی وزیر کشـور در 
ایـن حکـم خطـاب به سـعید 

اسـت: آورده  ناجـی 
بـه موجـب ایـن حکـم و بنـا بـه پیشـنهاد اسـتاندار 
محتـرم هرمزگان، به سـمت معاون سیاسـی، امنیتی 
و اجتماعی اسـتانداری هرمزگان منصوب می شـوید.

امیـد اسـت ضمن تـاش در جهت ایجـاد هماهنگی 
و تعامـل بـا کلیه نهادها، سـازمان ها و دسـتگاه های 
کشـوری و لشکری اسـتان و بهره گیری از استعدادها 
و توانمندی هـای نیروهای الیق، دلسـوز و کارآمد در 

سیاسـت های  و  برنامه هـا  تحقـق 
وزارت  و  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
رسـانی  خدمـت  نیـز  و  متبـوع 
هرچـه بیشـتر بـه مـردم شـریف 

اسـتان موفـق باشـید.
در  را  افزونتـان  روز  توفیـق 
پیـروی از منویـات رهبـر معظـم 
آیـت  حضـرت  اسـامی  انقـاب 
)مدظلـه  خامنـه ای  العظمـی  اهلل 
العالـی( در جهـت پیشـبرد اهـداف متعالـی نظـام 
مقـدس جمهوری اسـامی ایـران از درگاه پـروردگار 

خواسـتارم. متعـال  قـادر 
شـایان ذکر اسـت؛ سـعید ناجـی از نیروهـای وزارت 
کشـور اسـت کـه سـوابق متعـدد مدیریتـی از جمله 
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری های 

سـمنان و البـرز را در کارنامـه دارد.

ناجی ،معاون سیاسی، امنیتی و 
 اجتماعی استانداری هرمزگان شد

دکتر روحانی در سازمان ملل:

پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نه است
رئیس جمهور در سـخنرانی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد گفت: پاسـخ ما بـه مذاکره تحت تحریم، 
نـه می باشـد. دولـت و ملـت ایـران، یک سـال و نیم 
استقامت کرده اسـت  تحریم هـا،  شـدیدترین  زیـر 
و هرگـز بـا دشـمنی کـه می خواهـد بـا سـاح فقر، 
فشـار و تحریـم ایـران بـه تسـلیم وادارد مذاکـره 
نخواهـد کرد،به روشـنی می گویم: اگر بـه حداقل ها 
قانع هسـتید، ما هـم به حداقل ها بسـنده می کنیم. 
برجـام، حداقـل بـود؛ چه برای شـما و چه بـرای ما. 

امـا اگر بیشـتر می خواهیـد، باید بیشـتر بپردازید.
حسـن  حجت االسـام  »انتخـاب«؛  گـزارش  بـه 
روحانـی رئیس جمهـور کـه روز دوشـنبه بـه منظور 
سـخنرانی در هفتـاد و چهارمیـن مجمـع عمومـی 
بـود،  نیویـورک شـده  وارد  متحـد  ملـل  سـازمان 
لحظاتـی قبـل وارد جایـگاه سـخنرانی در سـازمان 

شـد. ملل 
متـن سـخنان حجت االسـام حسـن روحانـی بـه 

شـرح زیـر اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحمل

»الحمـدهلل رب العالمیـن و الصلـوه والسـام علـی 
رسـول اهلل و آلـه و صحبـه«

آقای رئیس،
انتخـاب شایسـته جناب عالـی بـه ریاسـت هفتـاد 
و چهارمیـن نشسـت سـاالنه مجمـع عمومـی ملل 
و  بـرای جناب عالـی  تبریـک می گویـم.  را  متحـد 

دبیـرکل محتـرم، آرزوی توفیـق دارم.
در آغـاز سـخن مایلـم، با گرامی داشـت یـاِد نهضت 
همـه  بـه  )ع(،  علـی  حسـین بن  آزادی خواهانـه 
حق طلبانـی کـه بـا تحّمـِل همـه سـختی ها، بـرای 
احقـاق حقوق خـود مبارزه می کنند و بـه روان همه 
شـهدای مظلوم بمباران ها و اقدامات تروریسـتی در 
یمن، سـوریه، فلسطیِن اشغالی، افغانسـتان، عراق و 

دیگـر کشـورهای جهان درود بفرسـتم.
خانم ها، آقایان

خاورمیانـه در آتـش جنـگ، خونریـزی، تجاوزگری، 
و  فرقـه ای  و  مذهبـی  تعصبـات  اشـغال گری، 
افراط گرایـی می سـوزد و بزرگ تریـن قربانـی چنین 
شـرایطی ملـت مظلـوم فلسـطین اسـت. تبعیـض، 
وکشـتار  هـا  سـازی  شـهرک  زمین هـا،  تصاحـب 

همچنـان ادامـه دارد.
صهیونیسـتی  و  آمریکایـی  تحمیلـی  طرح هـای 
ماننـد معاملـه قرن، تعییـن بیت المقدس بـه عنوان 
پایتخـت رژیـم صهیونیسـتی و الحـاق بلندی هـای 
جـوالن به دیگـر سـرزمین های اشـغالی، محکوم به 

است. شکسـت 
برعکـِس طرح هـای ویران گـر آمریـکا، کمک هـا و 
همکاری هـای منطقـه ای و بین المللـی جمهـوری 
اسـامی ایـران در حـوزه تامیـن امنیـت و مقابلـه 
بـا تروریسـم بسـیار تعییـن کننـده بـوده اسـت. 
نمونه هـای بـارز آن، همـکاری با روسـیه و ترکیه در 
چارچـوب روند آسـتانه در مورد بحران سـوریه، ارائه 
طـرح صلـح بـرای بحـران یمـن و همکاری فعـال با 
نمایندگان دبیرکل سـازمان ملل متحد، گفتگوهای 
سـازنده بـا ۴ کشـور اروپایـی و تـاش فعـال بـرای 
تسـهیل مذاکـرات صلـح میـان طرف هـای یمنـی 
اسـت کـه منجـر بـه موافقت نامـه صلـح اسـتکهلم 

درخصـوص بنـدر حدیده شـد.
دولـت آمریـکا بـه راهزنـی بین المللـی 

دسـت زده اسـت
حضار محترم؛

نیـم  و  یکسـال  از  کـه  می آیـم  کشـوری  از  مـن 
پیـش، در برابـر بی رحمانه ترین تروریسـم اقتصادی 
ایسـتادگی نموده و از حق اسـتقال و توسعه علمی 
و فنـاوری خـود دفاع کـرده اسـت. دولـت آمریکا با 
اعمـال تحریم هـای فرامرزی و تهدیـد دیگر ملت ها، 
تـاش کـرده ایـران را از مزایـای حضـور در اقتصـاد 
جهانـی محـروم کنـد و بـا سـوء اسـتفاده از نظـام 

بانکـی، بـه راهزنـی بین المللی دسـت زده اسـت.
در  منطقـه  ملت هـاِی  پیشـگاِم  ایرانیـان،  مـا 
همـواره  بوده ایـم؛  آزادی خواهـی  نهضت هـای 
پیشـرفت  و  و همسـایگانمان، صلـح  بـرای خـود 
خواسـته ایم و هرگـز در برابـر تهاجـم و تحمیـل 
خارجـی، تسـلیم نشـده ایم. مـا نمی توانیـم دعوت 
اعـام  کـه  کنیـم  بـاور  را  کسـانی  مذاکـره  بـه 
می کننـد سـخت ترین تحریم هـای تاریـخ را علیـه 
اعمال کرده انـد.  ملت مـان  معیشـت  و  کرامـت 
چگونـه می تـوان بـاور کـرد کـه جنایت و فشـار بر 
زندگـی ۸۳ میلیـون ایرانی به ویژه زنـان و کودکان 
و  خوشـایند  امـری  آمریکایـی  دولتمـردان  بـرای 
از تحریـم  اسـتفاده  و  تلقی شـود  افتخـار  موجـب 
علیـه طیفـی از کشـورها همچـون ایـران، ونزوئا، 
کوبـا، چین و روسـیه به یـک اعتیاد مفـرط تبدیل 
ایـن جنایت هـا و  ایـران هرگـز  شده باشـد. ملـت 
ایـن جنایـت کاران را نـه فرامـوش می کنـد و نـه 

. می بخشـد
پاسـخ ما بـه مذاکـره تحـت تحریـم، نه 

ست ا
خانم ها ؛ آقایان؛

رویکـرِد دولـِت کنونـی آمریـکا نسـبت بـه برجـام، 
نـه تنهـا نقـِض قطعنامـه ۲۲۳۱ ، بلکـه تجـاوز بـه 
حاکمیـت و اسـتقاِل سیاسـی و اقتصـادی کلیـه 

کشـورهای جهـان اسـت.
ایـران بـا وجـود خـروج آمریـکا از برجـام تـا یک 
سـال، همچنان نسـبت به اجرای تمامـی تعهدات 
هسـته ای خـود وفـق برجـام، وفاداربوده اسـت. ما 
بـه احتـراِم قطعنامـه شـوراِی امنیـت، بـه اروپـا 
فرصـت دادیم تا بـه تعهدات یازده گانـه خود برای 
جبـران خـروِج آمریـکا عمل کنـد ولـی متاسـفانه 
فقـط حرف هـای زیبایـی شـنیدیم و شـاهد اقدام 
مؤثـری نبودیـم. اینـک بر همگان ثابت شده اسـت 
کـه آمریـکا بـه تعهـدات خـود پشـت می کنـد و 
اروپـا از اجـرای تعهداتـش ناتـوان اسـت. ما حتی 
در اجـرای بندهـای ۲۶ و ۳۶ برجـام، راهبـرِد گام 
بـه گام را در پیـش گرفتیـم، و هنوز بـر عهد خود 
بـه برجـام، برجـا مانده ایـم، امـا صبـر ایـران هـم 
حـدی دارد؛ وقتـی آمریـکا قطعنامه سـازمان ملل 
متحـد را حرمـت نمی گـذارد، وقتـی اروپـا ناتوانی 
خـود را بـه نمایـش می گـذارد، تنهـا راه، تکیـه بر 

عـزت، غـرور و اقتـدار ملی اسـت.
پاسـخ مـا بـه مذاکـره تحـت تحریـم، نه می باشـد. 
دولت و ملت ایران، یک سـال و نیم زیر شـدیدترین 
تحریم هـا، استقامت کرده اسـت و هرگـز با دشـمنی 

کـه می خواهـد با سـاح فقر، فشـار و تحریـم ایران 
بـه تسـلیم وادارد مذاکـره نخواهـد کرد،به روشـنی 
می گویـم: اگـر بـه حداقل هـا قانـع هسـتید، مـا هم 
بـه حداقل هـا بسـنده می کنیـم. برجـام، حداقـل 
بـود؛ چـه برای شـما و چـه برای مـا. اما اگر بیشـتر 

می خواهیـد، بایـد بیشـتر بپردازید.
مـا را بـه مذاکـره می خواننـد؛ در حالـی که خـود از 
معاهـده  گریزاننـد. ما بـا همین دولت فعلـی آمریکا 
بـر سـر میـز ۵+۱، در گفتگـو بودیـم؛ امـا آن هـا بـر 

عهـِد سـلِف خویش، خـط بطان کشـیدند.
مـن بـه نمایندگی از ملـت و کشـورم، اعام می کنم 
کـه: پاسـخ ما به مذاکـره تحت تحریم، نه می باشـد. 
دولت و ملت ایران، یک سـال و نیم زیر شـدیدترین 
تحریم هـا، استقامت کرده اسـت و هرگـز با دشـمنی 
کـه می خواهـد با سـاح فقر، فشـار و تحریـم ایران 

به تسـلیم وادارد مذاکـره نخواهد کرد.
اگـر پاسـخ آری می خواهیـد همـان طـور کـه رهبر 
معظـم انقاب اعـام کرده اند، تنهـا راه برای گفتگو، 
بازگشـت بـه تعهـدات اسـت. اگـر نسـبت بـه اسـم 
برجام حساسـیت داریـد، به رسـِم آن بازگردید و به 
چارچـوب قطعنامـه ۲۲۳۱ شـورای امنیـت، متعهد 
باشـید. تحریم هـا را متوقـف کنیـد تـا راه گفتگو باز 
شـود. مـن بـه روشـنی می گویم: اگـر بـه حداقل ها 
قانع هسـتید، ما هـم به حداقل ها بسـنده می کنیم. 
برجـام، حداقـل بـود؛ چه برای شـما و چه بـرای ما. 
اما اگر بیشـتر می خواهید، باید بیشـتر بپردازید. اگر 
بر سـر حرِف خود هسـتید که فقط یک خواسـته از 
ایران دارید و آن، عدم سـاخت و بهر گیری از سـاح 
هسـته ای اسـت، ایـن بـا نظـارت آژانـس و باالتـر از 
آن، فتـوای رهبـری ایران، حاصل اسـت. فقط کافی 
اسـت به جـای نمایِش مذاکـره، به واقعیـِت مذاکره 
بازگردیـد. عکس یـادگاری آخرین ایسـتگاهِ مذاکره 

اسـت، نه اولین ایسـتگاه.
مـا در ایـران، به رغم همـه سـنگ اندازی های دولت 
امریـکا، بـه حرکـت در مسـیر رشـد و سـازندگی 
اقتصـاد و جامعـه ایران، ادامه داده ایـم. اقتصاد ایران 
در سـال ۲۰۱۷، باالتریـن نـرخ رشـد اقتصـادی در 
جهـان را همراه با کاهش مسـتمر نرخ تـورم، تجربه 
کـرد و امروز هـم، علی رغم التهابات ناشـی از عوامل 
خارجـی در یـک سـال و نیـم گذشـته، بـار دیگر به 
مسـیر رشـد و ثبـات بازگشـته اسـت. رشـد تولیـد 
ناخالـص داخلـی ایـران، بـدون نفـت، در ماه هـای 
اخیـر، مجـددا مثبـت شـده و تـراز تجـاری کشـور، 

همچنـان مثبت اسـت.
حضار محترم؛

دکتریـن امنیتـی جمهـوری اسـامی ایـران حفـظ 
صلـح و ثبـات در خلیـج فـارس و تامیـن آزادی و 
امنیـت کشـتیرانی در تنگـه هرمـز اسـت.حوادث 
اخیـر، ایـن امنیـت را به شـکل جدی در خطـر قرار 
داده اسـت. امنیـت و صلـح در خلیج فـارس، دریای 
عمـان و تنگـه هرمز را با مشـارکت کشـورهای این 
منطقـه می تـوان تأمیـن کـرد و جریـان آزاد نفت و 
سـایر منابـع انـرژی را تضمیـن نمـود، به شـرط آن 
کـه امنیـت را چتری فراگیـر در همـه حوزه ها برای 

تمامـی کشـورها بدانیم.
ادامه در صفحه ۳

آیـت اهلل خامنـه ای، امـروز در دیدار اعضـای مجلس 
خبـرگان رهبـری: یـک نکتـه دربـاره اروپایی هـا و 
مسـائل سیاسـت خارجـی؛ مـا البتـه راه تعامـل و 
مذاکـره و نشسـت و برخاسـت بـا هیچ کشـوری در 
دنیـا جـز رژیـم صهیونیسـتی و آمریـکا را نبسـتیم، 
فعالیـت  و  تـاش  مشـغول  مشـغولیم،  هـم  عمـًا 
هسـتیم لکـن همین طـور کـه بارهـا گفتیـم مطلقاً 
نبایسـتی اعتمـاد مـا بـه غیرنیـروی داخلـی باشـد؛ 
بخصـوص بـه آن کسـانی کـه َعلم دشـمنی در برابر 
جمهـوری اسـامی و نظـام اسـامی بلنـد کردنـد 
کـه در رأس آنهـا بعـد از آمریـکا همین کشـورهای 

اروپایی انـد.

 همین چندتا کشـور اروپایی، اینها صریحاً دشـمنی 
میکننـد بـا جمهـوری اسـامی، انگیزه هـای آنها در 
مـورد دشـمنی بـا نظـام اسـامی، بـا انگیزه هـای 
آمریـکا تفـاوت اصولـی و جوهری نـدارد، البته وضع 

آمریـکا خـب یک وضـع ویژه ای اسـت.
نــه  اســت،  آن قــدر  توان شــان  نــه  اینهــا   
ــدر اســت ولیکــن  تسلط شــان و امکانات شــان آن ق
ــکا  ــر آمری ــان تفک ــا هم ــن اروپایی ه ــر در ای تفک
اســت؛ بــه عنــوان میانجــی وارد مــی شــوند، 
مذاکــره مــی کننــد، تمــاس میگیرنــد، تلفــن 
ــده  ــد، وع ــی زنن ــی م ــای طوالن ــد، حرفه میکنن

میدهنــد پــوچ، همــه اش پــوچ. ۹۸/۷/۴

مقام معظم رهبری:

وعده های اروپا  پوچ است
راه تعامل با اروپا باز است اما مطلقا به کشورهایی که 

دشمنی علنی میکنند اعتماد نکنیم

 بـه گـزارش مکـران هرسـاله در ایـام تابسـتان بـه 
)آب  انـرژی  بـود  کـم   ، محیطـی  شـرایط  دالیـل، 
وبـرق( مسـووالن محلـی  تصمیـم به تغییر سـاعات 
اداری کارمنـدان دولـت وبعضـا تعطیلـی پنج شـنبه 
هـا گرفتـه می شـود ایـن تعطیلـی و تغییر سـاعات 
از یـک طـرف باعـث جبـران انـرژی در فصـل گرمـا 
مـی شـود و از طرفـی باعـث بـه مخاطـره  افتـادن 
خدمـات اداری مطلوبتـر بـه شـهروندان بـا مشـاغل 
غیـر دولتی)کسـبه ،تجار،کارگـر،ووو( مـی شـود....از 
طرفـی هـم از آنجایـی کـه هـر کارمنـد دولتـی باید 
در هفتـه بیـش از چهـل سـاعات کار کنـد باید بابت 
تعطیلـی پنـج شـنبه هـا ،ایـن سـاعات در پنـج روز 
هفتـه تقسـیم شـود بـاز هـم باعث فشـار آمـدن  به 
کارمنـدن و پاییـن آمـدن راندمـان کاری آنهـا مـی 
شـود از یـک طـرف و از طرفـی دیگـر هـم معطـل 
مانـدن خدماتـی که بایـد به شـهروندان داده شـود..     
وآن هایـی کـه شـغل دولتـی ندارند زحمت بسـیاری 
سـاعات  کـردن  گفت:پخـش  شـود  می کشـند..می 
کاری روز پنج شـنبه در سـایر روز های هفته در عمل 
بـه معنـای کاهـش بهـره اقتصـادی و اجتماعـی هر 
سـاعت زمـان صرف شـده از سـوی کارکنـان بخش 
عمومـی بـرای ارائـه خدمـات بـه شـهروندان اسـت..

امـروز ایـن تصمیـم قاطـع معاونـت توسـعه ومنابـع 

انسـانی اسـتانداری هرمزگان ،سـرکار خانم شـیبانی 
از طـرف عامـه مـردم اسـتان سـتودنی اسـت ،باعث 
ایجـاد روحیه نشـاط وامنیت روانی شـغلی در جامعه 
تولیدی وکارگری وخدماتی ووو، شـده اسـت همواره 
بایـد حامـی ایـن مدیـران دلسـوز ووپرتـاش بومـی 
اسـتان بـود در کنـار آنهـا جهـت توسـعه و پیشـبرد 
برنامـه هـای تغییرمحوربـود تـاش نکنیـم از یـک  
دسـتور العمـل  کـه بـرای فعالیـت بیشـترکارمندان 
وبانجابـت   پرتـاش  ایـن شـهروندان  بـرای  دولتـی 
صـادر شـده اسـت شـانتاژ رسـانه ای ایجـاد کنیم و 
بـذر ناامیـدی در جامعه پویا هرمزگان منتشـر کنیم، 
انصـاف راسـرلوحه کار رسـانه ای خـود قـرار دهیم و 
بـدون حـب و بغـض انتقاد کنیـم تا مثمر ثمر باشـد 
همـواره  سـفیر امیـد وشـادی ،حامـی مردم باشـیم 
بیـاد داشـته باشـیم روحیه نشـاط و شـادی خانواده 
هـا وقتـی حاصـل مـی شـود کـه دغدغـه اقتصادی 
نداشـته باشـند و ایـن بـا تعطیلـی پنـج شـنبه هـا 
میسـر نمـی شـود حتـی از درآمـد عامـه مـردم کـه 
کسـبه و کارگـر هستندکاسـته مـی شـودپس تاش 
و  شـهروندان  معیشـت  وضعیـت  بهبـود  بـا  کنیـم 
کارمنـدان زمینـه نشـاط و شـادی و تحکیـم بنیـاد 

خانـواده را در آنهـا  بوجـود آوریـم...  انشـااهلل..
محمد دیمه کار )مکران(         

تغییر ساعات اداری و لغو تعطیلی
پنج شنبه ها فرصتی برای خدمت بیشتر 

به مردم شریف هرمزگان است
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آگهی  فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه فرج اله رزاق پورفرزند تراب  به شماره شناسنامه ۸۴۶ و کد ملی ۳۱۶۰۷۴۴۵۸۲ 
صادره از کهنوج  مالک ششدانگ  یک قطعه  زمین دارای پاک ۳۹۴۳ فرعی از ۲- اصلی واقع  
در شهر کهنوج  بخش ۴۶کرمان  که سند مالکیت آن  ذیل ثبت ۶۰۰۲صفحه۲۶۹دفتر۴۹به 
شــماره چاپی ۵۹۲۲۴۷  سال ۸۰ ســری الف ، صادر و تسلیم گردیده سپس طی خاصه 
معامله شماره ۱۸۱۹۷ مورخه ۹۶/۰۶/۰۶ دفتر خانه شماره ۲۱۳ شهر کهنوج  به خانم زهره 
بامری انتقال قطعی یافته اســت ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضا شده 
اعام نموده که سند مالکیت پاک فوق مفقود شده و درخواست سند المثنی نموده است لذا 
باستناد تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود  
تا چناچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد  ظرف مدت ده روز  از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید.
ساالری از طرف اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
م:الف۲۱۳۰

-----------------------
آگهی  فقدان سند مالکیت

نظــر به اینکه آقــای علی ســلیمانی فرزندصمداهلل  به شــماره شناســنامه ۹۷ وکدملی 
۳۱۷۹۸۱۶۵۷۰ صادره از بردسیرمالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پاک ۱۶۶۸ فرعی از 
۳ -اصلی واقع در شیخ آبادکهنوج بخش ۴۶ کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۲۵۵۹۷ 
صفحه ۵۴۶ دفتر ۱۲۹ به شماره چاپی ۹۸۱۸۹۱ سال ۸۹ سری الف صادر و تسلیم گردیده  
سپس طی خاصه معامله شماره۱۱۰۶۴مورخه ۹۳/۱۱/۱۶ دفتر خانه ۱۰۳ شهر کهنوج به 
خانم زهرا بامری انتقال  قطعی یافته  است ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق 
امضا شــده اعام نموده که ســند مالکیت پاک فوق مفقود شده و درخواست سند المثنی 
نموده است لذا باستناد تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی می شود  تا چناچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد  ظرف مدت ده روز  از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت شهرستان 
کهنوج مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و 

اال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید.
 اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
م:الف۲۱۲۹

-----------------------
آگهی  فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای عباس لطف الهی فرزند علی به شــماره شناســنامه ۳۰۴وشــماره ملی 
۳۱۶۰۷۷۱۴۴۱صــادره از کهنوج  مالک ششــدانگ یک باب خانــه  دارای پاک۱۷ فرعی 
از۷۳- اصلی  واقع در شهر کهنوج نوراباد قطعه یک بخش ۴۶ کرمان که سندمالکیت آن ذیل  
ثبت ۱۴۳۲۷ صفحه ۳۰۱ دفتر ۷۳  به شماره چاپی ۰۰۰۴۹۱ سری الف سال ۸۳ بنام عباس 
لطف الهی صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضا شده 
اعام نموده که سند مالکیت پاک فوق مفقود شده و درخواست سند المثنی نموده است لذا 
باستناد تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود  
تا چناچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد  ظرف مدت ده روز  از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید.
 اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
م:الف۲۱۲۸

-----------------------
آگهی  فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم بی بی میرشکاری دهکهان فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۹ و شماره 
ملی ۶۰۸۹۸۷۶۱۱۹صادره از منوجان مالک ششدانگ یک باب خانه دارای پاک ۵۹۲ فرعی 
از ۸۳- اصلی واقع در شهرستان کهنوج رشکرد-جنب درمانگاه ،قطعه یک بخش ۴۶ کرمان 
که ســند مالکیت آن به شماره چاپی ۰۰۷۰۶۳ ســری ب سال ۹۰ بنام بی بی میرشکاری 
دهکهان صادر و تســلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضا شده 

اعام نموده که سند مالکیت پاک فوق مفقود شده و درخواست سند المثنی نموده است لذا 
باستناد تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود  
تا چناچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد  ظرف مدت ده روز  از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید.
 اصغر ناروئی

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
م:الف۲۱۲۳

-----------------------
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی و ماده ۱۳ آیین نامه قانون ثبت هر یک از پاکهای ذیل واقع درقلعه گنج قطعه ۴ 
بخش ۴۶ کرمان همگی مفروز و مجزی شده از پاک۴۹۶و۴۹۷اصلی منتشر و در موعد مقرر 
مورد واخواهی  قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارند. لذا حسب درخواست کتبی مالکان 
مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و 
عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز  چهارشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در 
محل وقوع ملک حاضر و در صورت  عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کســی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصاحی پس از تنظیم صورتجلســه تحدیدی اعتراض خود 
را کتبا به این اداره اعام و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی تقدیم 
نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد شد
۱-۳۵۸فرعــی از۴۹۶ اصلی آقای علی رئیســی فرزند عباس ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲۵۰متر مربع
۲-۳۵۹فرعی از ۴۹۶ اصلی اقای فیض اله رئیســی فرزند حسین ششدانگ  یک باب مغازه  

مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت ۵۰ متر مربع
۳-۱۳۶۹ فرعی از ۴۹۷اصلی اقای موسی رئیسی فرزند رستم  ششدانگ  یک باب مغازه  به 

مساحت۲۴متر مربع
۴-۱۳۷۰ فرعی از ۴۹۷ اصلی اقای موسی رئیسی فرزند رستم  ششدانگ  یک باب خانه به 

مساحت ۶۵۰ متر مربع
۵- ۱۳۷۱ فرعی از ۴۹۷ اصلی آقای خیر محمد  رئیســی فرزند رســتم ششدانگ یک باب 

مغازه به مساحت ۸/۳۲ متر مربع
تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۶

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
م :الف۲۱۲۲

-----------------------
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۰۳۰۶۳ متر مربع دارای پاک ۷- 
فرعــی از ۴۷۸-اصلی واقع  در پیرحاجی شــهر قلعه گنج قطعــه ۴ بخش ۴۶ کرمان مورد 
تقاضای عظیم میران فرزند دوســت محمد به شناســنامه ۶ نیاز به تحدید حدود دارند لذا 
حسب درخواســت کتبی مالک مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ آگهی تحدید حدوداختصاصی پاک 
فوق منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز  چهارشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در 
موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت  عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کســی از مجاورین بر حــدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصاحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا به این اداره اعام و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواســت به مراجع ذیصاح 
قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواســت مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد شد.
تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۲

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج
م:الف۲۱۲۶

-----------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششــدانگ یک باب خانه دارای پاک ۲۱۹۳ فرعی از ۳- اصلی مفروز و مجزی شــده 
از پاک ۳-اصلی به مســاحت ۳۰۰۶۴ متر مربع واقع در کهنوج شــیخ اباد خیابان قلم چی 
کوچه یاسر قطعه یک بخش ۴۶ کرمان به استناد رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۲۸۰-

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات مســتقر در ثبت کهنوج در مالکیت اقای مسعود سیدی مرغکی  قرار 
گرفته و اگهی موضوع ماده ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
ســند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه قانون ثبت منتشــر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد.لذا حســب درخواست کتبی مالک مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 
اگهی تحدید حدودآن بااســتناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن   
از ساعت ۸ صبح روز۵ شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ در محل شروع وبه عمل خواهد آمد ،لذا 
بــه مالک ومالکین  مجاور رقبه مذبور اخطار می شــود که درموعد  مقرر در این آگهی  در 
محل وقوع ملک حاضر و چناچه کســی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشــته باشد 
طبق ماده ۲۰قانون ثبت و ماده ۸۶ اصاحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی  اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعام و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواســت به مراجع ذیصاح قضایی 
تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این ادره ارائه نماید پس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود
تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۶  

م:الف:۲۱۳۶
اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج

-----------------------
اگهی حصر وراثت

بسمه تعالی
خواهان رونوشت حصر وراثت مولد حیدر زاده فرزندرستم به شرح دادخواست  تقدیمی  ثبت 
شده به کاسه ۹۸۰۹۹۸۳۸۹۱۱۰۰۳۰۹ از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده  
و چنین توضیح  داده که شادروان ابراهیم  احمدی فرزند غامحسین در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 

در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته  و ورثه حین الفوت  آن منحصر است به:
۱-صدیقه احمدی فرزند ابراهیم  ش.م۶۰۸۹۹۴۸۰۹۸ ت ت ۱۳۶۵/۰۲/۰۱
۲-حدیثه احمدی فرزند ابراهیم  ش.م ۶۰۸۰۱۸۶۳۲۲ ت ت ۱۳۸۲/۰۳/۱۵

۳-سلیمه احمدی  فرزند ابراهیم  ش .م ۶۰۸۰۰۹۵۲۲۱ ت ت ۱۳۷۴/۱۱/۰۱
۴-هانیه احمدی فرزند ابراهیم  ش .م ۶۰۸۰۲۶۱۳۹۱ ت ت ۱۳۸۷/۰۷/۲۸

۵-مولد حیدرزاده  فرزند رستم ش.م ۳۱۶۰۴۲۰۰۷۸ ت ت ۱۳۴۷/۰۸/۰۱)همسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی  درخواســت مزبور  یک نوبت اگهی  می گردد تا چناچه  
شــخصی اعتراضی دارد وبا وصیت نامه ای  از متوفی  نزد او می باشــد  از تاریخ نشر اگهی  

ظرف مدت یکماه  به این دادگاه تقدیم  دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف  شعبه ۱  شورای حل اختاف منوجان -عاطفه 
ساالری پور
م:الف۲۷

-----------------------
اگهی حصر وراثت

بسمه تعالی
خواهان رونوشــت حصر وراثت  غامرضا جعفری شیبکوه فرزند شنبه به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شــده به کاســه۹۸۰۹۹۸۳۸۹۱۱۰۰۳۰۸از این دادگاه  درخواست  گواهی 
حصــر وراثت نموده  چنین  توضیح  داده  که شــادروان  علیرضا شــیبکوه فرزند غامرضا 
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ در اقامتگاه دائمی  خود بدرود  حیات گفته  و ورثه  حین الفوت آن  منحصر  

است به:
۱-غامرضا جعفری شــیبکوه  فرزند شنبه  ش م ۶۰۸۹۷۰۶۹۹۱ ت ت ۱۳۵۷/۰۶/۰۶)پدر 

متوفی(
۲-فاطمه بناوند  فرزند علی ش.م۳۱۶۰۶۸۲۱۵۳ ت ت ۱۳۵۹/۰۴/۰۱)مادر  متوفی(

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی  درخواســت مزبور  یک نوبت اگهی  می گردد تا چناچه  
شــخصی اعتراضی دارد وبا وصیت نامه ای  از متوفی  نزد او می باشــد  از تاریخ نشر اگهی  

ظرف مدت یکماه  به این دادگاه تقدیم  دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف  شعبه ۱  شورای حل اختاف منوجان 
عاطفه ساالری پور
م:الف۲۶

همـواره  ایـران  ملـت  گفـت:  هرمـزگان  اسـتاندار 
آمـاده دفـاع از این کشـور و انقاب اسـامی و نظام 
جمهـوری اسـامی ایـران اسـت و نسـل جـوان بـا 
صابـت و اعتقـاد و شـجاعت راه شـهدا را ادامه می 

دهد.
دکتـر فریـدون همتـی در یـادواره شـهدای بخـش 
جغیـن شهرسـتان رودان با گرامیداشـت هفته دفاع 
مقـدس و یـاد و خاطـره شـهدای بزرگـوار، عنـوان 
کـرد: هفته دفـاع مقـدس، هفتـه شـهدا، ایثارگران 
و همـه ملـت ایـران و موجـب افتخار این سـرزمین 

است. اسـامی 

وی ادامـه داد: در ایـن هفتـه بایـد یـاد و خاطـره 
گرامـی  ایـام  دیگـر  از  بیـش  را  بزرگـوار  شـهدای 
بداریـم و هرچـه بیشـتر دالورمـردی هـا و فداکاری 

هـای دوران دفـاع مقـدس را مطـرح کنیـم.
افـزود: آشـنا شـدن هـر چـه  اسـتاندار هرمـزگان 
بیشـتر نسـل جـوان بـا دوران دفـاع مقـدس، مـا 
را بـرای مقابلـه بـا دشـمن در صحنـه هـای جدیـد 

آمـاده تـر مـی کنـد.
همتـی تصریـح کـرد: امـروز وجـود مدافعیـن حرم 
انتقـال  و  حفـظ  نتیجـه  عرصـه،  ایـن  شـهدای  و 

ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـت.

اسـتاندار هرمزگان بیان داشـت: ملت ایـران همواره 
آمـاده دفـاع از این کشـور و انقاب اسـامی و نظام 
جمهـوری اسـامی ایـران اسـت و نسـل جـوان بـا 
صابـت و اعتقـاد و شـجاعت راه شـهدا را ادامه می 
دهـد و مقاومـت و ایسـتادگی ملـت ایران دشـمنان 
را نـاکام گذاشـته و توطئـه هـای آنـان را خنثـی 

اسـت. کرده 
 اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه ســخنان دکتــر 
روحانــی رئیــس جمهــوری اســامی ایــران در 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، خاطرنشــان 
کــرد: ریاســت محتــرم جمهــور بــا حمایــت و 

ــر  ــق و تدبی ــجاعت، منط ــا ش ــت، ب ــتادگی مل ایس
خواســته ملــت ایــران را بــه گــوش جهانیــان 
رســاند و نشــان داد کــه ملــت ایــران همــواره اهــل 

ــت. ــق اس ــح و منط صل
 همتـی گفـت: امـروز اقتـدار و عظمـت و قـدرت 
دفاعـی ایـران اسـامی بـه نقطـه ای رسـیده کـه 
هواپیمـای جاسوسـی بـدون سرنشـین آمریکایی ها 
را مـورد هـدف قـرار می دهیـم و کشـتی متخلـف 

می کنیـم. متوقـف  را  انگلیسـی ها 
وی گفـت: ایران اسـامی موجـب امید مـردم بیدار 

منطقـه و الگوی آنان اسـت.

وی با اشـاره بـه برگزاری کنگره بزرگداشـت ۱۵۰۰ 
شـهید اسـتان هرمـزگان در دی مـاه سـال جـاری، 
عنـوان کرد: برگـزاری یادواره های شـهدا در مناطق 
مختلـف اسـتان به عنـوان پیش برنامـه، کنگره ملی 

شـهدای هرمزگان محسـوب می شـود.
اسـتاندار هرمـزگان یـادآور شـد: بـه برکـت ۱۵۰۰ 
اسـتان هرمـزگان در سـال جـاری ۱۵۰۰  شـهید 
بهره بـرداری  و  اجـرا  اسـتان  سراسـر  در  پـروژه 
می رسـد و همچنیـن برنامـه هـای متنـوع فرهنگی 
و اجتماعـی در قالـب کنگره ملی شـهدای هرمزگان 

برگـزار خواهـد شـد.

افتتـاح  بـا  گفـت:  هرمـزگان  اسـتاندار 
شـهرداری در مرکـز بخش جغیـن، عمران 
و آبادانـی در ایـن بخش سـرعت بیشـتری 

خواهـد یافـت.
ارتقـای  آییـن  فریـدون همتـی در  دکتـر 
روسـتای باالشـهر بـه شـهر در مرکز بخش 
جغیـن شهرسـتان رودان، عنـوان کـرد: بـا 
افتتـاح شـهرداری در مرکـز بخـش جغین، 
عمـران و آبادانـی در ایـن بخـش سـرعت 

بیشـتری خواهـد یافـت.
وی ادامـه داد: بـا راه انـدازی شـهرداری در 
ایـن منطقـه شـاهد تـاش بیشـتر بـرای 
اجـرای طـرح هـای عمرانـی و توسـعه ای 

خواهیـم بـود.
اسـتاندار هرمـزگان افـزود: خوشـبختانه با 
پیگیـری هـای صـورت گرفتـه و با دسـتور 
وزیـر محترم کشـور روسـتای باال شـهر در 
بخـش جغیـن شهرسـتان رودان بـه شـهر 
ارتقـا یافـت، تا خدمات بیشـتری بـه مردم 

ایـن منطقـه ارائه شـود.
جـاده  سـاخت  داشـت:  بیـان  همتـی 
اورژانـس  انـدازی  راه  مناسـب،  ارتباطـی 
جـاده ای و تکمیـل درمانـگاه از مهم تریـن 
طرح هایـی اسـت کـه در بخـش جغیـن در 
حـال اجراسـت و بـه زودی بـه بهره برداری 

می رسـد.

اسـتاندار هرمـزگان در بخـش دیگـری از 
سـخنان خـود بـا بیان اینکـه ایسـتادگی و 
مقاومـت ملـت ایـران تمامـی توطئـه های 
اظهـار  اسـت،  کـرده  خنثـی  را  دشـمنان 
داشـت: ملـت ایـران اسـامی بـا قـدرت و 
عظمـت رو بـه جلـو مـی رود و پـای آرمان 
ها و اهداف اصیل انقاب اسـامی ایسـتاده 

ست. ا
وی گفـت: دکتـر روحانـی ریاسـت محترم 
جمهور در سـازمان ملـل متحد زبان گویای 
مـردم ایـران بـود و بـا تکیـه بـر حمایـت و 
پشـتیبانی ملت، حقوق و اصـول ملت ایران 

را بیـان نمود.

باالشهر جغین شهر شد
استاندار هرمزگان در آیین ارتقای روستای باالشهر به شهر در مرکز بخش جغین شهرستان رودان:

 ارتقای مرکز بخش جغین به شهر موجب تسریع در عمران و 
توسعه این منطقه می شود

دکتر همتی در یادواره شهدای بخش جغین شهرستان رودان:

 وجود مدافعین حرم و شهدای این عرصه، نتیجه حفظ و انتقال ارزش های دفاع مقدس است
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استاندار هرمزگان:

جاده ارتباطی بخش بیکاه به میناب
 احداث می شود

دکتـر همتـی گفت: عملیـات احداث جـاده ارتباطی بخش بیـکاه به میناب بـه زودی آغاز 
مـی شـود و تاش مـی کنیم طی دو سـال آینده بـه بهره برداری برسـد.

، دکتـر » فریـدون همتـی « در سـخنانی در جمـع مـردم بخش و شـهر بیکاه شهرسـتان 
رودان، عنـوان کـرد: وجـود مزارع کشـاورزی و باغات سرسـبز در این منطقه نشـان دهنده 

کار و تـاش و تولیـد و نشـاط مـردم این بخش اسـت.
وی ادامـه داد: توسـعه و پیشـرفت در مناطـق مختلـف کشـور رونـد خوب و رو به رشـدی 

دارد و شـاهد ایـن امـر در بخـش بیکاه نیز هسـتیم.
اسـتاندار هرمـزگان افـزود: کمک های ویژه ای جهت توسـعه و عمران بیشـتر بخش بیکاه 
خواهیـم داشـت و در ایـن راسـتا یـک میلیـارد تومـان اعتبـار عاوه بر سـایر اعتبـارات به 
شـهرداری بیـکاه اختصـاص پیـدا می کنـد تـا طرح هـای مناسـبی را در این شـهر بـه اجرا 

درآورد.
همتـی تصریـح کرد: توسـعه امکانـات و فضاهای ورزشـی از دیگر اولویت هـای مهم در این 

بخش می باشـد کـه باید پیگیری شـود.
اسـتاندار هرمزگان خاطرنشـان کرد: عملیـات احداث جاده ارتباطی بخـش بیکاه به میناب 
نیـز بـه زودی آغـاز می شـود و تاش مـی کنیم طی دو سـال آینده به بهره برداری برسـد.

وی ضمـن گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس، بیان کرد: مـردم ما با عـزت و اقتـدار در راه 
شـهدا گام بر مـی دارند.

ساعات اداری دستگاه های اجرایی استان
 از اول مهرماه اعالم شد

بـه گـزارش مکـران :معاون توسـعه مدیریـت و منابع اسـتانداری هرمزگان از اعام سـاعت 
کاری ادارات و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان هرمـزگان خبر داد.

نازنیـن شـیبانی تذرجـی در نشسـت بـا خبرنـگاران صبـح امـروز گفـت : در پـی ابـاغ 
بخشـنامه سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشـور و به اسـتناد ماده ۸۷ قانـون مدیریت 
خدمـات کشـوری، سـاعت کاری تمامـی دسـتگاه های اجرایی اسـتان هرمزگان بـا رعایت 
۴۴ سـاعت در ۶ روز هفتـه  از اول مهـر مـاه تغییـر می کند و دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
در روز پنج شـنبه نیـز بـرای خدمـات رسـانی بـه مردم شـریف اسـتان فعال خواهنـد بود.

وی افزود: براسـاس اباغیه جدید که به تمامی دسـتگاه های اجرایی اسـتان ارسـال شـده 
اسـت از اول مـاه سـاعت آغـاز بـه کار دسـتگاه های اجرایـی از روز شـنبه تا چهارشـنبه از 

سـاعت ۷صبـح  الـی ۱۴:۳۰ دقیقـه خواهد بود.
معـاون توسـعه توسـعه مدیریـت و منابع اسـتانداری هرمـزگان تصریح کرد: سـاعت کاری 
دسـتگاه های اجرایـی هرمزگان در روز پنج شـنبه نیز از سـاعت ۷ صبح الـی ۱۳:۳۰ دقیقه 

خواهـد بود.

ساخت نیروگاه سیریک هرمزگان
 با وام روسیه از 2 ماه دیگر

بـا وام یـک میلیـارد و ۲۰۰ میلیون یورویی دولت روسـیه سـاخت نیروگاه سـیریک دو ماه 
دیگـر آغاز می شـود.

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از سـیریک، احـداث نیـروگاه سـیریک هرمـزگان یکـی از 
زیرسـاخت های برنامـه توسـعه منطقـه ای مکـران بود، که از سـوی دولت با هدف توسـعه 
ایـن مناطـق وبـا نماد دوسـتی ایران و روسـیه در روسـتای کرپان شهرسـتان سـیریک به 

زمین زده شـد.
پروژه ای که در شـهریورماه سـال۹۶ زمین ۲۰۰ هکتاری سـاخت نیروگاه تحویل پیمانکار 
روسـی شـد. پروژه ای که قرار بود با وام کشـور روسـیه ضرف مدت ۵۵ ماه سـاخته شـود 
و بـرای ۱۰ هـزار نفـر بـه صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم اشـتغال زایی کند پـروژه ای که 
تاکنـون جـزء برداشـت های سیاسـی و حرکت هـای کوچـک در زمیـن آن اقدامـی حاصل 

نشـده است.
مسـئله ای که وزیر نیروی کشـورمان در حاشـیه سـفر رئیس جمهوری به روسـیه، با وزیر 
انـرژی روسـیه دیـدار و در خصـوص سـاخت ایـن نیـروگاه بـا حمایت هـای دولت روسـیه 

رایزنـی کرد.
وزیـر نیـرو در حاشـیه امضـای پروتـکل تمدیـد وام دولتـی روسـیه بـرای احـداث نیروگاه 
۱۴۰۰ مگاواتی سـیریک گفت: قرارداد اسـتفاده از وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی 
دولـت روسـیه برای احـداث نیروگاه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی سـیریک هرمزگان 
)۱۴۰۰ مـگاوات(  بـه دلیـل طوالنی شـدن تشـریفات عملیاتـی نیازمند یـک الحاقیه برای 
تمدیـد مـدت قـرارداد بود که این الحاقیـه امروز بیـن وزارت امور اقتصـادی و دارایی ایران 

و وزارت دارایی روسـیه امضا شـد.
حـال بایـد دیـد پـس از ایـن سـفر و توافق هـای انجام شـده در کشـور روسـیه چـه اتفاق 
هایی در انتظار نیروگاه سـیریک اسـت و آیا دو ماه دیگر شـاهد شـروع سـاخت آن خواهیم 

بود یـا نه.
 نیـروگاه ۱۴۰۰ مگاواتـی سـیریک در ۱۴۰ کیلومتـری شـرق شهرسـتان بندرعباس و ۳۰ 

کیلومتـری جنوب شهرسـتان مینـاب در سـاحل تنگه هرمز قـرار دارد.

فرمانده بسـیج دریایی سـتاد دریایی کشور 
بـا بیان ایـن که هیـچ قدرتی یـارای مقابله 
بـا ایـران را نـدارد، گفـت: اجـازه نمی دهیم 
دسـت  بازیچـه  فـارس  خلیـج  امنیـت 

شـود. بدخواهان 
سـرهنگ پاسـدار علـی علی نـژاد فرمانـده 
در  دریایـی کشـور  دریایـی سـتاد  بسـیج 
همایـش تجلیـل از رزمنـدگان، جانبـازان 
و ایثارگـران هشـت سـال دفاع مقـدس در 
میناب ضمن تسـلیت ایام سـوگواری سـید 
و سـاالر شـهیدان و ایـام اسـارت اهل بیت 
)ع( از هفتـه دفاع مقـدس به عنوان فرصتی 
برای بازخوانی رشـادت رزمنـدگان یاد کرد 
و گفت: گرامیداشـت هفتـه دفاع مقدس در 
واقع یادآوری دالورمردی کسـانی اسـت که 
باعـث شـدند، امـروز جمهوری اسـامی بر 
قله هـای رفیع افتخار و اقتـدار جای گیرد و 
به عنـوان کشـوری مقتدر در جهـان مطرح 

شود.
تاریـخ،  در  کـه  ایـن  بیـان  بـا  علی نـژاد 
کشـوری وجـود نـدارد که در شـرایط مهم، 
حسـاس و شـکننده قرار گیـرد و بتواند ۴۰ 
سـال بـا ایثارگـری و فـداکاری ایسـتادگی 
کنـد و در نهایـت به یک الگو تبدیل شـود.

فرمانـده بسـیج دریایی در ادامه به تشـریح 
شـخصیت صـدام پرداخـت و بـا ذکـر ایـن 
مطلـب که حملـه صدام بـه ایران ناشـی از 
توهـم بـود، اظهـار داشـت: صدام بـه خیال 
باطـل خـود، در ایـن تصـور بـود کـه ملـت 
ایـران تـازه انقاب کـرده اند و هیـچ نیروی 
نظامـی منسـجمی ندارنـد و بـرای همیـن 
درسـت در زمانـی کـه مـا دوره نقاهت پس 
از انقـاب را سـپری مـی کردیـم به کشـور 

حملـه کرد.

علـی نـژاد پشـتیبانی قدرت هـای شـرق و 
غـرب و برخـی کشـورهای مرتجع حاشـیه 
خلیـج فـارس را از دیگـر علل توهـم صدام 
در حملـه ایـران دانسـت و افـزود: حامیـان 
زمینـه  در  کمک هایـی  بـر  عـاوه  صـدام 
نظـر  از  نظامـی،  تسـلیحات  و  تجهیـزات 
نیـروی انسـانی نیـز رژیـم بعـث را تقویـت 

می کردنـد.
وی بیـان کـرد: از دیگـر موضوعاتـی کـه 
باعـث شـده بود صـدام را بـه توهـم وا دارد، 
ایـن کـه ملـت  بـر  او مبنـی  فکـر باطـل 
ایـران تـوان مقابلـه یـا دفـاع ندارنـد بـود و 
صـدام تصـور می کرد همـه چیـز در عده و 

تجهیـزات اسـت.
فرمانـده بسـیج دریایـی ادامـه داد: امـروز 
به برکـت رشـادت رزمنـدگان و ایثارگران و 
مقاومـت ملت، جمهـوری اسـامی بااقتدار 
اوج  در  و  دارد  قـرار  ویـژه ای  جایـگاه  در 

قـدرت اسـت.
ایـران  توقیـف کشـتی  بـه  وی همچنیـن 
توسـط انگلیس اشـاره کرد و اظهار داشـت: 
پس ازایـن حرکـت نابخردانه تنهـا چهار روز 
بعـد مدافعـان خلیج فارس نشـان دادند که 
هرگـز اجـازه نمی دهنـد حرف مقـام معظم 

بماند. زمیـن  رهبری 
علـی نـژاد تصریـح کـرد: امـروز جمهـوری 
توانسـته  کـه  می کنـد  افتخـار  اسـامی 
معـادالت جنـگ در دریـا را بـه هـم بزند تا 

حـرف مقتـدا و رهبرمـان زمیـن نمانـد.
ایـن مسـئول در ادامـه بـه سـاقط کـردن 
پهپـاد آمریکایـی در منطقـه جنوب اشـاره 
کـرد و بابیـان ایـن کـه پهپـاد پیشـرفته 
آمریکایـی را بـا سـامانه سـوم خـرداد کـه 
کردیـم،  سـرنگون  اسـت  کشـور  بومـی 
افـزود: ایـن پیشـرفت و دسـتیابی به سـایر 
از فرهنـگ  فناوری هـای دفاعـی برگرفتـه 

هشـت سـال دفـاع مقـدس اسـت.
فرمانـده بسـیج دریایـی با ذکـر این مطلب 
کـه آینـده از آن جمهـوری اسـامی اسـت 
و در ایـن راسـتا از هیـچ قدرتـی هراسـی 
تاکیـد کـرد: جمهـوری اسـامی  نداریـم، 
بـا اتـکا بـه نیروهـای جـوان و مومـن و بـا 
حضـور  و  فرزانـه  رهبـری  سـکان داری 
همیشـگی مـردم در صحنه امـروز باالترین 

قـدرت را در جهـان دارد.
وی گفـت: بدخواهان درسـت عبرت بگیرند 
و کشـورهای عربـی نیـز توجـه کننـد کـه 
آمریـکا دیـر یـا زود به شـما پشـت خواهد 
کـرد. علی نـژاد در ادامـه بابیـان ایـن کـه 
هیـچ قدرتـی یـارای مقابله با ایران نیسـت، 
بـه  فـارس  خلیـج  امنیـت  حفـظ  گفـت: 
عهـده جمهوری اسـامی اسـت و مـا اجازه 
نمی دهیـم کسـی امنیـت خلیـج فـارس را 

بازیچـه دسـت خـود کند.
خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
خطـاب بـه مسـئوالن گفـت: کسـانی کـه 
مسـیر  بایـد  دارنـد  دوش  بـر  مسـئولیتی 
رزمنـدگان و شـهدا را طـی کننـد و اگـر 
مسـیری غیـر از ایـن طـی شـود خطـای 

اسـت. محـض 
فرمانـده بسـیج دریایـی با بیان ایـن که راه 
حـل مشـکات اقتصـادی لبخنـد و مذاکره 
بـا دشـمن نیسـت، توکل بـه خـدا و میدان 
دادن بـه جوانـان را تنهـا راه حل مشـکات 
دانسـت و گفـت: مذاکـره بـرای مـا سـم و 

خیانت اسـت.
و  پیشکسـوتان  از  همچنیـن  نـژاد  علـی 
رزمنـدگان خواسـت تـا نسـبت بـه تقویت 
خـود  محـات  در  فرهنگـی  برنامه هـای 

اقـدام کننـد.

فرمانده بسیج دریایی ستاد دریایی:

 اجازه نمی دهیم کسی امنیت خلیج فارس را بازیچه کند

دکتر روحانی در سازمان ملل:

پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نه است
ادامه از صفحه اول

 دعوت کشورها به »ابتکار صلح هرمز«
ــه مســئولیت تاریخــی کشــورم در حفــظ امنیــت،  ــا ب بن
ــارس و  ــج ف ــه خلی ــرفت در منطق ــات و پیش ــح، ثب صل
تنگــه هرمــز، همــه کشــورهایی را کــه از تحــوالت خلیــج 
ــاِف  ــه »ائت ــوند ب ــر می ش ــز متأث ــه هرم ــارس و تنگ ف
 Hormoz( »ــح هرمــز امیــد«HOPE یعنی»ابتــکار صل

Peace Endeavor( دعــوت می کنــم.
هــدف “ائتــاف امیــد” ارتقــای صلــح، ثبــات، پیشــرفت 
ــم  ــز، و تفاه ــه هرم ــوزه تنگ ــاکنان ح ــه س ــاه کلی و رف
متقابــل و روابــط صلــح آمیــز و دوســتانه میــان ایشــان 
اســت. ایــن ابتــکار حوزه هــای مختلــف همــکاری 
آزادی  انــرژی،  امنیــت  همگانــی  تأمیــن  ماننــد 
ــع از  ــایر مناب ــت و س ــه نف ــال آزادان ــتیرانی و انتق کش
ــر از آن را  ــه کشــورهای حــوزه تنگــه هرمــز و فرات و ب

در بــر می گیــرد.
ــوان  ــر عن ــت ه ــی، تح ــاف امنیت ــه ائت ــکیِل هرگون تش
نیروهــای  فرماندهــی  و  محوریــت  بــا  منطقــه،  در 
خارجــی، مصــداق بــارز مداخلــه در امــور منطقــه اســت. 
ــا حــق  ــض ب ــوردی در تناق ــرد امنیتی ســازِی دریان رویک
دریانــوردِی آزاد و حــق توســعه، و باعــث تشــدیِد تنــش 
ــت و  ــح، امنی ــده، و صل ــرایط ش ــدِن ش ــر ش و پیچیده ت

ــد. ــد می نمای ــه را تهدی ــات منطق ثب
“ائتــاف امیــد” بــر پایــه اصــول مهمــی همچــون 
ــرام  ــد، احت ــل متح ــول مل ــداف و اص ــه اه ــدی ب پایبن
متقابــل، منافــع متقابــل، جایــگاه برابــر، گفتگــو و 
تفاهــم ، احتــرام بــه حاکمیــت و تمامیــت ارضــی، 
خدشــه ناپذیرِی مرزهــاِی بین المللــی، حــل و فصــِل 
ــر دو  ــه مهم ت ــات و از هم ــِی اختاف ــالمت آمیِز تمام مس
اصــِل بنیادیــِن “عــدم تجــاوز” و “عــدم دخالــت در امــور 
ــل  ــازماِن مل ــوِر س ــرار دارد. حض ــر” ق ــی یک دیگ داخل
ــِر بین المللــی در حمایــت  ــرای ایجــاِد یــک چت متحــد ب

ــت. ــروری اس ــری ض ــز ام ــد” نی ــاف امی از “ائت
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران جزئیــات 
بیشــتری از ائتــاف امیــد را بــه اطــاع کشــورهای 

ــاند. ــد رس ــع خواه ذینف
امنیــت منطقــه بــا خــروج نظامیــان آمریــکا، 
ــه  ــاح و مداخل ــا س ــه ب ــود و ن ــن می ش تأمی

آنــان
خانم ها و آقایان

ــوان  ــر عن ــت ه ــی، تح ــاف امنیت ــه ائت ــکیِل هرگون تش
نیروهــای  فرماندهــی  و  محوریــت  بــا  منطقــه،  در 
خارجــی، مصــداق بــارز مداخلــه در امــور منطقــه اســت. 
ــا حــق  ــض ب ــوردی در تناق ــرد امنیتی ســازِی دریان رویک
دریانــوردِی آزاد و حــق توســعه، و باعــث تشــدیِد تنــش 
ــت و  ــح، امنی ــده، و صل ــرایط ش ــدِن ش ــر ش و پیچیده ت

ــد. ــد می نمای ــه را تهدی ــات منطق ثب
ــن  ــکا، تأمی ــان آمری ــروج نظامی ــا خ ــه ب ــت منطق امنی

می شــود و نــه بــا ســاح و مداخلــه آنــان. آمریــکا پــس 
ــش  ــتی را کاه ــات تروریس ــت اقدام ــال نتوانس از ۱۸ س
ــش را  ــۀ داع ــران فتن ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــد، ام ده
ــه داد.  ــای همســایه، خاتم ــا و دولت ه ــه کمــک ملت ه ب
راه حــل نهایــی صلــح و امنیــت خاورمیانــه: “دموکراســی 
ــت را  ــت. امنی ــا رج” اس ــی در خ ــل؛ و دیپلماس در داخ
ــد و توســط دولت هــای خارجــی، تأمیــن  ــوان خری نمی ت

کــرد.
صلــح و امنیــت و اســتقاِل همســایگاِن ما، صلــح و امنیت 
ــن  ــا نیســت. ای ــکا همســایه م و اســتقاِل ماســت. آمری
جمهــوری اســامی ایــران اســت که همســایه شماســت و 
ــگاه  ــد کــه “اول همســایه؛ آن ــا آموخته ان ــه م ــاز ب از دیرب
خانــه”. در روز واقعــه، مــا و شــما تنهــا می مانیــم. مــا بــا 

ــکا! ــا آمری ــه ب هــم همســایه ایم ، ن
آمریــکا اینجاســت، نــه در خاورمیانــه. آمریــکا وکیــِل هیچ 
ملتــی و کفیــِل هیــچ دولتــی نیســت. هیــچ دولتــی بــه 
دولــِت دیگــر، وکالــت نمی دهــد و کفالــت خویــش را بــه 
دیگــری نمی ســپارد. اگــر امــروز شــعله های آتــِش یمــن، 
ــروز را  ــد آتش اف ــت، بای ــم زبانه کشیده اس ــاز ه ــا حج ت
ــاج  ــان را آم ــه بی گناه ــه اینک ــرد، ن ــه ک ــت و تنبی جس
تهمت هــا و کینه هــا قــرارداد. امنیــِت عربســتان بــا 
ــا  ــه ب ــه یمــن، حاصــل می شــود، ن ــان دادِن تجــاوز ب پای
ــح از همــه  ــرای صل ــم ب ــا حاضری ــگان. م دعــوت از بیگان
ــی  ــدار بین الملل ــه ای و اقت ــار منطق ــی و اعتب ــوان مل ت

ــح در جزیره العــرب،  ــم. راه حــل صل خویــش، مایه بگذاری
امنیــت در خلیــج فــارس و ثبــات در خاورمیانــه، را بایــد 
در درون خاورمیانــه جســتجو کــرد و نــه در بیــرون 
آن. مســایل منطقــه، بزرگ تــر و مهم تــر از آن اســت 
ــه نتوانســته  ــی ک ــد. دولت ــدۀ آن برآی ــکا از عه ــه آمری ک
مســأله افغانســتان و عــراق و ســوریه را حــل کنــد و بانــی 
افراطی گــری، طالبانی گــری و داعشــی گری بوده اســت 
ــد  ــر نخواه ــات پیچیده ت ــل معض ــه ح ــادر ب ــز ق ؛ هرگ

بــود.
همکاران گرامی؛

منطقــه مــا بــر لبــه پرتــگاه ایســتاده اســت؛ تــا جایی کــه 
ــزرگ را برافــروزد.  ــد آتشــی ب تنهــا یــک اشــتباه می توان
مــا دخالــِت تحریک آمیــِز بیگانــگان را تحمــل نمی کنیــم 
و بــه هرگونــه تعــرض بــه امنیــت و تمامیــِت ســرزمینی 
ــن و  ــا راه جایگزی ــم. ام ــخ می دهی ــه پاس ــود، قاطعان خ
ــای دارای  ــه ملت ه ــان هم ــتگِی می ــا، همبس ــوب م مطل
منافــع مشــترک در خلیج فــارس و منطقــه هرمــز اســت.

این پیام ملت ایران است:
ــه جــای ســرمایه گذاری در جنــگ و خشــونت ،  بیاییــد ب
ــرمایه گذاری  ــر، س ــده بهت ــک آین ــه ی ــد ب ــر روی امی ب

کنیــم.
بــه عدالــت برگردیــم. بــه صلــح، بــه قانــون، بــه عهــد و 

پیمــان و بــه میــز مذاکــره بازگردیــم.
از توجه شما متشکرم.
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هفته نامه

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

مدیـر کل میـراث فرهنگـی هرمزگانـدر 
نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت هفته 
گردشـگری برگـزار شـد، اظهـار داشـت: 
پرتـال جامـع گردشـگری هرمـزگان در 
هفتـه گردشـگری رونمایـی مـی شـود.

در  برومنـد  رضـا  مکـران،  گـزارش  بـه 
تشـریح برنامـه هفتـه گردشـگری افزود: 
برنامه هـای هفتـه گردشـگری روز جمعه 
۵ مهـر بـا حضـور در نمـاز جمعـه و راه 
انـدازی میـز خدمـت و پاسـخگویی بـه 

نمازگـران آغـاز خواهـد شـد.
از  روز  دومیـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
هفتـه گردشـگری بـا غبـار روبـی گلـزار 
شـهدا آغـاز مـی شـود، افـزود: نواختـن 
مـدارس  از  یکـی  در  گردشـگری  زنـگ 
بندرعبـاس و تـور نیـم روزه بندرعبـاس 
گـردی بـرای دانـش آمـوزان و همیـاران 
گردشـگر با همـکاری انجمـن راهنمایان 

گردشـگری برگـزار مـی شـود.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی بـا اشـاره بـه 
سـومین روز از هفته گردشگری به دیدار 
با امام جمعه بندرعبـاس اختصاص دارد، 
افـزود: همچنیـن دو سـمینار آموزشـی 
»چگونـه ارزان و ارزشـمند سـفر کنیـم« 
و »پکیـج نویسـی تـور در گردشـگری« 
بـا حضـور اسـاتید برگزیـده ملـی برگزار 

شـد. خواهد 
برومنـد بـا اشـاره بـه اینکـه روز چهـارم 
افتتـاح رشـته گردشـگری در هنرسـتان 
از  یکـی  هرمـز  جزیـره  کاردانـش 

برنامه های دیگر هفته گردشـگری اسـت، 
افـزود: همچنبن برگزاری مراسـم تجلیل 
و  فعالیـن گردشـگری جزیـره هرمـز  از 
اختتامیـه دوره راهنمایـان محلـی ایـن 
جزیـره در ایـن روز برگـزار مـی شـود.

او در خصـوص برنامه های روز پنج افزود: 
نشسـت هـم اندیشـی و بررسـی چالـش 
هـا و مشـکات بهـره بـرداران و سـرمایه 
حضـور  بـا  گردشـگری  حـوزه  گـذاران 
اسـتاندار هرمزگان و دستگاههای ذیربط 
کـودکان  نقاشـی  مسـابقه  همچنیـن  و 
در خصـوص مقولـه سـفر و گردشـگری 
در مـوزه مـردم شناسـی خیلـج فـارس 

بندرعبـاس برگـزار می شـود.
مدیـر کل میراث فرهنگـی  هرمزگان در 
خصوص مراسـم گرامیداشـت روز جهانی 
گردشـگری گفـت: مراسـم گرامیداشـت 
هفتـه  و  جهانگـردی  جهانـی  روز 
گردشـگری روز چهارشـنبه ۱۰ مهـر بـا 
حضـور اسـتاندار هرمـزگان و مسـئولین 
برگـزار خواهـد شـد کـه در ایـن مراسـم 

از برگزیـدگان جشـنواره »هرمزگان من« 
گردشـگری  جامـع  پرتـال  از  و  تجلیـل 

هرمـزگان رونمایـی خواهـد شـد.
روز  ایـن  در  همچنیـن  داد:  ادامـه  او 
مجتمع تفریحی گردشـگری بـاغ زندگی 
با حضـور اسـتاندار هرمـزگان افتتاح می 

. د شو
روز  هـای  برنامـه  در خصـوص  برومنـد 
هفتـم افزود: برگـزاری سـمینار و کارگاه 
آموزشـی نقـش اقامتگاه هـای بومگردی 
ویـژه  زایـی  اشـتغال  و  کارآفرینـی  در 
مدیـران و بهره بـرداران اقامتگاههای بوم 
گـردی و فعالین گردشـگری بـا همکاری 

سـیاحتی  هلدینـگ  و  علومـی  بنیـاد 
پارسـیان در جزیـره الرک برگـزار مـی 

. د شو
هرمـزگان  فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
دو  روز  ایـن  در  همچنیـن  داد:  ادامـه 
باب اقامتـگاه بومگـردی در جزیره الرک 

افتتـاح مـی شـود.
هفتـه  کـرد:  خاطرنشـان  برومنـد 
گردشـگری در اسـتان هرمـزگان بـا تـور 
و  کل  اداره  پرسـنل  ویـژه  گردشـگری 
بـا همـکاری  تشـکل هـای گردشـگری 
انجمـن  و  مسـافرتی  خدمـات  دفاتـر 
راهنمایـان تورهای گردشـگری به جزیره 

قشـم بـه اتمـام خواهـد رسـید.
هرمـزگان  فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در 
خصـوص عملکـرد ایـن اداره کل افـزود: 
از ابتـدای مهـر ۹۷ تـا مهـر ۹۸ تنها یک 
اثـر طبیعـی ثبت شـده وجود داشـت اما 
در ایـن مدت یکسـاله شـش اثـر طبیعی 

ثبت شـده اسـت.
او بـا اشـاره به اینکـه در این مـدت ۷ اثر 
منقـول در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت 
رسـیده اسـت، افـزود: همچنیـن از مهـر 
۹۷ تاکنـون ۱۶ اقامتـگاه بومگـردی در 

اسـتان هرمـزگان افتتاح شـده اسـت.
هرمـزگان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
ادامـه داد: تا شـهریور ۹۷، ۱۹ اثر صنایع 
دسـتی در هرمـزگان مهر اصالت داشـته 
اسـت کـه در یکسـال مدیریت بنـده ۲۰ 

اثـر بـه آن اضافه شـده اسـت.
برومنـد یکی از مهمتریـن اقدامات انجام 
شـده در یک سال گذشـته را جمع آوری 
سـوله معـدن خـاک سـرخ جزیـره هرمز 
مهمتریـن  از  یکـی  افـزود:  و  دانسـت 
اقدامـات در حـوزه  میـراث فرهنگی بود 
کـه بعد از ۲۰ سـال این مهـم با پییگری 

هـای متعدد انجام شـد و سـوله از حریم 
قلعـه پرتغالـی هـا جابه جا شـد.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی هرمـزگان بـا 
بیـان ایـن در مـدت تصـدی مدیـر کلی 
دو پایـگاه ملی بافت تاریخـی  بندرکنگ 
و الفـت را راه انـدازی کـرده ایـم افـزود: 
همچنیـن در ایـن مـدت شـهر بندرلنگه 
بـه عنوان شـهر گابتون ثبت ملی شـده 

است.
وی بـا اشـاره بـه این کـه همزمـان برای 
ثبـت ملی روسـتای بهمنی مینـاب اقدام 
کردیـم، افـزود: دوسـتان مـا در مینـاب 
کـم کاری کردند و متاسـفانه امکان ثبت 

ملـی وجود نداشـت.
برومنـد در خصـوص برنامـه هـای آینده 
ایـن اداره کل افـزود: بنا داریم جشـنواره 
نمایشـگاه  و  دریایـی  غذاهـای  ملـی 
در  مـاه  اسـفند  را  دریایـی  گردشـگری 

برگـزار کنیـم. بندرعبـاس 
احـداث  مطالعـات  داد:  ادامـه  وی 
پهنه هـای گردشـکری بـه پایان رسـیده 
و اطاعـات زیـر بنایـی مورد نیاز توسـط 
تیمـی از دانشـگاه هرمـزگان جمـع اوری 

شـده اسـت.
هرمـزگان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
رتبـه  مـن  مدیریـت  مـدت  در  گفـت: 
سـازمان میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی در محاسـبه شـاخص های 
تخصصـی از ۳۱ بـه ۲۵ رسـیده اسـت و 
در تـاش هسـتیم کـه در شـاخص ها از 

میانگیـن کشـور پایین تـر نیاییـم.
برومنـد گفـت: بـا وجـود اینکـه اغلـب 
اسـتان ها بـا کاهش ورود گردشـگر روبرو 
بودند در اسـتان هرمزگان شـاهد افزایش 

بودیم. گردشـگر 
گردشـگری  طـرح  خصـوص  در  وی 
در  کـرد:  تصریـح  الرک،  در  مذهبـی 

سـال ۹۷ مسیرهای گردشـگری مذهبی 
در الرک بررسـی شـد و بـر اسـاس آن 
ایـن راسـتا تدویـن شـد. برنامـه ای در 

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان هرمـزگان ادامه 
مذهبـی  گردشـگری  اماکـن  بـرای  داد: 
مانند سـید سـلطان محمد نیز اعتباراتی 

در نظـر گرفته شـده اسـت..

در ادامـه ، رضـا برومنـد افـزود: باسـتان 
شناسـان اداره کل در نزدیکـی روسـتای 
سـیاهو  دهسـتان  توابـع  از  بنگایـان 
شهرسـتان بندرعبـاس، محوطـه ای بـا 
بیـش از ۴۰ هزار سـال قدمت شناسـایی 
ماهورهـای  تپـه  سـطح  بـر  کـه  کـرده 
منطقـه ی کوهپایه ای واقع شـده اسـت.

هرمـزگان  فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
افـزود: دسـت سـاخته هـای سـنگی بـه 
دسـت آمده از این محوطه شـامل سنگ 
مادر، قطعات مربوط، تراشـه های سـاده، 
ابزارهـای دندانـه دار و خراشـنده اسـت 
کـه پراکندگـی قابل توجهی را در سـطح 

محوطـه نشـان مـی دهد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه با توجه بـه ویژگی 
هـای فـن آوری و گونه شـناختی دسـت 
ایـن  تـوان  مـی  هـای سـنگی  سـاخته 
محوطـه را بـه دوره پارینه سـنگی میانی 
منتسـب کرد، افزود: دوره پارینه سـنگی 
میانـی بـازه زمانی بین سـیصد تـا چهل 
هـزار سـال پیـش را در برمـی گیـرد که 
همزمـان بـا حضـور انسـان نئاندرتـال و 
در  باسـتانی  هوشـمند  انسـان  احتمـاال 

اسـت. ایران 
برومنـد افـزود: بررسـی های اولیه نشـان 
مـی دهد انسـان هـای اولیـه دوره پارینه 
سـنگی در ایـن مـکان عـاوه بـر تـراش 
و سـاخت ابـزار سـنگی، احتمـاال از ایـن 
ابزارهـا بـه منظور فعالیـت هایی همچون 
سـاخی الشـه ی شکار نیز اسـتفاده می 

کردند.
مدیـر کل میراث فرهنگی هرمزگان ادامه 
داد: بـا توجـه بـه شـمار انـدک محوطـه 
های پارینه سـنگی در هرمزگان، کشـف 
چنین محوطـه ای در منتهی الیه جنوب 
شـرقی زاگـرس و پس کرانه های شـمال 
خلیـج فـارس، به لحاظ ویژگـی فرهنگی 
دوره پارینـه سـنگی در ایـن منطقـه از 

اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.
او ادامـه داد: هـر چند محوطـه بنگایان 
نخسـتین محوطه شناسـایی شـده دوره 
پارینـه سـنگی در هرمزگان نیسـت اما با 
توجـه به وسـعت محوطه، تنـوع و تراکم 

دسـت سـاخته های سـنگی این محوطه 
یکـی از مهمتریـن محوطـه هـای پارینه 
سـنگی شناسـایی شـده در پـس کرانـه 
دریـای  و  فـارس  خلیـج  هـای شـمالی 

مکـران می باشـد.
برومنـد بـا اشـاره بـه اینکه مراحـل ثبت 
اسـت،  اقـدام  دسـت  در  محوطـه  ایـن 
افـزود: در صـورت کاوش ایـن محوطـه 
عـاوه بـر سـال دقیـق آثـار یافته شـده 
می تـوان اطاعات بیشـتری از سـکونت 
و حضـور جوامـع اولیـه انسـانی شـمال 
خلیـج فـارس را در اختیـار جامعه علمی 

جهـان قـرار دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان خبر از کشف آثار زندگی 
چهل هزارساله در شمال استان داد

 مدیـر کل میـراث فرهنگـی در پیامی فرا رسـیدن ۵ مهر 
مـاه روز جهانـی گردشـگری را بـه همه خدمتگـزاران این 

عرصـه تبریـک گفت .
متن پیام رضا برومند به این شرح است:

صنعـت گردشـگری مـی توانـد بـه عنـوان پـل ارتباطـی 
در ارتقـای تعامـات، همزیسـتی مسـالمت آمیـز و درک 
متقابـل فرهنـگ هـا و سـنت هـا و در نهایـت نیل انسـان 

هـا بـه آرامـش تأثیرگذار باشـد. 

بـا توجـه بـه شـعار سـال ۱۳۹۸ »گردشـگری و مشـاغل، 
یـک آینـده بهتـر بـرای همـه«، آمـوزش و اشـتغال در 
اداره  ایـن  توجـه  مـورد  گردشـگری  و  توریسـم  زمینـه 
کل مـی باشـد تـا در نهایـت منجـر بـه رشـد توسـعه ای 
پایـدار در صنعـت توریسـم اسـتان هرمـزگان شـود و این 
مهـم بـدون حضـور پررنـگ بخـش هـای خصوصـی ایـن 
صنعـت از جملـه انجمن هـای هتلداران، دفاتر مسـافرتی،  
راهنمایـان تـور و ... امـکان پذیـر نبـوده و نخواهـد بـود.

ایـن روز مهم و خجسـته را به همه تاشـگران این صنعت 
تبریـک و شـادباش عـرض کـرده، بـرای تک تک آنـان از 

درگاه پـروردگار منان آرزوی توفیق و سـرافرازی دارم.

رضا برومند 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان هرمزگان

پیام تبریک مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان 
به مناسبت  فرا رسیدن روز جهانی گردشگری


