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Aba Beton Sahel گروه خبر //  عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی گفت: هیچ زمان برای
کسب رأی و نشستن بر صندلی مسئولیت کاری نکرده و از این بعد هم نخواهم کرد و تنها برای 
خدمت به مردم و حل مشکالتشــان تالش کرده و هر گونه قضاوت را در نحوه عملکردم به مردم 

سراسر استان هرمزگان واگذار می کنم. 
احمد مرادی افزود: به عنوان یک نماینده مجلس هرجا تقاضای مردمی برای نظر دادن و رفع مشکل 

باشد، حضور خواهم داشت و تمامی تالشم را برای گرفتن حق مردم به کار خواهم بست.
وی با بیان اینکه حوزه ورزش یکی از بخش هایی اســت که با زندگی مردم عجین شــده است، 

خاطرنشان کرد: به شخصه خود فردی ورزشی و تا مقطعی از زندگی به صورت حرفه ای فوتبال را 
دنبال کرده ام و زیر و بم آن را به خوبی می شناسم.  مرادی با اشاره به اینکه به لطف خدا هیچگاه 
برای بدست آوردن رأی و یا نشستن بر صندلی مسئولیت خودنمایی نکرده ام، عنوان کرد: همانطور 
که در دهه 90 در زمان حضورم در مسند فرمانداری بنا به خواست مردم مانع از فروپاشی تیم فوتبال 
شــهرداری بندرعباس شــدم تا امروز ثمره آن را می بینیم که حداقل از لحاظ ایجاد شور و نشاط 
اجتماعی فصل گذشته بارها ورزشگاه خلیج فارس را مملو از هوادار کرد، امروز هم هرجا از بنده 

خواسته شود نظرم را اعالم می کنم.
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گروه خبر // شهردار بندرعباس گفت : بر حسب 
جلسه مورخ 14 شهریور ماه سال جاری به ریاست 
استانداری  و شــوراهای  امور شهری  کل  مدیر 
هرمزگان، مجوز احداث و نوســازی بازارچه 22 

بهمن به شهرداری واگذار شد.
به گــزارش خبرنگار دریا ، مهدی نوبانی بیان کرد: 
پس از جلساتی که با دستگاه های مربوطه برگزار 
شــد اداره کل راه و شهرســازی موافقت نمود که 
زمین بازارچه را به شــهرداری بندرعباس واگذار 
و شــهرداری نیز نســبت به احداث و نوسازی این 

بازارچه اقدام نماید.

شــهردار بندرعبــاس با بیان اینکه مســاحت این 
بازارچه به همراه پارکینگ حدود 20 هزار متر مربع 
می باشد، اظهار کرد: کار احداث و نوسازی بازارچه 
با 800 غرفه از نیمه دوم ســالجاری آغاز می شود 
و بصورت بهره برداری موقت در اختیار کســبه ای 
که در حال حاضر در این بازار فعال هســتند قرار 

می گیرد.
این مقام مســئول گفت: از 16 شهریور ماه لغایت 
26 شهریور سالجاری از ســاعت 20 الی 22:30 
کار ثبت نام متقاضیان واجد شــرایط جهت تشکیل 
پرونده و مراحل قانونی واگذاری در دفتر مدیریت 

این بازارچه انجام می شــود. نوبانی در پایان تاکید 
کرد: شهرداری بندرعباس در راستای رشد و توسعه 
شهری تعهدات خود اقدامات بهینه و در خور شأن 
به شهروندان انجام می دهد و امیدوارم که با همراهی 
و همکاری همه دستگاه های اجرایی شاهد توسعه و 

پیشرفت شهر بندرعباس باشیم.

شهردار بندرعباس خبر داد 

احداث و نوسازی بازارچه 22 بهمن بندرعباس 

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

دخالت های سیاسی 
ورزش استان را به هالکت خواهد کشاند

سیاست بازی و دخالت سیاسی در ورزش برای استان مانند سمی است که ورزش استان را به هالکت خواهد کشاند 

ادامه در همین صفحه

ادامه از تیتر یک //
وی با بیان اینکه خوشــبختانه امروز 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
هرمزگان و هیــات فوتبال هرمزگان 
به دســتان افراد درســت و در مسیر 
اصولی گام بر می دارنــد، اظهار کرد: 
برخی می گویند مرادی گفته اســت 
»دست سیاســیون از فوتبال قطع شده 
اســت، پس چرا خــودش در فوتبال 
اظهار نظر مــی کند« باید بگویم خب 
تعداد زیادی از پیشکســوتان فوتبال 
هرمزگان، هواداران و بازیکنان بومی از 
من خواســتند که در حوزه فوتبال چه 
در تیم شهرداری بندرعباس و چه در 
تیم فوالد هرمزگان نیز به دلیل نزدیکی 
به مسابقات سریعًا تیم ها سر و سامان 
و مورد حمایت قرار گرفته تا با اقتدار، 

وارد مسابقات شوند.

این نماینده مجلــس ادامه داد: در تیم 
شهرداری با هر ســختی بود باالخره 
این تیم تشــکیل شد و اکنون در حال 
بســتن نفرات و شــروع اردو است و 
وظیفه خود می دانــم در طول فصل 
هرجا  فصل گذشــته  جاری همچون 
مشــکلی باشــد برای حل آن ورود 
کنم و امیدوارم این فصل شــهرداری 
بندرعباس همچون فصل گذشته بتواند 
نتایج مناسبی کسب کند و دل هواداران 
را شاد کند.وی با بیان اینکه تیم فوالد 
هرمزگان با شایســتگی بــا نفرات و 
کادرفنی بومی توانست مقتدرانه راهی 
لیگ دسته دوم شود، اضافه کرد: باید 
از شــرکت فوالد هرمزگان و مدیران 
ارشد آن به خصوص مهندس معروف 
خانی  و مهندس ندایی، تقدیر کرد که به 
مدد ورزش حرفه ای آمد و با حمایت 

تمام قد توانست چرخ ورزش حرفه ای 
را در هرمزگان بچرخاند.

مرادی با اشاره به اینکه امیدوارم هرچه 
زودتر تکلیف این تیم نیز در خصوص 
کادرفنی اش مشخص شود و با تداوم 
اســتفاده از نیروهای بومــی توانمند، 
مانند گذشــته بتوانند در این فصل  نیز 
شگفتی ساز مسابقات شوند، خاطرنشان 
کرد: به مدیران شرکت فوالد هرمزگان 
هم گفتم هرجا نیاز به کمک باشد، در 
تقویت زیرســاخت هــا و حمایت از 
ورزش حرفه ای، پای کار هســتم و 
افتخار می کنــم برای موفقیت جوانان 
فروگذاری  تالشــی  هیچ  از  اســتان 
نمی کنم. وی ادامه داد: بنده هیچ زمان 
برای کســب رأی و نشستن بر صندلی 
مســئولیت کاری نکرده و از این بعد 
هم نخواهم کرد و تنها برای خدمت به 

مردم و حل مشکالتشان تالش کرده و 
هر گونه قضاوت را در نحوه عملکردم 
به مردم سراسر استان هرمزگان واگذار 
می کنم.به گزارش ایسنا ؛ این نماینده 
مردم در مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: سیاســت بازی و دخالت سیاسی 
در ورزش برای استان مانند سمی است 
که ورزش استان را به هالکت خواهد 

کشاند.

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:
دخالت های سیاسی، ورزش استان را به هالکت خواهد کشاند
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب- شماره 143688

شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد »انجام عملیات بازرسی، بهینه سازی سرویس، نگهداری و تعمیرات PM و اضطراری 
کلیه تابلوهای باتری شارژر،UPS  و باتری های مربوط به آنها در کلیه نواحی سایت شرکت فوالد هرمزگان جنوب« را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 
درج این آگهی با رعایت موارد ذیل در ســاعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: بندرعباس کیلومتر 13 جاده بندر 
اسکله شهید رجایی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت فوالد هرمزگان جنوب، واحد قراردادها مراجعه نمایند.

1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 750.000.000 )هفتصدوپنجاه میلیون( ریال خواهد بود.
2- نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شرکت فوالد هرمزگان جنوب با مدت اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید براي 3 

ماه دیگر.
3- شــرکت کنندگان در مناقصه باید مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه گمرک 
شــهید رجایی به نام شــرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه واریز و رســید مربوطه را به همراه نامه اعالم 
آمادگی شرکت در مناقصه که آدرس پست الکترونیکي شــرکت در آن قید شده باشد، جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

mohamadi.e@hosco.ir ارسال نمایند.
جدول زمانی انجام مناقصه:

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

متقاضیان برای آگاهی بیشــتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 33530003-076 داخلی 8631 تماس حاصل 
نمایند. قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. تاریخ گشایش پاکت ج متعاقباً اعالم 

خواهد شد.

آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه
1401/06/24

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/07/19

آخرین مهلت ارائه پاکات مناقصه
1401/07/18 )ساعت 14 عصر(

نوبت دومفراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای
کم آبی دیگر شعار نیست

گانی- شرکت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی . 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات اجرای توسعه پراکنده شبکه جمع آوری فاضالب بندرعباس ) منطقه شرق (

مبلغ برآورد اولیه : 121.798.326.148 ریال ) یکصد و بیست و یک میلیارد و هفتصد و نود و هشت میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و 
یکصد و چهل و هشت ریال (

  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 6.090.000.000 ریال ) شش میلیارد و نود میلیون ریال (.

رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته آب 
مبلغ خرید اسناد : 5.000.000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ  1401/06/19 تا ساعت 14 تاریخ1401/06/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ1401/07/17
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ1401/07/19

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه 
بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65 %(بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه 

به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطــــالعات تمـــاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه. آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب 
بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب 

استان هرمزگان به نشانی WWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .                                                                               

مدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیصنایعمعدنیوفلزی
خلیجفارساعالمکرد
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خطر ترک تحصیل دانش آموزان فقیر هرمزگانی
صفحه 2 را بخوانید



پشت پرده سیاست 

اخذ تضمین، مهم ترین دستور کار مذاکرات  
بورل: خوشبینی من برای توافق در وین کمتر شده است. با گذشت چهار روز از ارسال 
پاسخ ایران به آمریکا درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، تا لحظه تنظیم این گزارش، 
خبری از پاسخ مجدد آمریکا به ایران نیست و این یعنی پیچیده شدن و طول کشیدن 
بیشتر برای مذاکراتی که از امروز 15 شهریور 1401 وارد هجدهمین ماه از شروع خود 
شده است.  سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به وضعیت فعلی مذاکرات احیای 
برجام با بیان   این که ما منتظر پاسخ آمریکا هستیم، تصریح کرد: پاسخ اخیر ایران که 
به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه شد سازنده، شفاف و قانونی و در مسیر کمک به 
شکل گیری توافق است و منتظریم دیدگاه و پاسخ طرف مقابل را بشنویم. به گزارش 
خراســان، ناصر کنعانی در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
مذاکرات وین و بحث تضمین ها و مســائل باقی مانده بین ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: پاســخ ما به لحاظ محتوا با دو هدف اساسی صورت گرفت،   ما 
تالش کردیم از بندهای دریافتــی از طریق هماهنگ کننده ابهام زدایی کنیم، متن را 
شــفاف و یک متن قوی تر ارائه کنیم. این امر با هــدف پایدار کردن توافق احتمالی 
آتی صورت گرفت، به این معنا که در صورت شــکل گیری توافق از سوء تفسیرهای 
احتمالی آتی که می تواند روند اجرای توافق را با اخالل و مشکل مواجه کند، پیشگیری 
کنیم. وی درباره بحث تضمین ها نیز افزود: مهم ترین دستورکار، بحث تضمین هاست. 
هر توافقی شکل بگیرد، اگر در چارچوب تضمین محکم نباشد، در هر زمانی ممکن 
است شاهد اتفاقات ناگوار درخصوص توافق باشیم. همان طور که در مرحله قبل، بعد 
از توافق 2015 هم شــاهد این رخداد بودیم. موضوع تضمین برای ایران بسیار حائز 
اهمیت اســت و دو وجه دارد. یک وجه آن تضمین لغو تحریم هاســت به گونه ای که 
جمهوری اسالمی ایران از مزایا و منافع اقتصادی برجام به صورت کامل منتفع شود. 
وجه دیگر تضمین موضوع هســته ای و دور کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
رفتار و بازی های سیاســی است و این که اتهامات سیاسی در مناسبات آتی ایران با 
آژانس، باعث ایجاد خلل و اخالل در روند اجرای توافق نشود. کنعانی همچنین اعالم 
کرد که رئیس جمهور در نشست سران شانگهای شرکت خواهد کرد. این نشست قرار 
است 24 و 25 شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار شود. ازسوی دیگر؛بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا  گفت که خوشبینی وی برای احیای توافق هسته ای 
با ایران کمتر شده است.محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین 
نیز با انتقاد از سیاست تحریمی کشورهای غربی در صفحه توییترش نوشت: غرب از 
تحریم های بی رحمانه به عنوان یک سالح استفاده می کند، در حالی که ایران به دنبال 
روابط عادی با تمامی دولت های قانونی و غیرمتخاصم است. ایران هیچ گاه از نفت یا 
گاز به عنوان یک اهرم فشار استفاده نکرده است.وی ادامه داد: آمریکا با طفره رفتن با 

کلماتی مبهم)اما مهم( موجب باال رفتن قیمت  انرژی در جهان می شود.
جنجال مشاور آقای وزیر 

رستم قاسمی: خبر منتشرشــده درباره یکی از مشاوران این جانب و تحقیق درباره 
اتهامات فرد مزبور موجب سوءاستفاده دشمنان شده است .به تازگی خبرهایی مبنی 
بر بازداشت یکی از مشاوران رستم قاسمی با اتهاماتی نظیر دریافت رشوه و انتصابات 
غیرقانونی از سوی برخی رسانه ها منتشر شده است.   برخی با پیوند دادن این موضوع 
به خانه نشینی رستم قاسمی که گویا به دلیل مشکالت جسمی بستری شده بود، گمانه 
کناره گیری، برکناری یا قهر او به ســبک احمدی نژاد را مطرح می کردند. برخی نیز 
خواستار پاســخگویی درباره ماجرای مشاور او یعنی قاسم مکارم شیرازی هستند، 
درخواســتی که البته بیراه هم به نظر نمی رسد و می تواند برای تنویر افکار عمومی و 
پایان دادن به حواشی، موثر باشد. فردانیوز نوشت: در این راستا عباس عبدی، فعال 
سیاسی اصالح طلب نوشت: »اگرچه درنهایت نهادهای مربوط مجبور می شوند در باره 
قاسم مکارم شیرازی توضیح دهند، پس بهتر است پیش از شکل گیری افکار عمومی 

اطالع رسانی دقیق کنند....«پیش از او نیز، اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و

آرادان در مجلس در واکنش به بازداشــت مشاور عالی وزیر راه مدعی شده بود 
که پرســش هایش درباره قاسم مکارم از ســوی  رستم قاسمی بی پاسخ مانده 
است. حاال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در خصوص حواشی اخیر منتشر 
شده در رسانه ها درباره وزارت راه و شهرسازی اطالعیه ای را صادر کرده است. 
در قســمتی از این بیانیه آمده است: به تازگی خبر منتشرشده درخصوص یکی 
از مشــاوران این جانب و تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور به وســیله دستگاه 
نظارتی درون دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم 
وزارت راه و شهرســازی به خصوص جوانان انقالبی و پر کار وزارتخانه شده 
است که در این زمینه خاطرنشان می شود این پرونده در مراحل ابتدایی است و 
تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضاییه برای حفظ حریم 
خصوصی افراد هیچ گونه اطالعاتی از پرونده منتشر نمی شود و کلیه مطالب ذکر 
شــده صرفا گمانه زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست. 
در قســمت دیگری از این اطالعیه آمده اســت: این جانب به عنوان وزیر راه و 
شهرسازی، ضمن تأکید بر اعتماد کامل به نهادهای نظارتی دولت، رسیدگی دقیق 
و بدون مالحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را الزم و واجب دانســته 
و آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشــن شدن 
حقایق اعالم می کنم. لکن الزم اســت رسانه ها از گمانه زنی های بی پایه تا قبل 
از اثبات اتهام در مرجع صالح قضایی و خدشــه به آبروی افراد، دوری کنند. در 
پایان این اطالعیه آمده است: البته در طول یک سال گذشته اقدامات مهمی برای 
بستن گلوگاه های فســاد در حیطه وزارت راه و شهرسازی انجام شده که گاه با 
تبلیغات سنگین تخریبی برای کند شدن این روند مواجه شده است که از جمله  
این اقدامات می توان به شفافیت فراگیر سازمانی، حذف امضاهای طالیی، عدالت 
در فرصت های اقتصادی، بازپس گیری اموال و امالک ملی در اختیار سوءاستفاده 
گران اشــاره کرد که ان شــاءا... گزارش کامل آن به اطالع مردم شریف خواهد 

رسید.
رئیس قوه قضاییه: حراست  ادارات بیشتر فعال شوند

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در بخشی از سخنانش در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه، با صدور دســتوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت 
پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد 
سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرد. رئیس دستگاه قضا همچنین 
به ضرورت تحرک بیشتر حراست ها و بازرسی های درون سازمانی و هیئت های 
رســیدگی به تخلفات اداری در دستگاه های مختلف، اشــاره کرد و با تاکید بر 
این که بســیاری از مسائل، جرم تلقی نمی شــوند بلکه در زمره تخلفات اداری 
می گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست ها در سازمان ها بیشتر فعال 
شوند؛ یکی از وظایف حراست ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری 
و گزارش موضوع تخلف اســت؛  وزیر دادگستری باید موضوع تحرک بیشتر 
حراست ها و بازرسی های درون سازمانی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 
در دستگاه های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضاییه نیز به این 
مهم عنایت داشته باشد و توجه کند که حراست ها در دستگاه های مختلف آیا به 
وظایف خود عمل می کنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام موجود است. وی تصریح کرد: چنان چه حراست ها و بازرسی های 
درون سازمانی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت های 
خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری ها ایجاد و به سمت قوه قضاییه 

و مردم سرازیر می شود./میزان
چرا ایران با آمریکا مذاکره مستقیم نمی کند؟

1 – مذاکرات وین در قالب کمیسیون مشترک برجام و بین اعضای برجام جریان 
دارد. اعضای برجام عبارتند از روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایران و

اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام.  2– آمریکا از سال 2018 به بعد 
عضو برجام نیست. وضعیت حقوقی آمریکا در قبال برجام همانند حدود 195 
کشــور دیگر جهان اســت که هیچ کدام از آنان نیز عضو برجام نیستند. قدرت 
اقتصادی و توان تحریم کنندگی آمریکا نیز نمی تواند عضویت در برجام را برای 
آمریکا به همراه آورد.3 – وقتی کشــوری عضو برجام نیست، دلیلی هم ندارد 
در چارچوب برجام با اعضای آن بر ســر برجام مذاکره کند.4 – چون آمریکا 
عضو برجام نیست، ایران نمی تواند در چارچوب برجام با آمریکا مذاکره کند. 
با این حال، امکان مذاکره مســتقیم و بدون واسطه میان ایران و آمریکا، خارج 
از چارچوب برجام وجود دارد. 5– آمریــکا بارها خواهان مذاکره با ایران بر 
سر موضوعات موشکی و منطقه ای شــده اما از آن جا که این موضوعات در 
برجام مد نظر قرار نگرفته اســت، آمریکا تاکنون به خواسته خود در این زمینه 
نرسیده است. 6– مذاکره مستقیم ایران و آمریکا خارج از چارچوب برجام این 
احتمال را تقویت می کند که آمریکایی ها موضوعات موشــکی و منطقه ای را 
روی میز مذاکره بگذارند زیرا در این وضعیت، محدودیت های تعیین شــده در 
برجام که فقط بر هســته ای متمرکز شده است، کنار می رود.7– ایران بارها در 
موضوعات مختلف با آمریکا مذاکره کرده اســت. اگر آمریکا به برجام برگردد، 
مذاکرات هسته ای ایران با آمریکا به عنوان یک عضو برجام از سرگرفته می شود. 
تا زمان بازگشت آمریکا به برجام، مذاکره ایران با آمریکا در چارچوب برجام، به 
لحاظ شکلی و محتوایی مشکل آفرین خواهد بود.8– موانع پیش روی دستیابی 
به توافق بر سر بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل تعهدات برجامی ایران 
به مراتب بیش از آن اســت که صرف مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا، این 
مشــکالت را برطرف کند.9– رفع موانع پیش روی مذاکرات برجامی به تغییر 
رویکرد ها و نه مالقات مذاکره کنندگان ارشد دو کشور بستگی دارد./ خراسان

تازه های مطبوعات
اعتماد- محسن هاشمی رفسنجانی در این روزنامه نوشت: هم اکنون در شرایطی 
قــرار گرفته ایم که به حزب نیرومند اثرگذار در پهنه اجرایی کشــور با اهداف 
توسعه ای و با برنامه محوری، اصالح طلبی، اعتدال، عملگرایی، عدالت خواهی، 

همراه با تدین و هماهنگ با نظام، احتیاج داریم.
 ایران -گشتی در بازار خودرو نشان داد که بازار خودرو خیلی هم وارد شرایط 
رکود نشده است و خرید و فروش وجود دارد. این روزها شاهد رشد قارچ گونه 
نمایشگاه های خودرو هستیم. بر این اساس اگر بازار خودرو رکود شدیدی داشت 
آیا فردی حاضر می شــد برای ایجاد نمایشگاه خودرو هزینه کند؟حداقل طی 
چهار ماه اخیر قیمت خودرو در بازار از 10 میلیون تا 51 میلیون تومان کاهش 

یافته است.
 کیهــان -این روز ها می بینیم افراد و عناصر و بعضی برنامه های تلویزیونی که 
چشم خود را برکثیف ترین اتفاقات اخالقی، مالی، فرهنگی و... بسته اند و تاکنون 
در برابر این همه نه تنها کک شان نگزیده که نقش ماله کش را هم بازی کرده و در 
انحراف و فریب افکار عمومی و دادن آدرس های غلط برای پرت کردن حواس 
مردم از متن و اصل ماجرا ها از هیچ کوشــش و تالشی دریغ نورزیده، هوادار 
شش دانگ سالمت فوتبال شده و علم مبارزه با »مفسد اقتصادی« و »غارتگر 

بیت المال« را به دست گرفته اند و زیر آن عربده کشی می کنند.
 جوان -شرق نوشت: »فرض کنید برجام وجود ندارد؛ اقتصاد کشور را با چین 
و روســیه ببندید!« به نظر می رسد، پیشنهاد )روزنامه( شرق بیش از آن که یک 
توصیه یا پیشــنهاد باشد، نوعی تجاهل و تمسخر سیاست همسایگی و نگاه به 
شرق دولت سیزدهم است که اگر غیر از این بود، طعنه نمی زد که دولت رئیسی 

دنبال اختراع چرخ از نو است؟

رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد اربعین: 
بدون ثبت نام در سامانه سماح، امکان خرید 

بلیط اینترنتی اربعین وجود ندارد 
 گروه خبر // رئیس کمیته فناوری اطالعات ســتاد اربعین گفت: 
سامانه ســماح را به مجموعه های مختلف متصل کردیم و اگر کسی 
ثبت نام نکرده باشــد، از 10 صفر که پیش بینی فروش بلیط کرده ایم، 
بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما برایش صادر نمی شود. امیر شجاعان 
رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد اربعین مهمان برنامه تلویزیونی 
»در مسیر حسین« بود. وی گفت: در این کمیته دو دسته وظیفه اصلی 
را عهده دار هستیم. بخشــی از وظایف، ارائه خدمات الکرونیکی به 
کمیته های دیگر است و بخشی از خدمات نیز مستقیما به مردم ارائه 
می شود. تاکید می کنم که مردم حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند، چرا 
که پایه اطالعات ما برای ارائه هر نوع خدمتی، اطالعاتی است که در 
این سامانه ارائه می شود.وی ادامه داد: وقتی زائران اطالعات خود را 
در آنجا ثبت می کنند، آنها را در اختیار نهادهایی قرار می دهیم که بدان 
نیاز دارند و به واسطه همین اطالعات با آنان ارتباط برقرار می کنیم. در 
حقیقت، ثبت نام در این سامانه کمک به خودشان است.رئیس کمیته 
فناوری اطالعات ستاد اربعین با اشاره به راه اندازی سامانه »ایران من« 
گفت: سامانه ای به نام »ایران من« با آدرس myiran.gov.ir را 
برای ارائه خدمات پیش بینی کرده ایم که در دسترس همه قرار دارد. 
بخشی از خدماتی که در این سایت ارائه می شود، اطالعیه ها و نکاتی 
است که به مردم می دهیم و بخشی دیگر اطالعاتی است که از موکب ها 
می دهیم. اگر زائرین محترم پیشنهاد و شکایتی داشته باشند، می توانند 
از همان محل با ســتاد اربعین ارتباط برقــرار کرده و نکات خود را 
بگویند.شــجاعان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
متصل شدن سامانه سماح به سایر سامانه ها گفت: برای خدمات رسانی 
بهتر، سامانه سماح را به مجموعه های مختلف متصل کردیم. به طور 
مثال اگر کسی در سامانه سماح ثبت نام نکرده باشد، از 10 صفر که 
پیش بینی فروش بلیط کرده ایم، بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما برایش 
صادر نمی شــود. بنابراین تقاضا این است که این کار را حتما انجام 
دهند.وی درباره وجود برخی محدودیت ها برای کسانی که دز یادآور 
تزریق نکرده اند، گفت: از یک و نیم میلیون نفری که در سامانه سماح 
ثبت نام کرده اند، 400 هزار نفر از نظر واکسن واجد شرایط نیستند و 
بیش از 6 ماه از آخرین تزریق شان گذشته است. برای همه این 400 
هزار نفر پیامک ارسال کرده ایم.رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد 
اربعین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا هم چنان برخی دستگاه ها 
خدمات را حضوری ارائه می دهند، گفت: بخشی از این موضوع به این 
دلیل است که آن مجموعه یا وزارتخانه فرآیند کارش را الکترونیکی 
نکرده و بخشی دیگر هم به این دلیل است که به حضور فیزیکی فرد 
احتیاج است. برای مثال، اگر کسی می خواهد برای اولین بار گذرنامه 
دریافت کند باید حتما حضور داشته باشد تا اثر انگشت بدهد. توصیه 
ما به دستگاه ها این است که فرآیندشان را الکترونیکی کنند اما تغییر 
چندانی رخ نداده است. وی درباره سامانه سجا نیز گفت: با طراحی و 
راه اندازی سامانه سجا )سامانه جامع اربعین( گام به گام به این سمت 
حرکت می کنیم که زائران ما در دوره های آتی در یک ســامانه جامع 
ثبت نام کــرده و همه اتفاقات درباره پیاده روی اربعین از طریق یک 
سامانه جامع انجام شــود. این سامانه اکنون فعال است و به صورت 

مداوم آن را ارتقا خواهیم داد.
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سرمقاله

 در حالی شــرایط اقتصادی جامعه روزبه روز وخیم تر می شود 
که هرمزگان با توجه به اینکه در صدر استان های محروم و فالکت 
زده، گران ودارای بیشــترین آمار بیکاری قرار گرفته است که همین 
موضوع باعث شده است بسیاری از خانواده های فقیر که حتی یک 
وعده غذایی را به ســختی می خورند، برای فرستادن فرزندان شان 
با مشــکل مواجهند و توان خرید لباس، کیف وکفش، نوشت افزار 
و.... را ندارنــد وزمزمه هایی به گوش می رســد که برخی از این 
خانواده ها فرزندان شان را به مدرسه نفرستند. از طرفی دیگر هرمزگان 
استانی صنعتی و تجارتی است و قطب تجارت کشور لقب گرفته که 
باالترین درآمد را به خزانه کشور واریز می کند، اما آنطور که استاندار 
هرمزگان هم اخیرا اعالم کرد علی رغم پیگیری های صورت گرفته 
هنوز پرونده مالیاتی 64 شرکت و بنگاه اقتصادی فعال در هرمزگان 
به اســتان برگشت داده نشده اســت و برخالف قانون مالیات های 
مســتقیم، مالیات و عوارض این صنایع در خارج از استان پرداخت 
می شــود و این بنگاه های اقتصادی حاضر نیستند براساس قانون، 
مالیات و عوارض شان را در استان محل فعالیت شان یعنی هرمزگان 
پرداخــت کنند و هیچ نهاد اجرایی و نظارتی هم گویا توان و جرات 
ندارد که پرونده ها را به اســتان برگردانــد و این صنایع را وادار به 
تمکین کند. از طرفی دیگر جای شرمساری است که در این استانی 
کــه صنایع ومعادن بزرگ و کوچک وجــود دارد، اما مردمانش در 
فقر باشند که پدران شــرمنده زن وفرزندان شان باشند وحتی برای 
رفتن دانش آموزان شان به مدرسه با مشکل مواجه باشند و بخواهند 
فرزندشان را از حق یادگرفتن سواد محروم کنند. این صنایع حتی اگر 
در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان برای رفع مشکالت 
حوزه مدرسه ســازی و تامین مایحتاج دانش آموزان محروم اقدام 
می کردند، اســتان باکمبود مدرســه مواجه نبود ودانش آموزان اگر 
حمایتی می شدند، با خاطری آسوده به مدرسه می رفتند. در محالت 
حاشــیه نشین و روستاهای دور ونزدیک اســتان، دانش آموزان با 
مشکالت زیادی مواجهند وبدلیل فقر ونداری، خانواده های شان توان 
خرید لباس و وسایل مورد نیاز مدرسه را ندارند. حتی خانواده هایی 
که بایستی فرزندان شان را به پیش دبستانی بفرستند، توان پرداخت 
هزینه چند میلیونی شــهریه و خرید لوازم مورد نیاز پیش دبستانی 
را ندارند. هزاران نفر از دانش آموزان نیازمند اســتان تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هستند وتعداد زیادی هم از دانش آموزان محروم 
هم تحت پوشــش هیچ نهاد حمایتی نیستند. برخی از خانواده های 
بدسرپرست که پدرخانواده معتاد، مشروب خوار، بی مسئولیت و... 
است، هم فرزندان شان با خطر ترک تحصیل مواجهند و توان تامین 
هزینه های سنگین تحصیل را ندارند. متاسفانه هزینه های تحصیل هم 
افزایش یافته است وبرای خرید کیف وکفش، لباس، نوشت افزار و... 
هر دانش آموز بیش از یک میلیون تومان نیاز دارد و خانواده هایی که 
حتی برای خوردوخوراک فرزندان شان درمانده اند وهرساله فرزندان 
شان را بی صبحانه به مدرسه می فرستادند واالن شرایط شان حادتر 
شــده است واز طرفی این خانواده ها معموال پرجمعیت هستند ودر 
هر خانواده چند دانش آموز دارند، چطور می توانند هزینه های خرید 
لوازم مورد نیاز مدرسه فرزندشان را تامین کنند؛ هزینه ای که حتی 
از درآمد خانواده ها بیشتر اســت و درصورت عدم حمایت از این 
خانواده ها بطور حتم بخشــی از این دانش آموزان از تحصیل بازمی 
مانند، زیرا دیگر تحصیل برای دانش آموزان رایگان نیست. در این 
شرایط نیاز است صنایع، نهادهای حمایتی و انقالبی، خیرین و...  به 

یاری دانش آموزان محروم بشتابند تا آنها از تحصیل بازنمانند.
   علی زارعی

خطر ترک تحصیل دانش آموزان فقیر هرمزگانی

گروه خبر // یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، گفت: مصرف بنزین در سطح کشور باالست 
و تاکید مجلس بر کنترل مصرف بنزین و استفاده از 

ظرفیت های داخلی برای افزایش تولید است.
احمد مرادی درباره وضعیت تولید بنزین در سطح 
کشور، بیان کرد: پاالیشگاه های کشور امروز با تمام 
ظرفیت در حال تولید هستند ولی مصرف بنزین در 
سطح کشور به نسبت باالست و تولید بنزین در سطح 
کشــور اکنون با میزان مصرف مردم برابری می کند 

بنابراین صرفه جویی در مصرف بنزین اولین اولویتی 
است که باید از سوی مردم دنبال شود.نماینده مردم 
هرمزگان در مجلس شورای اســالمی در ادامه با 
بیان اینکه قطعا برخی از پاالیشگاه های کشور به 
صــورت دوره ای نیاز به اورهال دارند، اظهار کرد: 
باید به این سمت برویم که در آینده میزان تولید را 
در سطح کشور افزایش داده و کیفیت بنزین را باالتر 
ببریم و تاکید کمیسیون انرژی به وزارت نفت بر این 
بوده که تا جــای ممکن ما نیاز داخلی به بنزین را 

در داخل خود کشور تولید کنیم.این عضو کمیسیون 
انرژی مجلس تصریح کرد: امروز دو ابر پاالیشگاه 
شهید قاسم سلیمانی و پاالیشگاه مروارید مکران با 
ظرفیت تولید 300 هزار بشکه در روز تامین مالی 
شــده و بنا است تا پایان این دولت به اتمام رسیده 
و افتتاح شــود. باتوجه به امکانات و ظرفیت های 
موجود در ســطح کشور قاعدتا ما نباید وارد کننده 
در حوزه بنزین باشــیم. نباید اجازه داد که به ایام 
گذشته بازگشت. اما در هر صورت صرفه جویی در 

مصرف بنزین یک ضرورت است.به گزارش ایسنا ؛ 
مرادی در پایان گفت: تاکید ما این اســت که تولید 
بنزین در سطح کشور افزایش یافته و میزان مصرف 
آن نیز کنترل شــود اما به هــر حال اگر در مقطعی 
نیاز احساس شود واردات نیز باید انجام شود. همان 
طوری که در مقطعی از فصول ســرد سال گاز وارد 
کشور می شود. اما واردات نیز یکسری مسائلی به 
دنبال دارد و تا جای ممکن باید از ظرفیت داخلی 

استفاده شود.

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد 

بهره برداری از ابرپاالیشگاه  های »شهید سلیمانی« و »مروارید مکران« تا پایان دولت

گره خبــر // رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان از دریافت بیــش از 1۸ هزار 
درخواست مردمی برای حدنگاری اراضی 

کشاورزی در این استان خبر داد. 
گردهمایی فصلی رؤســا و دادستان های 
به  هرمزگان  اســتان  قضایی  حوزه های 
قهرمانــی رئیس کل  ریاســت مجتبی 
دادگســتری اســتان برگزار شد.مجتبی 
قهرمانــی در جریان این نشســت، طی 
ســخنانی جدیت رؤســا و دادستانهای 
حوزههای قضایی استان هرمزگان برای 

اتخاذ تمهیــدات الزم در جهت تحرک و 
پویایی مجموعــه، اهتمام به موضوعات 
مرتبــط با حقوق عامه، نظــم و انضباط 
اداری، توجــه بــه اقدامــات فرهنگی، 
مدیریت پروندهها و صدور آرای متقن را 
موضوعاتی حائز اهمیت در جهت افزایش 
بهــره وری و ارتقاء عملکرد حوزه های 
قضایی عنوان نمود.وی همچنین خطاب 
به رؤســا و دادســتان های حوزه های 
قضایی استان بر لزوم برگزاری با کیفیت 
و مستمر نشست های قضایی به منظور 

تبادل نظر و هم اندیشــی در خصوص 
مســائل حقوقی تأکید کرد. قهرمانی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
منویات مقام معظم رهبری در خصوص 
اهمیت اجرای کامل قانون حد نگار )طرح 
جامع کاداستر( اظهار داشت: در پی اقدام 
ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان برای 
تکمیل ثبت اراضی کشاورزی در سامانه 
کاداســتر و مراجعه مسئولین به مالکین 
اراضی زراعی، شــاهد افزایش بی سابقه 
درخواست های مردمی در این خصوص 

می باشیم که در ســطح کشور بی نظیر 
است و به عنوان الگویی برای دیگر استان 
های کشــور ارائه شده است. وی با بیان 
اینکه تعداد درخواســتهای مردمی برای 
حدنگاری اراضی کشــاورزی از ابتدای 
ســال 1400 تا بیستم تیرماه 1401 تنها 
500 عدد بوده است، تصریح کرد: با تدابیر 
اتخاذ شده در دادگستری استان هرمزگان 
و در نتیجه تشــکیل کارگروه تسریع در 
حدنــگاری زمینهای کشــاورزی، اخذ 
درخواستهای مردم برای ثبت زمینهایشان 

در سامانه کاداستر از مرز 18 هزار مورد 
گذشته است.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان در ادامه با اشــاره به تأکیدات 
رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد 
با جرایم خشــن، از رؤســا و دادستان 
های حوزه های قضایی استان خواست 
بــا برنامه ریزی دقیــق در این خصوص 
اهتمام ویژه ای داشــته باشند.به گزارش  
تسنیم ؛ وی با بیان اینکه استان هرمزگان 
یکی از امن ترین اســتان های کشور می 
باشد، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان 
هرمزگان برای حفظ امنیت مردم با کسی 
تعارف ندارد و مجازات مرتکبین جرایم 
خشن، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

اصالح  کمیته  جلســه  خبر//  گروه 
های  فناوری  و  فرایندها  ســاختار، 
مدیریتی به ریاســت معاون توسعه 
مدیریت ومنابع استانداری هرمزگان 
و با حضورمدیــران کل دفاتر حوزه 

ستادی عضو این کمیته برگزار شد.
 به گزارش خبرنگار دریا، محسن خاکی 
نهاد با اشاره به تاکید استاندار بر رعایت 
قانونمــداری اداری یادآورشــد: همه 
مدیران باید وضعیت نیروهای مجموعه 
خود را با رعایت قانون و درچارچوب 

اداری تعیین تکلیف کنند.
وی با اشــاره به ســند تحول دولت 
مردمــی و تاکید رییس جمهور محترم 
در جشنواره شهید رجایی گفت: اصالح 
ساختار اداری قدیمی به عنوان یکی از 
سیاستهای دولت در سند تحول دولت 

مردمی پیش بینی شده و ضروری است 
مورد توجه و نــگاه ویژه همه مدیران 
دستگاه ها قرار گیرد.خاکی نهاد یادآور 
شد: استاندار هرمزگان به دلیل گذر از 
ساختارهای معیوب فعلی و تالش در 
ایجاد فرایندهای خالقانه حائز رتبه برتر 
کشور شده اند بنابر می طلبد این روند 
و فرایند اصالحی مورد تاکید در دستور 
کار قــرار گیرد تا با اصالح ســاختار 
غیربهره ور، تحوالتی ایجاد شــود.وی 
با بیان اینکه فرایندهای پاســخگویی 
اداری بسیارطوالنی است، تصریح کرد: 
کارشناسان می توانند با ارسال نظرات 
تخصصی خود کمــک کنند که  برخی 
از  فرایندهــای اداری زمانبر و هزینه 
بردار که خروجــی مطلوبی ندارند  و 
نارضایتی مردم را از دستگاه ها به دنبال 

خواهد داشــت زودتر اصالح شــوند.
معاون استاندار با تاکید بر توجه به اسناد 
باالدستی به عنوان محور امور اجرای 
استان یادآور شد: فرمایشات و گفتمان 
امامین انقالب و رئیس جمهور محترم 
و تاکیدات مقام عالی اســتان باید در 
همه امور دســتگاه ها جاری و ساری 
باشد.وی با توجه به فراهم شدن زمینه 
بازنگری و تجدید ســاختار مدیریتی 
افزود: در شــرایط فعلی طراحی ساز 
و کار مناســب و مدرن برای نوسازی 
اداری و جــاری کــردن مفاهیم نوین 
مدیریتی منطبق با مقتضیات بومی فراهم 
اســت و ضرورت دارد با بهره مندی از 
تکنیک هایی نوین روش های انجام کار 
همچنین اســتفاده مناسب و به موقع از 
فناوری های اداری و اطالعات، اصالح 

و مکانیزاسیون فعالیت های نظام اداری 
در اولویت کار قرار گیرد.رئیس کمیته 
اصالح ســاختار، فرایندها و فناوری 
در  داشت:  بیان  اســتانداری  مدیریتی 
راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی، 
ســرعت و دقت در عملیات همچنین 
ارتقاء کیفیت و مطلوبیت ارائه خدمات 
به مردم، امکانات نظــارت و ارزیابی 
نیز وجــود دارد.خاکی نهاد اضافه کرد: 
مدیران اقدامــات خود را در این زمینه 
به طور مستمر مورد بازبینی و بازنگری 

قرار داده و در این راســتا شناسایی و 
مستندسازی مناســب روش ها، رویه، 
فرایند ها درکنار آموزش کارشناســان 
، مجریان و مدیران در بهبود و اصالح 
فرآیندها مورد توجه قرار گیرد.گفتنی 
است کمیته اصالح ساختار و فرآیندها 
و فناوری مدیریتی یکی از کمیته های 
مدیریت  توسعه  کارگروه  زیرمجموعه 
اســتانداری اســت که کار خود را در 
اصالح ساختار از مجموعه استانداری 

آغاز کرده است.

معاون استاندارهرمزگان  :
ساختاربخشداری ها تقویت می شود

گروه خبر //  مدیرکل شیالت هرمزگان گفت: پیرو سفر رییس جمهور 
به استان، تاکنون یکهزار و ۵۰۰ زیستگاه مصنوعی آبزیان در آب های 

خلیج فارس شهرستان های بندرلنگه و قشم ایجاد شده است. 
عبدالرسول دریایی به مناسبت هفته تعاون در دیدار با تعاونی های صیادی 
استان هرمزگان با تاکید بر توسعه و مدیریت مناسب زیستگاه های مصنوعی 
به عنوان یک سرمایه گذاری پایدار، افزود: با ایجاد زیستگاه های مصنوعی 
در شهرستان های بندرلنگه و قشم و حمایت استاندار هرمزگان و پیگیری 
شــیالت استان گام های خوبی در این خصوص برداشته شده که امید را 
دوباره در دل صیادان و بهره برداران زنده کرده است.وی مطالعات، تکمیل 
و تجهیز بنادر صیادی و موج شــکن های مردمی، توسعه زیستگاه های 
مصنوعی و ساخت سه مرکز بازســازی و حفاظت از ذخائر ژنتیکی را 
از دیگر اولویت های شــاخص شیالت هرمزگان در راستای حمایت از 
صید و صیادی در استان عنوان کرد.مدیرکل شیالت هرمزگان با اشاره به 
اینکه تعاونی ها و تشکل های صیادی محور اصلی صید و صیادی استان 
هستند، اظهارداشت: تکمیل بندر چیرویه، اتمام مرحله نخست بندر رمچاه 
و شروع مرحله دوم آن، بهسازی اسکله شناور بوموسی، بهسازی مرکز 
تخلیه صید کووه ای و دوالب را از دیگر برنامه های شــیالت هرمزگان 
برای جامعه صیادی است.دریایی با بیان اینکه هماهنگی خوبی بین اداره 
کل شیالت استان  و جامعه صیادی در اجرای سیاست  ها و اهداف صید 
و صیادی اصولی و پایدار برقرار است، گفت: استان هرمزگان توانسته با 
بهره مندی از 36 هزار نفر صیاد که از این طریق ارتزاق می کنند، ســاالنه 
افــزون بر 300 هزار تن صید انواع آبزیــان را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به توان باالی شیالت استان هرمزگان ابرازداشت: این استان 
همواره با بهره برداری درســت از ظرفیت های صید و صیادی به عنوان 
قطب صیادی کشور مطرح بوده است که توانسته با اقدامات صورت گرفته، 
رتبه اول صید کشور را به دست آورد.مدیرکل شیالت هرمزگان در ادامه 
همچنین به صید غیراصولی و غیرمجاز آبزیان در آب های خلیج فارس 
اشاره کرد و گفت: صید غیرمجاز در صورت تداوم می تواند بیش از پیش 
ذخایر ارزشــمند آبزیان در خلیج فارس را تحت فشار بگذارد که باید 
اتحادیه ها و تعاونی های صیادی اســتان با تعامل و همفکری بیشتر در 
کاهش فشــار بر ذخایر آبزیان با شــیالت همراهی داشته باشند.وی در 
پایان رشــد اعتبارات تملک دارایی شیالت هرمزگان را در سال 1400 
بیــش از 270 درصد اعالم کرد که با حمایت های دولت مردمی محقق 
شــد.به گزارش ایرنا، گفتنی است در این دیدار که با حضور معاون صید 
و بنادر ماهیگیری شــیالت هرمزگان، مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
اتحادیه تعاونی های صیادی اســتان، رییس گروه امور صیادان شیالت 
اســتان، مدیران عامل و نمایندگان تعاونی های صیادی سراسر استان و 
جمعی از صیادان و مســووالن شیالت استان برگزار شد، هر یک از این 
افراد به بیان نظرها، مسائل و پیشنهادهای خود در راستای ارتقای صید و 

صیادی و تشکل های صیادی استان پرداختند.

پیرو سفر رییس جمهور به هرمزگان؛
۱۵۰۰ زیستگاه مصنوعی آبزیان

 در آبهای خلیج فارس ایجاد شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 
ثبت۱8 هزار درخواست مردمی برای حدنگاری اراضی کشاورزی در هرمزگان
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سال بیست و یکم شماره 3973 سرویس استان ها -یزد //  استاندار یزد در آیین 
تجلیل از تعاونی های برتر اســتان گفت: تعاون، 
بهترین مدل اقتصادی منطبق بر فرهنگ ایرانی و 

اسالمی و سیاست های اقتصادی کشور است. 
مهــران فاطمــی، کارآفرینان و فعــاالن عرصه 
تعاونی ها را فرماندهــان و جهادگران خط مقدم 
اقتصادی دانســت و اظهار داشت: امروز دشمن با 
اعمال تحریم های مختلف علیه کشور، محکم برای 
زمین گیر کردن ملت رشید ایران اسالمی ایستاده، 

لــذا نقش آفرینی در برابر اقدامات و فعالیت های 
آن ها، بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته جهان بر همکاری، تعامل 
و هم افزایی تاکید داشــته و تجربه هلدینگ های 
بزرگی اقتصادی بر اهمیت این مهم صحه می گذارد 
اما ضرب المثل » شــریک اگــر خوب بود خدا 
شــریک داشت« به قصد ریشه زنی فرهنگ غنی 
ایرانی و اسالمی ما خصوصا »همکاری و تعامل 

در امور« رواج یافته است.
فاطمی تصریــح کرد: هدف از مهــم و ضروری 
تلقی کردن حوزه »تعاون« صرفا رشــد اقتصادی 
نیست بلکه هر اقدامی که مبتنی بر عدالت نباشد، 

آسیب های خاص خود را خواهد داشت.
وی در ادامه تعاون را بهترین بستر مردمی سازی 
اقتصاد و ایجاد عدالت اجتماعی خواند و با انتقاد از 
ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
خواستار ایجاد وزارت مستقل »تعاون«؛ با توجه 

به اهمیت آن، شد.اســتاندار یزد افزود: تعاونی ها 
بهترین بستر برای جمع آوری سرمایه های خرد 
مردم هستند که باید اقدامات اقناعی الزم در باب 
اهمیت این موضوع و مشــارکت مردم در اقتصاد 
صورت گیرد.فاطمی در پایان فعالین عرصه تعاونی 
حاضر در نشســت را الگوهای موفق اقتصادی 
اســتان دانست و خطاب به آن ها گفت: وظیفه ما 
تکریم و تجلیل از شما افراد نمونه و موفق و معرفی 
شما در سطح استان و کشور جهت تقویت جریان 

ارزشمند تعاون و پیداکردن جایگاه و سهم خود در 
اقتصاد استان و کشور است.

سرویس استان ها- یزد // دبیرکل بنیاد جهانی 
انرژی در ایران از واردات تکنولوژی  با فناوری 
باال )های تک( تولید آب از طریق رطوبت هوا به 
منظور جلوگیری از تنش آبی خبرداد و گفت: 
این فناوری با همکاری یک شرکت اتریشی با 
مهندسان و سرمایه گذاری ایرانی و با اعتباری 
بالغ بر ۶ میلیون یورو تا ســال در کشور مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 
هادی هزارخانی با بیان این که اقدامات نامناسب 
زیســت محیطی در کره زمین باعث تغییرات 
خطرناکی شــده و گرم شدن هوا مصداق بارز 
این موضوع است، اظهار کرد: یکی از طرح های 
مهم زیست محیطی که قرار است در کشور اجرا 
شود، اقدامات مربوط به تامین آب است در این 
زمینه از برترین فناوری ها با همکاری شرکت 

اتریشی استفاده می شود.
وی افزود: در این پروژه قرار اســت از طریق 
جو و هوا، آب تولید شــود و تحقق این ایده 
کمک شایان و مهمی به پدافند غیرعامل کشور 
و از ایجاد تنش  آبی جلوگیری می کند؛ شرکت 
سرمایه گذاری غدیر به همراه شرکت های تابع 
خود قرار است حدود 6 میلیون یورویی در این 
فناوری سرمایه گذاری کند که به احتمال زیاد 
این طرح تا ســال آینــده در  قم بهره برداری 

می شود.
دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران گفت: برخی 
از کشورهای مهم منطقه در رقابت با ایران برای 
انتقــال این تکنولوژی هســتند که با توجه به 
حمایت بنیاد جهانی انرژی و پیشتازی ایران در 
مذاکره  شرکت صاحب تکنولوژی، این فناوری 

در آینده نزدیک به ایران انتقال خواهد یافت.

هزارخانی همکاری ایران با بنیاد جهانی انرژی 
را فرصت مغتنمی برای توســعه پایدار کشور 
دانســت و بیان کرد: همکاری ایــران با بنیاد 
جهانی انــرژی و تمرکز بر فرصت های ایجاد 
شده توســط این نهاد بین المللی غیرسیاسی، 
می تواند برای دســتیابی توسعه پایدار کشور، 

موثر و مفید باشد.
* فناوری های نوین را وارد صنعت کنیم

دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران گفت: برای 
رسیدن به توســعه پایدار،  نیازمند استفاده از  
فناوری های نوین هستیم و بنیاد جهانی انرژی 
این قول را داده است که هر دانش و تجهیزاتی 
ایران نیاز داشته باشد را در اختیار کشور قرار 

دهد.
وی اظهار کرد: در راســتای پیشــرفت ایران 
آمادگــی مذاکره با کشــورهای اروپایی  برای 
انتقال دانش و فناوری های نوین وجود دارد و 
حمایت مسئولین در این زمینه بسیار مورد نیاز 
است و هم اکنون در این زمینه تعامالت تا سطح 

مطلوب و مورد انتظار فاصله زیادی دارد.
هزارخانی تأکید کرد: ســرمایه کشور محدود 
به معادن مس، نفت، گاز و ســایر مواد معدنی 
یا صنایع نیســت بلکه نیروی انسانی مهمترین 
سرمایه است؛ در دنیا نیز کشورهایی که برای 
سرمایه انسانی برنامه مناسب دارند، پیشرفت 

می کنند.
دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران در ادامه با 
تاکید بر ورود به بازارهای جهانی، علت رشد 
اقتصادی چین را ورود به این بازار دانســت و 
خاطرنشان کرد:  ایران در زمینه تولید پوشاک، 
تنها بیست درصد نیاز کشور را تامین می کند و 

همچنین در مورد صنایع دیگر نیز نتوانسته ایم 
بنابر ظرفیت های کشور عمل کنیم.

هزارخانــی در ادامه بــا بیان این کــه ما در 
کارخانه های کشــورمان کارگر نیاز داریم اما 
مشکل اینجاســت که برخی صنایع ما هنوز 
بر اساس ســاختارهای دهه 70 میالدی کار 
می کنند، گفت: اگر صنایع هایتک و پیشرفته در 
کشور فعال شوند، بسیاری از جوانان مشغول به 

کار می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: همانطور که مقام معظم 
رهبری فرمودند در اقتصــاد دانش بنیان فقط 
بلکه  نیستند،  شرکت های دانش بنیان مخاطب 
تمامی افراد در تخصص ها و مشاغل مختلف 
باید فعالیت های خود را به شــیوه دانش بنیان 
مدیریت کنند تا در کار خود به توســعه پایدار 

برسند.
* راه حل ساخت چهار میلیون مسکن در چهار 

سال فعالیت دولت
وی منابع مالی و نیروی کار کشــور را دارای 
روندی کاهشــی عنوان کرد و گفت: در چنین 
شرایطی برای ســاخت چهار میلیون مسکن 
در چهار ســال تنها راه حل، استفاده از صنایع 
هایتک است؛ در کشــورهای پیشرفته با این 
تکنولوژی در کمترین زمان ســاختمان های 

بسیار با کیفیت ساخته می شود.
دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران افزود: یزد، 
شــهری است که در هزار ســال گذشته بدون 
اینکه یک گرم کربن استفاده کند، انتقال آب را 
از فاصلــه 100 کیلومتری انجام داده و این در 
حالی است که امروزه برای این کار باید انرژی 

زیادی مصرف کنیم.

هزارخانی تصریح کرد: در سیل اخیر یزد بخشی 
از قسمت های جدید شهر بر اثر سیل ویران شد 
و قسمت تاریخی بدون خرابی مانده است؛ پس 
فناوری انرژی که پیشینیان ما به کارگرفته بودند 
، اثر بخش بوده اســت و بنیاد جهانی به همین 

دلیل در تسهیل امور با ما همکاری می کند.
وی با بیان مشارکت این بنیاد در اجرای طرح 
انتقال آب از خلیج فــارس به یزد  و اصفهان 
خاطر نشان کرد: با کمک یک شرکت خارجی 
جریــان انتقــال آب را با بهــره وری باال از 
خلیج فــارس برنامه ریزی می کنیم تا به گونه 
مصرف انرژی انجام شود که برای استان اصفهان 

در حوزه گردشگری مشکلی پیش نیاید.
هزارخانی ادامه داد: 25 اردیبهشت سال جاری، 
اولین رویداد ملی بنیاد جهانی انرژی در کیش 
با حضور رئیس این بنیاد »ولفگانگ نیومن« 
برگزار شد که 311 طرح در هفت بخش باهم 

رقابت کردند.
در ســال 1990 میالدی سازمان ملل تصمیم 
گرفت برای جلوگیری از مشــکالت زیست 
محیطی، بنیاد جهانی انرژی را با هدف توسعه 
پایدار کره زمین تاسیس کند و برای تحقق این 
موضوع ، ســه رکن اساسی جامعه، طبیعت و 

اقتصاد مد نظر قرار گرفت.
در ســال 2019، شــهر یزد به دلیل ساختار 
پایداری که در ســخت ترین شــرایط اقلیمی 
پیشینیان این شهر ایجاد کرده بودند، به عنوان 
پایتخت تاریخی فرهنگی بنیاد جهانی انرژی 
انتخاب شــد و از ســال  2021 برای ورود 
فناوری های نوین از طریق بنیاد جهانی انرژی 

در ایران اقدام شد.

دبیرکل بنیاد جهانی انرژی: 

فناوری تولید آب از رطوبت وارد ایران می شود 

استاندار یزد مطرح کرد

 تعاون، بهترین مدل اقتصادی منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسالمی

سرویس اســتان ها- یزد // معاون توسعه مدیریت و 
منابع ســازمان غذا و دارو اعالم کرد: از ابتدای اجرای 
طــرح دارویار تاکنون، چهار هــزار میلیارد تومان به 

سازمان های بیمه گر پرداخت شده است. 
   دکتــر »محمود بیگلر« در آیین افتتاح ســاختمان 
معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی یزد اظهار 
کرد: طرح دارو یار با هدف کاهش پرداخت هزینه دارو 
از جیب مردم و در جهت هدفمندی ارزی که در گذشته 
در اختیــار کارخانه ها و وارد کنندگان مواد اولیه قرار 

می گرفت اجرا شد.
وی ادامه داد: با هماهنگی که با سازمان های بیمه گر، 
وزارت بهداشــت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان 
برنامه و بودجه انجام شد منابع در اختیار سازمان های 
بیمه گر قرار گرفت تا بتوانند مابه التفاوت عددی که در 

هدفمندی این ارز وجود دارد به بیماران پرداخت کنند
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو افزود: 
تاکنون  چهار هزار میلیارد تومان به سازمان های بیمه گر 

پرداخت شده است.
بیگلر گفت: در طرح دارویار بیماران با دارا بودن نسخه 
پزشــک افزایش پرداختی ندارنــد و در برخی موارد 

کاهش پرداختی هم تجربه می کنند.
وی یادآور شد: با پیگیری های جدی که در حال انجام 
 otc است، در روزهای آتی سایر اقالم دارویی بیماران
نیز تحت حمایت ســازمان های بیمه گر قرار خواهند 

گرفت.
ســاختمان جدید معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشــکی یزد از سال 1395 شــروع شده و سه هزار 
و 450 متــر مربــع زیر بنا و یک هــزار و 500 متر 
محوطه سازی دارد. برای ســاخت این ساختمان 25 

میلیارد تومان هزینه شده است.

معاون سازمان غذا و دارو خبر داد
پرداخت 4۰۰۰ میلیارد

 به سازمان های بیمه گر در طرح 
دارویار

جداسازی آب فضای سبز در یزد
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای   ساالنه یک میلیون متر مکعب صرفه جویی به دنبال دارد 

تعمیر و تجهیز ماشین آالت نیمه سنگین شهرداری بندر خمیر
به استناد ماده 5 آیین نامه مالي شهرداري ها و مصوبه شماره 126  مورخ   1401/05/22  شورای محترم اسالمی 
شهر ،شهرداري بندرخمیر در نظر دارد  تعمیر و تجهیز ماشین آالت نیمه سنگین خود را از طریق مناقصه عمومي با 
شرکت واجد الشرایط طبق مشخصات زیر به انجام رساند شایسته است پیشنهاد قیمت خود را از ساعت 9  صبح 
روزچهارشنبه مورخ 1401/06/16 الی ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/06/27 درسامانه بارگذاری نمایند 
و یک فقره رسید سپرده به حساب 72191145857821 شهرداري نزد بانک مهر شعبه خمیر ویا ضمانت نامه 
معتبر بانکي به مبلغ 1.300.000.000ریال  ) یک میلیارد و سیصد میلیون ریال( در پاکت مهر شده به امور پیمانهاي 

شهرداري بندرخمیر تحویل ورسید دریافت دارید.
1-متقاضیان می توانند ازســاعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1401/06/16   به سامانه تدارک الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

و شرایط حجم کار و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
  2-شرایط شرکت در مناقصه،گواهینامه صالحیت ، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها 

متعاقباً در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
3-مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ) www.setadiran.ir ( مهلت دارند از 
طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد مناقصه و بارگزاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک 

مثبته شرکت اقدام نمایند.
5-کلیه اسناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه ، صورتجلسات هیئت مدیره ، آگهي تاسیس و ثبت ، آگهي آخرین 

تغییرات اساسنامه شرکت ، گواهي تاییدیه صالحیت حتماَ برابر اصل گردد.
6- کلیه اسناد مناقصه تحویلي از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشمولیت شرکت در قانون منع مداخله 

کارکنان دولت در شرکت،  به امضاء مقام مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.
7- ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید حداقل از تاریخ بازگشایي پاکات سه ماه مهلت داشته و برای سه ماه دیگر 

قابل تمدید باشد.
8-چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.   
9-پیشنهاد های اشتباه ، مبهم وناخوانا مردود بوده وترتیب اثر داده نمی شود

10- کلیه هزینه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
11- در صورت عدم تجدید مناقصه کمیســیون عالي معامالت شهرداري در ســاعت 14 روز یکشنبه مورخ 

1401/06/27 تشکیل وکلیه پیشنهادهاي رسیده مفتوح و قرائت خواهد شد .
12-مبلغ برآورد 26.000.000.000)بیست و شش میلیارد ریال(

13- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود .
14-شرکت در مناقصه به منزله بازدید و اطالع از وضعیت ماشین آالت مد نظر شهرداری می باشد.تاریخ بازدید از 
ساعت 8 صبح تا ساعت 12 روز نشر آگهی تا پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به جز روزهای تعطیل.محل بازدید 

پارکینگ موتوری شهرداری بندر خمیر
14-محل اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری          مدت اجرا: دو ماه            مناقصه گزار: شهرداری بندرخمیر                                                                                                      

شهرداري بندرخمیر

نوبت دوم

ن سند مالكيت   آگهی فقدا
نظر به اینکه کبری کریمی تزرجی به استناد دو فقره استشهاد محلی در خصوص 
پالک 21898 فرعی ۳- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شــده است که 
سند مالکیت ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان که به نامش ثبت و سند مالکیت 
به شــماره چاپی 8144۳6 الف 9۷ صادر گردیده است که سند مالکیت به علت 
جابجای مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا باستناد ماده12۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود 
هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد 

خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه اسناد مالکیت به این 
اداره تسلیم واخذ نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
اعتراض وعدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.14۰1/2۳4 م الف

خرد نگه ، تاریخ انتشار: 14۰1/۰6/16 

محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالكيت   آگهی فقدا
نظر به اینکه فاطمه بني اسدی پوری به استناد دو فقره استشهاد محلی درخصوص 
پالک 2۵822 فرعی ۳- اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شــده است که 
ســند مالکیت ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان که به نامش ثبت و سند مالکیت 
به شــماره چاپی 4824۳2 الف 94 صادر گردیده است که سند مالکیت به علت 
جابجای مفقودگردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا باستناد ماده 12۰ آئین نامه اصالحي وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود 

هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم واخذ نماید 
بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد 

نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد.14۰1/2۳1 م الف
تاریخ انتشار: 14۰1/۰6/16

محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

رئیس کل دادگستری یزد تاکید کرد 
بسیج همه ظرفیت ها برای اجرای مصوبات 

سفر اخیر رئیس قوه قضاییه
  ســرویس استان ها- یزد // رئیس کل دادگستری استان 
یزد گفت: در جریان ســفر ریاست قوه قضاییه به استان یزد، 
مصوبات بســیار خوبی تصویب شد که باید اجرای آن مورد 
اهتمام ویژه همه متولیان امر باشــد. غالمعلی دهشیری در 
نشست شــورای معاونین دادگستری استان یزد با بیان اینکه 
هیچ فرصتی را برای اجرای مصوبات ســفر نباید از دســت 
داد، تصریح کرد: تعیین تکلیف خودرو های توقیف شده در 
پارکینگ های انتظامی و شــورای هماهنگی که مورد انتقاد 
رئیس قوه قضاییه قرار گرفت باید اولویت نخست مجموعه 
قضایی و ســایر نهادی متولی باشد. وی همدلی، همراهی و 
هم افزایی مســئوالن و مدیران استانی در اجرای برنامه سفر 
ریاســت قوه قضاییه به اســتان یزد را بسیار خوب ارزیابی 
کرد و گفت: همدلی، هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی با 
مدیران و مسئوالن اجرایی موجب تجلی تالش های صورت 
گرفته در اســتان گردید و مصوبات پر و خیر و برکتی را نیز 
برای مردم اســتان به همراه داشت.این مقام قضایی، بر تالش 
مضاعف برای رفع کمبودها و کاستی های استان تأکید کرد و 
گفت: هرآنچه که خدمات دســتگاه قضایی به مردم را تحت 
الشعاع قرار می دهد باید شناسایی و برای رفع آن اقدام کرد.

وی با اشــاره به تصویب 139 میلیارد تومان  اعتبار استانی 
در این ســفر، تصریح کرد: این گونه ســفر ها امید و اعتماد 
مردم را نســبت به نظام افزایش می دهد و موجب تسریع در 
امور خدمت و گشایش برای مجموعه قضایی و خواهد بود.

رئیس کل دادگســتری استان یزد، نظارت و بازدید میدانی و 
شناسایی مشــکالت و تنگناهای اداری را از دیگر محاسن 
سفر های اســتانی ذکر کرد و گفت: حضور همزمان معاونان 
ریاســت قوه قضاییه در استان و برنامه ریزی جهت حضور 
آنان در همه حوزه های قضایی از جمله اقداماتی اســت که 
اشراف بهتر و دقیقتری از استان را به مقامات عالی قوه قضاییه 
و شخص رئیس قوه قضاییه می دهد. دهشیری در پایان تأکید 
کرد:  سفر ریاست قوه قضاییه به استان یک فرصت برای مردم 
و مجموعه قضایی بــود و حال باید با برنامه ریزی جدی و 
 تالش مضاعف در جهت اجرایی کردن همه مصوبات این سفر 

تالش کرد.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری:

۳ مجموعه فرهنگی و سینمایی با ۱۸ سالن 
در یزد ساخته می شود

  ســرویس اســتان ها -یزد //  رئیس سازمان سینمایی 
حوزه هنری از ســاخت سه مجموعه فرهنگی و سینمایی با 
18 ســالن در یزد خبر داد. حمیدرضا جعفریان در حاشیه 
مراسم آغاز عملیات اجرایی پردیس سینمایی آسمان یزد با 
اشاره به ویژگی های پردیس سینمایی آسمان اظهار داشت: 
این مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی می تواند الگویی برای 
توســعه مجتمع های فرهنگی متناســب با بافت های شهری 
تاریخی و ثبت شــده در میراث یونســکو باشد. وی با بیان 
اینکه در شهرهای ثبت شده در میراث جهانی باید بر اساس 
اســتانداردهای خاص در زمینه ساخت و ســاز اقدام کرد، 
افزود: در این طرح عالوه بر رعایت اســتاندارهای معماری 
و فنی و استفاده از به روزترین تجهیزات در سالن های سینما، 
توجــه به بافت تاریخی و قدمت فرهنگی منطقه هم برای ما 
مهم اســت و اگر این طرح به درستی به عنوان یک الگو به 
ثمر برســد حتمًا می تواند برای استمرار این حرکت در دیگر 
نقاط کشــور سرلوحه قرار گیرد. جعفریان ادامه داد: طراحی 
معماری و محاســبات مهندسی این طرح از دو سال پیش بر 
اساس الگوهای معماری و فرهنگی تاریخی بافت سنتی انجام 
شده و استانداردها و الگوهای حرفه ای را طی و مجوزهای 
مرتبط را اخذ کرده اســت و پیش بینی می شود در مدت دو 
سال آینده بتوانیم این مجتمع فرهنگی را افتتاح کنیم. رئیس 
سازمان سینمایی حوزه هنری اظهار داشت: در دو سال اخیر 
مؤسسه فرهنگی بهمن سبز وابسته به سازمان سینمایی سوره 
با همکاری مسئوالن اســتان و شهرداری یزد امکان توسعه 
ســینما در یزد را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در 
سه نقطه از شهر امکان احداث و توسعه سالن های سینمایی 
به صورت پردیــس وجود دارد که اصلی ترین آن ها پردیس 
ســینمایی آسمان است. جعفریان بیان کرد: مجتمع فرهنگی، 
هنری و سینمایی آسمان عالوه بر اینکه مانند بقیه پردیس های 
سینمایی دارای سالن های سینما است، از امکانات فرهنگی 
مانند فروشــگاه محصوالت فرهنگی، نگارخانه، اســتودیو 
ضبط صدا و تصویر، فضای برگــزاری کارگاه های هنری و 
فضای بازی کودکان نیز برخوردار خواهد شد که این یکی از 
مزیت های این مجتمع است. وی افزود: امیدواریم به تدریج در 
بازه دو ساله ساخت این سینما، دو پردیس دیگر که برای یزد 
در نظر گرفته شده نیز به بهره برداری برسد که با ساخت این 
سه مجموعه فرهنگی و سینمایی تعداد سالن های سینماهای 
حوزه هنری در یزد به 18 ســالن خواهد رسید. جعفریان با 
بیان اینکه سازمان سینمایی سوره به عنوان اصلی ترین بازوی 
حوزه هنری انقالب اسالمی در فعالیت های مرتبط با هنرهای 
تصویری از حدود ســه ســال پیش طرح توسعه و بهسازی 
سینماها را در سراسر کشور آغاز کرد، گفت: در حال حاضر 
163 سالن ســینما به صورت فعال در کشور زیر نظر حوزه 
هنری فعالیت می کنند. جعفریان با بیان اینکه تقریبًا یک سوم 
ظرفیت اکران کشور در اختیار این نهاد قرار دارد، اظهار داشت: 
در حال حاضر زنجیره ســینمایی حوزه هنری در 21 استان 
کشور فعالیت می کند. وی با اشاره به برنامه ها و فعالیت های 
توسعه ای سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: عالوه بر اینکه 
ساخت پردیس های چند سالنی و مجتمع های فرهنگی مد نظر 
بود، سیاست عدالت توزیعی و عدالت دسترسی مخاطبان به 
سینما و همچنین تمرکز بر استان هایی که حوزه هنری در آن ها 
فاقد سالن سینما بود را در دستور کار داشتیم و استان یزد هم 
یکی از این استان ها بود که مورد بررسی و هدف گذاری قرار 
گرفت تا زنجیره سینماداری حوزه هنری در آن نیز مانند سایر 
مناطق کشور توسعه پیدا کند و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر 

این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.

خبر

سرویس استان ها - یزد  // رییس کمیسیون خدمات 
و محیط زیست شهری شــورای اسالمی شهر یزد با 
اشــاره به تدوین طرح جداسازی آب فضای سبز این 
شهر از شبکه آب شــرب گفت: با اجرای این طرح 
ساالنه حداقل یک میلیون مترمکعب در مصرف آب 

شرب صرفه جویی می شود. 
 فاطمه زارع با بیان اینکه بخشــی از این طرح اجرا 
شده افزود: توسعه شبکه انتقال آب و جداسازی آب 
شــرب در سطح شهر با هدف ضرورت و حساسیت 
موضوع تامین منابع و با توجه به محدودیت های کمی 
و کیفی منابع آب و همچنیــن لزوم تامین منابع آب 
شــرب و بهداشتی سالم در سطح شهر میراث جهانی 
یزد، در شورای شــهر و کمیسیون خدمات و محیط 

زیست شهری مطرح است.
وی اظهار کرد: تکمیل خط حاشــیه بلوار جمهوری 
اســالمی از مخزن نوار سبز دروازه قرآن تا چهار راه 
محمود آباد، لوله گــذاری بلوار والیت، لوله گذاری 

بلوار عالمه محمد تقی بافقی، اصالح شبکه آبرسانی 
خیابان حضرت مهدی) عج(، تهیــه طرح و برآورد 
انتقال پســاب از مخزن کاریزلند تا مخزن فیض آباد 
با همت سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری 

یزد صورت پذیرفته است .
زارع ادامــه داد: مطالعات و طراحی شــبکه آبیاری 
شــهرک دانشگاه قاســم آباد و امام شــهر، اجرای 
آزمایشی آبیاری زیر سطحی در پارک های پردیسان 
یک و 2، هوشمند سازی مخازن و محل های آبگیری 
بــا تانکر )چاه های هفتم تیر، غدیر و آزادشــهر( و 
ســاخت مخازن بتنی ذخیره آب در سطح شهر طی 
چهار سال گذشته و در سال جاری در راستای صرفه 
جویی در مصرف کاهش آب از دیگر مواردی است 
که در راستای جداسازی آب فضای سبز از شبکه آب 

شرب انجام شده است.
سرانه فضای سبز شهر یزد 13 متر مربع است در حالی 

که سرانه استاندارد آن 25 متر مربع است.



طنز

الیه های پنهان شعر سعدی
بهسکندرنهملکماندونهمال
بهفریدوننهتاجماندونهتخت

بیشازآنکنحسابخودکهتورا
دیگریدرحسابگیردسخت

ســعدی در این جا به نرخ باالی جریمه دیرکرد وام 
بانکی اشاره می کند و در همین راستا وضع دوتا از 
همســایه هایش را مثال می زند و می گوید که خانه 
اسکندر آقا را و مغازه فریدون بدبخت را، سر همین 
جریمه دیرکــرد، بانک مصادره کرد. در بیت بعد به 
مخاطب توصیه می کند: اول هــر برج مثل آدم به 
بانک برو و با زبان خوش قسط وامت را بپرداز تا به 

عاقبت اسکندر و فریدون دچار نشوی.
مرکبازبهرراحتیباشد

بندهازاسبخویشدررنجاست
گوشتقطعاًبراستخوانشنیست

راستخواهیچواسبشطرنجاست
در این بیت ســعدی به کیفیــت پایین خودروهای 
داخلــی انتقاد می کند و می گوید این ماشــین های 
داخلی به جای این که زندگی را آســان کند، هر روز 
بایــد در یک تعمیرگاه باشــد و زندگی را زهرمار 
می کند. در بیت بعد نیــز عصبانیت اوج می گیرد و 
می گوید این ماشــین وامانده کاًل به اندازه یک اسب 
بخار پیر و الغر هم قدرت ندارد و اصاًل راستش را 
بخواهی اسب پالستیکی شطرنج هم شرف دارد به 

این خودروی حلبی.
نامردماگرزنمسرازمهرتوباز
خواهیبکشمبههجروخواهیبنواز
وربگریزمزدستایمایهناز
هرجاکهرومپیشتومیآیمباز

ســعدی که در این جا دانشــجو بوده؛ یک روز سر 
کالس با استاد بحثش می شود و به خیال این که ترم 
بعد این درس را با یک استاد دیگر خواهد برداشت، 
وی را می شوید و روی رخت پهن می کند و از کالس 
می رود بیرون. از قضا در آخر ترم می فهمد که برای 
این درس کاًل همین یک اســتاد در دانشکده وجود 
دارد و ترم بعــد هم باید با او کالس بردارد. پس با 
شرمندگی پیش اســتاد رفته و می گوید: استاد هر 
بالیی می خوای سرم بیار، اصاًل این ترم من رو بنداز 
که آدم بشم؛ نامردم اگه حرفی بزنم. فقط خدایی از 
کالسات حذفم نکن که تا آخر دانشگاه مجبورم فقط 
بــا خودت این درس رو بردارم؛ اســتاد ما رو دور 

ننداز.
آنپریرویکهازمردوزنوپیروجوان
هرکهبینیدمصاحبنظریمیزندش
آستینمزدوازهوشبرفتمدرحال

راستگفتندکهدیوانهپریمیزندش
در این بیت سعدی به یکی از فامیل هایش که پری 
نام داشــته اشاره می کند که گویا بدون این که درس 
پزشکی خوانده باشــد، ادعای دکتری داشته و در 
فامیل هرکس که از مرد و زن و پیر و جوان مریض 
می شده، وی درباره بیماری اش اظهارنظر می کرده. 
روزی از روزها که سعدی حال ناجوری داشته، این 
پزشــک تجربی به  خانه شان می رود که یک آمپول 
تقویتی به وی تزریق کند و به گفته وی تا جامه اش را 
کنار زده، پری دیوانه یک جوری بی هوا آمپول را فرو 
کرده که سعدی ســاعت ها بی هوش مانده. در ادامه 
ســعدی تأکید می کند: واقعًا راست می گن که پری 

دیوانه است؛ زد ناقصمون کرد. 
  محمدرضا رضایی

***

فال روز 
ازهرکرانهتیردعاکردهامروان
باشدکزآنمیانهیکیکارگرشود

ایصاحبفال!
گویی شــهر و کارخانه ای نمانده که برای کار نرفته 
و فرم پُر نکرده باشــی. آفریــن بر این همه تالش. 
خبر خوشــی در راه اســت. نذرها و دعاهایت را 
فراموش نکن و ســهم ما را هم کنار بگذار)با کمی 
گوشت اضافه.( در کارخانه تولید کارتن در بیست 
کیلومتری شــهرتان ثبت نام کرده بودی که انتخاب 
خواهی شد. یک شغل عالی به تو پیشنهاد می شود. 
حواســت را جمع کن زیرا جدا کردن کاغذ از باقی 
زباله ها نوعی تخصص به حســاب می آید. کار را 
بچســب و کمر کارگری ات را سفت ببند. به مدرک 
خشک و خالی ات غره نشو. دیگر سر هر سنگی که 
بزنی مدرک کارشناسی بیرون می زند. کار نیست واال 

مدرک بسیار است.

 طوبی عظیمی نژاد
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فرهنگ وهنر

ســرویس فرهنگی // انیمیشن سازی ایران 
در حوزه تولیدات بلند ســینمایی مســیر 
پرپیچ وخمی را گذرانده و امروز به نقطه شروع 
بلوغ خود رسیده است، اتفاقی که می تواند 
فرهنگ و البته ســینمای ایران را به جهان 

معرفی کند. 
همواره گونه های مختلف سینمایی در جهان 
به جذب مخاطب گوناگون و دعوت آن ها به 
سالن های سینما می پردازد؛ ناگفته پیداست که 
هرگونه تولیدی مخاطب مخصوص به خود را 

وارد سبد فروش سینما خواهد کرد.
در میــان تمــام این گونه شــاید یکی از 
ســخت ترین و البته مهمترین شکل ساخت 
انیمیشــن باشــد، قالبی که از اساس باید با 
دقت بسیار زیادی تولیدشده و البته به دلیل 
نوع خاص مخاطب آن در قشر کودک و یا 
نوجوان از اهمیت محتوایی باالیی برخوردار 
است؛ البته قطعًا این گروه سنی نه تنها مخاطب 
یک انیمیشن اما قطعًا مهم ترین آن خواهد بود.

اما صنعت انیمیشــن در ایران تا سالیان سال 
مغفول مانده بود و شــاید تنها بروز و ظهور 
آن را در تصاویــر دوبعدی و بعضًا نازیبای 
شــبکه های مختلف تلویزیونی دیده و چند 
باری را هم با نیش خند به اســتقبالش رفته 
باشــیم. این در حالی است که تا چند سال 
گذشته حضور انیمیشن ســاخت ایران در 

فضای سینما نزدیک به صفر بود.
 شروع مسیر انیمیشن های سینمایی 

با »تهران ۱۵۰۰«

اولین روزهای ســال 1392 بــود که اولین 
انیمیشــن بلند سینمایی ســاخت ایران در 
سینماهای کشور اکران شد، »تهران 1500« 
به کارگردانی بهرام عظیمی اولین گام حضور 
یک پویانمایی در سینمای ایران بود. ساخته 
بهــرام عظیمی در اکران نوروزی ســال 92 
فروشی نزدیک به 4 میلیارد تومان را تجربه 
کرد. »تهران 1500« در ژانر کمدی و البته با 
حضور هنرمندان چهره ساخته شده و به عنوان 
اولین قدم شــروع حرکت انیمیشــن ایران 

ساخت بود.
بعدازاین انیمیشــن ســی و ســومین دوره 
جشــنواره فیلم فجر و با ساخته دیگری از 
فضای انیمیشــن ایران همراه بود؛ »شاهزاده 
روم« ســاخته هادی محمدیان روایتی بود 
از مــادر حضرت صاحب الزمــان )ع( که با 
اســتقبال خوبی مواجه شد، اســتقبال 1.5 
میلیونی مخاطبان و فروش 5 میلیارد تومانی 
»شاهزاده روم« را به پرمخاطب ترین انیمیشن 
تاریخ سینمای ایران تا آن روز و البته سومین 
فیلم پرفروش ســال 1394 تبدیل کرد. در 
کنار تمامی این اتفاقات این پویانمایی تجربه 
موفقــی در اکران خارجــی به خصوص در 

کشور لبنان داشت.
  هادی محمدیان کارگردان انیمیشن های 

»شاهزاده روم« و »فیلشاه«
چند ســال بعد گروه تولید »شاهزاده روم« 
انیمیشن »فیلشاه« را به سینمای ایران معرفی 
کرد، »فیلشاه« تنها انیمیشن راه یافته به بخش 

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم 
فجر بود و در اکران عمومی با فروشی نزدیک 
به هشت میلیارد تومان مواجه و با گذشتن از 
رکورد »شاهزاده روم« به عنوان پرفروش ترین 

انیمیشن تاریخ سینمای ایران معرفی شد.
موفقیت های بین المللی انیمیشن ایران ساخت

»فیلشاه« انیمیشنی 3 زبانه و دارای دوبله های 
فارسی، عربی و انگلیسی بود. نسخه عربی 
انیمیشن ســینمایی »فیلشاه« پیش از ایران، 
در کشــور لبنان به روی پرده رفت و مطابق 
گزارش مالک نســخه عربی این انیمیشــن 
سینمایی، با جذب حدود 85 هزار مخاطب 
موفق به فروش نیم میلیون دالری شــده و 
توانست به ســومین فیلم پرمخاطب گیشه 
ســینماهای لبنــان در آن فصــل و دومین 
انیمیشن پرمخاطب تاریخ سینمای لبنان )پس 

از انیمیشن »اسمورف 2«( تبدیل شود.
»فیلشاه« عالوه بر لبنان، در کشورهای اردن، 
امارات، عراق و کشورهای شرق آسیا نیز به 
نمایش درآمده و همچنین تجربه موفقی در 

اکران روسیه داشت.
در این میان انیمیشن های »فهرست مقدس« 
و »بنیامین« هم تولیدشــده و موفقیت های 
چشــمگیری و جوایز ارزنده ای را کســب 
کردند. »فهرســت مقدس« بهترین انیمیشن 
ایاالت متحــد آمریکا در هالیوود موویینگ 
پیکچرز ســال 2016 شدو »بنیامین« هم 2 
جایزه اصلی جشنواره کووتو تانزانیا را کسب 
کرد. از دیگر تولیدات معرفی شده هم هرکدام 

تجربــه ای کم نظیــر در اکران های خارجی 
داشتند.

 مسیری دشوار برای موفقیت در جذب 
مخاطب

موفقیت های کسب شده برای انیمیشن سازان 
ایرانــی غیرقابل انکار اســت اما مســیر 
پیش رویشان سخت است و دشوار، مسیری 
که امکان شکست در آن حتی با تیمی بزرگ 

و گسترده محتمل است.
 انیمیشن ساخته اشکان رهگذر که تولید آن 
از ســال 1387 تا 1396 به طول انجامید و 
توانست اولین نماینده سینمای انیمیشن ایران 
در اســکار بوده و در سال 2020 جزو 344 
فیلم واجد شــرایط برای رقابت در آکادمی 

اسکار قرار بگیرد.
اما نکته حائز اهمیت این است که »آخرین 
داستان« که برنده اولین سیمرغ بلورین بهترین 
انیمیشن سینمای ایران از سی وهفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر بود و جوایز بسیار دیگری 
را هم بــه ویترین افتخارات خود افزوده بود 
در مرحله اکران داخلی خود در گیشه ایران 
موفقیت خوبی بدســت نیــاورد و مجموعًا 
حدود 488 میلیون تومان فروش داشت که 
برای پروژه ای با این عظمت یک شکســت 

محسوب می شود.
 این مسیر روشن است

بــه گزارش قدس آنالین، اما درنهایت و بعد 
از همه این تولیدات »پسر دلفینی« به عنوان 
ایرانی حساب   انیمیشن سازان  تولید  آخرین 
شــده و البته مسیر رو به موفقیتی را هم طی 

می کند.
این انیمیشن با چند زبان مختلف دوبله  شده و 
بازار وسیعی را در عرصه بین الملل برای خود 
ایجاد کرده است، ساخته محمد خیراندیش 
قبل از اکران ایرانی تجربه ای چشــم گیر در 
اکران روسیه داشت و حاال در افتتاحیه اکران 
خود در ایران با فروش هزار و 50 قطعه بلیت 

خودنمایی کرده است.
در نهایت باید گفت که مســیر روشنی پیش 
روی پویانمایی های ســاخت ایران اســت، 
مســیری که امروز هنرمندان بسیاری دارد و 
البته به دلیل قابلیت های ویژه انیمیشن برای 
دوبله بــه زبان های مختلــف و اکران های 
بین المللی راهکار مناســبی بــرای معرفی 
فرهنگ ایرانی به جهانیان اســت. البته قطعًا 
ساخت و پرداخت قوی یک پویانمایی ایرانی 
می تواند تبدیل به یــک قدرت نمایی برای 
سینمای ایران و البته تبلیغی بزرگ برای آن 

باشد.

حرکتی رو به جلو در ساخت انیمیشن های وطنی؛

مسیر روشن انیمیشن سازی در ایران
  

سرویس فرهنگی // جلسه مشترک دفتربرنامه ریزی و آموزش های 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با سازمان بهزیستی و کمیته 
امداد امام خمینی در راستای تفاهم نامه سه جانبه طرح آموزش رایگان 

هنر در مناطق محروم برگزار شد. 
در راستای اجرای تفاهم نامه سه جانبه همکاری معاونت امورهنری 
وزارت فرهنگ و کمیته امداد امام خمینی و ســازمان بهزیستی در 
طرح آموزش رایگان هنر، جلسه ای با حضور محمدحسین اسماعیلی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری ، حجت االسالم علی 
جعفری معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی و محمد نصیری معاون 

اجتماعی و امور فرهنگی سازمان بهزیستی در این دفتر برگزار شد.
در ابتدای این دیدار اســماعیلی ضمن خیرمقدم و ارائه گزارشی از 
روند برگزاری طرح آموزش رایگان هنر در مناطق محروم از ابتدا تا 
اکنون و تاکید بر اجرایی شدن این طرح با جامعه هدف مشخص گفت: 
فرآیند اجرای این طرح برای جامعه هدف مشخص مد نظر ما است و 
از اول مهرماه کلید خواهد خورد که ضمن کشف استعدادهای هنری 
و آموزش رشته هایی که قابلیت اشتغال برای این افراد داشته باشند 

بتوانیم با همکاری مشترک سه جانبه به نتایج مطلوبی برسیم.
وی تاکید کرد : جامعه مخاطبین کمیته امداد امام خمینی و ســازمان 
بهزیســتی می توانند با فراگیری آموزش هــای هنری هدفمند به 
مهارت های اشتغال زا مجهز شده و درجهت کسب و کارهای فرهنگی 

وهنری حرکتی موثر داشته باشند.
حجت االسالم علی جعفری معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی 
با اشــاره به مجموعه فعالیت های کمیته امداد امام خمینی در حوزه 
های فرهنگی و هنری به تشــریح ظرفیت های کمیته امداد در این 
راســتا پرداخت و گفت: بی شک اجرای طرح آموزش رایگان هنر 
می تواند در توانمند سازی افراد تحت پوشش این نهاد بسیار اثرگذار 
باشد و ما آمادگی کامل داریم در این زمینه همکاری های سازنده ای 

داشته باشیم .
سپس محمد نصیری معاون اجتماعی و امور فرهنگی سازمان بهزیستی 
با استقبال از اجرای این طرح برای خانواده های تحت پوشش سازمان 
بهزیستی به بررسی مراحل اجرا و آماده سازی زیربنایی طرح پرداخت 
و گفت : کشف استعدادهای هنری افراد تحت پوشش و نحوه ثبت نام 
آنها و همچنین تعیین رشــته های هنری که قابلیت اشتغال و کسب 
درآمد برای این افراد داشته باشد در اجرای طرح بسیار مهم است که 
باید در این زمینه برنامه ریزی صورت پذیرد و ما آماده همکاری برای 

تحقق این اهداف هستیم .
در ادامه این جلسه نحوه اجرای طرح و مراحل ثبت نام از عالقمندان، 
رشــته های هنری و بومی هر استان و مسایل پیرامون اجرای آن به 
گفتگو و تبادل نظر پرداخته شد و مقرر شد یک کمیته کاری مشترک 
در این زمینه تشکیل و برای عملیاتی شدن تفاهمنامه و اجرای طرح 

آموزش رایگان به صورت مستمر پیگیری و رصد نمایند.

با همکاری وزارت ارشاد، کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی؛

آموزش رایگان هنر
 از اول مهر آغاز می شود

                                        دادانهم  
پرونده کالســه 14۰14۰92۰۰۰۰6۳188۷ شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم 

نهایی شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳۵۵۰۳9.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - 
خالد- اسالمبولی - کوچه -1۷ ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند 

احمد .
 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ ششم شهریور ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰6۳188۷  
تحت نظر است . دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/1462۷۳/ن- مورخه 14۰1/۰۵/۰9 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت 
تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 

با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده بشرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید.
» قرار سرپرستی« 

در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک ،شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه 62 به مساحت 2۵۰۰ متر مربع که حسب 
پاسخ شماره 14۰1/4۳2 مورخ 14۰1/۰2/24 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم 
داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن 
این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی 
و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک 
مذکور صادر و اعالم می دارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت 
موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این 
دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات 

قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 1۰ قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالســه 14۰14۰92۰۰۰۰6429۷9 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم 

نهایی شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳6869۵.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - 
خالد- اسالمبولی - کوچه -1۷ ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند 

احمد .
 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ هفتم شهریور ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰6429۷9  
تحت نظر است . دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/14۵۳16/ن- مورخه 14۰1/۰۵/۰9 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت 
تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 

با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده بشرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید.
» قرار سرپرستی« 

در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک ،شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه ۷6 به مساحت 2۵۰۰ متر مربع که حسب 
پاسخ شماره 14۰1/446 مورخ 14۰1/۰2/24 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم 
داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن 
این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی 
و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک 
مذکور صادر و اعالم می دارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت 
موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این 
دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات 

قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 1۰ قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

                                        دادانهم  
پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰6۳1۷86 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی 

شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳۵۵۰1۷.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- 

اسالمبولی - کوچه -1۷ ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .
 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ پنجم شــهریور ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰6۳1۷86  
تحت نظر است . دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد 

اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/146269/ن- مورخه 14۰1/۰۵/۰9 گردیده و با توجه به اینکه امکان 
هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده بشرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید.

» قرار سرپرستی« 
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک ،شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه 61 به مساحت 2۵۰۰ متر مربع که حسب پاسخ 
شماره 14۰1/4۳1 مورخ 14۰1/۰2/24 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند 
امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب 
است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت 
اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت 
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 
49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم می دارد 
براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی 
مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر 
مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 

1۰ قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
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                                        دادانهم
پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰64۳۵1۰ شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی 

شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳۷1644.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- 

اسالمبولی - کوچه -1۷ ستاد - اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .
 اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هفتم شهریور ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالســه 14۰14۰92۰۰۰۰64۳۵1۰  
تحت نظر است . دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد 

اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/14۵۳۰۷/ن- مورخه 14۰1/۰۵/۰9 گردیده و با توجه به اینکه امکان 
هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده بشرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید.

» قرار سرپرستی« 
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک ،شهر لیردف، لیردف جنوبی، قطعه ۷8 به مساحت 2۵۰۰ متر مربع که حسب پاسخ 
شماره 14۰1/448 مورخ 14۰1/۰2/24 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند 
امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب 
است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت 
اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت 
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 
49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم می دارد 
براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی 
مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر 
مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 
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روابط عمومی 
مصرف آبزیان باعث کاهش درصد سکته هاي قلبي مي شود شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
سقوط وحشتناک وسیله بازی 

در شهربازی هندوستان
  ســقوط یک وســیله بازی در شــهربازی ایالت پنجاب 
هندوستان منجر به مجروح شدن بیش از 50 نفر شد.این وسیله 
بازی در حالی که تعداد زیادی مرد، زن و کودک سوار آن بودند، 
ناگهان ســقوط کرد.رسانه ها گزارش دادند که احتماالً نیمی از 
سرنشینان این وســیله مصدوم و از بین آنها، 16 زن و کودک 
به بیمارستان منتقل شده اند.ویدیوی منتشر شده از این حادثه، 
نشان  می دهد قسمت متحرک و بشقابی دستگاه که صندلی ها 
روی آن نصب هستند در حال چرخش در ارتفاع بوده که هنگام 
پایین آمدن از ستون ثابت وسط دستگاه، ناگهان از کنترل خارج 
شده و با ضربه شدیدی به زمین برخورد کرده است.گفته شده 
مســئوالن این شهربازی مشکل فنی را علت وقوع این حادثه 
اعالم کرده اند و تحقیقات برای بررسی جزئیات بیشتر آن آغاز 
شــده است اما پیش از وقوع حادثه، هیچ گونه هشداری مبنی 
بر خرابی این وسیله بازی منتشر نشده است.روزنامه هندوستان 
تایمز نوشت: هیچ آمبوالنسی نیز در زمان وقوع حادثه در محل 
حضور نداشــته با این حال بعد از حادثه، امدادگران به سمت 
شهربازی اعزام شــدند.همچنین هنوز گزارشی از مرگ و میر 

احتمالی ناشی از این حادثه منتشر نشده است. 
صعود به کوه آتشفشانی

 در روسیه جان ۶ کوهنورد را گرفت
  شــش تــن در تالش برای صعــود به کوه آتشفشــانی 
»کلوچفسکایا اســپوکا« واقع در شبه جزیره »کامچاتکا« در 
روسیه جان خود را از دســت دادند. گروهی متشکل از 10 
گردشگر روسی و دو راهنما اقدام به این سفر کوهستانی کردند. 
9 نفر از اعضای این گروه شــروع به صعود از کوه آتشفشانی 
کلوچفسکایا اسپوکا کرده و سه تن دیگر نیز در یک کمپ در 
ارتفاع 3300 متری ماندند.گزارش ها حاکیســت که قربانیان 
در ارتفاع حدود 4150 متری جان خود را از دســت داده و 
امدادگران نیز به منظور نجات بقیه کوهنوردان به محل حادثه 
اعزام شــده اند.تاکنون علت مرگ این کوهنوردان و جزئیات 
بیشــتر این حادثه منتشر نشده است.شــبه جزیره کامچاتکا 
به خاطر مجموعه ای از آتشفشــان هــای فعال و خاموش، 
چشمه های آب گرم و حیات وحش متنوعش مشهور است.
کلوچفسکایا اســپوکا با ارتفاع حدود 4750 متر، بلندترین 

آتشفشان فعال در »اوراسیا« است.
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حوادث
  

    

انتخاب اشتباهم در ازدواج موجب شد زنی همه اموال و دارایی هایم را با خودش ببرد و خواهر او نیز 
با به اجرا گذاشتن مهریه اش زندگی مرا دگرگون کند. اکنون نیز ...

  مرد 45 ســاله با بیان این که در مخمصه عجیبی افتاده ام و نمی توانم مسیر درست زندگی را بیابم به 
کارشــناس اجتماعی کالنتری گفت:  20 سال قبل عاشق یکی از بستگان دور پدری ام شدم و به طور 
پنهانی با او ارتباط داشتم اما هیچ گاه جرات نمی کردم درباره او با خانواده ام حرفی بزنم چرا که از نظر 
اقتصادی و موقعیت های اجتماعی فاصله زیادی با یکدیگر داشتیم. پدر شیما مردی معتاد و بیکار بود 
بــه همین دلیل مادرش در خانه های مــردم کار می کرد تا هزینه های زندگی را تامین کند اما پدر من 
تاجرفرش بود و در زمینه صادرات فعالیت می کرد. مادرم نیز از خانواده های سرشناس مشهد بود که به 
همین دلیل هرکدام از خواهران و برادرانم از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار بودند. من هم که در یکی 
از رشته های زیرمجموعه پزشکی تحصیل کرده بودم دریکی از مراکز درمانی مشهد مشغول به کار شدم 
اما به هیچ وجه نمی توانستم از ازدواج با شیما چشم پوشی کنم. من عاشق شده بودم و قصد داشتم به 
هر طریق ممکن از شیما خواستگاری کنم. خالصه دل به دریا زدم و مانند فیلم های سینمایی موضوع 
 را با خانواده ام در میان گذاشتم. پدر و مادرم حیرت زده به من خیره شده بودند چرا که هیچ گاه تصور 
نمی کردند روزی از چنین دختری خواستگاری کنم. پدرم مرا نصیحت کرد که این عشق و عاشقی ها 
فرجام تلخی دارد ولی من هم مانند خیلی از جوان های دیگر این حرف ها را خرافات می دانســتم و 
معتقد بودم فقط عشق و دوست داشتن برای زندگی مشترک کافی است! باالخره با همه کشمکش های 
 خانوادگی با شــیما ازدواج کردم و دو سال بعد نیز زندگی مشترک مان در حالی آغاز شد که من سعی 
می کردم همسرم هیچ گونه ناراحتی روحی یا مشکل مالی نداشته باشد. با آن که هفت سال از ازدواج مان 
 می گذشت اما هنوز صاحب فرزندی نشده بودیم به همین دلیل مدام همسرم را  نزد پزشکان متخصص 
می بردم و به مراکز مهم ناباروری در کشور مراجعه می کردم. در عین حال اجازه نمی دادم کسی از اطرافیانم 
همسرم را سرزنش کند  یا با نیش و کنایه سخنی در این باره بگوید چرا که برخی از اطرافیانم همواره ضعف 
اقتصادی و اعتیاد پدر شیما را به رخش می کشیدند و این گونه او را تحقیر می کردند. در میان این فراز 
و نشیب های زندگی باالخره همسرم باردار شد و زندگی ما رنگ و بوی شیرینی به خود گرفت. در این 
سال ها من با کمک پدرم خانه، خودرو و ویالی شخصی خریدم و به مناسبت تولد پسرم یک خودروی 
شاسی بلند خارجی هم به شیما هدیه دادم. این درحالی بود که اسناد همه اموالم را به نام همسرم ثبت کرده 
بودم و همین موضوع حسادت بسیاری از اطرافیان مان را برانگیخت. در این شرایط گوشی های هوشمند 
به بازار آمد و کاربران از طریق شبکه اجتماعی وایبر و الین با یکدیگر در ارتباط بودند. من هم بالفاصله 
گران ترین نوع گوشی را برای همسرم خریدم اما چند ماه بیشتر از این موضوع نگذشته بود که متوجه شدم 
شیما با پسر غریبه ای در شبکه اجتماعی وایبر آشنا شده که چند سال از خودش کوچک تر است. زمانی 
که به همسرم اعتراض کردم با خونسردی به چهره ام خیره شد و گفت دیگر مرا دوست ندارد و می خواهد 
از من جدا شود. ستون های زندگی ام را لرزان می دیدم به همین دلیل نزد سیما رفتم که خواهر بزرگ تر 
شیما بود. او از شوهرش طالق گرفته و با دختر کوچکش که همسن پسر من بود زندگی می کرد.سیما 
 که گویی از همه چیز اطالع داشــت رو به من کرد و گفت: آن ها مدتی است با هم ارتباط دارند اما من 
نمی توانستم این ماجرا را بازگو کنم. وقتی سخنان سیما را شنیدم دیگر به جدایی از شیما مصمم شدم چرا 
که فهمیدم این زندگی همان طور که پدرم گفته بود فرجامی نخواهد داشت. خیلی زود شیما را طالق دادم 
و او هم مدتی بعد با همان پسر غریبه ازدواج کرد و چون فرزندم خردسال بود نخواستم او را از مادرش 
جدا کنم ولی یک روز پسرم با همان لهجه شیرین کودکانه اش در یک تماس تلفنی به من گفت که شوهر 
مادرش او را کتک زده است. بی درنگ به خانه سیما رفتم چرا که پسرم بیشتر اوقات نزد خاله اش بود و 
با  دختر او بازی می کرد. آن شب از سیما خواستم فرزند مرا نزد خودش نگه دارد و اجازه ندهد دیگران 
او را کتک بزنند، این گونه بود که رفت و آمدهای من به خانه سیما بیشتر شد و در این میان فهمیدم او به 
من عالقه مند شده است. من هم که قصد داشتم از شیما انتقام بگیرم خواهرش را با مهریه 114 سکه بهار 
آزادی به عقد خودم درآوردم، با آن که شیما همه اموال و دارایی مرا با خودش برده بود، سعی کردم سیما 
در آسایش باشد و مورد سرزنش خواهرش قرار نگیرد اما یک هفته بعد شیما متوجه ماجرا شد و شبانه به 
خانه خواهرش آمد و با ما درگیر شد تا حدی که چاقوکشی کرد و دست مرا برید، در این گیرودار خانواده 
شیما هم به کمک او آمدند و مرا کتک زدند و در محل کارم نیز آبروریزی به راه انداختند. بعد از این  ماجرا 

سیما هم به شهر دیگری رفت و مهریه اش را به اجرا گذاشت ...

ماجرای عاشقی که »انتقام جو« شد! 
در امتداد تاریکی

ســرویس حوادث// مدیر گروه های واتساپی حامی 
عامالن قاچاق انسان و ســوخت در جنوب و شرق 
اســتان کرمان شناسایی شــدند و به چنگ قانون  

افتادند.
   فرمانده انتظامی شهرستان ریگان در تشریح این خبر 
بیان کرد: مدیر گروه های واتســاپی حامی قاچاقچیان 
ســوخت و اتباع که با عناوین مختلف اقدام به حمایت 
و هدایت »خودروهای شــوتی« در مناطق جنوب و 
شرق  کرمان  می کردند توسط کارشناس پلیس فتای 
این شهرستان رصد و  شناسایی شدند.سرهنگ اسحاق 
دریجانی ادامه داد:در این  زمینه  با تحقیقات و اقدامات  
پلیسی  چهار  متهم دستگیرشدند  و تعداد 10گروه مرتبط 

با آنان که متن و تصاویری از خودروهای شوتی حامل 
کاال و سوخت قاچاق را منتشــر و بازنشر می کردند 
کامال مسدود شد و این متهمان به مرجع قضایی معرفی 
و تحویل  شدند. این مسئول انتظامی گفت :  در همین 
زمینه  طی دستورات مقام قضایی پیگیری های الزم برای 
دستگیری ســایر مدیر گروه ها نیز در دستور کار قرار 
دارد.وی  با اشاره به این که برخورد با حامالن سوخت 
قاچاق و دیگــر موارد مخل نظم و امنیت با جدیت در 
دســتور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: افرادی که با 
تصور پنهان ماندن هویت خود اقدام به ارتکاب جرایم و 
ناامنی در فضای مجازی می کنند تحت رصد پلیس فتا 

قرار می گیرند و شناسایی و دستگیر خواهند شد.

دستگیری مدیر گروه های واتساپی حامی قاچاق 

سرویس حوادث// فرمانده انتظامی 
هرمزگان از پلمب شرکت بازاریابی 
شهرستان  در  مجاز  غیر  شــبکه 

میناب خبرداد. 
   ســردار غالمرضا جعفری فرمانده 
انتظامــی هرمزگان اظهــار کرد: در 
راســتای ارتقای امنیت اجتماعی و 
جلب رضایت شــهروندان، مأموران 
پلیس اماکــن فرماندهــی انتظامی 
شهرســتان مینــاب بــا کار فنی و 
به شناســایی یک  اطالعاتی موفق 
شرکت بازاریابی شبکه ای غیر مجاز 
در سطح شهرستان شدند.وی افزود: 

مأموران پس از بررســی میدانی و 
بررسی صحت موضوع با اخذ مجوز 

قضائی بــه محل مربوطــه اعزام و 
شــرکت مورد نظر را پلمب و پرونده 

قضائی در این خصوص تشــکیل و 
جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا 

ارسال شد.
  به گزارش فارس، فرمانده انتظامی 
هرمزگان با بیان اینکه اقدام ســریع 
و به موقع پلیس اماکن شهرســتان 
موجب رضایت شهروندان و مسئولین 
شــهروندان  از  گردید،  شهرســتان 
درخواست کرد مشارکت خود را در 
بحث اطالع رســانی موضوعات به 
پلیس بیشتر نموده تا با هرگونه تخلف 
و هنجار شکنی برابر قانون برخورد 

گردد.

پلمب شرکت بازاریابی شبکه غیر مجاز در هرمزگان 

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰64۳4۷۵ شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳68۷18.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه - 1۷ ستاد - اجرایی - فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ هفتم شهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰64۳4۷۵ تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شــماره 181/14۵۳14/ن - مورخه 
 14۰1/۰۵/۰9 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده

  دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  
 مینماید .

» قرار سرپرستی « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی ، قطعه ۷۷ به مساحت 2۵۰۰ متر مربع که حسب پاسخ شماره 14۰1/44۷ مورخ 14۰1/۰2/24 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی 
موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با 
استناد به تبصره های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان 
هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی 
مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 1۰ قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰6422۷2 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳6841۵.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -1۷ ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هفتم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰6422۷2 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/14۳۰۷8/ن - مورخه 
14۰1/۰۵/۰8 گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  

مینماید .
»  قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 4۳ به مساحت ۳24 متر مربع که حسب پاسخ شماره 14۰1/۵89 
مورخ 14۰1/۰4/۰8 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع 
و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 1۰ قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس حوادث //  رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از رهایی سومین زندانی محکوم به قصاص با اجرای 
پویش مردمی »به عشق حسین )ع( می بخشم« در 

این استان خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی قهرمانی در ادامه 
افزود: این دوازدهمین سازش در پرونده های قصاص 
 هرمزگان از ابتدای ســال جاری اســت که با تالش 
و پیگیــری اعضای شــورای حل اختــالف زندان 
بندرعباس در ایام ســوگواری شهادت حضرت ابا 
عبدالّل الحسین )ع( موجب شد تا اولیای دم با تأسی 

از ســیره حضرت سیدالشهدا )ع( از قصاص محکوم 
این پرونده بگذرند. وی با اشــاره به اینکه تعدادی از 
اولیای دم این پرونده ساکن استان های دیگر بوده اند، 
افزود: خوشبختانه با اعزام هیأت صلح شورای حل 
اختالف زندان مرکزی بندرعباس به این استان ها و در 
نتیجه برگزاری نشست های متعدد اعضای این هیأت 
با خانواده مقتول، رضایت آنها اخذ شــد و در نتیجه، 
محکوم این پرونده پس از تحمل 15 ســال حبس 
از قصاص رهایی یافت.قهرمانی در ادامه، گذشــت 
اولیای دم را اقدامی ارزشــمند و خداپسندانه عنوان 

کرد و از تالش ها و پیگیری های مســئوالن قضایی 
و اعضای شورای حل اختالف زندان بندرعباس در 
این خصوص قدردانی نمود.رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان همچنین از فعالیت مضاعف اعضای شعب 
شوراهای حل اختالف این استان در ماه های محرم 
و صفر امسال و در راستای اخذ رضایت از اولیای دم 
در راستای پویش »به عشق حسین )ع( می بخشم« نیز 
خبر داد و گفت: امیدواریم که افراد در سایر پرونده های 
اختالفی نیز به این پویش بپیوندند و به عشــق امام 

حسین )ع( اختالفات خود را خاتمه دهند.

رهایی سومین زندانی محکوم به قصاص با اجرای پویش به عشق حسین )ع( می بخشم در هرمزگان

کشف 3۱3 کیلو شیشه در » ایرانشهر «
سرویس حوادث// فرمانده انتظامی استان از 
کشف 313 کیلو مواد افیونی شیشه توسط 
ایرانشهر در  انتظامی شهرســتان  ماموران 

یکی از محالت این شهرستان خبرداد.
   سردار »احمد طاهری« فرمانده انتظامی استان 
سیستان و بلوچستان در بیان جزئیات دقیق این 
خبر، بیان داشــت: ماموران انتظامی شهرستان 
 ایرانشــهر با پشــتیبانی فنی پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر استان و گسترش چتر اطالعاتی خود 
در جنوب استان به سرنخ هایی از فعالیت اعضای 
یک باند مواد مخدر دســت یافتند که اعضای 
 این باند مســلح قصد دارند مقادیر قابل توجهی 
مواد مخدر را به صــورت حرفه ای از یکی از 
مناطق صعــب العبور و در مخفیــگاه خود در 

منطقه ایرانشهر به داخل کشور منتقل کنند.وی با 
اشاره به رصد لحظه به لحظه تحرکات اعضای 
این باند، افزود: ماموران انتظامی ایرانشهر برابر 
رصد صورت گرفتــه مبنی بر حمل وجابجایی 
مواد مخدر در یکی از روستاهای این شهرستان 
و پس از شناســایی محل حضور قاچاقچیان 
منطقه را تحت نظر قــرار داده که قاچاقچیان با 
مشــاهده ماموران عرصه را برخود تنگ دیده 
وخودرو ســواری حامل بار موادمخدر را رها 
و با یک دستگاه سواری دیگر از محل متواری 
بلوچستان  انتظامی سیســتان و  شدند.فرمانده 
تصریح کرد: ماموران در بازرسی به عمل آمده 
 از خــودروی مزبور 313 کیلــو و 100 گرم 
مواد مخدر از نوع شیشه و 20کیلو و500  گرم 

از نوع تریاک کشــف کردند.فرماندهی انتظامی 
استان در ادامه افزود: همکارانم در گلوگاه ها و 
محورهای مواصالتی حضور فعال داشته و در راه 
مبارزه با مواد مخدر تالش می کنند و این حضور 
ایثارگرانه و هوشــیارانه عرصه را بر سوداگران 

مرگ تنگ کرده است.
  این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تالش برای 
دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد، خاطر 
نشــان کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطالعاتی 
و حضور دائمی محســوس و نامحســوس در 
تمام نقاط این اســتان پهناور اجازه نخواهد داد 
که قاچاقچیان و مخــالن نظم و امنیت در هیچ 
نقطه ای احساس امنیت و آرامش کنند و برخورد 

پلیس با آنان قاطع خواهد بود.

سرویس حوادث// در پی تصادف دو دستگاه خودروی 
سواری در محور کهورستان به تازیان در حوالی روستای 

انگوروان دو راننده جان خود را از دست دادند.
   فرمانده پلیس راه هرمــزگان گفت: دو خودروی 405 
و پارس حامل سوخت قاچاق بودند و دو راننده  به علت 

آتش گرفتن خودروها جان باختند.
  به گزارش خبرگزاری صدا وســیما مرکز خلیج فارس؛ 
سرهنگ مهدی نیکبخت علت این حادثه را عدم رعایت 
حق تقدم راننده خودروی 405 برای دور زدن اعالم کرد.

جان باختن دو نفر در تصادف 
محور کهورستان به تازیان 

ن سند مالكيت   آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای درویش رستمی جاز فرزند درگوش مالک 99۰۰ سهم مشاع از ۵1۵2۰ سهم عرصه و اعیان از شش دانگ پالک ثبتی 6461 فرعی 
از 8- اصلی به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک مزبور به شماره سریال 921۷98 سری ج سال 98 تحت 
عنوان ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۵1۵2۰ متر مربع واقع در رودان دهبارز بخش سه حوزه ثبتی رودان بندرعباس به شماره دفتر الکترونیکی 
1۳992۰۳2۳۰61۰۰189۳ثبت و سند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است وتقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد 
چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 1۰ روز اعتراض خود را به این اداره 
ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 12۰ آیین نامه مزبور 

به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. 2۵/م/الف - تاریخ انتشار: 14۰1/۰6/16

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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سال بیست و یکم شماره 3973

خبری

شهرستان

میزبانی جزیره کیش
 از نمایشگاه همایش بین المللی تجار مسلمان

  عبدالحســین اسدپور سرویس شهرستان// معاون فرهنگی 
اجتماعي و گردشــگری دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد از 
میزبانی جزیره کیش از نمایشــگاه و همایش بین المللی تجار 
مســلمان تا پایان امســال خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا، 
مهدي حســین زاده معاون فرهنگی  اجتماعي و گردشــگری 
دبیرخانه و شــورایعالی مناطق آزاد در آیین افتتاح نخســتین 
دوره نمایشــگاه فرهنگ ایران زمین در کیش بر تعامل هر چه 
بهتر و بیشتر براداران دینی در حوزه های اقتصادی تاکید کرد و 
 گفت: جزیره کیش در آینده نزدیک میزبان نمایشگاه و همایش 
بین المللی تجار مسلمان خواهد بود.حسین زاده » فضای امن 
و سالم و سفر ارزان قیمت« را دو ویژگی مهم، سرزمین باشکوه 
و با فرهنگ اصیل و اســالمی ایران برشمرد و گفت: کیش به 
عنوان بهشت خانواده ها در یک فضای اسالمی و انسانی میزبان 
گردشگران از اقصی نقاط کشور است.وی در ادامه سخنان خود 
اظهار داشت: شاید تا نقطه مطلوب فاصله داشته باشیم ولی به 
دنبال آن هستیم تا به هدف غایی که همان ارائه خدمات شایسته 
و با کیفیت است برسیم.مهدی حسین زاده، افزود: در فرهنگی 
بزرگ شدیم که در کودکی به ما آموختن »الجار ثم الدار« اول 
همســایه و بعد خانه و در این فرهنگ آموختیم که مشکالت 
ناشی از غصه، گرسنگی و سختی همسایه مشکل ما هم است.به 
گفته حسین زاده اگر کودک همسایه نا آرام است ما هم نا آرامی 
هستیم و چه بستر و چه زمینه ای بهتر از داد و ستد منو همسایه، 
رفت و آمد منو همســایه است.وی اظهار داشت: ایران اسالمی 
ســرزمین باشکوه و با فرهنگ اصیل و اسالمی با ویژگی های 
مختلفی برای گردشــگری ما وجود دارد و باید این مهم مورد 
توجه ویژه قرار گیرد.معاون فرهنگی اجتماعي و گردشــگری 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد بخش خصوصی را یاور 
دستگاه های دولتی در حوزه های مختلف عنوان کرد و گفت: 
بخش خصوصی همیشــه کمک حال ما بودند و تمایل داریم 
تعاونی ها را فعال کنیم.مهدي حســین زاده افرود: گردشگری 
تعاونی محور را در کیــش رقم خواهیم زد و اینها همکاری و 
صمیمیت وصداقت ما و شــما را می طلبد.الزم به ذکر اســت 
آیین افتتاح نخستین دوره نمایشگاه گردشگری فرهنگ ایران 
زمین با حضور نمایندگانی از کشورهای »ایران، تاجیکستان، 
ترکیه، قزاقســتان، ازبکستان، قرقیزستان، ژاپن« با هدف ایجاد 
فرصت معرفی ظرفیت های فرهنگی، هنری و گردشگری کشور 
 عزیزمان و به اشــتراک گذاری این ظرفیت ها با کشــور های 
منطقه در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش 

برگزار شد .

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

  

  

  

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  محمد امین مرادی فرزند غالم با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان غالم مرادی 

فرزند حاجی علی به تاریخ 1۳۷8/1۰/9 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- اســحاق مرادی فرزند غالم متولد 1۳4۷/1۰/1 به ش.ش 11 فرزند مرحوم .2- حبیب مــرادی فرزند غالم متولد 1۳۵2/6/1 به ش.ش 2۵2 
فرزند مرحوم .۳- حمزه مرادی فرزند غالم متولد 1۳۵۷/9/2 به ش.ش 1 فرزند مرحوم .4- محمد امین مرادی فرزند غالم متولد 1۳۷1/12/2۰ به 
ش.ش 4۷۰۰۰۳۷6۳6 فرزند مرحوم .۵- کنیزمرادی فرزند غالم متولد 1۳۳4/1/1۵ به ش.ش 2 فرزند مرحوم .6- جواد مرادی فرزند غالم متولد 
1۳64/8/1 به ش.ش ۷ فرزند مرحوم .۷- عباس مرادی فرزند غالم متولد 1۳۵۵/۷/1 به ش.ش 2۷4 فرزند مرحوم .8- مختارمرادی فرزند غالم 

متولد 1۳2۷/۵/۵ به ش.ش 1۳۷ فرزند مرحوم .9- معصومه دست برد فرزند غالم متولد 1۳۳1/6/4 به ش.ش 186 همسر مرحوم .
1۰- فاطمه مرادی فرزند غالم متولد 1۳6۰/۳/1 به ش.ش ۳ فرزند مرحوم .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

ن سند مالكيت  آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای سیدهاشم هاشم نسب مینابی بموجب وکالتنامه شماره 1186۷ مورخ 1۳99/۰۷/29 تنظیمی دفترخانه ۵1 بندرعباس بعنوان وکیل آقای 
منصور گله داری فرزند ابراهیم به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 14۰1۰21۵4۰۷2۰۰۰2۳۳ مورخ 14۰1/۰۳/۰۳ مدعیست که سند مالکیت 
شش سهم مشاع از چهل ونج سهم ششدانگ یکباب خانه مخروبه قطعه دوم افرازی به مساحت ۷42/۳8 متر مربع تحت پالک ثبتی 121۷ و 1216 - اصلی 
، واقع در بخش ۰1 ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی 44۳۰18 سری پ سال 1۳۷2 شماره دفتر امالک 121 صفحه 46۳ ثبت 2۳۷4۵ بنام آقای منصور گله 
داری فرزند ابراهیم شماره ملی ۳۳91144۵۷2 صادره از بندرعباس ثبت که بعلت جابه جایی مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛  لذا 
استناد ماده 12۰آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله  اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در 

نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 1۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات 
اقدام می گردد .14۰1/2۳۵ م/الف - انتشار آگهی : 14۰1/۰6/16 

     ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  بندرعباس

آگهی فوت فرضی نوبت اول
به حکایت محتویات پرونده 14۰14۰92۰۰۰۰۵۳۰492 که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی آقای داریوش قنبری 
نوجه ده فرزند ادریس به شماره ملی ۰۰44188481 از سال 1۳84 غایب و ناپدید شده وهیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله ضمن 
اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی 
تضییع نگردد . این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1۰2۳ قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک 

سال از تاریخ اولین اعالن )  نشر آگهی ( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد .

فروغ اعظمی ساردوئی - مدیر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ســرویس شهرســتان//  فرمانــدار 
گمرک  گفت:  ســیریک  شهرســتان 
شرق  منظوره  چند  اسکله  در  سیریک 

هرمزگان مستقر شد.
   محمدرضــا پاکروان ضمــن تقدیر از 
همکاری گمرک در جهت استقرار گمرک 
در اســکله چند منظوره سیریک گفت: 
با توجه به اینکه رویــه های مختلفی از 
جمله صادرات، پیلــه وری و ملوانی در 
این گمرک انجــام می پذیرد، ایجاد رویه 

ترانزیــت و واردات در این گمرک نیز به 
جهت اشــتغال آفرینی برای مردم منطقه 
سیریک  شهرستان  اســت.فرماندار  الزم 
افزود: زیر ســاخت های الزم در اسکله 
چند منظوره، با حسن نیت استاندار محترم 
و همکاری مدیــرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان، مدیر بندر شــهید باهنر و شرق 
استان، ناظر گمرکات استان و مدیر گمرک 
شهبد باهنر وشرق استان تقویت خواهند 

شــد تا عالوه بر اینکه فعالیت ملوانان و 
مردم منطقه تسهیل و تســریع گردد، در 
انجام تشــریفات گمرکی تعللی به وجود 

نیاید.
  نماینده عالی دولت در شهرستان سیریک 
اظهار کــرد: تعامالت ما بــا گمرک در 
جهت توســعه گمرک سیریک و کمک به 
فعالیت لنجداران و ملوانان بســیار قابل 
تحسین است و اشتغال آفرینی و کمک به 

معیشت مردم شهرستان در اولویت است. 
به گزارش مهر، ســعیدی ناظر گمرکات 
استان هرمزگان نیز در ادامه بازدید به عدم 
زیرساخت های مناسب و نبود انبار جهت 
نگهداری کاال اشاره کرد و گفت: با توجه 
به نیاز مردم شهرســتان سیریک گمرک 
مستقر شد اّما عدم زیرساخت های اولیه 
مانند انبار که باید ســازمان های متولی 
جهت نگهداری کاال ایجاد کنند، مشکالتی 

 را در انجــام تشــریفات گمرکی ایجاد 
می کند که همکاری سازمان های متولی 
را مــی طلبد، همچنین رویــه پیله وری 

برای تجــار و ملوانان منطقه، یک مزیت 
 خوبی است که می توانند از آن استفاده و 

بهره وری الزم را داشته باشند.

گمرک سیریک در اسکله چند منظوره شرق هرمزگان مستقر شد

سرویس شهرســتان//  فرماندار سیریک گفت: 1۷۰ دستگاه 
وسیله نقلیه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون 
شهری این شهرســتان به تجهیزات سامانه سیپاد )سوخت 

براساس پیمایش( مجهز شدند . 
   محمدرضا پاکروان اظهار داشت: اطالع رسانی الزم در راستای 
کمک به اجرای طرح سامانه سیپاد در سیریک انجام شده و وسایل 
نقلیه ناوگان عمومی اعم  از بار و مســافر این شهرستان درحال 
ثبت نام در طرح هســتند.وی با یادآوری اینکه تا کنون نسبت به 
نصب تجهیزات سامانه سیپاد در 170 دستگاه خودرو در سیریک 
انجام شــده، ادامه داد: هدف از اجرای این طرح هوشمند سازی 
ناوگان درون شهری، رعایت عدالت اجتماعی در حوزه تخصیص 
سوخت، جلوگیری از هدر رفت و عرضه خارج از شبکه سوخت 
و تخصیص بر مبنای پیمایش است.استاندار هرمزگان 31 خرداد 

در خصوص هوشمند سازی تخصیص سوخت گفت: سامانه های 
هوشمند سیپاد و سپهتن جهت پایش سوخت ناوگان حمل و نقل 
دولتی درون شهری و برون شهری در استان تهیه و نصب خواهد 
شد.مهدی دوستی استاندار هرمزگان بر ضرورت هوشمندسازی 
ناوگان حمل و نقل تأکید کرد و افزود: اجرای پایلوت این طرح، در 
یکی از دستگاه های دولتی هرمزگان آغاز می شود.دوستی با تاکید 
بر اهتمام ویژه دستگاهای متولی برای اجرای سریع و دقیق طرح 
ادامه داد: شــهرداری بندرعباس، سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و شرکت پخش فرآورده های نفتی بعنوان متولی طرح باید 
تمام تالش خود را جهت رفع مشــکالت به کار گیرند.به گزارش 
ایرنا، استاندار هرمزگان باتوجه به نظرات شرکت های دانش بنیان 
حاضر در نشســت، تولید و نصب دستگاه های هوشمند پایش 

سوخت را گام مهمی در رفع معظل قاچاق سوخت دانست.

ســرویس  نژاد  دبیــری  ســعیده 
شهرستان//  رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان میناب از تحویل 
تعدادی آبشخور متحرک به دامداران 

مراتع این شهرستان خبر داد.
  به گــزارش خبرنگار دریا؛ خســرو 
بهرامی نژاد گفت:  در راســتای اصالح 
و احیای مراتع و به منظور کاهش فشار 
دام در یک قسمت و بهداشتی نمودن آب 
شرم دام در سال جاری تعداد5 دستگاه 
آبشخور متحرک تحویل دامداران مراتع 
بیان  گردید.وی ضمن  این شهرســتان 
اینکه، این شهرستان در سال های اخیر 
با مشکل خشکسالی نسبی و کم آبی در 

سطح مراتع مواجه بوده است، افزود: با 
توجه به اهمیت اقتصادی مراتع و نقش 
اساســی در معیشــت دامداران و تاثیر 
تغییرات اقلیمی بر روی میزان تولید آنها 
و در نتیجه تولید دام، تولید و تحویل این 
آبشــخور از راهکارهای کاهش اثرات 
نژاد  است.بهرامی  مراتع  تخریب  عوامل 
 افــزود: آبشــخورهای دام در مراتع و 
چراگاه  ها به منظور تامین آب شــرب 
ســالم و قابل دســترس برای دام های 
 دامــداران منطقه، احیای چشــمه  ها و
 کانی  های موجود در مراتع و همچنین 
توزیع مناسب دام ها در مراتع جهت بهبود 

و احیــای مراتع و جلوگیری از تخریب 
کمی و کیفی مراتــع انجام می گیرد.وی 
بــا بیان اینکه تامین نشــدن آب کافی، 
ناپایداری صنعت دامداری وابســته به 
مراتع و افزایش شــدید تلفات دامی را 
موجب می شود، گفت: این مساله همچنین 
چرای سنگین و مخرب در اطراف منابع 
آب موجود در مراتع را تحمیل می کند.
وی با اشاره به شماره تلفن گویای 1504 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، 
افزود: مردم در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف و تخریب تصــرف جنگل ها و 
مراتع، قطع درختان و آتش ســوزی در 
عرصه  های ملی می توانند با این شماره 
تلفن تماس گرفته و موارد را به ماموران 

این اداره کل اطالع دهند.

فرماندار سیریک :

امام جمعه جدید کیش معرفی شد ۱۷۰ وسیله نقلیه به تجهیزات سامانه سیپاد مجهز شدند

ســرویس شهرســتان// حجت االسالم 
علیرضــا بی نیــاز با حکمی از ســوی 
محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور به عنوان 
امام جمعه جدید جزیره کیش منصوب و 

معرفی شد. 
   آیین معارفه حجت االسالم  بی نیاز  و تکریم 
حجت االسالم احمد حسن زاده که پیش از 

این امامت جمعه کیش  را بر عهده داشــت، 
با حضور حجت االسالم علی نوری معاون 
سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
کشــور و حجت االسالم محمد عبادی زاده 
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، شیخ 
یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش، 
مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
 کیش و شماری از مسئوالن محلی برگزار شد.

حجت االسالم بی نیاز که به عنوان امام جمعه 
کیش معارفه شد، ســوابقی همچون معاون 
پژوهشی جامعه المصطفی، جانشین نماینده 
ولی فقیه در سیســتان و بلوچستان، رئیس 
جامعه المصطفی)ص( شــاخه لبنان را در 
کارنامه خود دارد.به گزارش ایرنا، امام جمعه 
 پیشــین کیش نیز در این آیین با تشکر از 
حمایت های انجام یافته از ســوی سازمان 
منطقه آزاد، سرمایه گذاران و اقشار مختلف 
مردم از نهاد امامت جمعه این جزیره اظهار 
داشت: رمز موفقیت و توسعه کیش تغییر نگاه 
بزرگان کشــور نسبت به این جزیه است که 
معتقدم این اتفاق هم اکنون روی داده است.
 حجت االسالم حســن زاده از آذر 1396 
تا کنون عهده دار مسند امامت جمعه کیش بود.
جزیره کیش از جزیره های استان هرمزگان 
با بیش از 91 کیلومتر مربع مساحت و حدود 
 50 هــزار نفر جمعیت از توابع شهرســتان 
 بنــدر لنگــه و در دل آب هــای نیلگون 

خلیج فارس واقع شده است.

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰6۳۳۰14 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳۵۵4۳۳.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه - 1۷ ستاد - اجرایی - فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ ششم شــهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالســه 14۰14۰92۰۰۰۰6۳۳۰14 تحت نظر اســت دادگاه به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در اســتان مکاتبه ای به شماره 181/14۵296/ن - مورخه 
 14۰1/۰۵/۰9 گردیــده و بــا توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرســتی گردیده
  دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  

 مینماید .
» قرار سرپرستی « : 

در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی ، قطعه ۷۳ به مساحت 2۵۰۰ متر مربع که حسب پاسخ شماره 14۰1/44۳ مورخ 14۰1/۰2/24 کارشناس 
رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال 
نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره 
های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک 
مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت 
به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا 

پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 1۰ قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 14۰14۰92۰۰۰۰64۳۵98 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 14۰14۰۳9۰۰۰1۳۷181۳.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه - 1۷ ستاد - اجرایی - فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ هفتم شهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالســه 14۰14۰92۰۰۰۰64۳۵98 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در اســتان مکاتبه ای به شــماره 181/14۵29۳/ن - مورخه 
 14۰1/۰۵/۰9 گردیــده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرســتی گردیده

  دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  
 مینماید .

» قرار سرپرستی « : 
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ، شهر لیردف ، لیردف جنوبی ، قطعه 8۰ به مساحت ۵8۷/6۳ متر مربع که حسب پاسخ شماره 14۰1/4۵۰ مورخ 14۰1/۰2/24 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است یک مرجع قانونی با تصدی 
موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد 
به تبصره های مواد 1۰ و 2۰ اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان 
را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع 
پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به این دادگاه ارائه نماید . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان 

ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 1۰ قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید . 
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس شهرســتان// فرماندار میناب از کلنگ زنی ساخت یک 
کارخانه رب در منطقه هشتبندی و توکهور این شهرستان خبر داد.  

  مجید سلحشــور فرماندار میناب اظهار کرد: گوجه تولیدی در قطب 
تولید گوجه فرنگی جنوب کشور یعنی توکهور و هشتبندی بخصوص 
گوجه خارج از فصل ارزش باالیی دارد اما بدلیل مشــکالت ناشی از 
حمل و نقل و عدم خرید به موقع و ... دچار مشکالت فراوانی می شد.

وی افزود: احداث کارخانه رب گوجه فرنگی در هشتبندی و توکهور از 
آرزوهای دیرینه کشاورزان این منطقه بود تا بتوان به موقع این محصول 
را خریداری و به کارخانه رب منتقل کرد.سلحشور با بیان این که کلنگ 

ساخت یک کارخانه رب با همت جمعی مسئوالن و با مشارکت بخش 
خصوصی به زمین زده شد، خاطرنشان کرد: برای ساخت این کارخانه 
مدرن و مجهز، 450 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت 
که عالوه بر اشتغال 70 نفری مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه، عمال 
دیگر گوجه تولیدی کشاورزان دورریز نمی شود بلکه در چرخه تولید 
رب قرار گرفته و به محصول باارزشی تبدیل می شود که حتی قابلیت 
صادراتی نیز دارد.به گزارش فارس، این کارخانه در زمینی به مساحت 
6 هزار مترمربع با زیربنای دو هزار و 100 مترمربع و با ظرفیت 30 هزار 

تن جذب ماده خام کشاورزی در سال اجرا خواهد شد.

 فرماندار میناب خبر داد

کلنگزنیکارخانهربدرمنطقههشتبندیوتوکهور

تحویل آبشخور به دامداران مراتع میناب
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سال بیست و یکم شماره 3973

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
به نظر می رسد که امروز خیلی نگران مسئولیت های 
تان نیستید و بیشتر به کلیت فکر می کنید. معموالً دوست 
دارید تمرکزتان را روی لحظه ای که در آن هستید قرار 
دهید. اما ممکن است همزمان به آن دوردست ها هم نگاهی بیندازید 
 و ببینید کمی آن طرف تر چه می گذرد. به شما توصیه می شود که در 
حــال حاضر هیچ گونه تصمیم جدی درباره ی آینده ی خود نگیرید. 
انتخاب های تان را تا چند روز دیگر معلق نگه دارید تا بتوانید مدتی 

بیشتر به رویاهای تان فکر کنید.
   اردیبهشت :

اکنون ماه به دهمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی 
زندگی عمومی وارد شده است، از این رو عاقالنه است 
که مسیر زندگی خود را مجدداً ارزیابی کنید. اما به نظر 
می رسد که راه درازی را تا موفقیت در پیش دارید. همین طور که سعی 
می کنید یک راه مستقیم برای رسیدن به اهداف تان پیدا کنید ممکن است 

دچار اضطراب و نگرانی شوید. 
    خرداد :

 هنوز مشــکالتی دارید که راه حلی برای شــان پیدا 
نکرده اید، اما احساس می کنید که زندگی تان با آرامش 
بیشتری از قبل پیش می رود. الزم نیست که امروز نگران 
این مشکالت باشید، به این ترتیب برای مدتی از شدت 
فشارها کاسته می شود و راحت تر می توانید از نعمات زندگی تان لذت 
ببرید. فقط حواس تان باشد که رویاپردازی می تواند شما را از مسیر 
منحرف کند، پس مبادا از مسیر شادی که همین پیش پای شماست دور 
شوید. چشمان تان را باز کنید و از چیزهایی که دارید سپاسگزار باشید.

  تیر :
 با این که خانواده و دوســتان تان در نزدیکی شما به سر 
می برند احساس غریبی می کنید. تنهایی خود را دوست 
دارید و ترجیح می دهید که افکارتان را نزد خودتان نگه 
دارید، اما بدانید که رازداری باعث می شود که فاصله ی احساسی بین 
 شــما و اطرافیان تان بیشتر شود. این تنهایی ای که به خودتان تحمیل 
کرده اید به نوعی نشــان دهنده ی قدرت های درونی شماست. اجازه 

ندهید که ترس، رویاهای تان را به حاشیه بکشاند. 
    مرداد :

به نظر می رسد که دیگران احساسات حقیقی خود را پنهان 
می کنند و خودشان را از شما دور نگه می دارند. اکنون ماه 
به هفتمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی روابط وارد شده 
 است، از این رو به نظر می رسد که توجه تان را از روی دنیای کوچک تان 
برداشته اید و دارید به واکنش های دیگران نگاه می کنید. برای این که 
اطالعات کافی به دست آورید فقط نباید روی احساسات تان تکیه کنید، 
آن وقت ممکن اســت حدس و گمان های غلط بزنید و خودتان هم 

متوجه اشتباه تان نشوید.
   شهریور :

معموالً این قابلیت را دارید که آستین ها را باال بزنید و 
هر کاری را به پایان برسانید، اما امروز تمام کردن کارها 
به این آســانی ها حاصل نمی شود. احساس می کنید 
 هر بار که به هدف تان نزدیک می شــوید , مقصد نهایی از دست تان 
 می گریزد. دست کشیدن از کار اصاًل ایده مناسبی نیست، به نفع تان است که 
زمان بندی ای را که شــرایط کنونی برای شما رقم زده بپذیرید. بدون 

این که فکر کنید چه قدر از مسیر باقی مانده به حرکت تان ادامه دهید.
  مهر :

اکنون ماه به پنجمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی خود 
بیانگری وارد شده است، از این رو ممکن است احساس 
کنید که افکار مبتکرانه در ذهن تان این طرف و آن طرف 
می شوند. بقیه ی ماجرا به شما بستگی دارد، این که چه طور افکارتان 
را بیان کنید که بیشترین تأثیر ممکن را بگذارید. متأسفانه با این که افکار 
خوبی در سر دارید، اما به نظر می رسد که هیچ ربطی به مسئولیت های 
فعلی شما ندارند. قبل از این که کاری را شروع کنید نا امید نشوید، در 
عوض تالش کنید در هر کاری که انجام می دهید مسئولیت پذیر باشید. 

  آبان :
اکنون ماه به چهارمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی  
ریشه ها وارد شده و شما را به یاد خاطرات کودکی انداخته 
اســت. اما یادتان باشد که اجازه ندهید خاطرات گذشته 
مانع رســیدن شما به آینده شوند. به نظر می رسد که اهداف بزرگی در 
سر دارید و می دانید که قرار است موفقیت آینده ی خود را چگونه رقم 
بزنید، حتی فهرستی تهیه کرده اید و کاماًل آماده ی عزیمت هستید، اما 

حاال احساس می کنید که این ها فقط رویاهای دور و دراز هستند. 
     آذر :

امروز کارهــای زیــادی دارید که باید انجام شــان 
دهیــد، آن قدر زیاد که دیگر فرقی نمــی کند از کدام 
یک شــروع کنید. به یک چیز شــک نکنیــد و آن 
این که نبایــد کارها را به تعویــق بیندازید. ممکن اســت در پایان 
روز خودتان را گرفتار در دام مشــکالت ببینیــد، مگر این که زود از 
خواب بیدار شــوید و کارهای تان را شــروع کنید. یادتان باشد که 
 اولین قدم داشــتن یک نقشه ی منطقی برای پیشــبرد امور است، اما 
حواس تان باشد هر کاری را که شروع می کنید با پشتکار آن را ادامه 
دهید. هر چه سریع تر دست به کار شوید، زودتر به پایان کار نزدیک 

خواهید شد.
  دی :

امروز دوست ندارید که همزمان چند کار مختلف انجام 
 دهید، زیرا می دانید که بهتر اســت به جای سرســری 
انجام دادن چند کار، یک کار را با دقت انجام دهید. اما 
 شاید امروز برای تان سخت باشد که روی کارتان تمرکز کنید، به ویژه اگر 
دل تان با کار نباشد. به شما توصیه می شود که در طول روز به عقل تان 
رجوع کنید. اگر بتوانید همه ی کارها را درست پیش ببرید حتماً دیگران 
 تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، پس به موانعی که ســر راه تان قرار 

می گیرد اهمیت ندهید. 
    بهمن :

وسوسه شده اید که احساسات تان را سرکوب کنید و یک 
رویکرد منطقی تر را در پیش بگیرید. اکنون ماه دوباره به 
نشانه ی شما بازگشته و به شما یادآور می شود که اگر به 
احساسات تان توجه کنید شادتر خواهید بود، حتی اگر این احساسات 
 برای مدت کوتاهی باعث ناراحتی شــما شوند. در حال فرار هستید و 
می خواهید هر چه ســریع تر از این موقعیت خالص شوید، اما ممکن 
است این عجله باعث شود که یک درس مهم را در این مسیر یاد نگیرید.

   اسفند : 
پیچیدگی های احساسی اخیر تمام انرژی شما را گرفته و 
حاال دیگر آن قدر خســته هستید که نمی توانید درباره ی 
احساسات تان حرف بزنید. شاید حتی تصمیم بگیرید که 
خودتان را برای مدتی از یک رابطه ی عاشقانه کنار بکشید تا از ماجراها 
دور شوید. اکنون ماه به دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی حریم 
شخصی وارد شده است، به همین خاطر بیشتر تمایل دارید که برای مدتی 
تنها باشید. مهم نیست که دیگران نسبت به این تصمیم شما چه واکنشی نشان 
خواهند داد. بهترین درمان برای روح شما کمی تجربه ی معنویت است  .
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گفت: خشــونت های عاطفی کمتر گزارش می شود که دالیل 
مختلفی دارد و یکی از علل آن نشــناختن مصادیق این نوع 

خشونت است. 
   سیدحسن موسوی چلک افزود: برخی از دالیلی که خشونت های 
عاطفی کمتر گزارش می شود، به این مساله بازمی گردد که ممکن 
است اطرافیان این دست از خشونت ها را جدی نگیرند، مقایسه یا 
سرزنش کنند و گاهی با طرز نگاه ممکن است زمینه آزار را فراهم 
کنند.وی اضافه کرد: برخی افراد نیز ممکن است به خشونت های 
عاطفی بی تفاوت باشــند اما در اغلب موارد علت گزارش نشدن 
چنین خشونت هایی این است که مصادیق آن از جمله »بی توجهی« 
را نمی شناســند و گاهی هم که مصادیق آن را می شناسند اثبات 
آن و گزارش کردن سخت است؛ به همین دلیل این نوع آزارها را 

جدی نمی گیرند.
*  علل گزارش نشدن آزارهای جنسی

  رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: در کنار خشونت های 
عاطفی، آزارهای جنسی نیز به دلیل ممنوعیت و سخت تر بودن 
کمتر گزارش می شوند. در اینگونه آزارها عمدتا آزارگران کسانی 
هستند که آشــنا و مورد وثوق خانواده هستند بنابراین گزارش 
نمی شود یا ســخت گزارش می شود.آزارهای جنسی نیز به دلیل 
ممنوعیت و ســخت تر بودن کمتر گزارش می شوند. در اینگونه 
آزارها عمدتا آزارگران کســانی هســتند که آشنا و مورد وثوق 
خانواده هستند بنابراین گزارش نمی شود یا سخت گزارش می شود 
.موســوی چلک، زخم زبان را از مصادیق خشونت های عاطفی 
برشمرد و گفت: گاهی زخم زبان آثار ماندگارتری از زخم جسمی 
دارد. آزارهای عاطفی زمینه رفتارهای تکانشی یا رفتارهای دیگر 
مانند فرار از منزل و خشــونت های شــدیدتر را فراهم می کند. 
خشونت های عاطفی تاثیر منفی روی نقش هایی که فرد به عنوان 

یک دانش آموز یا شاغل یا زوج دارد، می گذارد.وی با بیان اینکه 
خشونت های عاطفی به رغم اهمیت خیلی گزارش نمی شود، افزود: 
خشونت ها بستگی به نوع خشــونت فرق دارد. مثال در کودک 
آزاری ویژگی فردی ممکن اســت تاثیرگذار باشد. مثال بیماری 
دارای معلولیت اســت یا ظاهر خوبی ندارد و یا اینکه بیش فعال 

است که هر یک از این عوامل می تواند منجر به انواع آزار شود.
*  فرد، خانواده و جامعه در پِس پرده خشونت های عاطفی

  رئیس انجمــن مددکاری اجتماعی ایــران گفت: گاهی دالیل 
خشــونت های عاطفی به خانــواده، فرد و جامعــه بازمی گردد. 
پدر و مادری که مهارت والدینی را بلد نیســتند و خودشــان در 
دوران کودکــی مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند، اکنون آمادگی 
 کــودک آزاری دارند. آمادگی برای کودک آزار بودن به مراتب در 
خانواده هایی که اینگونه تجربه ها را دارند بیشــتر است.موسوی 
چلک افزود: گاهی نیز فرد نســبت به خشونت های عاطفی بی 
تفاوت اســت؛ درگیر اعتیاد، جرم، آســیب و موضوعات دیگر 
است. تجربه زیسته می تواند در عادی سازی خشونت در خانواده 
تاثیر گذار باشــد همچنین الگوی غالب تربیتی والدین به عنوان 
یک عامــل می تواند در بروز خشــونت های عاطفی تاثیرگذار 
باشــد.وی ادامه داد: دالیل خشونت های عاطفی در برخی موارد 
به ســطح کالن جامعه مثل فرهنگ بازمی گردد؛ مثال در فرهنگ 
برخی افراد جامعه اینطور مطرح می شود که»بچه تا کتک نخورد 
آدم نمی شود«؛ طبیعی است مدیریت این موضوع زمان بر است.

موسوی چلک اضافه کرد: در بروز خشونت های عاطفی ممکن 

است قوانین مناسب نباشــد یا ممکن است سازمان ها نقش های 
خود را ایفا نکنند. یا قوانین باشد اما قوانین را درست اجرا نکنند 
همچنین ممکن اســت حمایت های اجتماعی برای افرادی که در 
معرض آزار هســتند یا افراد آزاردیده به اندازه کافی، همه جا به 
صورت فراگیر و جامع و متناسب با نیاز افراد وجود نداشته باشد.

*  اهمیت مشکالت اقتصادی در خشونت های اجتماعی
    رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعی ایــران گفت: در 

خشــونت های اجتماعی بــاز عوامل متفاوت تر 
می شود. نارضایتی ها، مشکالت اقتصادی، 

فقدان مهارت هــای ارتباط اجتماعی 
که هم در خشونت های خانگی و 

هم در خشونت های اجتماعی 
در  می کند  پیــدا  اهمیــت 
اجتماعی  های  خشــونت 
موثر اســت. طبیعی است 
شــاخص  بودن  پاییــن 
بودن  پایین  روان،  سالمت 
عدم  امید،  نشاط،  شاخص 

پاسخگویی مناسب سازمان ها 
و مسئوالن یا کژکارکردی های 

و  نبودن  پاســخگو  و  سازمان ها 
شفاف نبودن، مشکالت اقتصادی و فقر 

می تواند در ترویج خشونت های اجتماعی 

مثل سرقت تاثیرگذار باشد.موسوی چلک افزود: بنابراین عوامل 
در بروز خشونت های عاطفی و اجتماعی می تواند متعدد باشد. 
سیاســت گذاری ناکارآمد می تواند عاملی برای تنش و خشونت 
 و نارضایتی اجتماعی باشــد. در بحث آزارهای عاطفی، فقدان 
مهارت های ارتباطی و ضعف در بکارگیری مهارت های ارتباطی، 
 ضعــف در بکارگیــری مهارت های مداخلــه ای و مهارت های 
تاب آوری و مهارت گفت و گو و ضعف در مهارت خودمراقبتی، 
ضعف در بکارگیری ظرفیت های فرهنگی برای تقویت ارتباط با 
مردم و اطرافیان نقش دارد.به گــزارش قدس آنالین، وی ادامه 
داد: در خشونت های عاطفی فرد نمی تواند ابراز احساسات کند، 
نمی تواند واکنش درســت کالمی و غیرکالمی نشان دهد و همه 
اینها می تواند باعث شــود 
فاصله های عاطفی 
شود  بیشتر 
این  و 

 ، صله ها فا
آزاردهنده است.

فرد، خانواده و جامعه در پِس پرده خشونت های عاطفی؛

چرا خشونت عاطفی گزارش نمی شود؟
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امور اجتماعی وزارت کشــور با بیان 
اینکه ۶۰ درصد معتادان پیشتر دارای 
شــغل بودند، گفت: جریــان اعتیاد، 
پاکی جامعه را نشــانه گرفته است و 
 در این میان عامــل بیکاری می تواند 
شتاب دهنده باشد اما عامل مستقیم 

نیست.
   محمد عباســی در نشست تخصصی 
مسئوالن مبارزه با موادمخدر که با عنوان 

مشارکت های  اعتیاد-  از  »پیشــگیری 
مردمی- اشــتغال بهبودیافتــگان« در 
مجموعه فرهنگی شــقایق و به صورت 
اســتان های سراسر  با  کنفرانس  ویدئو 
کشور، برگزار شد، اظهار کرد: بهره گیری 
از ظرفیت مــردم برای مقابله با آلودگی 
اعتیاد وظیفه مهمی اســت که در راس 
برنامه هــا قــرار دارد، البته مبــارزه به 
موادمخدر اراده مهمی را می طلبد و این 

اراده، نیازمند تصمیمات مهمی است که 
عملی شــوند.وی با بیان اینکه جریان 
اعتیاد، پاکی جامعه را نشانه گرفته است، 
افزود: اعتیاد گناه و جرم بســیار بزرگی 
است و نگرش متولیان کشور نیز گویای 
این موضوع اســت، موادمخدر آلودگی 
بی شماری دارد و مقابله با این آلودگی ها، 

وظیفه مهمی است.  
  معاون وزیر کشــور و رئیس سازمان 
امور اجتماعی، با اشــاره به اینکه اعتیاد 
دغدغه بزرگی در کشــور اســت، ادامه 
داد: رهبــر معظم انقالب نیز بر مبارزه با 
این درد بزرگ، بارها به مســئوالن نظام 
تاکید داشته اند.  عباســی ادامه داد: در 
سیاست های ابالغی از سوی رهبر معظم 
انقالب به مبارزه با مواد مخدر تاکید شده 
اســت؛ لذا مقابله با آلودگی موادمخدر 

وظیفه مهمی است که در راس آسیب های 
اجتماعی قرار دارد و باید برای آن تدبیر 
شــود.وی اضافه کرد: نگرش و رویکرد 
مجلس ســیزدهم نیز به صورت جدی، 
پاک کردن جامعه از آلودگی های بزرگی 
مانند اعتیاد است، این نشست نیز، فرصت 
بسیار بزرگی است که بتوانیم با هم افزایی 
در حوزه اعتیاد و آسیب های اجتماعی، 

اقدامات موثری انجام دهیم.  
اجتماعی کشور  امور  رئیس ســازمان 
گفــت: اقدامات زیادی بــرای مقابله با 
آسیب اعتیاد انجام شده است، اما فضای 
موجود مطلوب نیست، معتادان متجاهر، 
تالش متولیان را به چالش کشیده شده 
است، پس باید فکر دیگری کرد و نباید 
بــه تالش های انجام شــده برای مقابله 
افزود:  با آسیب ها بســنده کرد.عباسی 

اقدامــات انجام شــده از آلودگی های 
فزاینده ای که ممکن بود، بیشــتر شود، 
جلوگیری کرده است؛ اما باید فرصت ها 
و جلسات بیشــتری را به این موضوع 

اختصاص دهیم.
رئیس سازمان اجتماعی کشور بیان کرد: 
اگر بخواهیم حلقه هــای ارتباطی میان 
معتادان و قاچاقچیان را قطع و از ورود 
افراد جدید به چرخــه ویرانگر اعتیاد 
جلوگیری کنیم، باید بدانیم برای تقویت 
قبح این عمل باید برخورد ما بازدارنده و 

مبتنی بر واقعی باشد.
* نگهداری معتادان باید اصالح شود

وی ادامه داد: نگهــداری یکجای همه 
معتــادان باید اصالح شــود، نگهداری 
افرادی که بار اول و نهایتا دوم اســت که 
جمع آوری شده اند حتما باید جدای از 

دیگر معتادان باشد.
  رئیس ســازمان اجتماعی کشور بیان 
کــرد: بخش بســیار زیــادی از منابع 
ســازمان ها مثل بهزیستی صرف حوزه 
اعتیاد می شــود، ما با این تهدید مواجه 
هستیم و نمی توان رهایش کرد، همچنین 
بایــد رســانه ها و صداوســیما درباره 
آسیب های اجتماعی ورود بیشتری داشته 
باشــند و درباره آسیب های پیش روی 

هشدار دهند.
  عباسی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت 
مردم برای مقابله با آلودگی وظیفه مهمی 
اســت که در راس برنامه ها قرار دارد، 
باید به درســتی اندیشــید و از نخبگان 
و اندیشمندان کشــور نیز استفاده کنیم. 
همچنیــن از مدیران و متولیان اعتیاد که 
دغدغه مند هستند، اســتفاده شود.وی 
تاکید کرد: در مبارزه با موادمخدر نیاز به 
عزم همگان داریم و باید یک هم افزایی 
بین افرادی که احساس وظیفه می کنند، 

بوجود بیاید.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور خبر داد 

افزایش بی رویه در مصرف مواد مخدر شیشه

ســرویس اجتماعی // وزیر آمــوزش و پرورش به 
ابهامات و حواشــی رتبه بندی از بارگذاری مدارک 
در ســامانه گرفته تا زمان صدور احکام و مشکالت 
معلمان طرح مهرآفرین پاســخ داد و اعالم کرد که 
تا کنون ۶۰ درصد معلمان مدارک خود را در سامانه 

رتبه بندی بارگذاری کرده اند. 
  یوسف نوری با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجرایی 
قانون نظام رتبه بندی معلمان اظهار کرد: رتبه بندی را 
نمی خواستند اجرا کنند. پولی که گذاشته بودند از محل 
فروش امالک بــود. اصال امالک به فروش نمی روند و 
یک ســاله هم نمی توان فروخت؛ نمی خواستند اجرا 
کنند و چون نمی خواســتند، کارهای این چنینی انجام 
می دادند؛ یک الیحه ناقصی هم تهیه و به مجلس داده 
بودند.وی افزود: قرار بوده در هرســالی 200 هزار نفر 
در رتبه های پنجگانه قر ار بگیرند.نوری با اشــاره به 
اینکه دولت سیزدهم علی رغم محدودیت های مالی این 
الیحه را پس نگرفت و چون قول رئیس جمهور وشعار 
انتخاباتی اش بود، به لطف خداوند تقویت شد و بودجه ای 
در یک ردیف خاص برایش دیده شده گفت: دولت 25 
هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی درنظر گرفته بود که 
13 هزار میلیارد تومان دیگر در مجلس به آن افزوده 
شده اســت. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: قاعدتا 
بودجه ای ها می گویند قانون باید از اول امســال اجرا 
می شــد چون دولت نیمه سال آمده بود اما با پولی که 
گذاشته شد زمان اجرای قانون را از 31 شهریور 1400 
دیدند؛ رتبه ها نیز از آموزشیار تا استادمعلم تعیین شدند و 
از 45 تا 90 درصد مشمول افزایش حقوق می شوند.وی 
با بیان اینکه ابتدا گفته شد آنها که »کد شناسه« ندارند 
مشمول رتبه بندی نمی شوند گفت: تصور ما این بود که 
همه همکاران ما شناسه استخدام دارند اما وقتی بررسی 
کردیم مشــخص شد 460 هزار نفر شناسه استخدامی 
ندارند که خیلی عــدد بزرگی بود. دوباره اصالحیه به 
آیین نامه خورد و مشــکل این گروه حل شــد.نوری 
درباره مشکالت معلمان »طرح مهرآفرین« نیز توضیح 
داد و گفت: به طور کلی گروهی بودند که در دولت نهم 
جذب شده بودند. اینها قرارداد با شرکت ها داشتند که 
قراردادشان با شرکت ها به قرارداد با دستگاه تبدیل شد 

و همه اینها رفتند آزمون دادند و جذب دستگاه ها شدند. 
منتها آموزش و پــرورش از مهرآفرین ها در طول این 
مدت آزمون نگرفته اســت. قوانین و مقرراتی دارند از 
جمله مصوبه 833 شورای عالی انقالب فرهنگی که به 
موجب آن هرفردی می خواهد وارد آموزش و پرورش 

شود، باید آزمونی را از سربگذراند.
*  برگــزاری آزمــون معلمــان »مهرآفرین« جهت 

رتبه بندی در اواخر شهریورماه 
   وزیــر آموزش و پرورش افزود: اکنون آزمون ندادِن 
مهرآفرینان مانع شمولیت آنها در رتبه بندی شده است و 
نه شناسه استخدامی شان؛ اکنون 810 هزار نفر مشمول 
رتبه بندی هستند. مهرآفرینان باقی مانده اند که در حال 
حل مشکل آنها هستیم. نظرم این است که آزمون پایان 
شهریور برگزار شود. همکاران می گویند 20 مهر برگزار 
شود اما نظر بنده روی آخر شهریور است که اینها بیایند 
و اگر کسی نتوانست در این آزمون قبول شود یک بار 
دیگر به او مهلت داده شود تا دوباره آزمون بدهد. مطمئن 
هستم همکاران همه پذیرفته می شوند و نگرانی از این 
بابت نداریم چون همه معلم هســتند و معلمان همواره 
مطالعه دارند.وی اضافه کرد: به جز نیروهای خدماتی 
و اداری آن دسته از مهرآفرینان که مشمول رتبه بندی 
می شوند حدود 50 تا 60 هزار نفر هستند که ان شاءالل 
مشکلشان حل می شود. خارج از این دایره فقط نیروهای 
خدماتی و نیروهای اداری را که به عنوان نیروی اداری 
استخدام شده اند را داریم که تعدادشان خیلی کم است. 
مابقی اگر نیروی آموزشی بوده اند و در ستاد مشغول به 

کارند، آنها نیز شامل رتبه بندی می شوند.
*  تعیین رتبه دوساعت بیشتر طول نمی کشد

  نوری با بیان اینکه چند روز قبل علی الحسابی بابت 
معوقــات رتبه بندی برای معلمان وجهی واریز شــد 
عنوان کرد: خیلی سوال می پرسند که چرا سامانه برای 
بارگذاری مدارک تعییــن کردید و چرا باید مدارک را 
بارگذاری کنیم. خب از یک استاد دانشگاه همین حاال 
سوال کنید که یک رتبه می خواهید بگیرید چقدر طول 
می کشــد؟ بیشتر از یک ســال معموال طول می کشد 
 امــا ما می خواهیم برای 810 هزار نفر، دو ســه ماهه 

رتبه بندی را انجام دهیم. گفتیم از وقتی فرایند شــما 
شروع شد، یک و نیم ماه بعد رتبه شما را تعیین می کنیم. 
وزیر آموزش و پرورش افزود: برای همین خواســتیم 
همکاران در همین تابســتان و ایام تعطیالت مدارس 
مدارک خود را بارگذاری کنند تا در ســال تحصیلی 
درگیر نباشند. متاسفانه عده ای که خودشان نمی خواستند 
بارگذاری را انجام دهند در فضای مجازی حواشی ایجاد 
کردند. بارگذاری مدارک، مسئله بزرگی هم نیست، ما 
یک سری مدارِک آموزش ضمن خدمت همکاران را در 
اختیار داریم، اما همه مدارک را که نداریم؛ مثال ممکن 
است معلمی با دستگاه دیگری همکاری کرده باشد یا 
جوایزی در یک حیطه ای کسب کرده باشد، اینها امتیاز 
دارد.وی با اشــاره به اینکه رتبه بندی، صرفا افزایش 
حقوق و ضریب در احکام نیســت، بلکه رتبه بندی به 
معنای واقعی و در قالب یک نظام مستقل است اظهار 
کرد: سه هدف از اجرای رتبه بندی داریم؛ ارتقای کیفیت 
فرایند تعلیم و تربیت، ارتقای صالحیت های معلمی و 
رقابت در نظام تعلیم و تربیت مدنظر است. نوری ادامه 
داد: هیئــت ممیزه رتبه بندی ما بایــد ادله، مدارک و 
مستنداتی داشته باشد. اگر این مدارک را در اختیار داشته 
باشد تعیین رتبه دوساعت بیشتر طول نمی کشد. این کار 
هم فقط یک بار انجام می شود و بعدا هر مدرک جدیدی 

که داشته باشند، فقط همان جدیدها را وارد می کنند.
* به محض مشخص شدن رتبه، احکام جدید ۲ روز بعد 
صادر و فرهنگیان آن ماه با حکم جدید حقوق می گیرند

  وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه سامانه 
بارگذاری مدارک رتبه بندی تاکنون مشکلی نداشته 
است گفت: سامانه از 26 مرداد آغاز به کار کرده است. 
راهنمای بارگــذاری داریم و امکان پاســخگویی 
به مشــکالت در این زمینه فراهم اســت. به محض 
مشخص شــدن رتبه افراد، حقوقشان بالفاصله و دو 
روز بعد صادر می شود و آن ماه با حکم جدید حقوق 
می گیرند؛ البته اگر بعد از پانزدهم ماه باشــد، حقوق 

جدیدشان ماه بعد پرداخت می شود.
*  معوقات به تدریج پرداخت می شود

  وی افزود: معوقات هم به تدریج پرداخت می شود، 

استرس به جامعه معلمی 
ما  نکنند.  وارد 

ر  ا صــر ا
داریم 

ر  کا
تــر  د و ز

انجــام شــود، 
چون هرچه به آخر سال 

نزدیک تر شویم و مطالبات انباشته شود کار 
ما هم سخت تر می شود. اصرار داریم مدارک زودتر 
بازگذاری شــوند تا بتوانیم حقوق ها را زودتر و بر 

اساس رتبه بندی پرداخت کنیم.
*  تکلیــف رتبه بنــدی فرهنگیانی کــه مدرکی 

بارگذاری نکنند چه می شود؟
  نوری ضمن اعالم این خبر که تا کنون نزدیک به 
60 درصد فرهنگیان بارگذاری مدارکشان را انجام 
داده اند که آمار خوبی هم هست، در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا فایل صوتی پخش شده منتسب 
به مدیرکل امور اداری شــما درباره عدم رتبه بندی 
معلمانی که بارگذاری مــدارک را انجام نمی دهند، 
اظهار کرد: ما خواستیم مهلتی به همکاران بدهند؛ 
اگر اصال نمی خواهند مدرکی بارگذاری کنند، خب 
طبیعی است که رتبه بندی شامل حالشان نشود. ما از 

کجا رتبه آنها را تعیین کنیم؟
 البته روی این موضــوع در هیئت ممیزه تصمیم 
می گیریم. وزیر آمــوزش و پرورش افزود: ممکن 
اســت فردی مدارک بارگذاری نکرده باشد، اما بر 
اســاس همان مدارکی که از وی در دست داریم و 
موجود اســت برایش راسا رتبه صادر می کنیم که 
البته این پیشــنهاد را می دهم و باید بررسی شود تا 
در هیئت ممیزه روی آن رای بدهند که اگر هرکسی 

بــه هردلیلــی مدرکی 
نکرد  بارگذاری 
ما رتبه اش 
ا  ر

س  سا ا بر
کــه  مدارکــی 
خودمان داریم انجام دهیم.

*  فرهنگیانی که مدرک جعلی ارائه کنند، از 
رتبه بندی محروم می شوند

  وی در پاســخی پیرامون آگهی هایی برای چاپ 
یک روزه مقاله و کتاب برای رتبه بندی معلمان و 
چگونگی اعتبارسنجی چنین مدارکی گفت: برای 
من هم چنین پیامک هایــی آمده بود. در آیین نامه 
اینجور ذکر شــده است که اگر کسی مدرک جعلی 
ارائه کند، از رتبه بندی محروم می شود، البته همکاران 
فرهنگی ما مراقب هستند و از این کارها نمی کنند. 
هرچند سودجویان زیاد هستند و در دانشگاه هم با 
چالش پروپوزال، پایان نامه و تحقیق های کلیشه ای، 

بی اساس و تقلبی روبه رو بوده و هستیم.
*  آیا وجه دیگری علی الحساب بابت رتبه بندی به 

حسابها واریز می شود؟
  نوری در پاسخ به اینکه آیا تا زمان صدور احکام، 
علی الحســاب دیگری به حساب فرهنگیان واریز 
خواهد شد؟ عنوان کرد: نظرم این است که همکاران 
کار بارگذاری مدارک را زودتر انجام دهند تا ما هم 
خیالمان راحت شــود. اگر بخواهیم علی الحساب 
بدهیم، با همین علی الحساب تا آخر سال می رویم. 
دولت حســن نیتش را ثابت کرده و رتبه بندی هم 
شروع شده است و اگر به اهداف سه گانه رتبه بندی 

برسیم باز این قانون ارتقاء می یابد.

پاسخ وزیر آموزش وپرورش  به ابهامات »رتبه بندی« معلمان
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گروه خبر // حجت االســالم والمسلمین محمد 
عبادی زاده در نشســت هم اندیشی و مشورتی 
همایش بین المللی مادران فاطمی، تربیت حسینی، 
تمدن نوین اســالمی که در دفتــر امام جمعه 
بندرعباس برگزار شــد، با اشاره به حوزه سخت 
سخت افزاری  حوزه  اظهارداشت:  تمدن،  افزاری 
تمدن ، سخت به دست می آید و از اهمیت ویژه ای 

در تحقق تمدن نوین اسالمی برخوردار است.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی، با بیان این 
نکته که تمدن ســازی تنها در سخت افزارها 

خالصه نمی شــود، عنــوان کــرد: برخی از 
کشورها ســخت افزارها را وارد کشور خود 
کرده انــد اما هیچگاه نمی تــوان گفت که این 
کشورها دارای تمدن هستند .نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان، تمدن ســازی را وابسته 
به 2 رکن ســخت افزار و نرم افرار دانســت و 
تصریح کــرد: رکن اول تمدن ســازی، ایجاد 
و رســوخ فکر و اندیشه تمدن سازی در تمام 
تار و پود جامعه است. چراکه تا زمیانکه تفکر 

تمدن ســازی در تمام سطوح جامعه گسترش 
پیدا نکند، حرکت تمدن سازی آغاز نمی شود.

بیان  عبادی زاده  والمســلمین  حجت االسالم 
 کرد: پس از توســعه فضای ذهنــی مردم و 
کردن ســخت افزارهای الزم، حرکت  فراهم 
به ســمت تمدن ســازی آغاز می شود.وی، 
نرم افزار را پایه تمدن دانســت و گفت: تولید 
علم و دانش، سبک زندگی، اخالق، فرهنگ 
عمومی، معنویت و فضیلت های قابل گسترش 

در جامعه اســالمی از جمله نــرم افزارهای 
تمدن سازی محسوب می شوند.نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در حوزه 
تمدن سازی، نرم افزار به سخت افزارهای تمدن، 
معنا و کارایی می بخشد که این مهم باید مورد 
توجه قرار گیرد.وی گفــت: اعتقاد دارم باید 
شــعاع این حرکت های بزرگ گسترده شود؛ 
چراکه در غیر این صــورت اثرگذاری مورد 
بندرعباس  نمی شود.امام جمعه  محقق  انتظار 

مطرح کرد: باید سلسله برنامه هایی برای ترویج 
مستمر تفکر تمدن سازی مبتنی بر هدایت های 
شهدای انقالب اسالمی تدوین شود و همایش 

بین المللی مادران فاطمی، تربیت حســینی و 
تمدن نوین اسالمی از جمله برنامه های تعریف 

شده در این راستا است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خبر داد

برگزاری برنامه  های مختلف برای ایجاد گفتمان تمدن سازی 

مدیرکل ارشاد هرمزگان تاکید کرد

ضرورت ایجاد فرصت
 برای رشد هنرمندان هرمزگانی 

گروه خبر // عملیات تخلیه ســه فروند کشتی حامل روغن 
خام خوراکی، گندم و شکر در بندر شهید رجایی بندرعباس 

آغاز شد. 
  منصور خرمشکوه معاون امور بندری و اقتصادی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشــاره به پهلوگیری 
 ســه فروند کشــتی حامل کاالهای اساســی در بندر

شهید رجایی بندرعباس گفت: این سه فروند کشتی حامل 

 124 هزار و 721 تن روغن خام خوراکی، گندم و شکر 
هستند. 

   خرمشــکوه گفت:چهار فروند کشتی دیگر نیز حامل 
گندم، جو و ذرت در لنگــرگاه بندرعباس در حال طی 
کردن فرآیند اسنادی خود هســتند و به زودی در بندر 

شهید رجایی پهلو می گیرند.
  او گفت: از ابتدای امســال تاکنــون 1 میلیون و 601 

هزار و 712 تن کاالهای اساســی در بندر شهید رجایی 
 تخلیه شده که 7 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته

 است.
   به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، معاون امور بندری 
و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: 
میزان واردات گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98 

درصد افزایش یافته است.

پهلوگیری سه فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی 

گروه خبر // مدیرکل ارشاد هرمزگان با تأکید 
بر ضرورت ایجاد فرصت برای رشد هنرمندان 
هرمزگانی، گفت: همه تالش و هم و غم ما این 
است که تمامی اقشار مردم در سراسر نقاط 

استان از آموزش برخوردار باشند. 
   اسماعیل جهانگیری، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ، در مراسم افتتاحیه 
کارگاه ادبیــات نمایشــی در بندرعباس، 
اظهار کرد: نخبگان هنری اســتان همچون 
استاد رضایی با شرایط اقلیمی بسیار بد و 
امکانات بسیار کمی که در این استان وجود 
داشته با کمترین امکانات به فعالیت خود 
ادامه دادند تا فرهنگ و هنر این اســتان را 
زنده نگاه دارند.وی افزود: توسعه عادالنه 
فرصت ها از برنامه های مهم وزارت ارشاد 
در دوره جدید اســت. هرمــزگان دومین 
اســتان در زمینه تعداد شرکت کنندگان در 
آموزش های رایگان این مجموعه اســت.

کالس های مختلف هنری در حوزه سینما، 
 ... و  تئاتر،هنرهای تجسمی، ســفالگری 
در شهرســتان های مختلفی چون بشاگرد، 
میناب و ... برگزار شــده اســت.مدیرکل 
ارشــاد هرمزگان تصریح کرد: همه تالش 
و هم و غم ما این بوده که تمامی اقشــار 

مردم در سراسر نقاط اســتان از آموزش 
برخوردار باشــند. هرمزگان استان بزرگی 
اســت و همه عالقه مندان نمی توانند برای 
آمــوزش به مرکز اســتان مراجعه کنند و 
خوشبختانه آموزش های فرهنگی و هنری 
ما به شهرستان ها، شــهرها و روستاهای 
مختلف استان راه پیدا کرده است.به گزارش 
ایکنا؛ جهانگیری بیان کرد: هرمزگان جزء 
اولین اســتان هایی بوده که وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی و مدیران ایشان مراجعه 
کردند و این جای خوشحالی دارد. یکی از 
خواسته های ما این است که هنرمندانمان 
دیده شوند و در تصمیم گیری ها از نظرات 
آنان استفاده شود. باید فرصتی برای رشد 

هنرمندان هرمزگانی فراهم شود.

گروه خبر // کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برپایی جشــنواره 
سراسری علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و ادبی نماز با عنوان »فجر تا فجر« 

با ستاد اقادمه نماز کشور همکاری می کند. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛  این جشــنواره در دو مرحله استانی و کشوری 
و دو بخــش کودکان و دانش آموزان )3 تا 18 ســال( و بزرگســاالن )18 
سال به باال( شــامل دانش آموزان، کودکان، دانشجویان، طالب، فرهنگیان، 
هنرمندان، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و حوزه های علمیه، 
فرهنگیان و مربیان از سوی ستاد اقامه نماز کشور برگزار می شود و بسیاری 
از وزارت خانه ها و سازمان های کشوری و نهادهای علمی، فرهنگی و هنری 
در برگزاری آن مشــارکت دارند.بر این اســاس کودکان و دانش آموزان در 
بخش های فرهنگی و هنری شامل نماهنگ، پادکست، نقاشی، خوشنویسی، 
عکس و سرود و در بخش ادبی شامل خاطره و دلنوشته، داستان و قصه گویی 
می توانند در جشنواره شرکت کنند.همچنین بزرگساالن می توانند در بخش 
علمی و پژوهشی شامل: تألیف، مقاله، رساله دکتری، پایان نامه های دانشگاهی 
و حوزوی، در بخش فرهنگی و هنری شــامل: نماهنگ، پادکست، موشن 
گرافیک، پویانمایی، طرح های گرافیکی، عکس، خوشنویســی و استوری 
در شبکه های اجتماعی، در بخش ادبی شــامل: شعر، داستان، قصه گویی، 
نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی و در بخش سرگرمی و آموزشی شامل: 
بازی و ابزارهای کمک آموزشی دستی و دیجیتالی )رایانه ای و تلفن همراه( 
آثار خود را به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.محورها و موضوع های این 
جشــنواره عبارتند از: مسجد و نماز و نقش آن در پیروزی انقالب اسالمی، 
نماز و کارکرد مســاجد در منشــور فکری امامین انقالب و بیانیه گام دوم، 
نماز؛ انقالب اســالمی، فرهنگ بسیج، دفاع مقدس و محور مقاومت، نماز؛ 
اقتصاد اسالمی، بهره وری و رونق تولید، نماز و کارکرد مساجد در حکمرانی، 
تمدن نوین اســالمی و سالمت اداری، نماز؛ سالمت معنوی، بهداشت فرد و 
جامعه و محیط زیســت، نماز؛ فرهنگ، هویت و حریت کودک و خانواده 
طراز ایران اســالمی، نماز؛ اصالح فرهنگ جامعــه و آثار آن در مبارزه با 
فساد و فقر، نماز؛ آسیب های اجتماعی، سالمت اداری و وحدت ملی، نماز؛ 
فلسفه، آثار و پاسخگویی به شبهات نماز، نماز جماعت؛ اسرار، آثار و برکات 
اقامه آن در مســاجد، مدارس، محل کار و...، نماز و اقشار؛ جامعه فرهنگی 
هنری، علمی، اصناف، کارگری، نظامی، مدافعان سالمت و... نماز؛ هنرهای 
هفت گانه، رسانه، دنیای مجازی و تبلیغات، نماز؛ شیوه ها و ابزارهای جذب 
نسل نو و ایجاد حس مذهبی در کودکان.ترویج، تعمیق و توسعه فرهنگ اقامه 
نماز، ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی در تبیین کارکردهای نماز با بهره گیری 
از ظرفیت آحاد جامعه، حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از تولید فکر، ایده 
و محصول پیرامون نماز و معرفی الگوهای موفق و تجلیل و تقدیر از آثار برتر 
نماز از اهداف جشنواره علمی پژوهشی، فرهنگی، هنری و ادبی نماز با عنوان 
»فجر تا فجر« است که ستاد اقامه نماز آن را با همکاری و مشارکت بخشی 
از دستگاه های فرهنگی و با بهره گیری از توان ظرفیت های مردمی و از منظر 
صاحبان فکر و اندیشه و هنر، برگزار می کند.بر اساس این گزارش عالقه مندان 
به شرکت در این جشنواره باید آثار خود را تا تاریخ 20 آذر 1401 به دفتر 
ستادهای اقامه نماز هر استان کشور ارسال کنند. آثار ارسال شده در تاریخ 
20 آذر تا 5 دی در استان ها و پس از آن، آثار منتخب طی روزهای 20 دی 
تا 5 بهمن در مرحله کشوری ارزیابی و داوری خواهد شد.وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، وزارت کشور، وزارت علوم 

تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت، 
سازمان صداوســیما، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات 
اسالمی، سازمان بسیج مستضعفین قرارگاه فرهنگی، اجتماعی قرب حضرت 
بقیه الل، حوزه هنری انقالب اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و کانون پرورش 
فکری کودکان نوجوانان، دستگاه ها و نهادهای همکار در این رویداد هستند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور)رئیس شورا(، منتخب هیأت أمنای ستاد اقامه 
نماز )عضو شورا(، معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز )عضو 
شورا و دبیر جشنواره(، معاون برنامه ریزی نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز 
)عضو شورا و دبیر ســتاد ملی برگزاری جشنواره( و معاون اداری، مالی و 
پشتیبانی ستاد اقامه نماز )عضو شورا( اعضای اصلی شورای سیاستگذاری 
جشنواره سراسری »فجر تا فجر« هستند.مدیرعامل کانون یا نماینده وی نیز 
از جمله اعضای شورای سیاست گذاری است و مدیران کل کانون استان ها 
نیز عضو کمیته کودک و دانش آموزی این جشــنواره در استان خود هستند.

اعضا و مربیان مراکز کانون سراسر کشور قرار است با ارائه آثار خود در این 
رویداد شرکت کنند، همچنین کارشناسان کانون نیز در استان ها و ستاد مرکزی 
در ارزیابــی و داوری آثار مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان با دبیرخانه 
جشنواره همکاری خواهند کرد.جشنواره سراسری علمی، پژوهشی، فرهنگی 
هنری و ادبی »فجر تا فجر« در طرحی ملی از بهمن 1400 تا بهمن 1401 
ادامه می یابد و برگزیدگان استانی و مرحله کشوری طی آیین های جداگانه ای 
در دهه مبارک فجر و چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی معرفی 

خواهند شد.

از سوی آفرینش های ادبی و هنری کانون به صورت مجازی ؛ 

جشنواره سراسری نماِز »فجر تا فجر« برگزار می شود

رییس  باقــری  سرلشــکر   // خبر  گروه 
کشورمان  مســلح  نیروهای  کل  ســتاد 
 از رونــد احــداث پتروپاالیشــگاه مهر 

خلیج فارس بازدید کرد. 
   ســردار سرلشــکر محمد باقری رئیس 
ســتاد کل نیروهــای مســلح کشــورمان 
 از رونــد احــداث پتروپاالیشــگاه مهــر 
خلیــج فــارس در مجاورت پاالیشــگاه 
نفت ســتاره در بندرعباس بازدید کرد.این 
پتروپاالیشــگاه توســط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ساخته می شود.
  پاالیشگاه مهر خلیج فارس توانایی پاالیش 
120 هزار بشــکه میعانات گازی در روز را 
داراست که با بهره برداری کامل از این پروژه 
روزانه 13 میلیون لیتر بنزین، 3 میلیون لیتر 
گازوییل و 1 میلیون لیتر نفت ســفید تولید 

خواهد شد.
   به گفته سردار سید حسین هوش السادات 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه، 

این پروژه اکنون 57 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و در صورت تأمین منابع مالی الزم فاز 
اول آن در پایان ســال 1402 و فاز سوم آن 

نیز در اواسط 1403 به بهره برداری خواهد 
رسید.

   وی همچنیــن اظهار داشــت: اکنون برای 
ساخت این پروژه بیش از 940 نفر نیرو در 
بخش های مختلف مشــغول فعالیت هستند 
که پیشرفت پروژه در بخش های تأسیسات 
 زیربنایی و مهندســی بیــش از 67 درصد 
 اســت و کار مســتمر در ایــن پــروژه به 
منظور بهره بردای ســریع تر از آن در جریان 

است.
   به گزارش فارس ، سرلشکر باقری همچنین 
با حضــور در جمع مهندســان و کارکنان 
این پروژه، گــزارش کاملی از روند احداث 
پاالیشگاه مهر خلیج فارس و موضوعات و 
مسائل متعدد مرتبط با اجرای این پروژه را 

استماع کرد.

بازدید سرلشکر باقری از پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس 

 گروه خبــر // مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی 
صنایــع معدنی و فلزی خلیج  فــارس اعالم کرد: این 
منطقه طی سال های اخیر، ۵ میلیارد دالر سرمایه  بخش 
خصوصی را برای توســعه این منطقه ویژه جذب کرده 

است.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  حســن خلج طهرانی با بیان این 
مطلب گفت: اکنون، 20 شرکت معتبر در حوزه فوالد، آلومینیوم، 
پتروشــیمی و غیره، در حال ساخت و نصب تجهیزات با هدف 
بهره برداری از طرح های مختلف هستند.وی ادامه داد: در صورت 
 جذب ســرمایه گذاری از ســوی این شــرکت ها و درنتیجه، 
بهره برداری از طرح های در حال اجرا، بیش از 16 هزار فرصت 

شغلی جدید ایجاد می شود.
*  فعالیت ۱۹ شرکت با ۴.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری

   مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی 
خلیج  فارس با اشــاره به اینکه اشــتغال بیش از 13 هزار نفر 
در این منطقه  ویژه، نشــان گر توسعه  صنعت و معدن در جنوب 

کشور است، خاطرنشان کرد: اکنون 19 شرکت با سرمایه گذاری 
بیش از 4.5 میلیارد دالر در این منطقه فعالند که نقش به سزایی 
در ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشــی، تأمین بازار 
داخلی و ایجــاد رونق در صادرات بر عهــده دارند.وی افزود: 
افزایش فرصت های شغلی، توســعه فناوری های مدرن حوزه 
تولید، همکاری بیشتر با شرکت های دانش بنیان، ارتقای بهره وری، 
بهبود کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به منظور رقابت در 
بازارهای جهانی، از جمله اهداف ترسیم شده این منطقه  اقتصادی 

در سال 1401 است.
*  تقویت ارتباط با مراکز دانش بنیان

  خلج طهرانی با اشــاره به امضای تفاهم نامه همکاری علمی، 
پژوهشی و فناوری با مراکز دانش بنیان و علمی کشور از جمله 
دانشگاه هرمزگان، گفت: تقویت پیوند صنعت و دانشگاه سبب 
ارتقای دوســویه خواهد شد و ما به دنبال نزدیکی بیشتر اهالی 
دانشگاه با محیط های صنعتی هستیم.وی افزود: با ارتقای سطح 
تعامالت این منطقه ویژه اقتصادی با شــرکت راه آهن هرمزگان، 

ظرفیت تخلیــه و بارگیری ریلی در منطقه بهبود یافته اســت. 
همچنین، با توجه به اهمیت آموزش مدیران در حوزه ی پدافند 
غیرعامل در شــرایط امروز جهانی، این شرکت طی یک سال 

گذشته بر تقویت این حوزه نیز تمرکز کرد.
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